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کتاب اول

  اوج اعتالي بیزانس

325 – 363  

  1713  __________________________________________ 363-332: یولیانوس کافر:  فصل اول

I - میراث قسطنطین  

II - مسیحیان و مشرکان  

III - قیصر جدید  

IV - امپراطور مشرك  

V -پایان سفر  

  1729___________________________________________ 476- 325 : پیروزي بربرها:  فصل دوم

I - مرز تهدید شده  

II - امپراطوران نجاتبخش  

III -اي از ایتالیا  تاریخچه  

IV - سیل هجوم بربرها  

V - سقوط روم  

  1748_________________________________________ 451- 364: پیشرفت مسیحیت:  مفصل سو

I - سازمان کلیسا  

II - بدعتگذاران  

III - مسیحیت غرب  

  رم  -1

  قدیس هیرونوموس  -2

  سربازان مسیحی  -3

IV - مسیحیت شرق  

  راهبان شرق  -1

  78اسقفان شرق،  -2

V - قدیس آوگوستینوس  

  ار گهنگ -1

  عالم االهی  -2

  فیلسوف  -3
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  بطرك  -4

VI -یسا و دنیا کل  

  1780______________________________________ 529- 325: گیرد اروپا شکل می:  فصل چهارم

I -شود  بریتانیا انگلستان می  

II - ایرلند  

III - پیش درآمد فرانسه  

  آخرین روزهاي گل قدیم  -1

  فرانکها  -2

  سلسلۀ مروونژیان  -3

IV - اسپانیاي ویزیگوتها  

V - ایتالیاي اوستروگوتها  

  تئودوریک  -1

  بوئتیوس  -2

  1801_____________________________________________ 565-527: یوستینیانوس:  فصل پنجم

I - امپراطور  

II - تئودورا  

III - بلیزاریوس  

IV - قانون نامۀ یوستینیانوس  

V - امپراطور متأله  

  1815  __________________________________________ 565-326: تمدن بیزانسی:  فصل ششم

I - کار و ثروت  

II - علم و فلسفه  

III - ادبیات  

IV - هنر بیزانسی  

  گذر از دوران شرك  -1

  هنرمند بیزانسی  -2

  سانتا سوفیا  -3

  از قسطنطینه تا راونا  -4

  هنرهاي بیزانسی  -5

  1831_________________________________________________ 641-224: ایرانیان:  فصل هفتم

I - جامعۀ ساسانیان  

II - سلطنت ساسانیان  

III - هنر ساسانیان  

IV - فتح اعراب  
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  کتاب دوم

  تمدن اسالمی

  )هـ ق 656 –هـ  ق 53(م 569-1258

  1846   ________________________ )هـ ق 21 -هـ  ق 41(م 632-570] ص[محمد :  فصل هشتم

I - ،197جزیرة العرب  

II - در مکه ] ص[محمد  

III - 213در مدینه، ] ص[محمد  

IV - پیامبر پیروز  

  1867______________________________________________________________قرآن :  فصل نهم

I - ترکیب  

II - عقاید  

III - اخالق  

IV - دین و دولت  

V - منابع قرآن  

  1878__________________________  )ق  هـ 656- 11(  م1058- 632: شمشیر اسالم:  فصل دهم

I - خلفاي راشدین  

II - خالفت اموي  

III - خالفت عباسی  

  هارون الرشید  -1

  نحطاط دولت عباسی ا -2

IV - ارمنستان  

  1896________________ ) ق  هـ656- 7(م 1058-628: اوضاع کشورهاي اسالمی:  فصل یازدهم

I - اقتصاد  

II - ایمان  

III - ملت  

IV - دولت  

V - شهرها  

  1924 _____ )ق  هـ 450- 11(م 1058- 632: فکر و هنر در والیتهاي خاوري اسالم:  فصل دوازدهم

I - دانشوري  

II - علوم  

III - پزشکی  

IV - فلسفه  

V - تصوف و بدعت  

VI - ادبیات  
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VII - هنر  

VIII - موسیقی  

  1970  ____________________ ) ق  هـ 421-479(م 1086-641: اسالم در مغرب:  فصل سیزدهم

I - فتح افریقا  

II - تمدن اسالم در افریقا  

III -یترانه اسالم در حوزة مد  

IV - اسالم در اسپانیا  

  خلفا و امیران  -1

  تمدن در اسپانیاي مسلمان  -2

  1994 _________ )ق هـ 656- 450(م 1258-1058: عظمت و انحطاط مسلمانان :  فصل چهاردهم

I - شرق اسالمی  

II - مسلمانان در مغرب  

III -هایی از هنر اسالمی  جلوه  

IV - عصر عمر خیام  

V - عصر سعدي  

VI - ،417علوم اسالمی  

VII - غزالی و تجدید حیات دینی  

VIII - ابن رشد  

IX - حملۀ مغول  

X - جهان مسیحیت اسالم و  

  

  کتاب سوم

  تمدن یهودي

135 -1300  

  2031___________________________________________________________تلمود :  فصل پانزدهم

I - تبعیدشدگان  

II - تدوین کنندگان تلمود  

III - شریعت  

  االهیات  -1

  یر دینی شعا -2

  اصول اخالقی تلمود  -3

IV - زندگی و قانون  

  2048_________________________________ 1300-565: یهودیان قرون وسطی:  فصل شانزدهم

I - جماعات یهودي مشرق زمین  
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II - یهودیان اروپا  

III -ن مسیحیت زندگی یهود در جها  

  دولت  -1

  اقتصاد  -2

  اصول اخالقی  -3

  دین  -4

IV - ضدیت با قوم یهود  

  2076___________________________________ 1300- 500: عقلیات و ذوقیات یهود:  فصل هفدهم

I - ادبیات  

II - ماجراهاي تلمود  

III - علم در میان یهود  

IV - پیشرفت فلسفۀ یهود  

V - ابن میمون  

VI - جنگ طرفداران و مخالفان ابن میمون  

VII - قباله  

VIII - رهایی  

  

  کتاب چهارم

  عصر ظلمت

566-1095  

  2102________________________________________ 1095-565: دنیاي بیزانسی:  فصل هجدهم

I - هراکلیوس  

II - تمثالشکنان  

III - دستگاه دائم التغیر امپراطوري  

IV - زندگی بیزانسی  

V - رنسانس بیزانسی  

VI - سرزمینهاي بالکان  

VII - پیدایش روسیه  

  2128_________________________________________ 1066- 566: بانحطاط غر:  فصل نوزدهم

I - ایتالیا  

II -  لومباردها  

  در ایتالیا نورمانها  -2

  ونیز  -3

  تمدن ایتالیایی  -4
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III - اسپانیاي مسیحی  

IV - فرانسه  

  592پیدایش دودمان کارولنژیان،  -1

  شارلمانی  -2

  606زوال خاندان کارولنژیان،  -3

  ادبیات و هنر  -4

  اعتالي دوکها  -5

  2160____________________________________________ 1066- 566: ترقی شمال:  فصل بیستم

I - انگلستان  

  الفردو دینها  -1

  تمدن آنگلوساکسون  -2

  بین دو پیروزي  -3

II -یلز و  

III - تمدن ایرلندي  

IV - اسکاتلند  

  نورسها یا شمالیها 

  ساگاي شاهان  -1

  تمدن وایکینگ  -2

V - آلمان  

  سازماندهی قدرت  -1

  تمدن آلمانی  -2

  2195________________________________ 1085- 529: مسیحیت در کشمکش:  فصل بیست و یکم

I - قدیس بندیکتوس  

II - گرگوریوس کبیر  

III - امور سیاسی پاپ  

IV - کلیساي یونانی  

V - غلبۀ مسیحیت بر اروپا  

VI - حضیض دوران قدرت پاپها  

VII - اصالح کلیسا  

VIII - شقاق شرقی کبیر  

IX - ایلدبراندو(گرگوریوس هفتم (  

  2230______________________________ 1200- 600: گري فئودالیسم و شوالیه:  فصل بیست و دوم

I - مبانی فئودال  

II - سازمان فئودال  
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  716برده،  -1

  سرف  -2

  اجتماع ده  -3

  خاوند  -4

  کلیساي فئودال  -5

  شاه  - 6

III - قانون فئودال  

IV - جنگ فئودال  

V -گري  شوالیه  

  

  کتاب پنجم

  اوج مسیحیت

1095 -1300  

  2258___________________________________ 1291- 1095: جنگهاي صلیبی:  فصل بیست و سوم

I -  علل  

II -  نخستین جنگ صلیبی  

III -  مملکت التینی اورشلیم  

IV -  دومین جنگ صلیبی  

V -  صالح الدین ایوبی  

VI -  سومین جنگ صلیبی  

VII -  چهارمین جنگ صلیبی  

VIII -  اضمحالل جنگهاي صلیبی  

IX -  نتایج جنگهاي صلیبی  

  2287________________________________ 1300-1066: انقالب اقتصادي:  صل بیست و چهارمف

I -  احیاي بازرگانی  

II -  ترقی صنعت  

III -  پول  

IV -  بهره  

V -  اصناف  

VI -  کمونها  

VII -  انقالب کشاورزي  

VIII -  جنگ طبقاتی  

  2323______________________________________ 1300-1095: بهبود اروپا:  فصل بیست و پنجم

I -  امپراطوري بیزانس  
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II -  ارامنه  

III -  روسیه و مغوالن  

IV -  تحوالت پی در پی در بالکان  

V -  کشورهاي مرزي  

VI -  آلمان  

VII -  اسکاندیناوي  

VIII -  انگلستان  

  ویلیام فاتح  -1

  تامس ا بکت  -2

  ماگناکارتا  -3

  رشد قوانین  -4

  منظره جامعه انگلستان  -5

IX -  ایرلند، اسکاتلند، و ویلز  

X -  راینالند  

XI -  فرانسه  

  فیلیپ اوگوست  -1

  سن لویی  -2

  فیلیپ زیبا  -3

XII -  اسپانیا  

XIII -  پرتغال  

  2376___________________________ 1308-  1057اي پیش از رنسانس،اتالی:  فصل بیست و ششم

I -  سیسیل در دوران استیالي نورمانها  

II -  ایاالت پاپی  

III -  ونیز پیروز  

IV -  از مانتوا تا جنووا  

V -  فردریک دوم  

  مجاهد صلیبی تکفیر شده  -1

  اعجاز عالم  -2

  مجادله امپراطوري با دستگاه پاپی  -3

VI -  تجزیه ایتالیا  

VII -  ترقی فلورانس  

  2405______________________________ 1284- 1095: کلیساي کاتولیک روم:  فصل بیست و هفتم

I -  ایمان مردم  

II -  آیینهاي مقدس  

III -  دعا  
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IV -  شعایر و مراسم مذهبی  

V -  قانون کلیسایی  

VI -  روحانیان  

VII -  دستگاه پاپی در اوج اقتدار  

VIII -  درآمدهاي کلیسا  

  2441_________________________________ 1300- 1000: آغاز تفتیش افکار:  فصل بیست و هشتم

I -  بدعت آلبیگاییان  

II -  سابقه تفتیش افکار  

III -  بازپرسان  

IV -  نتایج  

  2458_________________________________ 1300- 1095: رهبانان و فرایارها:  فصل بیست و نهم

I -  زندگی رهبانی  

II -  قدیس برنار  

III -  قدیس فرانسیس  

IV -  قدیس دومینیک  

V - ها  راهبه  

VI -  رازوران  

VII -  بدفرجام پاپ  

VIII -  مروري بر احوال گذشته  

  2492_______________________________ 1300- 700: اخالق و رسوم عالم مسیحی:  ام فصل سی

I -  اصول اخالق مسیحی  

II -  رعایت اصول اخالق پیش از ازدواج  

III -  ازدواج  

IV - ن ز  

V -  اخالقیات عمومی  

VI -  لباسهاي قرون وسطایی  

VII -  در خانه  

VIII -  جامعه و ورزش  

IX -  اصول اخالق و دیانت  
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  2519______________________________________ 1300- 1095: رستاخیز هنرها : فصل سی و یکم

I -  نهضت زیباییشناسی  

II -  آرایش زندگی  

III -  نقاشی  

  موزائیک  -1

  مینیاتور  -2

  نقوش دیواري  -3

  شیشه بند منقوش  -4

IV -  مجسمه سازي  

  2538________________________ 1300-1095: اوج کمال و رونق سبک گوتیک:  فصل سی و دوم

I -  کلیساي جامع  

II -  رواج سبک رومانسک در اروپا  

III -  سبک نورمان در انگلستان  

IV -  تکامل سبک گوتیک  

V -  سبک فرانسوي گوتیک  

VI -  سبک گوتیک در انگلستان  

VII -  سبک گوتیک در آلمان  

VIII -  رواج سبک گوتیک در ایتالیا  

IX -  سبک گوتیک اسپانیایی  

X -  مالحضات  

  2572________________________________ 1300- 326 :موسیقی قرون وسطی:  فصل سی و سوم

I -  موسیقی کلیسا  

II -  موسیقی خلق  

  2580______________________________________ 1300- 1000: انتقال دانش:  فصل سی و چهارم

I -  ترقی زبانهاي بومی  

II -  جهان کتب  

III -  مترجمان  

IV -  مدارس  

V - هاي جنوب  دانشگاه  

VI - هاي فرانسه  دانشگاه  

VII - هاي انگلستان  دانشگاه  

VIII -  زندگی دانشجویی  
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  2608____________________________________________ 1142-1079: آبالر:  فصل سی و پنجم

I -  حکمت الهوتی  

II -  هلوئیز  

III -  مرد عقل  

IV - هاي هلوئیز  نامه  

V -  مرد محکوم  

  2624  _____________________________________ 1308-1120: ماجراي عقل:  فصل سی و ششم

I -  مکتب شارتر  

II -  ارسطو در پاریس  

III -  آزاداندیشان  

IV - ت مدرسی تکامل حکم  

V -  توماس آکویناس  

VI -  حکمت توماس آکویناس  

  منطق  -1

  مابعدالطبیعه  -2

  االهیات  -3

  روانشناسی  -4

  اخالق  -5

  سیاست  - 6

  دین  -7

  پذیرش فلسفه توماس  -8

VII -  جانشینان  

  2658______________________________________ 1300- 1095: علوم مسیحی:  فصل سی و هفتم

I -  محیط جادویی  

II - ضیات انقالب در ریا  

III -  کره زمین و حیات آن  

IV -  ماده و انرژي  

V -  احیاي علم طب  

VI -  آلبرتوس ماگنوس  

VII -  راجر بیکن  

VIII -  اصحاب دایرهالمعارف  

  2692___________________________________ 1300- 1100: عصر خیالپرستان:  فصل سی و هشتم

I -  احیاي، التینی  
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II -  می زن، و سرود  

III -  احیاي درام  

IV - ها و ساگاها  حماسه  

V -  تروبادورها  

VI -  مینه سنگرها  

VII -  رمانسها  

VIII -  واکنش هجوآمیز  

  2729_____________________________________________ 1321- 1225: دانته:  فصل سی و نهم

I -  تروبادورهاي ایتالیایی  

II -  دانته و بئاتریچه  

III -  شاعر در کشاکش سیاست  

IV -  کمدي االهی  

  منظومه  -1

  دوزخ  -2

  برزخ  -3

  بهشت  -4

  2753_______________________________________________میرات قرون وسطایی:  پایان سخن
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سخنی با خوانندگان

اي از تمدن  دهد، به دست دادن شرح کامل و منصفانه میتا آنجا که گنجایش آن و تعصب ما اجازه   هدف این کتاب،

یعنی   روش آن عبارت است از شیوة تاریخ نگاري جامع و کلی ـ. میالدي است 1300تا  325قرون وسطایی، از 

هاي اقتصادي،  اجبار به اشتمال جنبه. عرضه کردن تمام مراحل یک فرهنگ یا یک عصر در یک تصویر و شرح کلی

فلسفی، ادبی، و هنري چهار تمدن مختلف   نظامی، اخالقی، اجتماعی، دینی، آموزشی، علمی، طبی، سیاسی، حقوقی،

تالقی و کشمکش چهار . ـ بیزانسی، اسالمی، یهودي، و اروپاي باختري ـ وحدت و اختصار را مشکل ساخته است

که نسخۀ دستنویس اصلی  دهد؛ و آگاهی بر این نکته فرهنگ در جنگهاي صلیبی وحدت و انسجامی به نوشته می

یک برابر و نیم متن حاضر بوده است شاید تسالي خاطري باشد براي خوانندة خسته که از طول و تفصیل کتاب به 

از مطالب، جز آنچه براي فهم شایستۀ تاریخ این دوره یا روح و رنگ بخشیدن به داستان الزم بوده . افتد وحشت می

تواند برخی از قسمت هاي تخصصی و دشوار فهم  مع هذا، خوانندة عادي می  ،است، هیچ چیز نگاه داشته نشده است

این دو مجلد شامل بخش  .آنکه لطمۀ فاحشی به مطلب وارد شود، حذف کند که با حروف ریز چاپ شده، بی  را،

مصر و خاور ، دوره و بازبینی تاریخ )1935چاپ (بخش اول، مشرق زمین؛ گاهوارة تمدن . چهارم از تاریخ تمدن است 

. و ژاپن تا قرن حاضر بود  ، و همچنین تاریخ هندوستان، چین،)م ق 330حد (نزدیک تا تسخیرشان به دست اسکندر 

، زیر و بمهاي فرهنگ هالسی و خاور نزدیک را تا فتح یونان توسط رومیان در )1939چاپ (بخش دوم، یونان باستان 

، شرح و تفسیر تاریخ روم و مسیحیت از آغاز، و همچنین )1944(بخش سوم، قیصر و مسیح . کرد م ثبت می ق 146

مجلد حاضر بررسی زندگی مردم سفیدپوست را . میالدي بود 325م تا شوراي نیقیه در  ق 146تاریخ خاور نزدیک از 

 1648تا  1321بخش پنجم، رنسانس و اصالح دینی، که شامل دورة . کند میالدي تعقیب می 1321تا مرگ دانته در 

 1960رساند، تا  عصر خرد، که داستان را به زمان خود ما می  بخش ششم،. از چاپ خارج شود 1955باید در   است،

رساند که باید از به کار بردن شیوة جامع و کلی دربارة دو  این امر مؤلف را چنان به نزدیک پیري می. باید حاضر شود

سازد، اما  ست که هر یک از آنها را واحدي مستقل میطرح تدوین این مجلدات طوري ا .امریکا صرف نظر کند

رعایت . خوانندگانی که با قیصر و مسیح آشنا هستند به دست گرفتن رشتۀ داستان حاضر را آسانتر خواهند یافت

کند که کار خود را با آن وجوهی از تمدن چهارگانۀ قرون وسطی آغاز کنیم که از عالقۀ  تسلسل زمانی ما را ناچار می

خوانندة مسیحی از مجالی که به فرهنگ اسالمی داده . ول ما بسیار دورند ـ یعنی با تمدن بیزانسی و اسالمیمعم

شده شگفت زده خواهد شد، و دانشپژوه اسالمی از اختصاري که در شرح تمدن درخشان اسالم در قرون وسطی به 

یمان و فرهنگی از نظرگاه خود آن، انجام کوشش مداومی براي بیطرف بودن، و نگریستن بر هر ا. کار رفته متأسف

هاي نویسنده تأثیر  ها و میزان پرداختن به آنها، پیش داوري به هر حال، دست کم در انتخاب موضوع اما،. گرفته است

نسخۀ دست نویس سه بار نوشته شد، و هر  .ذهن نیز، مانند جسم، در پوستۀ خود زندانی است. خود را گذاشته است

خطاهاي بسیاري هنوز باید بر جاي باشند؛ دقت بیشتر در اصالح موارد جزئی فداي . در آن کشف شدبار خطاهایی 

مؤلف از زحمات این  .یادآوري این خطاها مورد استقبال و امتنان مؤلف خواهد بود. پیش رفت کلی کار شده است

نیویورك، براي خواندن صفحات ي »مؤسسۀ آسیا«دکتر ایلزه لیشتن شتاتر، از : اشخاص و مؤسسات سپاسگزار است

مربوط به تمدن اسالمی؛ دکتر برنارد ماندلباوم، از مدرسۀ عالی االهیات یهود در امریکا، به خاطر مرور صفحات مربوط 

اي از  به یهودیت قرون وسطایی؛ پروفسور لین تورندایک، از دانشگاه کولومبیا، جهت استفاده از ترجمۀ او از قطعه

. هایی از تاریخ ادبی ایران تألیف ادوارد جی اي که جهت نقل ترجمه عۀ دانشگاه کیمبریج، براي اجازهالگزاندر نکم؛ مطب

آنجلس، و مخصوصاً شعبۀ هالیوود آن؛ کتابخانۀ کنگره، به خاطر امانت دادن  براون داده است؛ کتابخانۀ عمومی لوس
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. وایتهد، دکتر سی. یادداشت؛ دکتر جیمز ال 50000براي ماشین کردن   کتابهاي مورد نیاز؛ دوشیزه رزمري دویت،

بندي مواد؛ دوشیزگان مري و فلورا  شان در طبقه ادوارد هاپکین، و بانو ویل دورانت به جهت مساعدت فاضالنه

 .کاوفمن، به سبب معاضدتهاي مختلف؛ و بانو ادیث دیگیت، براي شایستگی بسیارش در ماشین کردن نسخۀ خطی

بایست به زنم نیاز شده باشد، که به مدت سی و هفت سال مرا از صبر  مجلدات قبلی آن، می این کتاب، مانند تمام

تواند آنها را  مند ساخته است که حتی اهداي تمام این مجلدات به او نمی راهنمایی، و الهامی بهره جمیل، حمایت، 

  .کنم ن هدیه میما  به اشارة او، این دو جلد را به دختر، داماد، و نوه اما، . جبران کند

  ویل دورانت 

  1949نوامبر  22

  

  

فصل اول

  یولیانوس کافر

332 – 363  

I  - میراث قسطنطین  

پسران و برادرزادگانش را نزد   چون مرگ خویش را نزدیک یافت،) کونستانتینوس(، امپراطور قسطنطین 335در سال 

ی را که به دست آورده بود میان آنان تقسیم خود فرا خواند و، از سر امیدي خوشباورانه، حکومت امپراطوري وسیع

غرب را، که شامل بریتانیا و گل و اسپانیا بود، به پسر مهترش قسطنطین دوم داد؛ شرق را، که آسیاي صغیر و . کرد

گرفت، به دومین پسرش کنستانتیوس واگذار کرد؛ شمال افریقا و ایتالیا و ایلوریکوم و تراکیا  سوریه و مصر را در بر می

شد، به پسر کهترش کنستانس  و رم هم می) کنستانتینوپل(ا، که شامل دو پایتخت جدید و قدیم یعنی قسطنطنیه ر

نخستین امپراطور مسیحی عمر خود را صرف . اش داد بخشید؛ و ارمنستان و مقدونیه و یونان را به دو برادرزاده

این همه را ) 337(مردم آن کرده بود؛ مرگ وي بازگرداندن حکومت سلطنتی به امپراطوري روم و یکی کردن ایمان 

حکومت او حرمت و تقدس زمان را به دست نیاورده بود، و لذا : وي انتخابی دشوار پیش رو داشت. به مخاطره افکند

تضمینی براي جانشینی صلح آمیز و آرام یک وارث واحد وجود نداشت؛ پس حکومت منقسم بظاهر مصیبتی کوچکتر 

ارتش زیربار . با این حال، جنگ داخلی به وقوع پیوست، و آدمکشی صحنه را دوباره خلوت کرد .از جنگ داخلی بود

سلطۀ هیچ کس جز پسران قسطنطین نرفت؛ تمام خویشان ذکور امپراطور به استثناي برادرزادگانش، گالوس و 

جساله بود و شاید کم سنی او داد؛ یولیانوس پن یولیانوس، کشته شدند؛ گالوس بیمار بود و نوید مرگی زودرس را می

کنستانتیوس . هاي آمیانوس مسئول همۀ این جنایتها بود، نرم کرد که طبق روایات و نوشته دل کنستانتیوس را،

که از زمان نبرد ماراتون تا آن هنگام هرگز قطع نشده بود، با ایران تجدید نمود و   جنگ کهن شرق و غرب را،
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به عنوان تنها امپراطور باقی چون . تا یکدیگر را با برادرستیزي از صحنه محو کنند برادرانش را به حال خود رها کرد

، به قسطنطنیه بازگشت، و با استقامت لجوجانه و بیکفایتی شورمندانه بر قلمرو به هم پیوسته فرمان راند؛ )353(ماند 

شهري  .رتر و پوچتر از آنکه بزرگ باشدوي بداندیشتر از آن بود که شاد باشد، بیرحمتر از آنکه محبوب باشد، و مغرو

م، توسط  ق657که قسطنطین رم جدید نامیده بود ـ اما حتی در زمان زندگی او نام وي را گرفته بود ـ در حدود 

مشهور بود؛ و صفت ) بوزانتیون(این شهر به مدت هزار سال به نام بیزانس . یونانیان بر ساحل بوسفور بنا شده بود

توانست موقعیت  هیچ محلی در روي زمین نمی. طالق به تمدن و هنر آن شهر همچنان باقی ماندبراي ا» بیزانسی«

نامید و از واگذاري آن به » امپراطوري جهان«، در تیلزیت، آن را 1807پایتختی آن را داشته باشد؛ ناپلئون در سال 

قدرت حاکم بر این . بود، امتناع کرد که به واسطۀ جهت رودهاي خود در آرزوي استقرار سلطۀ خویش بر آن روسیه، 

توانست هر لحظه که اراده کند این گذرگاه اصلی میان شرق و غرب را مسدود سازد؛ این شهر مرکز تالقی  شهر می

هاي آن طوري موضع بگیرد که بهادران  توانست در کرانه ها و محصوالت صد کشور بود؛ و یک ارتش می تجارت قاره

آبهاي تندگذر آن از هر سو، جز یک طرف، دفاع . و بربران غرب را عقب براند  سالوهاي شمال،ایرانی، هونهاي شرق، ا

ـ شاخابۀ آرام » شاخ زرین«شد با بارویی مستحکم ساخت؛ در  کردند؛ آن یک طرف را هم می شهر را فراهم می

یونانیان این . ۀ دشمن پیدا کنندتوانستند پناهگاهی از طوفان یا حمل بوسفور ـ ناوهاي جنگی و کشتیهاي بازرگانی می

بعداً به آن افزوده شد تا نمودار ثروتی » زرین«نامیدند؛ کلمۀ  می) شاخ(شاخابه را ، شاید به مناسبت شکلش، کراس 

در این شهر، در میان جمعیتی که بیشتر . شد باشد که به صورت ماهی، غله، و کاالهاي فراوان به بندر آن وارد می

توانست از حمایت  ان دراز به حکومت سلطنتی و جالل شرقی خو گرفته بود، امپراطور مسیحی میمسیحی بود و سالی

امپراطوري روم در این ناحیه به . برخوردار شود  داشتند، عمومی، که سناي مغرور و مردم مشرك روم از او دریغ می

آوارها، ایرانیان، اعراب،  هونها، واندالها،   ا،مدت هزار سال از موج حملۀ بربران، که روم را فرو گرفت، مصون ماند، گوته

بلغاریان، و روسها بنوبت پایتخت جدید را تهدید کردند، اما نتوانستند بر آن دست یابند؛ در طی این هزار سال، 

آن هم توسط جنگجویان صلیبی مسیحی که طال را کمی بیش از صلیب دوست  قسطنطنیه فقط یک بار تسخیر شد،

که آسیا  ، این شهر از موج خروشان اسالم،]صلی اهللا علیه و آله[هشت قرن پس از ظهور حضرت محمد  تا. داشتند می

برخالف انتظار، تمدن یونان در این شهر از پیوستگی و بقایی استثنایی . و افریقا و اسپانیا را فرا گرفته بود، مصون ماند

رانجام آن را به ایتالیاي دوران رنسانس و جهان غرب خزاین کهن خود را با سرسختی حفظ کرد، و س برخوردار شد، 

، قسطنطین کبیر دستیاران، مهندسان، و کشیشان خود را از بندر بیزانس حرکت داد و 324در نوامبر  .منتقل ساخت

برخی به شگفت آمدند که چرا او . هاي اطراف گذراند تا حدود پایتخت مورد نظر خویش را تعیین کند از میان تپه

من چندان پیش خواهم رفت که او، آن خداي «: گزیند، اما او چنین گفت پهنۀ وسیعی را براي شهر برمیچنان 

توانست حمایت عمیق  او از هیچ کار یا سخنی که می» .سپرد، حرکت مرا کافی بداند نامرئی که پیشاپیش من ره می

 .امه و کشورش تأمین کند فرو گذار نکردمردم را از لحاظ احساسات دینی و پشتیبانی کلیساي مسیحی را براي برن

، هزاران کارگر و هنرمند آورد تا براي شهر دیوار و حصار، استحکامات، ابنیۀ اداري، کاخها، و »در اطاعت امر خدا«

هایی که بی تبعیض از دهها شهر کشور خود به  و مجسمه ها بسازند؛ میدانها و خیابانها را به آبنماها و رواقها،  خانه

مزین و وسیعی، به ) اسپریس(آورده بود آراست و، براي منحرف کردن مسیر سرکشیهاي مردم، هیپودوروم  یغما

ساخت تا در آن عشق مردم به قمار و بازیهاي قهرمانی   وسعتی که نظیرش فقط در روم رو به انحطاط امکان داشت،

و پس از آن هر سال   گشایش یافت، 330ه م 11رم جدید به عنوان پایتخت امپراطوري شرق در . به نحوي اطفا شود

شرك رسماً خاتمه یافت، و قرون وسطاي ایمان پیروزمند در واقع آغاز . شد در همان روز جشن باشکوهی گرفته می

رفت تا براي هزار  شرق نبرد روحی و معنوي خود را علیه غرب بظاهر پیروزمند با موفقیت از پیش برده بود و می. شد
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قسطنطنیه، در طی دو قرن پس از پایتخت شدن، تبدیل به غنیترین و زیباترین و  .بان حکومت کندسال بر روح غری

، جمعیتی در حدود پنجاه هزار نفر 337در سال . متمدنترین شهر جهان شد و تا ده قرن نیز به همان حال باقی ماند

، )450حدود (جب یک سند رسمی به مو. ، حدود یک میلیون500، حدود صد هزار؛ و در سال 400داشت؛ در سال 

 322عمارت بزرگ،  4388قسطنطنیه پنج کاخ سلطنتی، شش کاخ براي بانوان دربار، سه کاخ براي سران دولت، 

حمامهاي مجلل، کلیساهاي بسیار مزین، و  براینها باید صدها دکان، دهها تفریحگاه، . رواق داشت 52کوچه، و 

هایی که  بر دومین تپه از تپه. هاي هنر دنیاي باستان بودند، نیز افزود ت موزهکه در حقیق میدانهاي بزرگ و زیبا را،

اي بیضوي بود که در ورودیهاي  فوروم قسطنطین قرار داشت؛ و آن محوطه  ساخت، شهر را بر آبهاي اطراف مسلط می

بر گرفته بود؛ در سمت  ها دور تا دور آن را در اي از مجسمه دوسویش طاق نصرتی بنا شده بود و رواقها و مجموعه

متر ارتفاع، که در  36,5شمال آن کاخ سناي مجللی قرا داشت؛ و در وسط، یک ستون سنگ سماق مشهور بود با 

اصلی پر زرق و از فوروم قسطنطین یک خیابان  .داشتمنتسب به شخص فیدیاس ، قرار  باالي آن مجسمۀ آپولون ،

دار  ها قرار داشت و رواقهاي ستوندار آن را سایه شد که در دوسویش ردیف قصرها و مغازه برق و وسیع منشعب می

رسید که میدانی بود به  گذشت، و به آوگوستئوم می یافت، از میان شهر می این خیابان رو به باختر امتداد می. کرد می

در انتهاي . مادر قسطنطین، بود  عنوان هلنا، آوگوستا،دان برگرفته از کلمۀ نام این می. طول سیصد و عرض صد متر

شمالی این میدان، سانتا سوفیا، کلیساي حکمت مقدس، به نخستین شکل خود افراشته بود؛ در سمت خاوري میدان 

جنوب، قصر اصلی امپراطور و حمامهاي عمومی زئوکسیپوس ـ ساختمانهاي  دومین عمارت سنا قرار داشت؛ در سمت

ـ بود؛ و در سمت باختر، بناي یادگاري کوچکی بود با طاق قوسی که فرسخ  تناوري با صدها مجسمۀ مرمري و مفرغی

پیوست  می کانون انشعاب شاهراههایی بود که ایاالت را به پایتخت» سنگ«این . شد نامیده می) سنگ مسافت(شمار 

. هیپودروم بزرگی قرار داشت  اینجا نیز، در سمت باختري آوگوستئوم،. اند ـ برخی از این راهها هنوز هم مورد استفاده

واقع بود که ساختمان تودرتویی بود از » کاخ مقدس«بین این هیپودروم و کلیساي سانتاسوفیا کاخ امپراطوري یا 

در پس . هاي اشراف قرار داشت هاي شهر، خانه  اینجا و آنجا، و در حومه. رواقهاایکر از باغها و  150مرمر، و محاط در 

در انتهاي » خیابان اصلی«. هاي مردم عادي واقع بود هاي باریک و معوج و نزدیک به هم، دکانهاي کسبه و خانه کوچه

ردیف کاخها هر سه . یافت ـ در دیوار قسطنطین ـ به دریاي مرمره راه می» دروازة طالیی«باختري خود از طریق 

جمعیت شهر در سطوح باال عمدتاً  .لرزید و تصویر پرشکوهشان در آب با حرکت امواج می  ساحل را فرا گرفته بود،

در . نامیدند می» رومی«رومی بود، و در میان باقی جمعیت یونانیان اکثریت داشتند، اما همه به طور یکسان خود را 

در قرن هفتم، یونانی حتی در دستگاه  کردند؛ اما،  ینی بود، مردم به یونانی تکلم میحالی که زبان رسمی دولت الت

اي از اشراف زمیندار بود که افراد  پایینتر از مأموران عالیرتبۀ دولتی و سناتوران طبقه. دولت نیز جانشین التینی شد

که مورد تحقیر این اشراف بودند ولی از  طبقۀ دیگر،. کردند آن گاه در شهر و گاه در امالك روستایی خود زندگی می

کردند، بازرگانانی بودند که کاالهاي قسطنطنیه و درونبوم آن را با امتعۀ سایر نقاط  لحاظ ثروت با آنان برابري می

شد؛ و باز هم  کردند، پایینتر از اینان کارمندان ادارات بودند که همواره بر شمارشان افزوده می جهان مبادله می

هاي مختلف بودند؛ یک طبقۀ دیگر، که از اینان نیز پایینتر بود، از  ر از اینان دکانداران و افزارمندان حرفهپایینت

شد که حق رأي نداشتند و مستعد آشوبگري بودند، اینان را معموالً به زور گرسنگی و  رنجبران اسماً آزاد تشکیل می

کیل غله یا قرص نان،  80.000اي جمعاً بالغ بر  ا و جیرة روزانهآوردند و، با مسابقات و بازیه پلیس تحت انضباط درمی

در اینجا نیز مانند دیگر قسمتهاي   فرودست تر از تمام این طبقات،. کردند تا آرام بگیرند سبیلشان را چرب می

ران قسطنطین امپراطوري، بردگان بودند که تعدادشان از بردگان روم در زمان قیصر کمتر بود و، به برکت قانونهاي دو

  . و تأثیرات تعدیل کنندة کلیسا، رفتار با آنان انسانیتر بود
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این میدان داراي آمفی تئاتري به طول . شتافتند مردم آزاد پس از فراغ از کار روزانه به هیپودروم می در ادوار معین، 

خندقی بیضوي این  .داد تماشاگر را در خود جا می 70.000تا  30.000متر بود و از  116متر و عرض  170

داري به  توانستند در گردشگاه سایه در فواصل میان بازیها، تماشاگران می. کرد تماشاگران را از میدان مسابقه جدا می

هاي مرمرین گردش کنند سپینا یا ستون فقرات میدان ـ دیوار کوتاهی که در درازاي  متر و آراسته به نرده 843طول 

در وسط سپینا، مسلۀ تحوطمس . ها آراسته بود زة دیگر امتداد داشت ـ به ردیف مجسمهاي تا دروا میدان از دروازه

و در جنوب آن ستونی بود که سه مار مفرغین به هم پیچیده سطح آن را پوشانده   سوم بود که از مصر آورده بودند،

جایگاه . این دو ستون هنوز بر جایند. برپا شده بود) م ق 479(این ستون قبال در دلفی به یادبود پیروزي پالتایا . بودند

  مخصوص امپراطور، کاتیسما، در قرن پنجم با مجسمۀ چهار اسب از مفرغ مطال، از آثار باستانی ساختۀ لوسیپوس،

در این هیپودروم، جشنهاي ملی بزرگ با رژة عمومی، مسابقات قهرمانی، شکار یا جنگ با حیوانات، . آراسته شده بود

آمیزش سنت یونانی و عاطفۀ مسیحی موجب . شد و نمایش حیوانات و پرندگان عجیب برگزار می عملیات آکروبات،

ما از نبردهاي گالدیاتوري در . شده بود که جنبۀ ظالمانه و ددمنشانۀ این تفریحات در قسطنطنیه کمتر از رم باشد

رانی، که معموال قسمت عمدة  رابهمع هذا بیست و چهار مسابقۀ اسبدوانی و ا. شنویم پایتخت روم شرقی چیزي نمی

رانان، طبق  سوارکاران و ارابه. آورد داد، تمام آن هیجانی را که مشخصۀ اعیاد رومی بود فراهم می برنامه را تشکیل می

شدند؛ تماشاگران ـ و در  رنگ جامه و عنوان مخدومان خود، به چهار دستۀ آبی، سبز، سرخ، و سفید تقسیم می

دو دستۀ اصلی ـ آبی پوشان و سبز پوشان ـ در . شدند ر ـ نیز به همین گونه تقسیم میحقیقت تمام مردم شه

فقط در اثناي بازیها بود که مردم عادي . جنگیدند ها با چاقو، می هیپودروم با بوق و داد و فریاد و احیاناً در کوچه

د، تقاضاي اصالحات کنند، به مذمت توانستند احساسات خود را فریاد بزنند؛ از فرمانرواي خود عنایت بخواهن می

ها  مأموران ظالم بپردازند، و گاه خود امپراطور را، که بر جایگاه بلند خویش در امان نشسته بود و پس از اتمام مسابقه

. از اینکه بگذریم، مردم از لحاظ سیاسی ناتوان بودند .کرد، سخت مالمت کنند آن را در پناه محافظان ترك می

دو مجلس سنا . بود، آشکارا حکومت سلطنتی بود) دیوکلسین(ن، که دنبالۀ مشروطۀ دیوکلتیانوس مشروطۀ قسطنطی

توانستند کنکاش کنند، قانون بگذرانند، و حکم صادر کنند؛ اما مصوباتشان همواره  ـ در قسطنطنیه و رم ـ می

ساکروم (مشورتی فرمانروا  دستخوش وتوي امپراطور بود، و قوة قانونگذاري آنها تا حد زیادي از طرف شوراي

توانست با یک فرمان ساده قانونگذاري کند، و ارادة او  خود امپراطور می. غصب شده بود) کونسیستوریوم پرینکیپیس

در نظر امپراطوران، دموکراسی ناتوان از کار درآمده بود؛ همان امپراطوریی که دموکراسی موجبات . باالترین قانون بود

توانست  رده بود، دموکراسی را از میان برده بود؛ دموکراسی براي حکومت بر یک شهر شاید میتحصیلش را فراهم آو

مفید واقع شود، اما براي فرمانروایی بر صد ایالت مختلف فایده نداشت؛ دموکراسی آزادي را به خودسري و خودسري 

زندگی اقتصادي و سیاسی سراسر  را به هرج و مرج کشانده بود؛ تا آنجا که جنگ طبقاتی و داخلی حاصل از آن،

دیوکلتیانوس و قسطنطین به این نتیجه رسیدند که نظم را فقط . جهان مدیترانه را در معرض تهدید قرار داده بود

توان با محدود ساختن مناصب عالی به یک آریستوکراسی از کنتها و دوکهاي پاتریسین حفظ کرد؛ آن هم کنتها  می

بلکه اعطایی امپراطوري باشد کامال مقتدر و مختار که، بنابر مقام شاخص . اثی نباشدو دوکهایی که نجابتشان میر

منحصر به فرد و حشمت و جالل شرقیش، و نیز به خاطر سلطنت و قدوسیت و حمایتی که کلیسا بدو تفویض 

اما عیبش آن کرد؛  شاید وضع آن زمان وجود چنین سیستمی را اقتضا می. داشته، از حیثیت خطیري برخوردار است

ماند، مگر اندرزهاي چاپلوسانۀ کارگزاران و ترس از مرگ  اي بر سر راه فرمانروا نمی بود که هیچ عامل بازدارنده

این سیستم سازمان اداري و قضایی بسیار کارآمدي به وجود آورد و امپراطوري بیزانس را به مدت هزار سال . ناگهانی

هاي خواجگان، جنگهاي  هاي درباري، توطئه سی، بیحالی عمومی، دسیسهبر دوام داشت ـ اما به قیمت رکود سیا
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ندرتاً به مردي پاکدامن، و   جانشینی، و یک سلسله انقالبهاي درون کاخی که تاج و تخت را احیاناً به فردي شایسته،

.سپرد اي دیوانه می گر یا شاهزاده غالباً به ماجراجویی دسیسه

II  - مسیحیان و مشرکان  

اي قرن چهارم، که در آن دولت وابستگی بسیار به دین داشت، امور کلیسایی چندان آشفته بود  جهان مدیترانه در این

مباحثۀ بزرگ میان آتاناسیوس و آریوس با تشکیل . که دولت احساس کرد باید در رموز االهیات نیز دخالت کند

، اکثریت آنان ـ هنوز آشکارا یا پنهانی طرفدار بسیاري از اسقفان ـ در شرق. خاتمه پذیرفت) 325(» شوراي نیقیه«

قسطنطین، پس از . دانستند، اما نه همذات با پدر یا چون او ازلی و ابدي آریوس بودند؛ یعنی عیسی را پسر خدا می

، بدعت و ارتدادي در او نیافت، )331(قبول حکم شورا و تبعید کردن آریوس، او را براي گفتگوي خصوصی فرا خواند 

آتاناسیوس اعتراض کرد؛ انجمنی از اسقفان . مان بازگشت آریوس و پیروان او را به کلیساهاي خودشان صادر کردو فر

آریوس بار . ، و او به مدت دو سال در گل به تبعید زیست)335(شرق در صور وي را از اسقفیۀ اسکندریه عزل کرد 

اما با قید استثنائاتی چندان  اعالم داشت، » ۀ نیقیهاعتقادنام«دیگر با قسطنطین مالقات کرد و پیروي خود را از 

قسطنطین سخنان او را باور کرد و به آلکساندر، بطرك . توانست از آنها سر در بیاورد ظریف که طبعاً امپراطور نمی

سوکراتس، تاریخنویس کلیسا، در این مورد داستان . قسطنطینه، فرمان داد تا او را در جمع کشیشان بپذیرد

  :گوید ري میدردآو

اش، خشم خدا او  و بنا بود آریوس روز بعد با جماعت دینداران به کلیسا رود؛ به سبب بزه جسورانه آن روز شنبه بود،

و نزدیک شدن به ستون سنگ سماق در فوروم قسطنطین، ... زیرا، پس از بیرون رفتن از کاخ امپراطور . را گرفت

هاي او نیز از نشیمنگاهش بیرون  روده هنگام دفع فضوالت،... ت داد وحشت بر او مستولی شد و شکمروش به وي دس

قسمتهایی از طحال و کبدش نیز همراه با  زد، خون فراوان از او رفت، و رودة کوچک او نیز فرو افتاد؛ عالوه بر آن،

بهنگام، فکر » رويبیرون «قسطنطین، پس از شنیدن خبر این  .چنانکه تقریباً بالفاصله مرد خونریزي از میان رفت، 

وقتی که خود امپراطور سال بعد مرد، مراسم تعمید او را  اما، . کرد که شاید آریوس واقعاً مرتد و بدعتگذار بوده است

کنستانتیوس االهیات را جدیتر از  .دوست و مشاورش ائوسبیوس، اسقف نیکومدیا که از پیروان آریوس بود، انجام داد

نظریۀ آریوس را اتخاذ کرد، و خود را اخالقاً   دربارة مسألۀ پدر عیسی به فحص پرداخت، او شخصاً. پدر خود تلقی کرد

آتاناسیوس، که پس از مرگ قسطنطین به اسقفیۀ خود . موظف دید که آن را در سراسر جهان مسیحیت تنفیذ کند

را خوانده شده و تحت سلطۀ ؛ شوراهاي کلیسایی، که از طرف امپراطور جدید ف)339(بازگشته بود، دوباره تبعید شد 

از » اعتقادنامۀ نیقیه«کشیشان وفادار به . فقط شباهت مسیح را با پدر، و نه همذاتیش را با او، تأیید کردند  او بودند،

نمود که مسیحیت معتقد به توحید  چنین می  کلیساهاي خود، گاه با فشار اوباش، رانده شدند؛ به مدت نیم قرن،

یک تنه «در آن روزهاي مرارتبار، آتاناسیوس از خود به عنوان . لوهیت مسیح را ترك خواهد گفتخواهد بود و نظریۀ ا

. و حتی مقتدیان او در اسکندریه بر او برخاستند  گفت؛ تمام قدرتهاي کشور مخالف او بودند، سخن می» در برابر دنیا

داشت، و در سرزمینهاي بیگانه سرگردان بود؛ او پنج بار از اسقفیۀ خود گریخت، زندگیش غالباً در معرض خطر قرار 

، با دیپلوماسی صبورانه و نطقهاي تند و فصیح، براي کیش و ایمانی که تحت رهبري او در )373-323(نیم قرن تمام 

نیقیه تعریف شده بود جنگید؛ حتی هنگامی که پاپ لیبریوس نیز به شرایط جدید تن داد، وي بر سر عقیدة خویش 

  .عقیده به تثلیث را بیش از هر کس به او مدیون است کلیسا. ایستاد
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اش منصوب کرد؛ اما شورایی از  یولیوس او را دوباره به اسقفیه). 340(آتاناسیوس داوري نزد پاپ یولیوس اول برد 

 و گرگوریوس را، که از پیروان آریوس بود، به اسقفی اسکندریه) 341(اسقفان شرقی در انطاکیه حکم پاپ را رد کرد 

هاي مخالف دست به شورشهاي شدید زدند و کسان بسیاري را  وقتی گرگوریوس به شهر رسید، فرقه. برگماشت

در قسطنطنیه هم شورش مشابهی در ). 342(کشتند؛ آتاناسیوس، براي پایان دادن به خونریزي، آنجا را ترك کرد 

را به جاي پاولوس میهن پرست اصیل ) پیرو آریوس(وقتی کنستانتیوس فرمان انتصاب ماکدونیوس آریانی . گرفت

آیین صادر کرد، جماعتی از طرفداران پاولوس در برابر سربازان ایستادگی کردند، و سه هزار تن در آن معرکه جان 

به دست خود مسیحیان کشته شدند بیش ) 343- 342(تعداد مسیحیانی که در این دو سال . خود را از دست دادند

  .هاي پیگرد و آزار، به دست مشرکان کشته شده بودند در کل تاریخ روم، طی برنامه از تمام مسیحیانی بود که

مسیحیان، جز در یک نکته، تقریباً در تمام نکات اختالف داشتند ـ آن یک نکته این بود که باید معابد مشرکان بسته 

را آزرده بودند بر ضد خودشان به شود، اموال آنان مصادره گردد، و همان وسایلی که مشرکان با آن سابقاً مسیحیان 

قسطنطین قربانیها و مراسم مشرکانه را مکروه شمرده، اما ممنوعشان نکرده بود؛ کنستانس این مراسم را به . کار رود

کلی ممنوع اعالم کرد و براي مرتکبان مجازات اعدام مقرر داشت؛ کنستانتیوس فرمان داد تا تمام معابد مشرکان 

پیچیدند جان و مالشان در معرض  کسانی که از این دستور سر می. یر مشرکانه متوقف گرددبسته شود و همۀ شعا

مع . شد ورزیدند نیز می گرفت؛ این مجازات حتی شامل حال فرماندارانی که در اجراي دستور قصور می خطر قرار می

انطاکیه، ازمیر، اسکندریه،   آتن،شهرهاي کهنتر ـ . هذا، در دریاي رو به توسعۀ مسیحیت، جزایري از شرك باقی ماند

در اولمپیا بازیهاي . و رم ـ جمعیت مشرك متفرق زیادي، بیش از همه در میان آریستوکراسی و در مدارس، داشتند

ادامه یافت؛ در الئوسیس اسرار مشرکانه، تا هنگامی که آالریک معبد ) 395- 379(قهرمانی تا زمان تئودوسیوس اول 

ارسطو، و زنون با   شد؛ و در مدارس آتن تعلیم نظریات افالطون، ، همچنان اجرا می)396(آنجا را ویران ساخت 

.) رفت فلسفۀ اپیکور غیرقانونی اعالم شده بود و مترادف الحاد به شمار می. (اي ادامه داشت تفسیرهاي تعدیل شده

  گرداندند ادامه دادند؛ اهمال می قسطنطین و پسرش پرداخت مواجب رؤسا و استادانی را که دانشگاه آتن را هنوز با

ملعمان (آوردند تا رموز فن خطابه را فرا گیرند؛ و سوفسطاییان  حقوقدانان و خطیبان هنوز به آن دانشگاه روي می

تمام مردم آتن به . کردند توانست بهاي آن را بپردازد عرضه می مشرك، متاع خود را به هر کس که می) حکمت

وي که به هنگام ورودش به دانشگاه آتن جوانی بینوا بود که چیزي . کردند ند و افتخار میپروهایرزیوس عالقه داشت

جز یک بستر و تن پوش ـ آن هم به صورت اشتراکی با دانشجویی دیگر ـ نداشت، توانسته بود بعدها کرسی رسمی 

وش منظر، نیرومند، و فصیح و اینک در هشتاد وهفت سالگی هنوز چندان خ  استادي علم معانی بیان را اشغال کند،

. نگریست می» یک خداي پیرناشدنی و جاودانی«بود که شاگردش ائوناپیوس او را به دیدة 

و خود را از مادر مهربان خویش جدا ) 314(او در انطاکیه متولد شده . سوفسطایی برجستۀ قرن چهارم لیبانیوس بود

ختري را که از پدر خود ارث هنگفتی برده بود به وي پیشنهاد ساخته بود تا در آتن تحصیل کند؛ مادرش ازدواج با د

کرده بود تا او را از سفر باز دارد؛ اما او پاسخ داده بود که دیدن سواد شهر آتن را به ازدواج با یک االهه ترجیح 

وه سرسام وي از معلمان خود به عنوان محرك و مشوق بهره جست، نه به عنوان داناي محض؛ و در میان انب. دهد می

پس از مدتی تدریس در قسطنطنیه و نیکومدیا، به انطاکیه . آوري از استادان و مدارس خود را دانش آموخته کرد

دانشجو سرآمد   اي تأسیس کرد که به مدت چهل سال از حیث شهرت و شمارة و در آنجا مدرسه) 354(بازگشت 

دهد، شهرتش چندان عظیم بود که مقدمات  میبه طوري که خود وي به ما اطمینان . مدارس امپراطوري بود

آمیانوس مارکلینوس، یوحناي زرین دهن، و قدیس باسیلیوس کبیر جزو . خواندند ها به آواز می نطقهایش را در کوچه

www.IrPDF.com



١٧١٩

کرد، از لطف امیران  نوشت و در معابد قربانی می گفت و چیز می هر چند در دفاع از شرك سخن می. شاگردانش بودند

وقتی که نانوایان انطاکیه اعتصاب کردند، او از جانب کارگران و کارفرمایان، هر دو، به داوري . دار بودمسیحی برخور

برگزیده شد؛ هنگامی که مردم انطاکیه بر تئودوسیوس اول شوریدند، مردم شهر مقهور او را برگزیدند تا براي 

ستش یولیانوس، و فروپاشی شرك دوباره احیا او حدود یک نسل پس از کشته شدن دو. دادخواهی نزد امپراطور برود

.شده، زیست

مهرپرستی، مذهب نوافالطونی، رواقی گري، کلبی مسلکی، و : شرك در قرن چهارم اشکال مختلف به خود گرفت

زمینۀ مهرپرستی دیگر از میان رفته بود، اما مذهب نوافالطونی . کیشهاي محلی پرستش خدایان شهري و روستایی

هایی که فلوطین به آن شکل مبهمی داده بود ـ روح سه گانه، که   یرومند در دین و فلسفه بود، آموزههنوز ستونی ن

تمام حقیقت را در بر داشت؛ لوگوس یا الوهیت واسطه، که کار خلقت را انجام داده بود، روح به منزلۀ جنبۀ االهی، و 

ق مراتب نامرئی آنها از سوي خدا بر انسان نازل شده هایی از وجود که روح از طری ماده به منزلۀ جسم و شر؛ و حوزه

توانست دوباره با طی همان مراتب از سوي انسان به سوي خدا صعود کند ـ نشان خود را بر بولس و  بود و می

یوحناي حواري به جا نهاد، پیروان بسیار در میان مسیحیان یافت، و بدعتهاي بسیاري را در جهان مسیحی به قالب 

رازور : مبلیخوس، فیلسوف نوافالطونی اهل خالکیس سوریه، معجزه را نیز بر اسرار فلسفۀ نوافالطونی بیفزودیا. ریخت

یافت و نیرویی االهی کسب  دید، بلکه در عالم جذبه و شوق به حق اتصال می نه تنها اشیاي نامعلوم بر حس را می

ادعا بر قدرت شگرف   صوري، مرید یامبلیخوس،ماکسیموس . ساخت کرد که او را به ساحري و کهانت قادر می می

. نیروهاي خفا را چنان با تمجید فصیح و مخلصانۀ شرك توأم ساخت که یولیانوس را مجذوب و مسحور خود ساخت

خداوند، که پدر و  :ماکسیموس، در دفاع از شرك در برابر تحقیري که از مسیحیت متوجه آن بود، چنین گفت

و از خورشید و آسمان هم قدیمتر و از زمان و ابدیت و جریان تمام موجودات عظیمتر سازندة تمام کاینات است 

آید؛ هیچ کس وصف او نتواند کرد و هیچ چشمی قدرت دیدن او را  است، به تعریف هیچ مقنن و دانشمندي در نمی

به او به یاري اسما و اصوات ولی ما، که بر درك جوهر وجود او توانا نیستیم، در آرزوي خود براي معرفت یافتن . ندارد

طلبیم، و، با  هاي جبال کمک می جوییم و از طال و عاج و نقره، نباتات و رودها، و سیالبها و قله و تصاویر توسل می

اگر یک یونانی به ..  . .دهیم نماید به ذات او نسبت می احساس ضعف خود آنچه را که در این جهان زیبا می

افتد، یا یک مصري با عبادت حیوانات، یا دیگري با پرستش رودي یا کانون  اد خدا میمیانجیگري هنر فیدیاس به ی

] به روش خود[گیرم؛ بگذارید این گونه کسان  شود، من بر چنین انحرافهایی خشم نمی آتشی متوجه قدرت او می

یموس بود که یولیانوس را از اي فصاحت لیبانیوس و ماکس تا اندازه . مالحظه کنند، به یادآورند، و دوست داشته باشند

ماکسیموس شتابان به قسطنطنیه رفت و  وقتی شاگردشان یولیانوس به سلطنت رسید، . مسیحیت به شرك گروانید

بنگرید که ما چگونه حیات از دست رفته را باز یافتیم؛ شادي »  :لیبانیوس در انطاکیه بانگ پیروزي و شادي برداشت 

فرا گرفته است، از آن رو که یک خداي واقعی، به هیئت انسان، بر جهان حکومت چون دم جانبخش تمام زمین را 

» .کند می

III  - قیصر جدید  

پدر، برادر . در قسطنطنیه در خانوادة سلطنتی بزاد 332فالویوس کالودیوس یولیانوس، برادرزادة قسطنطین، به سال 

وي را به نیکومدیا . ران قسطنطین بود کشته شدندمهتر، و بیشتر عموزادگانش در قتل عامی که دیباچۀ سلطنت پس

االهیات مسیحی بر دیگر تعلیمات او چنان غالب بود که انتظار . فرستادند تا تحت تربیت اسقف ائوسبیوس قرار گیرد
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در هفتسالگی نزد ماردونیوس به تحصیل ادبیات کالسیک آغاز کرد؛ عشق . رفت او بعداً یکی از قدیسان دین شود می

واجۀ پیر به آثار هومر و هزیود به شاگردش رسید، و یولیانوس با شعف و شگفتی وارد جهان درخشان و شاعرانۀ این خ

  .اساطیر یونانی شد

، بنا به عللی که اکنون بر ما معلوم نیست، یولیانوس و برادرش گالوس به کاپادوکیا تبعید، و عمال شش 341در سال 

از آزادي، یولیانوس رخصت یافت که در قسطنطنیه به سر برد؛ اما نیرو و پس . سال در قصر ماکلوم زندانی شدند

پس، دوباره به نیکومدیا . نشاط جوانی و اخالص و هوش او چندان محبوبش ساخت که امپراطور به تشویش افتاد

این کار  خواست در مجلس درس لیبانیوس حضور یابد، اما از می. فرستاده شد و در آنجا به تحصیل فلسفه آغاز کرد

حال او جوان هفدهسالۀ . منع شد، مع هذا، ترتیبی داد که یادداشتهاي کاملی از بحثهاي استاد برایش بیاورند

وقتی که باب فلسفه و اندیشۀ آزاد به . دوستداشتنی و زیبایی بود که براي جاذبۀ خطرناك فلسفه آمادگی داشت

گر شد که مروج آنها،  ام جزمی و پرسش ناپذیر جلوهرویش گشوده شد، مسیحیت یکباره در نظرش نظامی از احک

یعنی کلیسا، در نتیجۀ منازعات آریانیستی و تکفیرهاي متقابل از سوي سران دینی شرق و غرب، کارش به فضیحت 

  .و انشقاق کشیده بود

. رفت، گالوس، قیصر ـ یعنی وارث آتی تاج و تخت ـ شد و امور حکومت را در انطاکیه به دست گ351در سال 

یولیانوس، که مدتی از بدگمانی امپراطور در امان بود، از نیکومدیا به پرگاموم و از آنجا به افسوس رفت و فلسفه را 

. بترتیب نزد ادسیوس، ماکسیموس، و کروسانتیوس تحصیل کرد و ، در نتیجۀ تعلیمات آنان، مخفیانه به شرك گرایید

گالوس از حدود اختیارات . یانوس را به میالن، مقر دربارش، فرا خواند، کنستانتیوس ناگهان گالوس و یول354در سال 

خود تجاوز کرده و بر ایاالت آسیایی چنان با ستم فرمان رانده بود که حتی خود کنستانتیوس را هم به هراس افکنده 

یولیانوس . ا گردیداو در پیشگاه امپراطور محاکمه و به ارتکاب چندین جرم محکوم شد، و فوراً سر از تنش جد. بود

چندین ماه در ایتالیا تحت نظر بود؛ سرانجام آن پادشاه بدگمان را قانع کرد که سیاست هرگز به مغز او راه نیافته و 

کنستانتیوس، که آسوده خاطر شده بود که فقط با یک فیلسوف سر و کار . تنها موضوع مورد عالقۀ وي فلسفه است

یولیانوس، که در انتظار مجازات مرگ بود، با خوشحالی به این تبعید، که او را به ). 355(دارد، او را به آتن تبعید کرد 

.رساند، رضا داد سرچشمۀ دانش و دین و اندیشۀ مشرکانه می

در آتن، شش ماه را بشادي صرف تحصیل در فضایی کرد که زمانی صداي افالطون در آن طنین انداخته بود، با 

، آنان را با اشتیاق خود به دانش اندوزي خرسند  جاودانی و فراموش شده دوست شدتمیستیوس و سایر فیلسوفان 

آن مشرکان مهذب را، که وارث یک فرهنگ هزار . و مردم شهر را نیز با لطف رفتار و تواضع خود مجذوب کرد ساخت، 

دولتمردان متورعی که  اش کرده بودند، یا با آن ساله بودند، با متألهین خشک و سرسختی که در نیکومدیا احاطه

اي  کشتن پدر و برادرانش و بسیاري دیگر را واجب دانسته بودند، سنجید و دریافت که سبعتر از مسیحیان، درنده

اند و اموالشان میان  وقتی که شنید معابد مشهور ویران شده و کاهنان آنها از اشتغال محروم گشته. توان یافت نمی

شاید در این هنگام بود که وي ورود به اسرار الئوسی را، از . قسیم شده است، گریستخواجگان و طرفداران امپراطور ت

به عالوه، دوستان و . دانست اش مجاز می اخالقیات شرك، وي را در تقیه. سر احتیاط به طور کامال خصوصی، پذیرفت

ن را علنی کند، زیرا دادند که وي گرویدنش به آیین مشرکا معلمانش، که در سر او شریک بودند، رضایت نمی

دانستند که اگر کنستانتیوس به آن پی برد، او را به افتخار شهادت نابهنگام نایل خواهد کرد، و در ضمن منتظر  می

زمانی بودند که این شخص مورد حمایتشان به پادشاهی برسد و مشاغل از دست رفتۀ آنان و همچنین خدایانشان را 
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کرد و حتی کتاب مقدس را علناً در  تمام ظواهر عبادات مسیحی را مراعات می یولیانوس مدت ده سال. باز گرداند

  . خواند کلیسا می

اما پیامی از ملکه ائوسبیا به او   جرئت رفتن نداشت،. در طی این دورة تقیه، بار دیگر امپراطور او را به میالن فرا خواند

اعدي براي او در دربار کرده است و هیچ جاي بیم رسید که در آن ملکه او را مطمئن ساخته بود که اقدامات مس

در میان ناباوري یولیانوس، امپراطور خواهر خویش هلنا را به همسري او درآورد، عنوان قیصر به او اعطا کرد، . نیست

این جوان عزب خجول، که با جامۀ فیلسوفان به دربار آمده بود، با ناراحتی ). 355(و او را به حکومت گل برگزید 

آگاهی از اینکه ژرمنها، با استفاده از جنگهاي داخلی و . باس سرداري به تن کرد و وظایف زناشویی را به عهده گرفتل

نابودي نیروي نظامی در غرب امپراطوري، به ایاالت رومی در ساحل رود راین تجاوز کرده، یک ارتش رومی را 

را ) آلساتیا(، چهل و چهار شهر دیگر را گرفته، آلزاس شکست داده، مهاجرنشین قدیمی روم را در کولونی غارت کرده

کنستانتیوس، پس از روبه رو شدن . تر کرد اند یولیانوس را آشفته کیلومتر در داخل گل پیش رفته 64تسخیر کرده، و 

اند به دانست که بتو با این بحران، یولیانوس را فرا خواند، و با اینکه وي مورد بدگمانیش بود و حقیرتر از آنش می

تن سپاهی داد و مأمورش کرد تا ارتش گل را تجدید  360اي از کار در آید، به او  یکباره مدیر و جنگجوي شایسته

.سازمان دهد، و او را به آن سوي کوههاي آلپ فرستاد

یولیانوس زمستان را در وین در ساحل رود رون گذرانید و با حرارت بسیار مشغول فراگیري تعلیمات نظامی و 

ارتشی در رنس فراهم ساخت، ژرمنهاي متجاوز را عقب راند، و کولونی را  356در بهار سال . حصیل فنون جنگ شدت

اي که نامشان را بعدها به گرمانیا دادند ـ محاصره شد؛ سی روز  آنگاه در سانس از طرف آلمانها ـ قبیله. باز گرفت

. را به هر نحو تأمین نمود، و دشمن را به ستوه آورد حمالت آنان را دفع کرد، آذوقۀ مردم محل و سپاهیان خود

سپس به سمت جنوب حرکت کرد، نزدیک ستراسبورگ با سپاه اصلی آلمانها مصاف داد، سربازان خود را به شکل 

یک گاوة هاللی آرایش داد، و با تاکتیکهاي مشعشعانه و دلیري شخصی آنها را به پیروزي قطعی بر نیروهاي دشمن ـ 

کشید، اما، در شمال ، فرانکهاي سالیان هنوز  اکنون گل آزادتر نفس می. شان بسی فزونتر بود ـ رهنمون شدکه تعداد

یولیانوس با آنها مصاف داد، مغلوبشان کرد، و آنها را به آن سوي رود . به چپاول مشغول بودند) موسا(در درة موز 

گلهاي حقشناس مقدم قیصر جوان را، که حال او را . بازگشتراین راند؛ آنگاه پیروزمندانه به پاریس، مرکز ایالت گل، 

دانستند، گرامی داشتند، و سربازان او اظهار امیدواري کردند که بزودي به مقام امپراطوري  همتراز قیصر یولیوس می

از پنج سال در گل ماند؛ اراضی ویران را دوباره مسکون ساخت، تشکیالت دفاعی رود راین را تجدید کرد،  .برسد

استثمار اقتصادي و فساد سیاسی جلو گرفت، بهروزي ایالت و قدرت مالی دولت را بازگرداند، و در عین حال مالیاتها 

خود را معجزه آسا به فرمانده و   مردم از اینکه آن جوان اندیشمند، که تازه از کتابهایش جدا شده بود،. را تقلیل داد

او این اصل را استوار ساخت که هر . تبدیل کرده بود در شگفت بودندسیاستمداري بزرگ و داوري منصف و مهربان 

نومریوس، یکی از فرمانداران پیشین گالیا ناربوننسیس . متهمی تا جرمش ثابت نشده، باید بیگناه دانسته شود

وس، که قاضی دلفیدی. ، متهم به اختالس شد؛ جرم منتسب را انکار کرد، و بزهش ثابت نشد) بخشهاي ناربون در گل(

اگر انکار جرم براي برائت متهم کافی باشد، آیا ! اي قیصر بسیار مقتدر«: از فقد دلیل خشمگین شده بود، فریاد زد

آیا اگر صرف اتهام کافی باشد، کسی را «: یولیانوس در پاسخ وي گفت » توان محکوم ساخت؟ کسی را هرگز می

اقدامات اصالحی او » .از موارد متعدد عطوفت انسانی او بود این یکی«: گوید آمیانوس می» توان بیگناه دانست؟ می

مأمورانی که از رسیدگی دقیق او به امور هراسان بودند، و یا بر محبوبیتش . دشمنان بسیار برایش فراهم ساخت

 خواهد تاج و تخت بردند، پیامهاي محرمانه به کنستانتیوس فرستادند و یولیانوس را متهم ساختند که می رشک می
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مع هذا . یولیانوس با نوشتن مدیحۀ مفصلی در شأن امپراطور با این اتهام مقابله کرد. امپراطوري را تصاحب کند

کنستانتیوس، که هنوز به یولیانوس بدگمان بود، سالوستیوس را، که اهل گل و ضابط کل آن بود و با یولیانوس 

آمیانوس را باور کنیم، ملکه ائوسبیا، که بیفرزند و حسود اگر گفتۀ . کرد، فرا خواند و عزلش کرد صادقانه همکاري می

داد تا در دوران آبستنی او داروي سقط جنین به خوردش دهند؛ و وقتی که  بود، به مالزمان زن یولیانوس رشوه می

هلنا، علی رغم اینهمه، پسري آورد، قابله ناف کودك را چندان نزدیک بدن برید که کودك از فرط خونریزي 

که بهترین عناصر ارتش خود را ) 360(در میان تمام این گرفتاریها، یولیانوس از کنستانتیوس فرمان یافت . تدرگذش

.جنگیدند اعزام دارد در گل براي پیوستن به نیروهایی که با ایران می

). 358(شده بود  النهرین و ارمنستان به ایران شاپور دوم خواستار بازگرداندن بین. این کار کنستانتیوس ناموجه نبود

. را محاصره کرد و گرفت) دیار بکر کنونی(» آمد«وقتی کنستانتیوس از قبول این درخواست امتناع کرد، شاپور 

تن از هر هنگ ارتش گل را به نمایندگان  300کنستانتیوس با او وارد جنگ شد و به یولیانوس فرمان داد که 

یولیانوس اعتراض کرد که سربازان آن هنگها به این شرط . م شوندامپراطوري تحویل دهد تا براي جنگ در آسیا اعزا

اند که در آن سوي آلپ به کار نروند، و ضمناً تذکار داد که اگر ارتش گل ضعیف شود، امنیت آن ایالت  استخدام شده

مان داد از مع هذا، به سربازانش فر.) شش سال بعد ژرمنها با کامیابی به گل تجاوز کردند. (به خطر خواهد افتاد

او را   سربازان از اجراي این فرمان سر باز زدند، گرد کاخ یولیانوس اجتماع کردند،. نمایندگان امپراطوري اطاعت کنند

او بار دیگر اندرزشان داد که به فرمان . خواندند، و از او خواستند تا آنان را در گل نگاه دارد) امپراطور(آوگوستوس 

یولیانوس، که مانند یولیوس قیصر احساس کرد قرعۀ فال را . سربازان بر اصرار افزودندامپراطور تمکین کنند، اما 

ارتشی که از خارج . عنوان امپراطوري را پذیرفت و آماده شد تا براي حفظ امپراطوري و جان خود بجنگد اند، زده

  .اینک عهد کرد که تا قسطنطنیه پیش رود و یولیانوس را بر تخت بنشاندشدن از گل تن زده بود 

یک سال دیگر با ایران جنگید و تاج و تخت خود را براي حفظ . کنستانتیوس در کیلیکیا بود که خبر شورش را شنید

مقابله با پسر  کشورش به خطر انداخت؛ آنگاه، پس از امضاي قرارداد متارکۀ جنگ با شاپور، لژیونهاي خود را براي

توقف ) نزدیک بلگراد(وي چندي در سیرمیوم . آمد یولیانوس با نیروي کوچکی پیش می. عمش به مغرب سوق داد

ما اکنون « :وي با شور و شوق بسیار به ماکسیموس نوشت . کرد و سرانجام شرك خود را به جهانیان اعالم داشت

اقبال نیک او را از یک » .که با منند در ستایش آنها مؤمن هستند پرستیم، و تمام افراد ارتشی خدایان را آشکارا می

، کنستانتیوس در نزدیکی طرسوس به سن چهل و پنج سالگی از تب 361در نوامبر : وضع خطرناك نجات داد

یک ماه بعد، یولیانوس وارد قسطنطنیه شد و، بی آنکه با مخالفتی رو به رو شود، به تخت سلطنت نشست . درگذشت

.ابراز تمام ظواهر محبت یک پسر عم پر مهر، جنازة کنستانتیوس را تشییع کرد و با

IV   - امپراطور مشرك  

زلفش . میان باال بود :کند دید، چنین وصفش می آمیانوس، که غالباً او را می. اکنون یولیانوس سی و یک ساله بود

. و چنان آرایش شده بود که همواره نوك تیز باشدریشش زبر بود . چنان نرم و صاف بود که گویی تازه شانه زده است

. ابروانش ظریف، و بینیش کامال راست بود. کرد چشمانی درخشان و شرربار داشت که از تیزي ذهنش حکایت می

از فرق سر . هایش پهن و درشت بود گردنش ستبر و خمیده، و شانه. دهانش کمی بزرگ و لب پایینش گوشتالود بود

اما وصف او از خودش چندان خوشایند . اي توانا بود اسب، و به همین سبب نیرومند و دوندهتا نوك انگشت متن
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گرچه طبیعت رخسار مرا چندان زیبا نساخته و شادابی جوانی را به آن نبخشیده است، خود من فقط به حکم  :نیست

سازم؛ چنانکه گویی  زنند می الن میمن با شپشهایی که در آن جو..  . .ام واژگونخویی این ریش دراز را به آن افزوده

کنم، و انگشتانم  مویم آشفته است و کمتر سر و ناخنهاي خویش را اصالح می..  . .اي است براي حیوانات وحشی بیشه

  . همواره از مرکب سیاه است

ه پس از بالفاصل. سرافراز بود از اینکه در میان حشمت و جالل دربار سادگی زندگی یک فیلسوف را حفظ کرده است

پس . نیل به سلطنت، خود را از شر خواجگان، آرایشگران، و جاسوسانی که در خدمت کنستانتیوس بودند رها ساخت

کرد که  و از این رو دیگر به خواجگان نیازي نداشت؛ فکر می  از مرگ زن جوانش تصمیم گرفت که دیگر ازدواج نکند،

خورد، یک آشپز عادي را کافی  ترین غذا را می چون ساده یک آرایشگر براي تمام کارمندان کاخ کافی است؛ و

ظاهراً پس از مرگ زنش با هیچ زنی روابط . زیست پوشید و می این مشرك همچون زاهدان لباس می. دانست می

گذاشت اطاقها را گرم  خوابید و در سراسر زمستان نمی بر بستري خشن در یک اطاق سرد می. جنسی برقرار نکرد

از تئاتر به واسطۀ مسخرگیهاي . هیچ عشق به تفریح نداشت» .خواهم خود را به سرما عادت دهم می«: تگف کنند؛ می

تا چندي در اعیاد رسمی . نمود کرد؛ با اجتناب از حضور در هیپودروم احساسات مردم را جریحه دار می آن پرهیز می

مردم نخست تحت . ت، بزودي این کار را ترك کردها را به هم شبیه یاف اما چون تمام مسابقه رفت،  به هیپودروم می

به کارهاي دولتی قرار گرفتند و او را از حیث فرماندهی تالی  تأثیر فضایل، ریاضت کشی، و رسیدگی دقیقش

براي . ترایانوس، و از جهت قدسیت نظیر آنتونینوس پیوس، و مانند مارکوس آورلیوس شاه ـ فیلسوفش می شمردند

ه این مشرك جوان چگونه بسهولت از طرف مردم یک شهر و امپراطوریی که مدت یک نسل جز نماید ک ما شگفت می

.گیرد امپراطوران مسیحی فرمانروایی به خود ندیده بودند مورد پذیرش و قبول قرار می

رفتند، از جاي  هنگامی که کنسولها به دیدارش می. وي سناي بیزانس را با رعایت سنن و حقوق آن خرسند کرد

هرگاه از . کوشید تا خود را مانند آوگوستوس خدمتگزار و نمایندة سناتورها و مردم بداند خاست و همواره می میبر

داشت که مانند سایر  کرد، و اعالم می کرد، خود را ده لیرة طال جریمه می روي غفلت یکی از امتیازات سنا را نقض می

م تا شام، جز مدت کوتاهی در بعدازظهر که به مطالعه اختصاص از با. شارمندان تابع قوانین و مقررات جمهوري است

بنابر روایات، خوراك سبک او جسم و ذهنش را چنان چابک ساخته بود که . کرد داده بود، به امور دولت رسیدگی می

ی را پرداخت، و هر روز سه منش بتندي از یک کار به کار دیگر، و از گفتگو با یک نفر به صحبت با یک تن دیگر می

کرد؛  هاي وکالي دعاوي را برمال می داد و سفسطه با جدیت و عالقه وظایف یک قاضی را انجام می. ساخت فرسوده می

شد، و همه را با تصمیمات بجاي خویش مجذوب  با خوشرویی به آراي متقن قضات علیه رأي خودش تسلیم می

ینی که معموال از طرف هر ایالت به امپراطور جدید تقدیم مالیات بینوایان را تقلیل داد، از قبول تاجهاي زر. ساخت می

شد امتناع ورزید، افریقا را از پرداخت مالیاتهاي پس افتاده معاف نمود، و خراج گزافی را که تا آن هنگام از  می

. گذاشتمقررات صدور پروانۀ پزشکی را سخت تر کرد، و آن را شدیداً به موقع اجرا . شد ملغا کرد یهودیان گرفته می

شهرتش بتدریج چنان فزونی «: گوید کامیابی او در ادارة کشور از کامیابیهاي نظامیش هم فراتر رفت؛ آمیانوس می

اش به فلسفه، و منظور اصلیش، که هیچ  در بحبوحۀ تمام این فعالیتهاي حکومتی توجه عمده» .یافت که جهانگیر شد

فرمان داد که معابد مشرکان تعمیر و گشوده شود، اموال مصادره . ودبازگرداندن آیینهاي کهن ب برد،  گاه از یاد نمی

هایی براي فیلسوفان برجستۀ زمان فرستاد و از  نامه. شان دوباره برقرار شود شدة آنان باز گردد، و عواید از دست رفته

وس نطق خود را در وقتی ماکسیموس فرا رسید، یولیان. آنان دعوت کرد که همچون میهمان در دربار او زندگی کنند

. مجلس سنا قطع کرد، شتابان دوید تا به معلم پیرش خوشامد بگوید، و او را با تمجید بسیار به مجلسیان معرفی کرد
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هاي فاخر پوشید، و زندگی مجلل براي خود ترتیب داد؛ پس از  ماکسیموس از دلبستگی امپراطور بهره گرفت، جامه

یولیانوس . ر گرفت که چگونه به آن سرعت چنان ثروت نابجایی اندوخته استمرگ یولیانوس مورد بازجویی شدید قرا

داشت که به سبب  توجهی به تضاد شیوة خود با طرز زندگی آن فیلسوف نکرد، زیرا فلسفه را بیش از آن دوست می

بشر چیزي  اگر کسی تو را مجاب کرده است که براي نوع«: به ائومنیوس نوشت. رفتار فیلسوفان از آن دلزده شود

خواهد تو را نیز  اي است که می وقفۀ فلسفه در اوقات فراغت وجود دارد، بدان که فریبخورده سودمندتر از تحصیل بی

. بفریبد

اي را که قسطنطین بنیان  برد؛ کتابخانه اي با خود همراه می داشت و در جنگها کتابخانه کتاب را بسیار دوست می

بعضی از مردم به اسب، برخی به پرندگان، «: یک بار نوشت. هاي دیگري تأسیس کرد نهنهاده بود توسعه داد، و کتابخا

چون به » .ام اند؛ اما من از اوان کودکی شوق سرشاري به تحصیل کتاب داشته اي به حیوانات وحشی دلبسته و عده

لوکیانوس، یا   ضاتی به شیوةکوشید تا سیاست خود را با مفاو بالید که هم نویسنده و هم سیاستمدار است، می خود می

هاي رسمی فلسفی  هاي سیسرون، و رساله هایی به شیوایی و جذابیت نامه هایی به سبک لیبانیوس، یا نامه خطابه

، »جلیلیانبر ضد «اي با عنوان  ، شرك جدید خود را تأویل کرد؛ در مقاله»سرودي براي پسر شاه«در . توجیه کند

نویسد  دانست، می» نقد عالی«توان آن را سابقۀ  او، با دیدي که می. دالیل خود را بر ترك مسیحیت ابراز داشت

انجیلها ناقض یکدیگرند، و تنها نکات مشترکشان سخنان باورنکردنی است؛ انجیل یوحنا اساساً با سه انجیل دیگر از 

  .دارد، و داستان خلقت در سفر پیدایش حاکی از تعدد خدایان استحیث نثر و االهیات تفاوت 

اي باشد و، چنانکه من معتقدم، یک تعبیر  اسطوره] »سفر پیدایش«ي [جز در صورتی که هر یک از این داستانها 

د براي شود که خدا، که حوا را خو اوال چنین نموده می. نهانی داشته باشد، همۀ آنها مشحونند از کفر نسبت به خدا

ثانیاً، اینکه خدا آگاهی بر خیر . اطالع بوده است موجب سقوط آدم خواهد شد بی) حوا(یاري به آدم آفرید، از اینکه او 

برد که مبادا آدمی، با  کند و رشک می را از انسان دریغ می) دهد یعنی تنها معرفتی که به ذهن انسان قوام می(و شر 

کند که چنین خدایی بغایت کینه توز و  و بد، حیات جاودان یابد ثابت میسهیم شدن در میوة درخت معرفت نیک 

چرا چنین  …گیرد؟  حسود است، چرا خداي شما چنین حسود است وحتی انتقام گناهان پدران را از فرزندان می

که کسانی  خداي نیرومندي این اندازه بر شیطانها، فرشتگان، و انسانها خشمگین است؟ این خوي را با رأفت انسانیی

قربانی حیوانی ) مانند شرك(» عهد قدیم«. حتی نظیر لوکورگوس و رومیان نسبت به خاطیان داشتند مقایسه کنید

کنید  شما ادعا می …پذیرید؟  را، که خدا به یهودیان داد، نمی» شریعت«چرا شما  …. داند را مجاز و حتی واجب می

توانم ده، بلکه ده هزار فقره نقل قول کتابهاي موسی  د؛ اما من میقبلی از حیث زمان و مکان محدود بو» شریعت«که 

  . براي تمام زمانهاست» شریعت«گوید  بیاورم که او در آنها می

وقتی یولیانوس کوشید تا شرك را احیا کند، به این نکته پی برد که شرك نه تنها در عمل و ایمان به نحو بسیار 

ها و شرح معجزات باور نکردنی است؛ و  یش از دین مسیح محتوي اسطورهبلکه بسیار ب  ناسازگاري متنوع است،

دریافت که هیچ دینی تا اصول اخالقی خود را با شکوه و شگفتی و اسطوره نیامیزد، امید جلب و تهییج ارواح عادي را 

تواند  کس نمیهیچ «: نویسد در این مورد چنین می. وي از قدمت و عمومیت رواج اسطوره متحیر شد. نتواند داشت

تواند بداند نخستین کسی که عطسه کرد  همان گونه که نمی …کشف کند که اساطیر در اصل چه وقت پیدا شدند، 

خود . سرانجام لزوم اساطیر را پذیرفت و آن را براي استقرار اصول اخالقی در اذهان جاهالن مقتضی دانست» .که بود

اي  مام به شکل سنگ سیاهی از فریگیا به روم برده شده بود، به گونه او داستان کوبله را، و اینکه چگونه آن مهین
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آورد که او به الوهیت سنگ یا قدرت  دیگر باز گفت؛ و لحن حکایتش چنان بود که کوچکترین گمانی پیش نمی

احساس بهره  باید از نمادهاي قابل هاي معنوي و روحانی می او کشف کرد که براي انتقال اندیشه. انتقال آن باور ندارد

براي این . اي مذهبی براي توجه فیلسوف به خرد و روشنایی دانست جست، و پرستش آفتاب را در میان مردم قرینه

شمار براي  پادشاه شاعر مشکل نبود که سرودي در ستایش هلیوس، پادشاه آفتاب، که مصدر حیات و منشأ نعمات بی

داد، همین  ، که جهان را آفریده بود و اینک نیز بقایش می»مۀ االهیکل«یا » لوگوس«نوع بشر بود، بگوید؛ در نظر او 

، خدایان و ابلیسان ادیان مشرکانه را افزود؛ به عقیدة او، »علت اولی«و » اصل عالی«یولیانوس به این . هلیوس بود

. پذیرش همۀ این خدایان براي یک فیلسوف پیرو رواداري مذهبی چندان دشوار نبود

او الحاد را به منزلۀ . ایم سازد، اشتباه کرده را آزاداندیشی به شمار آوریم که خرد را جانشین اسطوره میاگر یولیانوس 

نیروهاي مافوق طبیعی   داد، به اندازة هر کیش دیگر، هایی که وي تعلیم می شمرد، و در آموزه امري بهیمی پست می

ولیانوس در سرود نیایشش براي آفتاب الطایل به هم بافته توان یافت که به اندازة ی کمتر کسی را می. دخالت داشتند

آنها را لوگوس یا حکمت واسطه   وي تثلیث نوافالطونی را پذیرفت، مثل افالطونی را با ذهن االهی یکی دانست،. باشد

. مردانگاشت که سازندة تمام اشیاست، و جهان ماده و جسم را مانعی شیطانی در راه فضیلت و آزادي روح گرفتار ش

تواند خود را آزاد سازد و به مرحلۀ شهود حقایق و قوانین روحی برسد، و  روح از طریق تقوا، مهرورزي، و فلسفه می

به اعتقاد یولیانوس، خدایان مذهب شرك نمایندة نیروهاي . شود» رب اعال«بدین گونه جذب لوگوس و شاید خود 

دانست که مردم کمتر به تجریدهاي  متداولشان بپذیرد، اما می توانست آنها را در شکل انسانی معنوي بودند؛ او نمی

داد و چندان در  مراسم کهن را انجام می  آشکارا و در خفا،. جویند فیلسوفان یا تخیالت رازورانۀ قدیسان اعتال می

در . ده بودندکرد که حتی ستایندگانش از این کشتار ظالمانۀ او شرمن قربان ساختن حیوانات در راه خدایان افراط می

جست، و با دقت به تعبیر خوابهاي  نبردهایش با ایران، بر سان سرداران رومی، همواره به تفأل و تطیر توسل می

  .او ظاهراً به قدرت جادوگري ماکسیموس باور داشته است. داد خویش گوش می

ت؛ و براي دستیابی به این هدف اندیشید که جهان محتاج نوسازي اخالقی اس مانند هر اصالح طلبی، او نیز چنین می

نمادپردازي اسرار . به قانونگذاري صوري اکتفا نکرد، بلکه سعی کرد که از طریق مذهب به درون قلب مردم نفوذ کند

الئوسی و افسوسی وي را بس شیفته ساخته بود، به نظر او، براي ایجاد یک زندگی نوین و اصیل، هیچ مراسمی بهتر 

و امیدوار بود که مراسم تقدیس و ورود به این اسرار از انحصار یک عدة قلیل از اشراف خارج شود از این آیینها نبود؛ ا

» شمرد که کاهن نامیده شود تا امپراطور او مرجح می«لیبانیوس،   به گفتۀ. و به عدة زیادي از مردم عادي بسط یابد

سم دعاي جمعیش، و حمیت وحدتبخش آن هاي مخلصش، مرا کشیشان و راهبه او بر سلسله مراتب کلیساي مسیحی،

. هاي بهتر دینی که قصد تخریبش را داشت فراتر رود در حد او نبود که از تقلید از جنبه. برد در امر صدقات رشک می

براي آن مذهب تأسیس کرد که خود در رأس آن » کلیسا«اي در پیکر کهانت مذهب شرك دواند، یک  وي خون تازه

ا تحریض نمود که در موعظه کردن براي مردم، دستگیري از بینوایان، نواختن غریبان، و بود، و روحانیان خود ر

در هر شهري مدارسی براي تدریس و تبلیغ . سرمشق واقع شدن در زندگی نیک بر کشیشان مسیحی سبقت جویند

با من  :ب خوداي نوشت به سبک نامۀ قدیس فرانسیس به همگنان راه به کاهنان خود نامه. دین شرك تأسیس کرد

خواهید من با شما سلوك کنم؛ بیایید پیمان بندیم که من نظرات خود را دربارة امور  همان گونه رفتار کنید که می

به گمان من هیچ چیز براي ما گرامیتر . شما ابراز دارم و شما نیز همین کار را در مورد گفتار و کردار من انجام دهید

ما باید همگان را در پول خود سهیم سازیم، اما بیشتر نیکان و بینوایان و بیچارگان . . . .از این همکاري متقابل نیست

گویم که حتی شریک ساختن شریران در  و هر چند شاید این گفته بظاهر سخیف بنماید، اما من به صراحت می. را
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نسان بودن اوست نه دهیم به خاطر ا زیرا آنچه که ما به انسانی می. پوشاك و خوراك خود کاري شایسته است

  . خصوصیت اخالقیش

اش را به  اگر اساطیر از میان رفته  خوانیم، این مشرك، جز در اعتقاد، از هر حیث یک مسیحی بود؛ وقتی آثارش را می

افتیم که وي بسیاري از تحوالت پسندیدة خوي خویش را مدیون اخالقیات مسیحی  حساب نیاوریم، به این گمان می

حال ببینیم او با دینی که با آن بار آمده بود چگونه . زمان کودکی و جوانیش در او رسوخ یافته بودبوده است که در 

رفتار کرد؟ او به مسیحیت آزادي کامل وعظ و عبادت و عمل داد، و اسقفان اصیل آیین را، که توسط کنستانتیوس 

فلسفه، و   لیساها برید و کرسیهاي علم بیان،اما اعانۀ دولت را از ک. تبعید شده بودند، به جاي خودشان بازگرداند

ادبیات را در دانشگاهها به روي استادان مسیحی بست، به این بهانه که این موضوعات را استادان مشرك با همدلی 

او به معافیت روحانیان مسیحی از مالیات و کارهاي سنگین مدنی، و همچنین به . توانند تعلیم دهند بیشتري می

ان اسقفان از تسهیالت دولتی خاتمه داد، واگذاري ارث را به کلیساها ممنوع ساخت، و دستور داد که استفادة رایگ

مسیحیان را در دوایر دولتی استخدام نکنند؛ به مسیحیان هر محل فرمان داد تا هر خسارتی را که در سلطنتهاي 

اهایی را که بر زمینهاي مغصوب از معابد اند جبران کنند، و اجازة تخریب کلیس قبلی به معابد مشرکان وارد کرده

یولیانوس درصدد   وقتی که این رویه به بینظمی، بیعدالتی، و شورش منجر شد،. مشرکانه ساخته شده بود صادر کرد

با لحن طعنه آمیزي که کمتر در خور یک   او،. حمایت از مسیحیان برآمد، اما از تغییر دادن قوانین خود ابا کرد

کند  کتاب مقدس آنان توصیه می«کرد که  به مسیحیانی که مورد ستم قرار گرفته بودند یادآوري می  فیلسوف است،

العمل شدید و توهین آمیز نشان  مسیحیانی که در برابر این قوانین عکس» .که مصایب را با بردباري تحمل کنند

کردند به عقوبت  دند یا به آنان اهانت میدا شدند؛ اما مشرکانی که مسیحیان را آزار می دادند شدیداً مجازات می می

در اسکندریه، جمعیت مشرك از اسقف گئورگیوس، پیرو آریانیسم که اسقفیۀ آتاناسیوس را . رسیدند شایسته نمی

تصرف کرده بود، نفرت داشتند؛ وقتی که گئورگیوس آنان را با به راه انداختن دستۀ سیاري از مسیحیان که آیین 

او را گرفتند و مثله کردند، و گرچه عدة مسیحیانی که به دفاع از او   کردند تحریک کرد، میمهرپرستی را مسخره 

خواست آشوبگران را  یولیانوس می). 362(برخاستند اندك بود، در آن آشوب و غوغا مسیحیان بسیاري کشته شدند 

در این شرایط، . کندریه اکتفا کندکیفر دهد، اما مشاوران راضیش کردند که به نوشتن نامۀ شدیداللحنی به مردم اس

اجازة  آتاناسیوس از نهانگاه خود خارج شد و مقر اسقفی خویش را اشغال کرد، یولیانوس اعتراض کرد که این کار بی

اسقف پیر اطاعت کرد، اما سال بعد . او صورت گرفته است، و به آتاناسیوس فرمان داد تا از شغل خود دست شوید

ده سال بعد وي در سن هشتاد . سیوس، که مظهر جلیلیان پیروز بود، به اسقفیۀ خود بازگشت یولیانوس مرد و آتانا

هایش را  سرانجام، پافشاري شدید یولیانوس در پیشرفت شرك برنامه .سالگی، غرق افتخار و داغهاي رنج، درگذشت

؛ آنان که مشمول الطاف او شدند کسانی که از او آزار دیدند ماکرانه و با سرسختی با وي جنگیدند. به شکست کشاند

اي براي جوانان،  شرك از لحاظ معنوي مرده بود و دیگر در درون خود نیروي انگیزنده. تفاوت اتخاذ کردند روشی بی

اي به آن گرویدند، اما بیشتر با چشمداشت به پیشرفت  عده. تسکینی براي آالم، و امیدي به زندگی اخروي نداشت

امپراطوري؛ برخی از شهرها مراسم قربانی رسمی را بازگرداندند، اما فقط براي جلب مراحم  هاي طالي سیاسی یا سکه

. امپراطور؛ حتی در پسینوس، وطن کوبله، یولیانوس مجبور بود به اهالی رشوه دهد تا آن مهین مام را گرامی بدارند

دیدند یولیانوس  اینکه میشمردند و از  بسیاري از مشرکان آیین شرك را مترادف وجدان خوب در لذت می

این مرد به اصطالح آزاداندیش متقیترین فرد کشور بود، و حتی دوستانش . پرهیزکارتر از مسیح است ناراضی بودند

دانستند؛ و یا اساساً شکاکانی بودند که تقریباً به طور آشکار به رب  همگامی با او را در پرهیزکاري باعث زحمت می
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رسم قربانی کردن حیوانات در مذبحها در شرق، و نیز در . خندیدند انیهاي بسیارش میالنوعهاي منسوخ او و قرب

. دانستند از میان رفته بود؛ مردم آن را یک امر ناشایسته و بیهوده می  قسمتهاي باختري امپراطوري، جز ایتالیا، تقریباً

که هر رسم یونانی هنوز پایدار را حقیر  یولیانوس نهضت خود را هلنیسم نامید، اما این کلمه مشرکان ایتالیا را،

رسید، زیاده از حد  او بر بحث و استدالل فلسفی، که هرگز به مبانی عاطفی ایمان نمی. شمردند، منزجر ساخت می

دانستند؛ کیش  آثار او فقط براي تحصیلکردگان قابل فهم بود، که آنها نیز قبول آن را دون شأن خود می. کرد تکیه می

حتی پیش از آنکه بمیرد، شکستش . توانست در امیدها و هوسهاي مردم ریشه بدواند مصنوعی بود که نمی او التقاطی

داشت و در مرگش سوگواري کرد یک تن مسیحی را براي جانشینی او  آشکار بود؛ و ارتشی که او را دوست می

.برگزید

V  - پایان سفر  

خواست پرچم روم را در پایتختهاي ایران برافرازد و یک  می: دآخرین رؤیاي بزرگ او رقابت با سوروس و ترایانوس بو

با شوقی وافر ارتش خود را بیاراست، . بار براي همیشه تهدید ایران را نسبت به امنیت امپراطوري روم پایان دهد

اقع دژهاي مرزي را مرمت کرد، و در شهرهایی که در مسیر او به سوي پیروزي محتمل و  افسران خویش را برگزید،

بازرگانان شهر از ورود . به انطاکیه رفت و نیروهاي خود را گردآورد 362در پاییز . شده بودند خواربار آماده کرد

. »همه چیز فراوان، اما گران است«سپاهیان براي باال بردن قیمتها استفاده کردند؛ مردم زبان به شکوه گشودند که 

تکلیف کرد که بر سودجویی خود لگام زنند؛ سران مزبور وعده دادند یولیانوس سران سوداگران را خواست و به آنان 

اي براي تمام کاالها تعیین و اعالم  بهاي عادالنه«سرانجام یولیانوس . که چنان کنند، اما به عهد خود وفا نکردند

مصر به آنجا وارد شاید براي پایین آوردن قیمتها بود که او چهار صد هزار کیل غله از دیگر شهرهاي سوریه و . »کرد

کند؛ آنگاه  بازرگانان اعتراض کردند که قیمتهاي تعیین شده از طرف یولیانوس سود بردن را غیرممکن می. کرد

مخفیانه غلۀ وارد شده را خریدند و آن را همراه با کاالهاي خود به شهرهاي دیگر بردند؛ بدین گونه، مردم انطاکیه 

. اش به باد مذمت گرفتند پس، مردم یولیانوس را به سبب مداخله. آذوقه یافتند ناگاه خود را صاحب پول زیاد اما بی

اي به نام متنفران از  او در جزوه. کردند گویان انطاکیه ریش او، و نیز ستایشش از خدایان مرده را، مسخره می بذله

او در این نوشته، به .ر نبود ریش به آنان پاسخ داد، اما نوشتۀ او از حیث شکوه و طنز چندان برازندة یک امپراطو

کرد و مردم انطاکیه را به سبب جسارت، سبکسري، اسراف، فساد  طعنه و کنایه، از بابت ریشش عذرخواهی می

پارك مشهور دافنه، که زمانی معبد مقدس . داد اخالقی، و بیعالقگی نسبت به خدایان یونان مورد عتاب قرار می

گشته بود؛ یولیانوس فرمان داد تا تفریحات در آن متوقف شود و معبد احیا گردد؛ آپولون بود، به یک تفریحگاه تبدیل 

یولیانوس ، که مسیحیان را مسبب این آتشسوزي . این دستور هنوز اجرا نشده بود که حریقی آن پارك را ویران کرد

رد شکنجه قرار گرفتند، و دانست، کلیساي اعظم انطاکیه را بست و داراییهاي آن را مصادره کرد؛ چندین شاهد مو می

.او با لیبانیوس بود» جشن خرد«تنها مایۀ تسلی امپراطور در انطاکیه . یک کشیش نیز محکوم به مرگ شد

نیروهاي خود را از فرات و سپس . یولیانوس لشکرکشی خود را آغاز کرد 363سرانجام ارتش آماده شد، و در مارس 

آنان، که » زمینِ برشتۀ«عقبنشینی کرده بودند، دنبال کرد، اما از شیوة جنگی دجله گذرانید؛ ایرانیان را، که شروع به 

متوقف شد؛ سربازانش هر از چند گاه به  زدند، به ستوه آمد و پیشرویش تقریباً حین عقبنشینی خرمنها را آتش می

ش را ظاهر در این جنگ طاقتفرسا امپراطور بهترین خصال فرماندهی خوی. رسیدند مرز قحطی و گرسنگی می

کرد؛ در  ها با مردانش شریک بود؛ از جیرة مختصري به قدر جیرة آنها، و حتی کمتر، استفاده می ساخت؛ در سختی
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در میان اسیران او زنان جوان . جنگید گذشت؛ و در همۀ نبردها در صف اول می رفت و از نهرها می گرما پیاده راه می

تحت . داد به آنان دست یازد کرد و به هیچ کس اجازه نمی را حرمت می اما او خلوت آنان  و زیباي ایرانی بودند،

هاي تیسفون پیش راندند و آن را محاصره کردند، اما ناتوانی در تهیۀ خواربار  رهبري شایستۀ او، نیروهایش تا دروازه

و فرمان داد تا به عنوان  شاپور دوم دو تن از نجباي ایران را برگزید، بینیشان را برید،. به عقبنشینی مجبورشان کرد

آن دو اطاعت کردند؛ یولیانوس . فراري به اردوي روم روند و از این ظلم فاحش بنالند و یولیانوس را به بیابان کشانند

خواست  وقتی که می. کیلومتر در بیابانی بی آب و علف پیش رفت 34به آنان اعتماد کرد و با ارتش خود به دنبالشان 

. این حمله دفع شد و ایرانیان گریختند. این دام درآورد، مورد حملۀ نیرویی از ایرانیان واقع شد سربازان خود را از

زوبینی به پهلویش . یولیانوس، بی توجه به زره نداشتن خود، در پیشاپیش سربازان خویش به تعاقب آنان پرداخت

پزشکانش او را آگاه کردند که چند ساعتی . از اسب به زیر افتاد و به چادر برده شد. انداخته شد و جگرش را شکافت

لیبانیوس مدعی بود که زوبین به دست یک فرد مسیحی پرتاب شده است، و بعداً . بیش به پایان عمرش نمانده است

اي را که براي کشتن امپراطور تعیین شده بود مطالبه  هم مشاهده نشد که هیچ کس از سپاهیان ایرانی آن جایزه

که به خاطر خدا و دین «حیان نیز، مانند سوزومن، بر گفتۀ لیبانیوس صحه گذاشتند و آن قاتل را برخی از مسی. کند

به آن سقراط و سنکا ) 363ژوئن  27(آخرین صحنۀ حیات یولیانوس . ستودند» آن عمل دلیرانه را انجام داده بود

  :گوید آمیانوس می. همانند بود

بسیار ! دوستان«: دوستان اندوهگین خود را مخاطب ساخت و گفت یولیانوس، در حالی که در بستر غنوده بود،

بهنگام وقت آن رسیده است که این زندگی را ترك گویم، و شادم از اینکه جان را بنا به خواست طبیعت به آن باز 

ا تمام حاضران گریستند و او، که حتی در آن هنگام هنوز سیطرة خود را حفظ کرده بود، آنان ر …» .گردانم می

مالمت کرد و گفت شایسته نیست در مرگ فرمانروایی که براي یگانگی با آسمان و ستارگان فرا خوانده شده است 

چون این کلمات آنان را ساکت ساخت، او با فیلسوفان ـ ماکسیموس و پریسکوس ـ به بحث بغرنجی . سوگواري کنند

اي آب  خون نفسش را گرفت، و پس از نوشیدن جرعهناگهان زخم پهلویش باز شد، فشار . دربارة منزلت روح پرداخت

 .داشتبه هنگام مرگ سی و دو سال . سرد که خواسته بود بآرامی جان سپرد

ا به این سمت ارتش روم ، که هنوز در خطر بود، فرماندهی الزم داشت، و سرانش یوویانوس، رئیس گارد امپراطوري، ر

امپراطور جدید، با برگرداندن چهار ساتراپ از پنج ساتراپی که دیوکلتیانوس هفتاد سال پیش از ایران . برگزیدند

یوویانوس هیچ کس را تحت پیگرد و آزار قرار نداد، اما فوراً حمایت دولت را از . گرفته بود، با آن کشور صلح کرد

. یحیان انطاکیه با شادمانی عمومی مرگ امپراطور مشرك را جشن گرفتندمس. معابد مشرکان به کلیسا منتقل کرد

باید یازده . مع هذا، اکثر سران پیروزمند مسیحی به مسیحیان سفارش کردند که جفاهاي گذشته را فراموش کنند

  .گذشت تا هلنیسم بتواند بار دیگر فرصتی براي ابراز وجود بیابد قرن می
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فصل دوم

  پیروزي بربرها

325 -476  

  

I  - مرز تهدید شده  

در طول این مرز، امپراطوري روم، متشکل . داد ایران فقط یک بخش از مرز شانزده هزار کیلومتري روم را تشکیل می

از دهها ملت، در هر نقطه و هر لحظه در معرض تهاجم اقوامی بود که تمدن به فسادشان نکشیده بود ولی در ضمن 

ایرانیان خود براي روم مسئلۀ الینحلی بودند؛ آنان از ایام پیشین نیرومندتر . بودند در حسرت استفاده از ثمرات آن

رفتند تا بزودي تقریباً تمام سرزمینی را که داریوش اول هزار سال پیش در تصرف  شدند نه ضعیفتر، چندانکه می می

بینوا بودند؛ در آن زمان حتی با زیستند که بیشتر بدویانی  در باختر ایران اعراب می. داشت دوباره تسخیر کنند

تدبیرترین زمامداران هم از این فکر که روزي این بادیه نشینان تیره روز نیمی از امپراطوري روم و تمام ایران را 

در جنوب ایاالت رومی در افریقا، حبشیها، لیبیاییها، بربرها، نومیدیاییها، و مورها . افتادند تسخیر کنند به خنده می

اسپانیا، . کشیدند با صبر توأم با خشم، انتظار در هم ریختن نیروي نظامی یا قدرت اخالقی امپراطوري را می بودند که،

اش کرده و مایۀ حفاظتش بودند، از لحاظ  در پس کوههاي صعب العبورش، و در پناه دریاهایی که از هر سو احاطه

برد که در قرن چهارم به تصرف ژرمنها، و در  نمیرسید و هیچ کس گمان  امپراطوري روم امن و پایدار به نظر می

گل اکنون از حیث نظم و ثروت، و از لحاظ شعر و نثر التینی، بیش از ایتالیا . سدة هشتم به تملک مسلمانان درآید

دند، از مایۀ مباهات امپراطوري روم بود؛ اما در هر نسلی مجبور بود در برابر توتونها، که زنانشان بارورتر از مزارعشان بو

مستملکۀ روم در بریتانیا نیز مدام در معرض تهدید سکوتها و پیکتها در باختر و شمال، و حمالت . خود دفاع کند

دزدان دریایی نورس و ساکسون در باختر و جنوب بود، و امپراطوري امکان آن را نداشت که بیش از یک پادگان 

کشور اي از کمینگاههاي دزدان دریایی بود، و مردم آن  سواحل نروژ زنجیره. کوچک به دفاع از آن اختصاص دهد

هاي بیگانه را براي پر کردن شکمهاي گرسنه و یا روزهاي  دانستند و چپاول کرانه جنگ را راحت تر از کشاورزي می

کردند که وطن دیرینشان جنوب سوئد و جزایر آن بوده  گوتها ادعا می. پنداشتند فراغت خویش شغل شریفی می

بودند؛ به هر حال، قسمتی از این طایفه به نام ویزگوتها به سوي  اید آنان بومی حوالی رود ویستول میاست؛ ش

در . جنوب، به طرف رود دانوب، و قسمت دیگري به نام اوستورگوتها میان رودهاي دنیستر و دون گسترش یافتند

کردند که بعدها موجب  آرامی زندگی می قلب اروپا، در محدودة میان رودهاي ویستول و دانوب و راین، طوایف بی

تورینگنیها، اهالی بورگونی، آنگلها، : این طوایف عبارت بودند از. تغییر نقشۀ اروپا و تجدید نام ملتهاي آن شدند

نژادي، در برابر این امواج . ساکسونها، جوتها، فریزیاییها، گپیدها، کوادیها، واندالها، آلمانها، سوئبها، لومباردها، و فرانکها

امپراطوري روم جز در بریتانیا هیچ دیوار دفاعیی نداشت، و تنها دژها یا پادگانهاي پراکنده در طول راهها یا رودهایش 

باال بودن میزان زاد و ولد در خارج، و باال بودن سطح زندگی در . ساختند حدود مرزهاي قلمرو آن را مشخص می

از لحاظ [ساخت ـ همان گونه که امروز امریکاي شمالی  ا امري مقدر میداخل آن، مهاجرت یا تجاوز به امپراطوري ر

.چنین وضعی را داراست] مهاجرت خارجیان به آن
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یقیناً قصد رومیان و یونانیان از . خواند شاید احتیاج به کمی تعدیل دارد می» بربر«روایتی که این طوایف ژرمن را 

) varvara(شاید این واژه برادر واژة سانسکریت واروارا . بوده استخواندن آنان ستایش و تمجید ن) barbari(بربر 

به کار ) berber(بود که به معناي هرزه خوي بیفرهنگ است؛ این واژه، با یک تغییر صورت، بار دیگر به شکل بربر 

مدتها . اما تماسی که ژرمنها طی پنج قرن تجارت و جنگ با فرهنگ رومی حاصل کرده بودند بی نتیجه نبود. رفت

اگر فرانکهاي . پیش از قرن چهارم، ژرمنها نوشتن و حکومت کردن طبق قوانین ثابت را از رومیان اقتباس کرده بودند

آنان گرچه  .بودمروونژي را مستثنا سازیم، اخالقیات جنسی آنان بسیار برتر از اخالقیات جنسی یونانیان و رومیان 

فاقد نزاکت و حسن آداب مردم با فرهنگ بودند، اما غالباً رومیان را از رشادت، مهمان نوازي، و شرافتمندي، خود 

آنان نیز بیرحم و ستمگر بودند، اما نه چندان بیش از رومیان؛ شاید حتی برایشان شگفت . ساختند شرمنده می

آنان تا سر حد . دانست را براي گرفتن اعتراف یا شهادت مجاز می نمود که قانون رومی شکنجۀ مردان آزاد می

قشرهاي باالتر تا حدي . آشفتگی فردگرا بودند، حال آنکه رومیان اکنون به نظم اجتماعی و آرامش خو کرده بودند

بودند و التینی نهادند؛ ستیلیکو، ریکیمر، و سایر ژرمنها کامال وارد زندگی فرهنگی روم شده  ادبیات و هنر را ارج می

، و ]به امپراطوري روم[به طور کلی، متجاوزان . برد کرد از آن لذت می نوشتند که سوماخوس اذعان می را چنان می

باالتر از همه گوتها، آن قدر تمدن داشتند که تمدن رومی را باالتر از آن خود شمرند و بیشتر متوجه تحصیل آن 

عی بیش از اجازة ورود به امپراطوري و بهره گرفتن از زمینهاي باشند تا تخریبش؛ مدت دو قرن آنان توق

اگر ما باز هم در طول کتاب به قبایل ژرمن قرنهاي . کردند اش نداشتند، و فعاالنه در دفاع از آن شرکت می بالاستفاده

دمات و ابراز اطالق کنیم، فقط به حکم تسلیم به عادت و سنت است، و آن هم با ذکر این مق» بربر«چهارم و پنجم 

.معذرت

آمیز، و حتی دعوت  گرفت، با مهاجرت صلح در جنوب دانوب و کوههاي آلپ قبایلی که نفوسشان بسرعت فزونی می

آوگوستوس سیاست اسکان بربرها را در داخل مرزهاي امپراطوري آغاز کرده بود . امپراطور، وارد قلمرو روم شده بودند

توانستند تکمیل کنند، پر  ی را، که رومیان نابارور و غیرجنگجو دیگر نمیتا نواحی و صفوف خالی لژیونهاي روم

تا آخر قرن چهارم، ساکنین ایالتهاي بالکان و گل . سازند؛ آورلیوس، آورلیانوس، و پروبوس همین رویه را ادامه دادند

اسی و نظامی در دست خاوري عمدتاً ژرمن شده بودند؛ وضع ارتش روم نیز چنین بود؛ بسیاري از مقامات عالی سی

رومیان . کردند می» بربر«سابقاً امپراطوري روم این عناصر را رومی کرده بود؛ حال این مهاجران رومیان را . توتونها بود

هاي پوستی به سبک بربرها روي آوردند، موي خود را به روش آنان دراز کردند، و برخی از  کم به پوشیدن نیمتنه کم

، 397(شلوار پرداختند و بدین گونه موجب صدور فرمانهاي شدیداللحن امپراطور شدند رومیان حتی به پوشیدن 

نو،  –قبایل شیونگ . هاي مغولی دوردست مایه گرفت فکر حملۀ بزرگ به قلمرو امپراطوري روم اصال از جلگه). 416

طقۀ شمال دریاچۀ بالخاش و دریاي در قرن سوم میالدي من اي از نژاد تورانی بودند، نو، یا هونها، که شاخه –یا هیونگ 

  .به گفتۀ جوردانس، سالح عمدة آنان قیافه و هیئت جسمانیشان بود. آرال را اشغال کردند

انداختند، حتی کسانی که شاید در جنگجویی دست کمی از  با وجنات ترسناك خود هراسی عظیم در دل همه می

ر بدریختی که به تودة گوشتی بیشکل مانند بود، و با آن گون رعب آورشان، با س با آن چهرة تیره. آنان نداشتند

نسبت به فرزندان . شدند دشمنان از وحشت پا به فرار گذارند چشمان ریزي که به تنگی سوراخ سوزن بود باعث می

ر هاي اوالد ذکور خود را پیش از آنکه لب به شیر باز کنند با شمشی خود از همان بدو تولد بیرحم هستند، زیرا گونه

آورند و به جاي آن نشانۀ زخم  از این رو دیگر ریش در نمی. برند تا تحمل زخم را از همان ابتدا به آنها بیاموزند می
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قامتشان کوتاه است و حرکاتشان چابک؛ سوارکارانی ماهرند و در استفاده از تیر و کمان قابل؛ . شمشیر دارند

  . فرط غرور چون خدنگ استهایی پهن دارند و گردنی محکم که همواره از  شانه

آنان که بر اثر . »کشورشان پشت اسب است«المثلی،  بنا به ضرب. جنگ صنعتشان بود و گاوچرانی تفریحشان

، مسلح به تیر 355بیحاصلی زمینهایشان و فشار دشمنان شرقیشان از سرزمین خود رانده شده بودند، در حدود سال 

ون روسیه پیشروي کردند، بر آالنها پیروز شدند و آنها را در خود مستحیل و کمان، و مجهز به دلیري و سرعت، به در

ارماناریک، پادشاه صد . و در اوکرائین به اوستروگوتهاي تقریباً متمدن هجوم بردند) 372؟(ساختند؛ از ولگا گذشتند 

بخشی از اوستروگوتها . شتسالۀ اوستروگوتها، با دالوري جنگید، اما شکست خورد و مرد، و یا به قول بعضی خود را ک

یک . تسلیم شدند و به هونها پیوستند؛ بخشی از آنها به مغرب، به خاك ویزیگوتها در شمال رود دانوب، گریختند

ارتش ویزیگوتها در کرانۀ رود دنیستر با هونهاي مهاجم مصاف داد و مغلوب شد؛ باقیماندگان این ارتش از مقامات 

امپراطور والنس پیام فرستاد که . ور از رود و سکونت در موئسیا و تراکیا را کردندرومی در ساحل دانوب تقاضاي عب

مشروط برآنکه اسلحۀ خود را تسلیم کنند و جوانان خویش را به عنوان گروگان   شود، تقاضاي آنان اجابت می

اطوري قرار گرفتند؛ ویزیگوتها از دانوب گذشتند و مورد غارت بیشرمانۀ صاحبمنصبان و سپاهیان امپر. واگذارند

اي کالن، اجازه یافتند که  دختران و پسرانشان به بردگی رومیان شهوتران درآمدند؛ اما مهاجران، با دادن رشوه

شد، چندانکه گوتهاي گرسنه مجبور  خواربار به قیمت بسیار گزافی به آنان فروخته می. سالحهاي خود را نگاه دارند

گوتها ناچار شدند، براي  کیلو نقره یا یک برده بدهند؛ سرانجام، 4,5قرص نان،  بودند در ازاي یک تکه گوشت یا یک

هایی از شورش در ایشان پدیدار شد،  هنگامی که نشانه. رهایی از گرسنگی ، کودکان خویش را به بردگی بدهند

ریخت و گوتهاي ناامید فریتیگرن گ. سردار رومیان پیشواي آنان، فریتیگرن، را به ضیافتی خواند و قصد کشتن او کرد

آنان غارت کردند و سوزاندند و کشتند، تا آنجا که گرسنگی و خشمشان تمام تراکیا . و ناراضی را به جنگ برانگیخت

والنس از شرق به سوي گوتها شتافت و با سپاه ضعیفش، که بیشتر از بربرهایی تشکیل . اي مبدل کرد را به بیغوله

نتیجۀ این نبرد، به قول ). 378(هاي آدریانوپل با آنها مصاف داد  ند، در جلگهشد که در خدمت ارتش روم بود می

. »به رومیان وارد شده بود) سال پیش از آن 594(فاجعه آمیزترین شکستی بود که از زمان نبرد کاناي «آمیانوس 

سواره نظام بر فن رو به  سواره نظام گوتها بر پیاده نظام چیره شد، و از آن پس تا قرن چهاردهم ستراتژي و تاکتیک

اي را که او  دو سوم ارتش روم به هالکت رسید، خود والنس سخت مجروح شد؛ گوتها کلبه. زوال جنگ حکمفرما بود

گوتهاي پیروزمند رو . هاي آتش جان سپردند در آن پناه گرفته بود آتش زدند، و امپراطور و مالزمانش در میان شعله

انستند در تشکیالت دفاعی شهر، که از طرف دومینیکا ـ بیوة والنس ـ سازمان یافته بود، به قسطنطنیه آوردند، اما نتو

ویزیگوتها، که اکنون اوستروگوتها و هونها هم، پس از گذشتن از دانوب بیدفاع، به آنها پیوسته بودند، . رسوخ کنند

.کردند تمامی بالکان را، از دریاي سیاه تا مرزهاي ایتالیا، با خیال آسوده تطاول

II    -  408-364 :امپراطوران نجاتبخش

پس از مرگ یوویانوس، ارتش و سنا سلطنت را به . در این بحران، امپراطوري روم باز هم فرمانروایان الیقی بارآورد

وي با موافقت مجلس سنا . والنتینیانوس سپرده بودند، که سربازي بود ساده و خشن، با خصالی شبیه وسپاسیانوس

هتر خود، والنس، را به عنوان آوگوستوس و امپراطور به فرمانروایی بر شرق منصوب کرده و خود امپراطوري برادر ک

وي مرزهاي ایتالیا و گل را دوباره مستحکم ساخت، ارتش را نیرومند و با . ظاهراً خطرناکتر غرب را برگزیده بود

از پایتخت خویش در میالن فرامینی مبنی بر . راند انضباط کرد، و ژرمنهاي متجاوز را دوباره به آن سوي راین عقب
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ها، بسط معالجات پزشکی دولتی در رم، تقلیل مالیاتها، اصالح مسکوکات تقلیل  کشی، تأسیس دانشکده منع کودك

او نقایص و ضعفهایی . ارزش یافته، جلوگیري از فساد سیاسی، و اعالم آزادي عقیده و عبادت براي عموم صادر کرد

؛ نسبت به دشمنان ستمگر و بیرحم بود؛ و اگر گفتۀ سوکراتس تاریخنویس را باور کنیم، دوگانی را قانونی نیز داشت

کرد تا مجوزي داشته باشد براي ازدواج با یوستینا، دختري که شرح سخاوتمندانۀ زیباییش را از دهان همسر خود 

پسرش، گراتیانوس، . رفت اي به شمار می جعهبراي روم فا) 375(مع هذا، مرگ زودرس والنتینیانوس . شنیده بود

حکومت او بر امپراطوري غرب را به میراث برد و یک یا دو سال به رسم پدر زندگی کرد، سپس به خوشگذرانی و 

شکارورزي پرداخت و زمام دولت را به صاحبمنصبان فاسدي واگذاشت که به هر شغل و هر حکمی چوب حراج 

یموس سلطنت او را برانداخت و به ایتالیا تجاوز کرد تا جانشین و نابرادري گراتیانوس، سرداري به نام ماکس. زدند می

والنتینیانوس دوم، را خلع کند و خود به جاي او نشیند؛ اما امپراطور جدید شرق، تئودوسیوس اول کبیر، به سوي 

 ).388(خت سلطنت مستقر ساخت مغرب پیش راند، آن غاصب را مغلوب کرد، و والنتینیانوس جوان را در میالن بر ت

در اسپانیا، بریتانیا، و تراکیا لیاقت خود را در فرماندهی بروز داده بود، گوتهاي فاتح را . تئودوسیوس اسپانیایی بود

ترغیب کرده بود که به جاي جنگیدن با ارتش او به آن بپیوندند؛ با هر گونه خردمندي، جز رواداري دینی، بر ایاالت 

رده بود؛ و نیمی از جهان به او که وجنات نیکو و ابهت شاهوار، زودخشمی و زود رحمی، و پاکی در شرقی حکومت ک

هنگامی که زمستان را در . نگریست قانونگذاري و پایداري در اصیل آیینی را یکجا جمع داشت، با احترام و اعجاب می

فرماندار آنجا، که بوتریک . شد مان زیاد دیده میگذراند، اغتشاشی در تسالونیکا رخ داد که نظایرش در آن ز میالن می

. اهالی شهر خواستار آزادي وي شدند. اش زندانی کرده بود نام داشت، گردونه ران محبوبی را به جرم فجور مفتضحانه

و  .بوتریک از اجابت این تقاضا دریغ ورزید؛ مردم بر پادگان او چیره شدند، او و کارگزارانش را کشتند و مثله کردند

خبر این شورش ناگهانی . ها به نمایش گذاردند آنان را به منزلۀ عالیم پیروزي در کوچه  اندامهاي بریده شدة

مردم براي تماشاي . او فرمانهایی محرمانه مبنی بر مجازات تمامی اهالی شهر فرستاد. تئودوسیوس را به خشم آورد

آنان ریختند و هفت هزار مرد و  بال پنهان شده بودند، بر سربازیهاي ورزشی به هیپودروم دعوت شدند؛ سربازان، که ق

.تئودوسیوس فرمان دیگري براي تخفیف مجازات فرستاد، اما بس دیر شده بود). 390(زن و کودك را کشتند 

جهان مسیحی از این انتقام وحشیانه به هیجان آمد؛ قدیس آمبروسیوس، که اسقفیۀ میالن را با تقواي شدید 

تواند مراسم قداس را در حضور او به جاي آورد، مگر آنکه  کرد، به امپراطور نوشت که وي دیگر نمی ه میمسیحی ادار

خواست حیثیت مقام  خود نادم بود، نمی  امپراطور، گرچه باطناً از کردة. مردم از جنایت خود استغفار کند او نزد همۀ 

. راه بر او بست  ي جامع شود، ولی آمبروسیوس شخصاًکوشید تا وارد کلیسا. خویش را در انظار عموم خوار سازد

ها کوشش بیهوده تسلیم شد؛ نشانهاي امپراطوري را از جامۀ خود برگرفت؛ مانند یک تایب  تئودوسیوس پس از هفته

این واقعه یک فتح و شکست تاریخی در ). 390(خاضع، وارد کلیسا شد و از خدا تمنا کرد که گناهانش را ببخشاید 

هنگامی که تئودوسیوس به قسطنطینه بازگشت، والنتینیانوس دوم، که جوانی بیست  .ان کلیسا و دولت بودجنگ می

کفایت خود  کاردارانش او را فریفتند و امور را در کف بی. ساله بود، از عهدة حل مسائلی که دچارشان بود برنیامد

رت امپراطوري را به دست گرفت؛ والنتینیانوس رئیس قواي چریک او، آربوگاست، مشرك فرانکی، در گل قد. گرفتند

» شاه تراشان«آربوگاست، که سرسلسلۀ ). 392(کشته شد  وقتی به وین رفت تا بر حق سلطنت خویش پاي فشارد،

ائوگنیوس مسیحی بود، اما . دانشپژوه مالیم و ضعیف النفسی به نام ائوگنیوس را به امپراطوري غرب برگزید  بربر بود،

هاي مشرك در ایتالیا انس و الفت داشت که آمبروسیوس ترسید مبادا این یکی نیز یولیانوس دیگري  رقهچندان با ف

تئودوسیوس با سپاهی متشکل از گوتها، آالنها، قفقازیها، ایبریها، و هونها دوباره راه غرب در پیش گرفت . از آب درآید
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یکی گایناس گوت بود که بعدها قسطنطنیه را فتح کرد،  در میان سردارانش. تا شرعیات و اصالت آیین را باز گرداند

در یک نبرد دو روزه در نزدیکی . یکی ستیلیکوي واندال که از رم دفاع کرد، و دیگر آالریک گوت که آن را تاراج کرد

؛ ائوگنیوس توسط سربازان خود تسلیم شد و به قتل رسید؛ )394(آکویلیا، آربوگاست و ائوگنیوس شکست خوردند 

تئودوسیوس پسر یازدهسالۀ خود، هونوریوس، را احضار کرد و او را به امپراطوري غرب . بوگاست خودکشی کردآر

آنگاه، فرسوده از نبردهاي خود، . برگزید و پسر هجدهسالۀ خود، آرکادیوس، را شریک خود در امپراطوري شرق کرد

راطوریی که او بارها اتحادش را تجدید کرده بود امپ). 395(به سن پنجاهسالگی، چشم از جهان فرو بست   در میالن،

پسران تئودوسیوس مردان  .دوباره منقسم شد و، جز مدت کمی در سلطنت یوستینیانوس، دیگر هرگز وحدت نیافت

گرچه اخالقشان تقریباً همان قدر عالی بود که . ضعیف زن صفتی بودند که در امن و امان نازپرورده شده بودند

رهبري کشور در طوفان حوادث نداشتند، و بزودي زمام امور و ادارة سیاست را به وزیران خود نیاتشان، لیاقت 

، این واندال اشرافی 398در . در شرق به روفینوس فاسد و بخیل، و در غرب به ستیلیکوي توانا اما القید: سپردند

راطور فعلی و پدر بزرگ امپراطور آینده ترتیب ازدواج دخترش ماریا را با هونوریوس داد، به این امید که پدرزن امپ

اي نداشت؛ وقت خود را با مهر بسیار  اما هونوریوس همان طور که از قید عقل آزاد بود، از میل جنسی نیز بهره. باشد

  . پس از آنکه ده سال همسر او بود، دوشیزه درگذشت کرد، و ماریا، صرف تغذیۀ ماکیان امپراطوري می

اي پرداخت کرده  لشکرکشیهاي خود استخدام کرده و بدیشان، به عنوان متفق، اعانۀ ساالنه تئودوسیوس گوتها را در

جانشین او از دادن این اعانه دریغ ورزید، و ستیلیکو سربازان گوت خود را . و بدین ترتیب آرامشان ساخته بود

ریک، هر دو را با مهارتی برتر از آن جنگجویان بیکار در پی پول و حادثه بودند، و پیشواي جدیدشان، آال. مرخص کرد

سیاست و هنر جنگی رومیان براي آنان فراهم کرد؛ از اتباع خود پرسید که چرا گوتهاي مغرور و نیرومند باید مزدور 

رومیان و یونانیان فرسوده و عاجز باشند، چرا نباید، با سود جستن از دالوري و سالحهاي خود، از امپراطوري رو به 

براي خود منتزع سازند؟ در همان سال مرگ تئودوسیوس، آالریک تقریباً تمام گوتهاي تراکیا را به  زوال سرزمینی

یونان هدایت کرد، از تنگۀ ترموپیل بالمانع گذشت، در راه خویش همۀ مردانی راکه سنشان براي عملیات جنگی 

را در الئوسیس ویران نمود، و آتن را فقط مناسب بود کشت، زنان را به اسارت برد، پلوپونز را غارت کرد، معبد دمتر 

ستیلیکو به نجات ). 396(اي برابر با قسمت اعظم ثروت منقول شهر از این غارت مستثنا کرد  در ازاي دریافت فدیه

یونان شتافت، اما بس دیر؛ گوتها را در موضع غیر قابل دفاعی گیر انداخت، ولی چون وقوع آشوبی در افریقا 

آالریک با آرکادیوس، که به وي رخصت داد اتباعش را . کرد، با آنان عقد صلح بست ب ایجاب میبازگشتش را به غر

  .مدت چهار سال صلح در امپراطوري حکمفرما بود. در اپیروس سکنا دهد، و پیمان اتحاد امضا کرد

اي در  طابهاي، که نیمی اسقف مسیحی و نیمی فیلسوف مشرك بود، در خ در آن سالها بود که سونسیوس کورنه

اي را که پیش پاي یونان و روم  محضر دربار تجملدوست آرکادیوس در قسطنطنیه، با وضوح و فصاحت، راههاي چاره

پرسید که اگر مردم همچنان از رفتن به خدمت نظام اجتناب کنند و دفاع کشورشان  قرار داشت تشریح کرد، وي می

تواند  یۀ تهدید امپراطوري هستند واگذارند، امپراطوري چگونه میرا به مزدوران استخدام شده از اقوامی که خود ما

دوام یابد؟ و پیشنهاد کرد که به تناسایی و تجمل پایان داده شود و، از طریق نامنویسی داوطلبانه یا نظام اجباري، 

وس خواست ارتشی از شارمندان تشکیل شود که به خاطر حفظ کشور و آزادي بجنگد، آنگاه از آرکادیوس و هونوری

که به پا خیزند، اقوام جسور را در داخل امپراطوري سخت بکوبند و آنان را به کنامهاي خود در آن سوي دریاي سیاه، 

درباریان خطابۀ سونسیوس را به عنوان نطقی فصیح و روان ستودند و به سور و سرور معمول . دانوب، و راین برانند
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ه سازان اپیروس را مجبور کرد که براي جنگجویانش مقدار زیادي نیزه، آالریک اسلح  در این ضمن،. خود بازگشتند

.شمشیر، خود، و سپر بسازند

هزاران تن به میالن و راونا . ، آالریک به ایتالیا حمله برد و در سر راه خود همه چیز را غارت کرد401در سال 

ي آوردند، و اغنیا هر آنچه اموال منقول پناهنده شدند و سپس به رم گریختند، کشاورزان به شهرهاي بارودار رو

ستیلیکو ایاالت را از پادگانهایشان خالی . وار آهنگ جزایر کرس، ساردنی، و سیسیل کردند داشتند برگرفتند و دیوانه

کرد تا ارتشی فراهم آورد که توانایی ایستادگی در برابر سیل حملۀ گوتها را داشته باشد؛ در بامداد عید قیام مسیح، 

، هنگامی که گوتها از غارت دست شسته و به عبادت مشغول بودند، در پولنتیا بر آنها تاخت، و نبردي 402سال به 

حفاظ  اي تهدیدآمیز راه شهر بی میان دو طرف در گرفت که نتیجۀ آن نامعلوم بود؛ آالریک عقب نشست، اما به گونه

  .تخلیۀ ایتالیا ترغیب کردرم را در پیش گرفت؛ و فقط رشوة هنگفت هونوریوس او را به 

در جستجوي محل . به محض نزدیک شدن آالریک به میالن، امپراطور ترسو به فکر انتقال پایتخت خود به گل افتاد

هایش از جانب زمین و سواحل کم عمقش از سوي دریا آن را غیرقابل نفوذ  امنی برآمد و راونا را، که باتالقها و دریاچه

نفري مرکب از آالنها و  200,000اما وقتی سردار بربر، راداگایسوس، با یک ارتش . افتساخت، مناسب منظور ی می

کوادیها و اوستروگوتها و واندالها، از آلپ گذشت و به شهر رو به رشد فلورانس حمله کرد، پایتخت جدید نیز مانند 

نشان داد؛ آن سپاه عظیم متشکل از ستیلیکو یک بار دیگر مهارت خود را در فرماندهی . پایتخت قدیم به لرزه افتاد

ایتالیا دگربار نفسی . افراد چندین قوم را با نفراتی اندك مغلوب کرد، و راداگایسوس را با زنجیر نزد هونوریوس آورد

براحتی کشید، و دربار امپراطوري، با اشراف و شاهزاده خانمها و اسقفان و خواجگان و سردارانش، تجمل بازي و فساد 

  .اي خود را از سر گرفته و دسیسه

اعتنایی آشکار  اعتماد بود؛ او از اینکه آن سردار بزرگ با بی برد و به او بی اولومپیوس، صدراعظم، بر ستیلیکو رشک می

کرد که در او همدلی نهانی یک ژرمن متجاوز  گذاشت تا آالریک هر بار از مهلکه بگریزد، نفرت داشت و فکر می می

هایی که به تحریض ستیلیکو به آالریک پرداخته یا وعده داده شده بود اعتراض  به رشوهدیگر وجود دارد؛ نسبت 

هونوریوس در عزل مردي که مدت بیست و سه سال ارتشهاي روم را به فتح رهنمون شده و غرب را نجات . کرد می

د پسر خود را به تخت خواه داده بود تردید داشت؛ اما وقتی اولومپیوس از ستیلیکو سعایت کرد و گفت که او می

اولومپیوس فوراً یک جوخه سرباز فرستاد تا فرمان او . سلطنت نشاند، آن جوان ترسو با قتل سردار خود موافقت کرد

خواستند مقاومت کنند، اما او آنان را منع کرد و گردن خویش به شمشیر عرضه داشت  یاران ستیلیکو می. را اجرا کند

  .وباره وارد ایتالیا شدچند ماه بعد آالریک د ).408(

III  - اي از ایتالیا تاریخچه  

در اواخر قرن چهارم، امپراطوري روم غربی از لحاظ استعال و انحطاط ، زایندگی و سترونی ادبی، شکوه سیاسی و 

از . کرد رفت و سیادت ایتالیا را از هر حیث تهدید می گل رو به سعادت می. انحطاط نظامی وضع بغرنجی داشت

تقریباً هفتاد میلیونی امپراطوري، بیست میلیون تن یا بیشتر اهل گل بودند، و حال آنکه نفوس ایتالیایی جمعیت 

گفتند؛ خود رم از  شد؛ بقیه بیشتر شرقیانی بودند که به زبان یونانی سخن می مشکل به شش میلیون نفر بالغ می

شرق زیسته بود، همان گونه که اروپاي نوین تا زمانی رم به برکت . م شهري بود از لحاظ نژادي شرقی ق 100سال 
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زیست؛ لژیونهاي رومی محصوالت و فلزات قیمتی چندین  اواسط قرن بیستم از برکت فتوحات و مستعمرات خود می

حال دوران فتح به پایان رسیده و روزگار شکست آغاز . ایالت را به کاخها و صندوقهاي هم میهنان خود کشانده بودند

بایست به منابع انسانی و مادي خود متکی باشد؛ و این منابع، به واسطۀ محدودیت تشکیل  تالیا ناگزیر میای. شده بود

صنعت هرگز در آن . خانواده، قحطی، بیماریهاي همه گیر، مالیات، تبذیر، و جنگ، به طرز خطرناکی تقلیل یافته بود

توانست معاش  رفت، دیگر نمی رق و غرب از دست میشبه جزیرة طفیلی رشد نکرده بود، و حال که بازارهاي آن در ش

هاي  اتحادیه. کردند، تأمین کند ها درآمد ناچیزي تحصیل می شهرنشیان را، که بیشترشان با کار در دکانها و خانه

تجارت . بردند رنج می اصناف از ناتوانی خود در فروش رأي در حکومتی سلطنتی که رأي گیري در آن امري نادر بود، 

شد، و شاهراههاي قدیمی، گرچه کیفیت بهتري از تمام شاهراههاي دیگري  رفت، راهزنی زیاد می لی از میان میداخ

  .رفتند که تا پیش از قرن نوزدهم ساخته شد داشتند، رو به ویرانی می

صادي و دادند، اکنون در نتیجۀ انحطاط اقت طبقات متوسط، که سابقاً ستون زندگی شهري را در ایتالیا تشکیل می

هر مالداري مشمول مالیاتی روزافزون بود که صرف نگاهداري یک دستگاه اداري رو . استثمار پولی از پا درافتاده بودند

شمارة کسانی که از «کردند که  هجوگویان شکوه می. اش فقط تحصیل مالیات بود شد که کار عمده به توسعه می

فساد مالی قسمت عمدة » .سازند ت که با پول خود آن را پر میکنند بیش از آن کسانی اس خزانۀ کشور ارتزاق می

. بلعید؛ قوانین بیشمار براي کشف و مجازات اختالس و سوءاستفاده از عواید و اموال دولتی وضع شد مالیاتها را می

دریافت کرده ستاندند، و آنچه را که اضافه بر مأخذ  بسیاري از مأموران بیش از حد قانونی از کم بضاعتان مالیات می

امپراطوران . کردند ریختند؛ در عوض، با گرفتن رشوه، بار مالیاتی اغنیا را سبک می بودند به جیب خود می

اي در تحصیل مالیات برقرار سازند تا اتباع خود را از دغلبازي محصالن مصون دارند؛  کوشیدند تا رسم عادالنه می

نسوب کرد تا از شارمندان در برابر چپاول این سوسکپتورس م» مدافع شهر«والنتینیانوس اول در هر شهر یک 

مع هذا، اگر گفتۀ . دفاع کند؛ و هونوریوس مالیات شهرهایی را که در مضیقۀ مالی بودند بخشود) محصلین مالیاتی(

هنر مالیات گذشتند تا در قلمرو پادشاهان بربر، که هنوز کامال به  سالویانوس را بپذیریم، برخی از شارمندان از مرز می

تحت » .رسیدند عمال خزانه وحشتناکتر از دشمن به نظر می«ستانی آشنا نشده بودند، زندگی کنند؛ زیرا به قول او 

هزاران ایکر زمین مزروعی ناکاشته ماند، و در . این شرایط، انگیزة تولید مثل از میان رفت و از جمعیت کاسته شد

با ثروت باقیماندة شهرها دست به دست هم داد و موجبات جلب  نتیجه یک فضاي خالی اقتصادي پدید آمد که

توانستند مالیاتهاي خود را بپردازند،  بسیاري از دهقانان صاحب زمینی که نمی. بربرهاي تشنه به زمین را فراهم کرد

رومند واگذاشتند و هاي خود دفاع کنند، زمینهاي خود را به مالکان ثروتمند یا نی یا در برابر تجاوز و غارتگري از خانه

به رعیتی آنان درآمدند؛ آنان تعهد کردند که قسمتی از محصول، کار، و وقت خود را در اختیار آنان گذارند و در 

بدین گونه، ایتالیا، که هرگز فئودالیسم کامل در آن راه . عوض معاش و حفاظتشان در صلح و جنگ تأمین شود

در همان زمان، فرایندي مشابه . که مقدمات فئودالیسم را فراهم ساختنددر شمار نخستین کشورهایی درآمد   نیافت،

  .در مصر، افریقا، و گل نیز در حال شکل گرفتن بود

تواند با دستمزد، مواجب، یا سود متغیر  در یک تمدن پیشرفته هیچ چیز نمی. گذاشت بردگی بتدریج رو به زوال می

از . داري فقط وقتی صرفه داشت که برده ارزان و فراوان بود برده. ري کنداي اقتصادي براب مردان آزاد به عنوان انگیزه

انسانی پیروزیهاي خود را به روم آورند، بهاي برده باال رفته بود؛ » هاي میوه«وقتی که لژیونهاي رومی دیگر نتوانستند 

بایست از  داران می برده توانستند فرار کنند، و ضمناً به عالوه، چون حکومت ضعیف شده بود، بردگان بآسانی می

رفت،  به همان نسبت که قیمت برده باال می. بردگان خود در زمان بیماري و پیري آنان مراقبت به عمل آورند
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کردند؛  داران با پیش گرفتن رویۀ بهتري با آنان، در حقیقت از پولی که در بهایشان پرداخته بودند حفاظت می برده

توانستند از قدرت قانون براي  قدرت مرگ و حیات مملوکان خود را داشتند، می مع هذا، صاحبان برده تا حدودي

هاي فراري استفاده کنند، و امیال جنسی خود را با نر و مادة آنان، هر طور که طبع دو جنس  دستگیر ساختن برده

در «: کند  وانی یاد میپاولینوس پالیی چنین با تحسین از پاکدامنی خود در ج. کرد، فرو نشانند گرایشان اقتضا می

و خود را با عشق  …هرگز عشق یک زن آزاد را نپذیرفتم  …کردم  آن هنگام من امیال خود را بسیار محدود می

کردند  بیشتر ثروتمندان اکنون در ویالهاي روستایی خود زندگی می» .ساختم ام بودند خرسند می کنیزانی که در خانه

آن شهر بزرگ . شد مع هذا، هنوز قسمت اعظم مکنت ایتالیا به رم کشانده می. مانندتا از غوغا و ازدحام شهر در امان 

عالوه . رفت دید، اما همچنان کانون اجتماعی و عقلی غرب به شمار می دیگر پایتخت نبود و کمتر امپراطور به خود می

ند قدیم کاست موروثی نبود، بلکه بر این، رم مرکز عمدة آریستوکراسی جدید ایتالیا نیز بود ـ این آریستوکراسی مان

گرچه . شدند اي عدة جدیدي براساس میزان دارایی ملکی از سوي امپراطوران به عضویت آن برگزیده می به طور دوره

. زیستند سنا کمی از حیثیت، و مقدار زیادي از قدرت خود را از دست داده بود، سناتوران هنوز با شکوه و جالل می

با شایستگی اشغال، و مخارج بازیهاي قهرمانی عمومی را از بودجۀ خصوصی خود تأمین  مقامات مهم اداري را

دالر  400.000هایشان انباشته بود از خدمتکاران و وسایل گرانقیمت؛ فرشی در خانۀ یکی از سناتوران  خانه. کردند می

زندگی شاهوار، یعنی فعالیتهاي هاي سوماخوس و سیدونیوس و اشعار کالودیانوس جانب زیباتر آن  نامه. ارزید می

اجتماعی و فرهنگی، خدمت صمیمانه به کشور، دوستی خوشخویانه، وفاداري زناشویی، و لطف مهر پدري، را آشکار 

.کنند می

کتاب . کند در قرن پنجم کشیشی از اهالی مارسی تصویري نه بدین حد جذاب از اوضاع ایتالیا و گل رسم می

کند که موجب تدوین مدینۀ  از همان مسائلی بحث می) م 450حدود (حکومت االهی سالویانوس به نام در باب 

االهی آوگوستینوس و تاریخ علیه مشرکان اوروسیوس شد ـ یعنی این سؤال که چگونه بدبختیهاي ناشی از تجاوزات 

رنجها مجازاتی است این «: توان با عنایت االهی سازش داد؟ سالویانوس به این پرسش چنین پاسخ داد بربرها را می

گوید که فشاري چنین  وي با اطمینان می» .براي استثمار اقتصادي، فساد سیاسی، و فجور اخالقی جهان رومی

شود؛ قلب یک تن بربر از دل یک نفر رومی رئوفتر  بیرحمانه از سوي اغنیا بر فقیران در میان بربرها هم یافت نمی

کردند تا در قلمرو بربرها زندگی  نقلیه پیدا کنند، گروه گروه مهاجرت می توانستند وسیلۀ است؛ و بینوایان، اگر می

در امپراطوري روم فقیر و غنی، مشرك و مسیحی در منجالبی از فساد اخالق «: گوید این معلم اخالق به ما می. کنند

دارند، و فضیلت و تقوا  اند که در تاریخ سابقه ندارد؛ زنا و میخواري گناهان متداولی هستند که بس رواج فرو رفته

این تاسیت » .خوانند اند، و نام مسیح حشو کفرآمیزي است در میان کسانی که او را خدا می اسباب شوخی و مسخره

سالمت و نیرو و دلیري ژرمنها، زهد سادة مسیحیت آنان، رفتار مالیم آنان با رومیان مغلوب، وفاداري «: گوید ثانی می

شتنداریشان پیش از زناشویی و اخالصشان در زناشویی درست نقطۀ مقابل احوال و آنان نسبت به یکدیگر، خوی

هایی که تقریباً در هر  گایسریک، سرکردة واندالها، پس از تسخیر کارتاژ مسیحی، از روسپیخانه. اخالق رومیان است

اد که بین زناشویی و هاي فساد را بست و به روسپیان اختیار د گوشۀ شهر وجود داشت به شگفت آمد؛ آن بیغوله

دنیاي رومی از لحاظ مادي رو به انحطاط است، از جهت معنوي نیز تمام فضایل اخالقی . تبعید یکی را انتخاب کنند

سالویانوس » این بزدالن چگونه امید بقا دارند؟. را از دست داده و دفاع خود را به اجنبیان مزدور واگذاشته است

امپراطوري روم یا مرده است یا نفسهاي آخر را   در این اوج تجمل و سرگرمی،«: دده سخنان خود را چنین پایان می

. آمیز؛ فصاحت بندرت با دقت همراه است و البته اغراق این تصویر سهمگینی است،» .میرد خندد و می می: کشد می
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به فسق، بدبختی، سیاست  شک در آن زمان نیز، مانند حال، تقوا با فروتنی خود را پنهان ساخته بود و میدان را بی

دهد؛  اي با همان اهداف اخالقی به دست می آوگوستینوس نیز تقریباً یک چنین تصویر تیره. بازي، و جنایت داده بود

نمایانند، غالباً  ها زیباییهاي عریان خود را می هایی که در تماشاخانه کند که کلیساها در رقابت با رقاصه وي شکوه می

ایشهاي ورزشی هنور با کشتار محکومان و اسیران جنگی توأم بود تا روز خوشی براي مردم فراهم نم. مانند خالی می

او . توانیم ستمی را که مالزم آنها بود به گمان دریابیم یکی از این نمایشها ما می از گفتۀ سوماخوس دربارة . آید

بیست و نه گالدیاتور ساکسون، که بنا بود  دالر خرج کرد، اما 900.000نویسد که براي آن نمایش مبلغی معادل  می

در یک خودکشی دسته جمعی، یکدیگر را خفه  در میدان مسابقه بجنگند، او را فریفتند و پیش از آغاز مسابقه، 

هاي گالدیاتوري، شصت و چهار روز به  روز در سال تعطیل بود، ده روز آن به مسابقه 175در روم قرن چهارم . کردند

بربرها از شهوت رومیان براي تماشاي نبرد دیگران سود جستند و . ی، و بقیه به تئاتر اختصاص داشتنمایشهاي سیرک

در . هاي میدانی یا سیرکی بودند، بر آنها حمله بردند هنگامی که مردم کارتاژ و انطاکیه و تریر غرق تماشاي مسابقه

خونریزي تازه آغاز شده . لیکو در پولنتیا اجرا شدگالدیاتوري در روم به افتخار فتح مشکوك ستی یک برنامۀ 404سال 

بود که یکی از راهبان کلیساي شرق به نام تلماخوس از جایگاه تماشاگران به میان میدان جست و طلب کرد که رزم 

تماشاگران خشمگین او را چندان سنگباران کردند که مرد؛ اما امپراطور هونوریوس، که از این صحنه به . موقوف شود

و در آن   ادامه یافت، 549هاي سیرکی تا   مسابقه .ساختان آمده بود، طی فرمانی بازیهاي گالدیاتوري را ممنوع هیج

  .سال، به واسطۀ تهی شدن ثروت شهر در جنگ با گوتها، موقوف شد

موسیقی سرآمد تمام هنرها . چنان عصر پرفعالیتی به خود ندیده بود از لحاظ فرهنگی، روم از زمان پلینی و تاسیت

ها را به گورستان  کتابخانه«کند که موسیقی فلسفه را از صحنه خارج ساخته و  بود؛ آمیانوس مارکلینوس شکوه می

مدارس متعدد . دهد و لیرهایی به بزرگی یک ارابه به دست می ؛ او وصفی از ارگهاي آبی غول آسا، »تبدیل کرده است

دانشگاههایی که استادانشان . بودند، و به قول سوماخوس هر کس فرصت داشت تا استعدادهاي خود را پرورش دهد

گرفتند به دانشجویانی که از همۀ ایاالت غربی بدانجا آمده بودند دستور زبان، علم معانی بیان،  از دولت مواجب می

با  که در همان زمان بربرها، که از هر سو امپراطوري را احاطه کرده بودند، دادند، در حالی  ادبیات، و فلسفه تعلیم می

هر تمدنی میوة درخت تناور توحش است و چون از ساقۀ آن درخت فاصلۀ . آموختند صبر و دقت فنون جنگی را می

.افتد فرو می  بسیار یافت،

. انطاکی وارد این شهر یک میلیون نفري شدیک اصیلزادة یونانی ـ سوري به نام آمیانوس مارکلینوس  365در سال 

النهرین، در دستگاه نظامی اورسیکینوس؛ و در جنگهاي کنستانتیوس،  این مرد خوش پیکر سابقاً سربازي بود در بین

تجربۀ فراوان از زندگی   یولیانوس، و یوویانوس فعاالنه شرکت جسته بود؛ و پیش از آنکه دست به کار نوشتن زند،

چون دوران صلح در شرق در رسید، به رم آمد و تصمیم گرفت که، با نوشتن تاریخ امپراطوري از نروا . دکسب کرده بو

وي مانند یک آلمانی که به زبان فرانسه چیز بنویسد، التینی را به . تا والنس، تألیفات لیویوس و تاسیت را تکمیل کند

آشکارا به شرك . و مدتی دراز به یونانی سخن گفته بودنوشت؛ آثار تاسیت را بسیار خوانده  سبکی مغلق و بغرنج می

کرد؛ اما با اینهمه معموال  داد، تحقیر می ستود؛ و تجمل را، که به استفان روم نسبت می ایمان داشت؛ یولیانوس را می

میک کرد، و یولیانوس را به خاطر محدود کردن آزادي آکاد هاي مسیحیت را تحسین می بیطرف بود، بسیاري از جنبه

او چندانکه وقت یک سرباز » .سکوتی ابدي بر آن سنگینی خواهد کرد«دانست که  کرد و آن را خطایی می مذمت می

هاي سیسرون،  به اجنه و شیاطین معتقد بود؛ و در این راه حتی از نوشته. داد به کسب دانش پرداخته بود اجازه می

اما رویهمرفته مردي صریح اللهجه و شرافتمند و نسبت . دکه خود همیشه مخالفش بود، برله غیبگویی شاهد می آور
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آراید، و جز وفاداري بیغش  هیچ گونه مکر لغوي داستان مرا نمی«: گفت می. عادل و منصف بود  ها، به همۀ افراد و فرقه

عقیدة  خورد، از ظلم و اسراف و تظاهر نفرت داشت و هر جا که به آنها برمی» .به حقیقت چیزي در آن وجود ندارد

  .او آخرین تاریخنویس کالسیک بود، و بعد از او در جهان التینی فقط وقایعنگاران بودند. کرد خود را آشکارا ابراز می

آمد، ماکروبیوس جمعی از افرادي را یافت که نه تنها ثروت  در همان رمی که آدابش به نظر آمیانوس جلف و فاسد می

او در درجۀ اول دانش پژوهی بود دوستار کتاب و . نوعدوست هم بودند بسیار داشتند، بلکه فروتن و فرهیخته و

تفسیر او بر رؤیاي سکیپیو . ، مأموریت نمایندگی امپراطوري را در اسپانیا به عهده گرفت399زندگی آرام؛ مع هذا، در 

سال اخیر مورد  1500ر شاهکار او، که د. اي شد براي آشنایی عموم با رازوري و فلسفۀ نوافالطونی اثر سیسرون وسیله

است » بدایعی از ادبیات«نام دارد، » جشن ساتورنوس«استشهاد تقریباً تمام تاریخنویسان قرار گرفته و ساتورنالیا یا 

وي ضمن دستبرد به . که مؤلف در آن حاصل ناهمگون روزهاي تحصیل و شبهاي مطالعۀ خود را گردآورده است

. تر در شکل گفتگویی خیالی میان مردان واقعی تنظیم کرد صورتی آراسته مطالب کتاب آولوس گلیوس، آنها را به

اند تا سه روز مراسم  این مردان ـ پرایتکستاتوس، سوماخوس، فالویانوس، سرویوس، و دیگران ـ دور هم گرد آمده

شک پرسشهاي در این جمع از دیساریوس پز. ساتورنالیا را با شراب و غذاي خوب و گفتگوهاي فاضالنه جشن بگیرند

شوند؟  آیا غذاي ساده بهتر است یا خوراك متنوع؟ ـ چرا زنان کمتر و پیرمردان بیشتر مست می: شود ، مثال طبی می

در آن محفل گفتگویی دربارة تقویم و تحلیلی مشروح از » آیا طبیعت زنان از مزاج مردان سردتر است یا گرمتر؟«ـ 

هاي  اي از واژه و انتحالی ویرژیل نیز هست؛ همچنین در مورد مجموعه اي، فلسفی، هاي لغوي، دستوري، شیوه جنبه

این فاضالن شبها . شود اي پیرامون ضیافتهاي شایان و غذاهاي کمیاب بحث می خوب از تمام اعصار، و دربارة رساله

ـ چرا طاسی  شود؟ چرا رنگ چهرة ما از شرم سرخ، و از ترس سفید می: سازند خود را با پرسشهاي سبکتر سرگرم می

شود؟ ـ جوجه زودتر از تخم پدید آمده است یا تخم زودتر از جوجه؟ در میان این مجموعۀ  از فرق سر شروع می

مانند وقتی که سناتور پرایتکستاتوس از بردگی سخن می   خوریم، درهم و برهم گهگاه به عباراتی باشکوه نیز برمی

خیزد و  نهم؛ زیرا این از خوي ما برمی ه حکم آداب و اخالقشان ارج میمن مردان را نه از روي مقامشان، بلکه ب :گوید

. ات نیز جستجو کنی تو باید دوستان خود را نه تنها در فوروم یا مجلس سنا، بلکه در خانه! اوانگلوس …. آن از بخت

. ه با او مشورت نمابا بردة خود به نرمی و مهربانی رفتار کن، او را در گفتگوي خود شرکت ده، و حتی گاه صمیمان

در این . خواندند نیاکان ما با برداشتن غرور از مالک و شرم از مملوك، آن را پدر خانواده و این را عضو خانواده می

  . بردگانت بیش از آنچه از تو بترسند، تو را محترم خواهند داشت  صورت،

بایست آخرین نغمۀ عظمت  ذیرفت که می، یکی از همین محافل شاعري را با گرمی به جمع خود پ394حوالی سال 

کالودیوس کالودیانوس، مانند آمیانوس، در شرق متولد شده و یونانی را همچون زبان مادري خود تکلم . رم را بسراید

پس از توقف کوتاهی . نوشت کرد؛ اما التینی را نیز ظاهراً از اوان کودکی آموخته بود، زیرا آن را خوب و روان می می

و با زنی   در دستگاه ستیلیکو شغلی یافت، ملک الشعراي غیر رسمی امپراطور هونوریوس شد،  میالن رفت، در رم، به

خواست فقیر و  اصیل و ثروتمند ازدواج کرد، کالودیانوس همۀ فکر و ذکرش رسیدن به ثروت و شهرت بود، و نمی

اشعار آتشین وهن آمیز دربارة رقیبانش  هاي خوشاهنگ در شأن وي، و براي خوشامد ستیلیکو مدیحه. گمنام بمیرد

آن شهر جاودان » اندر کنسولی ستیلیکو«به رم بازگشت، و وقتی در یکی از اشعار خود به نام  400در سال . سرود می

کنسولی  :این مدیحۀ او در ارزش با کالم خود ویرژیل برابر است. را ستود، بگرمی مورد استقبال واقع شد] رم[

با خدایان نگهبان شهري است بزرگتر از هر شهري بر روي کرة خاك که باد بر آن گذر دارد، و همسنگ و هم ارز 

توان تصویر کرد، و هیچ آوایی را  وسعت آن بس فزونتر از میدان دید چشم است، و زیباییش را در عالم خیال نیز نمی
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انۀ خود یادآور هفت فلک آسمان است؛ هاي هفتگ ساید، و با تپه یاراي ستایشش نیست، و سر زرینش به ستارگان می

راند، و کهنترین مهد عدالت است، این است شهري که از  شهري مادر جنگ و قانون که بر تمام پهنۀ زمین فرمان می

..  . .آغازي ناچیز به جهانداري رسیده، و پهنۀ قدرت خود را از جایی کوچک تا به پهنۀ شعاع خورشید گسترده است

اي واالجاه، نژاد انسانی را بی  حان را در آغوش خود جاي داده و همچون مادري مهربان، نه ملکهتنها اوست که مفتو

هاي دور افتاده را با  تبعیض زیر بال و پر گرفته است، و مغلوبان را فرا خوانده است تا شارمندیش را بپذیرد، و تیره

توانیم  اوست که دنیا خانۀ ما شده است و ما میزیر سایۀ فرمانروایی صلح آمیز . بندهاي محبت به هم پیوسته است

هاي سابقاً سهمناکش براي ما فقط تفریحی است؛ به  و کاوش بیشه تولههر جا که بخواهیم زندگی کنیم، و رفتن به 

از دولت اوست . را با نهرهاي اورونتس سیراب سازند توانند از آب رون بنوشند و خود مردمان می برکت اوست که همۀ

. که ما همه یک مردمیم

که » به واالترین شاعران«: اي براي کالودیانوس با این عنوان برپا کرد سناي سپاسگذار در فوروم ترایانوس مجسمه

وحان بخشنده دست، پس از سرودن اشعاري به افتخار ممد. زیبایی کالم ویرژیل را با قدرت هومر یکجا جمع دارد

کالودیانوس قریحۀ خود را صرف هتک ناموس از پروسرپینا کرد و آن داستان کهن را با تصاویر زیبایی از زمین و 

خبر یافت که ستیلیکو به  408در . دریا، و با آهنگ خوشی که یادآور حکایات عشقی یونان آن زمان است، باز گفت

از بقیۀ سرگذشت او اطالعی در دست . اند ردار دستگیر و اعدام شدهقتل رسیده است و بسیاري از دوستان آن س

  .نیست

زیستند، و هفتصد معبد مشرکان در آخر  اي از مشرکان می در رم، مانند آتن و اسکندریه، هنوز اقلیتهاي قابل مالحظه

یولیانوس را نبسته بودند، یوویانوس و والنتینیانوس اول ظاهراً معبدهاي باز شده به امر . قرن چهارم هنوز برپا بود

کردند ، جشنهاي لوپرکالیا هنوز با همان مراسم کهن  در مجامع مقدس خود اجماع می) 394(کاهنان رومی هنوز 

گاه و بیگاه با نعرة جگر شکاف گاوانی که به سوي قربانگاه رانده » راه مقدس«شدند، و  نیمه وحشیانۀ خود اجرا می

گرامیترین فرد در میان مشرکان نوین رم و تیوس  .گشت ود آگاه بودند پرطنین میشدند و گویی از کشته شدن خ می

همۀ مردم به فضایل او ـ درستی، دانش، میهن پرستی، . بود پرایتکستاتوس، لیدر اکثریت مشرك در مجلس سنا، 

  .کردند سه میزندگی خانوادگی شرافتمندانه ـ اذعان داشتند؛ برخی او را با کاتوي مهین و کینکیناتوس مقای

هاي سوماخوس از آریستوکراسی فریبایی که در شب  نامه. را زمان بهتر به یاد دارد) 410- 345(دوست او سوماخوس 

 330نیایش در سال : نمود حتی خانوادة او فناناپذیر می. پردازد پنداشت تصویري دلکش می مرگش خود را جاودان می

اش  پسرش قاضی بود، نوه. کنسول بود 391ضابط کل و در  384و در ضابط کل؛ خود ا 364کنسول بود، و پدرش در 

ثروتش عظیم بود؛ سه ویال . به مقام کنسولی رسیدند 522اش در  ، و هر دو نبیره485اش در  ، نتیجه446در سال 

ا داشت، نزدیک رم، هفت ویالي دیگر در التیوم، پنج ویال در کنار خلیج ناپل، و تعداد دیگري در سایر نقاط ایتالی

کسی بر این ثروت او رشک » .توانست به هر نقطۀ شبه جزیره سفر کند و همه جا در خانۀ خود باشد می«چنانکه 

برد، زیرا در صرف آن بخشنده دست بود؛ به عالوه، تعینات مکنت را با دانش پژوهی، خدمات عمومی، اخالق  نمی

حیان و مشرکان، و بربرها و رومیان در شمار دوستان وفادار او مسی. کرد آراسته، و اعمال نوعپرورانۀ بیشمار جبران می

مند است و عرضه  برد فرهنگی که از آن بهره شاید پیش از آنکه میهن پرست باشد، مشرك بود؛ زیرا گمان می. بودند

شت که عقیده دا. ترسید سقوط این یک توأم با سقوط آن دیگري باشد دارد بستگی تام به دین قدیم دارد، و می می

اي از آن زنجیر خواهد دانست که از زمان رومولوس تا دوران  شارمند رومی با وفاداري به آیینهاي کهن، خود را حلقه
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انگیزي ادامه یافته است، و آنگاه آن شهر و تمدنش را، که در طول هزار سال آنچنان  والنتینیانوس به نحو شگفت

هت نبود که همشهریان کوینتوس آورلیوس سوماخوس، در آخرین بی ج. دلیرانه بنا شده است، دوست خواهد داشت

.کشمکش خویش به خاطر خدایانشان، او را به نمایندگی خود انتخاب کردند

، امپراطور گراتیانوس، که در نتیجۀ فصاحت آمبروسیوس از پیروان سرسخت اصالت آیین شده بود، 380به سال 

اجباري اعالم کرد و پیروان » مردمی که تابع حکومتهاي رئوفانۀ ما هستندبراي تمام «پیروي از اعتقادنامۀ نیقیه را 

داریهاي امپراطوري  هایی که از طرف خزانه ، فرمان داد تا تمام اعانه382در . نامید» دیوانه و تهی مغز«مذاهب دیگر را 

گردید،  یا کاهنان تأدیه می شد، یا در حق دوشیزگان آتشبان یا شهري براي برگزار کردن مراسم مشرکانه پرداخته می

قطع شود؛ کلیۀ امالك متعلق به معابد و مجامع روحانیون را مصادره کرد؛ و به مأموران خود دستور داد مجسمۀ 

م در سنا نصب کرده بود و تا آن زمان دوازده نسل از سناتوران در برابر آن  ق 29پیروزي را، که آوگوستوس در سال 

هیئتی به ریاست سوماخوس از طرف سنا مأموریت . ر یاد کرده بودند، از آن محل بردارندسوگند وفاداري به امپراطو

گراتیانوس از پذیرفتن آنان سر باز زد و . یافت تا با حجت و دلیل گراتیانوس را به اهمیت مجسمۀ پیروزي واقف سازد

ته شد و سناي امیدوار گروهی را به گراتیانوس کش 383در سال ). 382(فرمان داد تا سوماخوس را از رم تبعید کنند 

نطق سوماخوس در حضور والنتینیانوس دوم به عنوان شاهکار فصاحت مورد . نمایندگی خود نزد جانشین او فرستاد

او چنین استدالل کرد که شایسته نیست مراسمی دینی که هزار سال با ثبات نظم اجتماعی و . تحسین قرار گرفت

کند که هر کس  چه فرق می«گذشته از هر چیز، . با چنان شتابی برانداخته شود حیثیت کشور بستگی داشته است

تواند انسان را به درك رازي چنین عظیم  چه راهی را براي جستجوي حقیقت برگزیند؟ زیرا هیچ راهی به تنهایی نمی

تی مسیحیان شوراي گوید که ح والنتینیانوس جوان تحت تأثیر این خطابه واقع شد؛ آمبروسیوس می» .رهنمون شود

اما آمبروسیوس، که به واسطۀ یک مأموریت سیاسی براي . امپراطوري بازگرداندن مجسمۀ پیروزي را توصیه کردند

وي دالیل سوماخوس را . کشور در آنجا حاضر نبود، با نامۀ شدیداللحنی که براي امپراطور فرستاد بر شورا چیره شد

در پایان نیز تهدید کرده بود که اگر مستدعیات . تی برابر آنها رد کرده بودیک به یک مورد بحث قرار داده و با قدر

شما ممکن است وارد کلیساها شوید، اما کشیشی در آنها «. سنا اجابت شود، وي امپراطور را مرتد اعالم خواهد کرد

» .در مدخل کلیسا ببینید نخواهید یافت تا شما را بپذیرد، یا ممکن است آنان را فقط براي جلوگیري از ورود خودتان

  .والنتینیانوس از قبول درخواست سنا امتناع ورزید

ائوگنیوس، امپراطور . دست به یک کوشش نهایی زدند و در شورشی همه چیز را باختند 393مشرکان ایتالیا در سال 

خود یاري مشرکان نیمه مشرك، که تئودوسیوس او را به رسمیت نشناخته بود، به این امید که در دفاع از سلطنت 

غرب را تحصیل کند، مجسمۀ پیروزي را به سنا باز گرداند و با تبختر اعالم کرد که پس از شکست دادن 

نیکوماخوس فالویانوس، داماد سوماخوس، در . تئودوسیوس، اسبان خود را در باسیلیکاهاي مسیحیان خواهد بست

تئودوسیوس پیروزمندانه به رم . شد، و خود را کشتدر شکست او سهیم   رأس سپاهی به یاري ائوگنیوس شتافت،

وقتی که آالریک رم را ). 394(وارد شد و سنا را مجبور ساخت تا الغاي شرك را در تمام اشکال آن تصویب کند 

چپاول کرد، مشرکان این خواري شهري را که زمانی جالل شاهوار داشت به خشم خدایانی تعبیر کردند که مورد 

جنگ شرك و مسیحیت یگانگی و قدرت روحی مردم را شکست، و وقتی که سیل هجوم . ع شده بودنداعتنایی واق بی

  .به آنان رسید، فقط توانستند با نفرینهاي توأم و دعاهاي جداگانه با آن مقابله کنند
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IV ـ سیل هجوم بربرها  

ه فرماندهان لژیونهاي بربرش، را صادر اولومپیوس فرمان کشتن هزاران تن از پیروان او، و از جمل پس از قتل ستیلیکو،

لیرة  4000شکایت کرد که . آالریک، که در پس کوههاي آلپ منتظر فرصت بود، اکنون موقع را غنیمت شمرد. کرد

طالیی که رومیان به او وعده کرده بودند پرداخته نشده است؛ و پیام داد که در ازاي تأدیۀ آن مبلغ حاضر است 

چون هونوریوس از پذیرفتن تقاضاي او . اش به گروگان بفرستد را براي اثبات وفاداري آیندهاصیلترین گوتهاي جوان 

امتناع کرد، او از آلپ گذشت، آکویلیا و کرمونا را غارت کرد، سی هزار تن از مزدوران ارتش روم را که از کشتار سران 

سی سرازیر شد و تا باروهاي رم پیش راند خود کینه به دل گرفته بودند با خود همراه ساخت، و از جادة فالمینیو

هیچ کس در برابر او پایداري نکرد، مگر یک راهب که او را دزد خواند؛ آالریک با مزاح به او گفت که خداوند ). 408(

سنا، که از این حمله بس متوحش شده بود، مانند زمان هانیبال کار را به . خود فرمان حمله به شهر را داده است

ساند؛ چون به بیوة ستیلیکو ظنین بود و گمان داشت که با آالریک همدستی کرده است، او را محکوم به وحشیگري ر

بزودي مردم به . شد پاسخ گفت آالریک این عمل را با بستن تمام راههایی که از آنها خواربار وارد شهر می. مرگ کرد

هیئتی نزد آالریک فرستاده شد تا . خوردند تند و میکش گرسنگی افتادند؛ مردان یکدیگر را و زنان کودکان خود را می

: آنان به وي اخطار کردند که یک میلیون رومی آمادة پایداري هستند؛ آالریک خندید و جواب داد. تقاضاي صلح کند

سرانجام با کراهت راضی به بازگشت شد، به شرط آنکه هر چه سیم » .شود علف هر چه بیشتر باشد، آسانتر درو می«

پس در این صورت براي خود ما چه «: فرستادگان پرسیدند. و اشیاي گرانبهاي منقول در شهر هست به او بدهند و زر

رم راه ادامۀ مقاومت را برگزید، اما گرسنگی مردم به تسلیم » .جانهایتان«: او با تحقیر پاسخ گفت» خواهد ماند؟

 3.000و  پوست، 3.000تونیکاي ابریشمین،  4.000 پوند نقره، 30.000پوند طال،  50.000آالریک . وادارش ساخت

.پوند فلفل گرفت و شهر را رها کرد

یک . هاي اربابان خود فرار کردند و به خدمت آالریک درآمدند بیشماري از بردگان بربر از خانه  در این ضمن، عدة

ا کرد و به هونوریوس پیوست، نیروي سرکردة گوتها، به نام ساروس، انگار به جبران فرار بردگان، اردوي آالریک را ره

آالریک این حمله را نقض قرارداد متارکه تلقی . اي از گوتها فراهم کرد و به عمده قواي بربرها حمله برد قابل مالحظه

سال  800هاي شهر را باز کرد، گوتها به درون ریختند، و پس از  اي دروازه برده. کرد و بار دیگر رم را محاصره نمود

رم به مدت سه روز دستخوش غارتی وحشیانه بود، ). 410(ستین بار آن شهر بزرگ به تصرف دشمن درآمد براي نخ

اما کنترل . اما کلیساهاي سان پیترو و سان پائولو سالم، و جان کسانی هم که در آنها پناه گرفته بودند در امان ماند

صدها مرد ثروتمند کشته شدند و زنانشان . داشتهونها و بردگانی که در آن ارتش چهل هزار نفري بودند امکان ن

هزاران اسیر . ها ریخته بود تقریباً غیرممکن بود مورد تجاوز قرار گرفتند و به قتل رسیدند؛ دفن نعشهایی که در کوچه

تند یاف گرفته شد که گاال پالکیدیا، ناخواهري هونوریوس، نیز جزو آنها بود؛ بربرها هر جا را که در آن سیم و زر می

کردند؛ بسیاري از شاهکارهاي مجسمه سازي و  قیمتشان ذوب می کردند، آثار هنري را به خاطر فلز ذي تصرف می

توانستند فقر و رنجی را که موجد آن زیبایی و ثروت شده بود فراموش کنند،  سفالگري را بردگان پیشین، که نمی

اخت و نیروهاي خود را براي فتح سیسیل به سمت جنوب آالریک انضباط را دوباره برقرار س. شادمانه منهدم کردند

بردگان مسیر رود بوسنتو را برگرداندند تا . رهبري کرد، اما در همان سال به تب مبتال شد و در کوزنتسا درگذشت

گور وسیع و امنی براي او فراهم کنند؛ پس از دفن آالریک، رود دوباره به بستر خود بازگردانده شد؛ و براي پنهان 

. داشتن آن گور، غالمانی که در آن کار رنجبار شرکت کرده بودند کشته شدند
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او حاضر شد ارتش خود را از ایتالیا بیرون . ، برادرزن آالریک، به جاي وي به پادشاهی برگزیده شد)آدولف(آتائولف 

را به  تولوز و بوردو، بکشد، مشروط بر آنکه پالکیدیا را به ازدواجش در آورند و جنوب گل، از جمله ناربون و 

سردار جدید گوتها اعالم کرد . ویزیگوتها، به عنوان متحدان روم، واگذارند تا آنان حکومت خود را در آنجا برقرار کنند

او ارتش خود را از ایتالیا بیرون . خواهد آن را حفظ و تقویت کند که قصد تخریب امپراطوري روم را ندارد، بلکه می

اي از سیاست و قدرت، قلمرو ویزیگوتها را در گل بنیان نهاد، که پایتختش تولوز بود و اسماً  دمندانهبرد و، با آمیزة خر

خواست  داشت، می پالکیدیا، که او را دوست می. آتائولف یک سال بعد کشته شد). 414(کرد  از امپراطوري تبعیت می

و هونوریوس ) 421(پس از مرگ کنستانتیوس . بیوه بماند، اما هونوریوس وي را به ژنرال کنستانتیوس اعطا کرد

، پالکیدیا نایب السلطنۀ پسر خود والنتینیانوس سوم شد و به مدت بیست و پنج سال امپراطوري غرب را، با )423(

  .اداره کرد  لیاقتی که مایۀ سرافرازي همجنسانش بود،

هاي مرکزي و شرقی پروس جدید را در تصرف واندالها، حتی در دوران تاسیت، قومی پرشمار و نیرومند بودند و قسمت

پس از شکست سختی . در زمان قسطنطین، این قوم به سوي جنوب، به درون هنگري، مهاجرت کرده بود. داشتند

. که ارتش واندالها از ویزیگوتها خورد، بقیۀ آنان اجازة عبور از دانوب و ورود به خاك امپراطوري را خواستند

. موافقت کرد، و آنان به مدت هفتاد سال، با نفوسی رو به تزاید، در پانونیا ماندندقسطنطین با درخواستشان 

کامیابیهاي آالریک آنان را نیز به هوس انداخت؛ بیرون کشیدن لژیونها از ماوراي آلپ براي دفاع از ایتالیا غرب 

ا، آالنها، و سوئبها از رود راین گروههاي انبوهی از وانداله 406ثروتمند را در برابر تجاوز بازگذاشت؛ و در سال 

آنگاه به سوي . ماینتس را غارت کردند و بسیاري از ساکنان آن را کشتند. گذشتند و گل را مورد چپاول قرار دادند

بر رودهاي موز و ان پل بستند و رنس، . پیش راندند و شهر بزرگ تریر را سوختند) بلژیک(شمال به درون بلگیکا 

سپس به جنوب روي آوردند، از رودهاي سن و . را غارت کردند و تقریباً به دریاي مانش رسیدند آمین، آراس، و تورنه

لوار گذشتند، وارد آکیتن شدند، و خشم خود را تقریباً بر تمام شهرها، جز تولوز که به رهبري اسقف اکسوپریوس 

دند، سپس به جانب مشرق تغییر سمت آنگاه در کوههاي پیرنه اندکی توقف کر. دلیرانه پایداري کرد، فرو ریختند

.هیچ گاه چنین تباهی کاملی در گل روي نداده بود. دادند و ناربون را چپاول کردند

حکومت روم در آنجا نیز، مانند گل و امپراطوري . ، اینان با یک ارتش صد هزار نفري وارد اسپانیا شدند409به سال 

ر امالك وسیع، و جمعیتی انبوه از غالمان و سرفها و مردان آزاد بینوا شرق، مالیات گزاف و نظم اداري، تمرکز ثروت د

مع هذا، از برکت ثبات و قانون، اسپانیا اکنون جزو سعادتمندترین ایاالت روم بود و مریذا، . را به ارمغان آورده بود

با فرهنگترین شهرهاي ، و تاراگونا از ثروتمندترین و )اشبیلیه(، سویل )قرطبه(، کورذووا )قرطاجنه(کارتاخنا 

واندالها، سوئبها، و آالنها به این شبه جزیرة ظاهراً امن سرازیر شدند، به مدت دو سال اسپانیا را از . امپراطوري بودند

هونوریوس، که . جبال پیرنه تا تنگۀ جبل طارق غارت کردند، و فتح خود را تا ساحل افریقا نیز بسط دادند

از خاك روم دفاع کند، به ویزیگوتهاي گل جنوب باختري رشوه داد تا اسپانیا را دوباره توانست با نیروهاي رومی  نمی

براي امپراطوري تسخیر کند؛ پادشاه الیق آنها، که والیا نام داشت، در یک رشته رزمهایی که مدبرانه طراحی شده 

عقب نشینی کردند، و واندالها به ؛ سوئبها به شمال باختري اسپانیا )420(بود، تکلیف خود را به خوبی انجام داد 

جنوب باختري، به اندلس ـ که هنوز نام آنها را دارد ـ واپس کشیدند؛ والیا، با بازگرداندن اسپانیا به حکومت 

  .امپراطوري، روي دیپلوماتهاي بی ایمان رومی را سیاه کرد
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اگر گفتۀ ). 429(شدند ) افریقیه(ارد افریقا فتح و گرسنۀ نان بودند، از جبل طارق گذشتند و و  واندالها، که هنوز تشنۀ

باید بگوییم که واندالها به دعوت بونیفاکیوس، والی رومی افریقا، که   پروکوپیوس و جوردانس را باور داشته باشیم،

خواست از یاري آنها بر ضد رقیب خویش آیتیوس جانشین ستیلیکو برخوردار شود، به افریقا رفتند ـ موثق بودن  می

گایسریک پسر حرامزاده و . اي را داشت در هر حال، پادشاه واندال شایستگی ابداع چنین نقشه. فته نامعلوم استاین گ

مغرور یک برده بود ـ لنگ اما نیرومند، در خوراك بس ممسک و در جنگ بسیار دلیر، بدخشم و در دشمنی بیرحم، 

دن واندالها به افریقا، مورهاي وحشیی که پس از رسی. با نبوغی شکست ناپذیر براي جنگ و سوداگري سیاسی

مدتهاي دراز از سیطرة رومیان ناراضی بودند، و فرقۀ بدعتگذار دوناتیان که مورد ایذاي مسیحیان اصیل آیین قرار 

گرفته بودند و حال از فرا رسیدن قدرت جدیدي خرسند بودند، به هشتاد هزار تن جنگجویان و زنان و کودکان آنان 

میان یک نفوس تقریباً هشت میلیونی در افریقاي شمالی روم، بونیفاکیوس توانست فقط عدة ناچیزي را  از. پیوستند

براي یاري به ارتش کوچک خود گرد آورد؛ چون سخت از گایسریک شکست خورد، به هیپو عقبنشینی کرد؛ در آنجا 

شهر به مدت چهارده ماه در برابر آن . قدیس آوگوستینوس سالخورده مردم را به یک مقاومت دلیرانه برانگیخت

؛ گایسریک سپس عقب نشست تا با یک نیروي دیگر رومی مقابله کند، و آن را )431- 430(محاصره پایداري کرد 

. اي مبنی بر شناسایی فتح واندالها در افریقا امضا کرد چنان منکوب کرد که سفیر والنتینیانوس با او متارکه نامه

ه را چندي رعایت کرد، تا آنکه رومیان از حفاظت خویش غفلت کردند؛ آنگاه بر کارتاژ گایسریک مواد متارکه نام

اموال نجبا و روحانیان کاتولیک مصادره شد و خود ). 439(ثروتمند یورش برد و آن را بی زد و خورد تسخیر کرد 

کردند و براي  یافتند، ضبط می یآنان تبعید شدند و یا به بردگی کشاورزي درآمدند؛ دارایی مردم و کلیسا را هر جا م

. ورزیدند کشف نهانگاههاي آن از شکنجه دریغ نمی

گرچه مدیر قابلی بود و متصرفات خود را در افریقا به وضع سودبخشی درآورده بود؛ فقط . گایسریک هنوز جوان بود

ل اسپانیا، ایتالیا، و نیروي دریایی بزرگی تشکیل داد و سواح. شد که دست اندرکار جنگ باشد وقتی خوشحال می

توانست بگوید که هجوم بعدي کشتیهاي حامل سربازان وي به کجا خواهد بود؛  هیچ کس نمی. یونان را تاراج کرد

هرگز در تاریخ روم چنان دریازنی بالمانعی در مدیترانۀ باختري رخ ننموده بود، سرانجام، امپراطور، براي از دست 

به آن نیاز فراوان داشتند، با پادشاه بربر صلح کرد و حتی تعهد نمود که یکی از  ندادن غلۀ افریقا که راونا و رم

  .کرد خندید و بازي می رم، که در شرف انهدام بود، همچنان می. دختران خود را به ازدواج او درآورد

. گذشت سه ربع قرن می  ،از زمانی که هونها با عبور از رود ولگا هجومهاي بربرها را با سرعتی ناگهانی آغاز کرده بودند

حرکت بعدي آنان به سوي غرب مهاجرت کندي بود که بیش از آنچه به کشورگشایی آالریک و گایسریک شبیه 

آنان تدریجاً در هنگري و نواحی مجاور آن ساکن شده . باشد، به گسترش مهاجران اروپایی در قارة امریکا همانند بود

  .انقیاد خود درآورده بودند بودند و بسیاري از قبایل ژرمنی را به

بلدا در حدود سال . ، روآ پادشاه هونها مرد و تاج و تخت را براي برادرزادگانش بلدا و آتیال گذاشت433حوالی سال 

ادارة قبایل ) »پدر کوچک«در زبان گوتیک به معنی (کشته شد ـ به قول برخی، به دست آتیال ـ و آتیال  444

دانیم  کند، و ما نمی جوردانس، تاریخنویس گوت، او را چنین وصف می. ه دست گرفتمختلفی از دون تا راین را ب

او مردي بود که براي تکان دادن ملتها به جهان آمده بود؛ براي تمام سرزمینها به  :وصف او تا چه حد دقیق است

ام نوع بشر را به نحوي به گشت تم منزلۀ بالیی بود که، به واسطۀ شایعاتی که در خارج دربارة او دهان به دهان می

گرداند، بدان گونه که نیروي روح  رفت و چشمانش را به این سو و آن سو می وحشت انداخته بود؛ با تکبر راه می
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کرد؛ در  محابا عمل نمی در حقیت دوستار جنگ بود، با این حال در رزم بی. مغرورش در حرکات بدنش نمودار بود

اي پهن، و  ربان، و نسبت به تحت الحمایگان خویش دلرحم بود؛ قامتی کوتاه، سینهمشاوره رزین رأي، با ملتمسان مه

اي تیره داشت که نشانۀ  بینیی پهن و چهره. سري بزرگ داشت؛ چشمانش کوچک و ریشش تنک و جو گندمی بود

  . نژادش بود

با استفاده از موهومپرستی . راو از این جهت با سایر فاتحان بربر فرق داشت که به حیله بیشتر متکی بود تا به زو

مشرکانۀ مردم خود، به فرمانروایی خویش جنبۀ قدسی داد؛ پیروزیهاي او همواره با داستانهاي اغراق آمیزي از 

بالي «کرد؛ سرانجام، حتی دشمنان مسیحیش او را  شد که شاید خود او شایع می بیرحمیش زمینه سازي می

توانست آنان را از شر وي  ان به وحشت افتادند که شاید جز گوتها کسی نمیگري او چند نامیدند و از حیله» آسمانی

او وحشی نبود؛ حس شرافت . کاست دانست، اما این امر از هوشمندي او چیزي نمی خواندن و نوشتن نمی. نجات دهد

پوشید، در خوردن  یکرد و لباس م ساده زندگی می. داد و عدالت داشت و غالباً خود را از رومیان جوانمردتر نشان می

داشتند با بسیج و ستام اسب و شمشیر  گذاشت که دوست می و نوشیدن معتدل بود، و تجمل را به زیردستانش وا می

آتیال زنان متعد . داد، جلوه فروشی کنند هاي زربافتی که مهارت هنري زنانشان را نشان می طال و نقره، و نیز با جامه

کاخش یک خانۀ . کرد جور را که در بعضی محافل راونا و رم رواج داشت تحقیر میداشت، اما آن تکگانی توأم با ف

کاري شده یا صیقلی مزین بود و با  اما به چوب کنده چوبی بزرگ بود که دیوار و کف از تختۀ رنده کرده داشت، 

ش ده بزرگی بود، پایتخت. یافت بیشتري می  رفت جلوة فرشها و پوستهایی که براي جلوگیري از سرما به کار می

) شهر آتیال( اتزلنبورگي کنونی ـ شهري که بعضی از مجارها آن را، تا آغاز قرن حاضر، »بودا«محتمال نزدیک 

.نامیدند می

والنتینیانوس، امپراطور روم غربی،  تئودوسیوس دوم، امپراطور روم شرقی، و. مقتدرترین مرد اروپا بود) 444(او اکنون 

اي براي آرام نگاه داشتن او بود؛ و این رشوه را نزد مردم خود به  پرداختند که در حقیقت رشوه هر دو خراجی به او می

آتیال، که ارتشی . شود دادند که به یک شاه دست نشانده در ازاي خدماتش پرداخت می عنوان پاداشی جلوه می

دید که همۀ اروپا و خاور نزدیک را در ید قدرت  مادة ورود به عرصۀ نبرد داشت، دیگر دلیلی نمیپانصدهزار نفري آ

، نایسوس )بلگراد(، سردارن و سربازانش از دانوب گذشتند؛ سیرمیوم، سینگیدونوم 441به سال . خویش نگیرد

یوس دوم ارتشی براي مقابله با آنها تئودوس. را گرفتند؛ و خود قسطنطنیه را تهدید کردند) صوفیه(، و سردیکا )نیش(

پوند طال  2.100به  700فرستاد؛ آن ارتش مغلوب شد، و امپراطوري روم شرقی فقط با افزایش خراج ساالنه از 

شدند و هفتاد شهر را غارت ) جنوب روسیه(، هونها وارد تراکیا، تسالی، و سکوتیا 447در . توانست به صلح دست یابد

هاي اسیر کنندگان افزوده شدند، و در نتیجه نسلهاي  زنان اسیر به زوجه. را به بردگی گرفتندکردند و هزاران نفر 

این هجومها بالکان را به . هایی از وجنات مغول به جا گذاشت آمیختۀ خونی پدید آمد که رو به باختر تا باواریا نشانه

جارتی بین شرق و غرب نبود، و شهرهاي مدت درازي دانوب دیگر یک شارع ت. مدت چهار قرن دچار ویرانی ساخت

.هاي آن به انحطاط افتادند واقع در کرانه

هونوریا، . عجیبی براي جنگ یافت  آتیال پس از آنکه از به خون کشیدن شرق راضی شد، رو به سوي غرب نهاد و بهانۀ

وي، که . نیه تبعید شده بودخواهر والنتینیانوس سوم، پس از باختن گوهر ناموس به یکی از حاجبان خود، به قسطنط

آن شاه . شد، انگشتر خود را نزد آتیال فرستاد و از او یاري خواست براي نجات از تبعیدگاه به هر تدبیر متوسل می

پرتزویر مکار، که شوخ طبعی خاص خودش را داشت، فرستاده شدن انگشتري را به درخواست ازدواج تعبیر کرد و 
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وزیران والنتینیانوس اعتراض . تن نیمی از امپراطوري روم غربی به عنوان جهیز وي شدمدعی ازدواج با هونوریا و گرف

از پرداخت خراج   دلیل حقیقی او این بود که مارکیانوس، امپراطور جدید روم شرقی،. کردند، و آتیال اعالن جنگ داد

  .دریغ کرده و والنتینیانوس نیز به او تأسی جسته بود

میلیون تن از سپاهیان وي به جانب راین ره سپردند، تریر و مس را غارت کردند و سوختند،  آتیال و نیم 451در سال 

تمامی گل به وحشت افتاد؛ او نه جنگجوي متمدنی مانند قیصر بود و نه متجاوزي . و نیمی از ساکنان آنها را کشتند

مانی که فرستاده شده بود تا مسیحی مانند آالریک و گایسریک، بلکه یک هون زشتخوي و مهیب بود؛ بالیی آس

در این . مسیحیان و مشرکان را یکسان، به خاطر فاصلۀ عمیقی که میان ایمان و عملشان وجود داشت، کیفر دهد

بحبوحه، تئودوریک اول، پادشاه کهنسال ویزیگوتها، به داد امپراطوري رسید؛ به رومیانی که تحت فرماندهی آیتیوس 

صم عظیم در دشتهاي کاتالونیا، نزدیک تروا، مصاف دادند؛ یکی از خونینترین بودند پیوست؛ و دو ارتش متخا

. تن کشته شدند، از جمله پادشاه دلیر گوتها 162.000نبردهاي تاریخ به وقوع پیوست که در آن؛ بنابر روایات، 

اختالف در سیاست، پیروزي غرب قطعی نبود؛ آتیال با نظم عقبنشینی کرد؛ فاتحان، یا به سبب فرسودگی یا به علت 

  .سال بعد آتیال به ایتالیا تجاوز کرد. نتوانستند او را تعقیب کنند

نخستین شهري که در سر راه او سقوط کرد آکویلیا بود؛ هونها این شهر را چنان ویران ساختند که دیگر هرگز آباد 

موال منقول خود شر آن جنگجوي پیروز را با ورونا و ویچنتسا رفتار مالیمتري شد؛ پاویا و میالن با تسلیم تمام ا. نشد

اي  راه رم اینک در برابر آتیال باز بود؛ ارتش آیتیوس اکنون چنان کوچک بود که مقاومت قابل مالحظه. دفع کردند

والنتینیانوس سوم به رم گریخت و از آنجا هیئتی مرکب از پاپ . توانست کرد؛ اما آتیال در جلگۀ پو درنگ کرد نمی

از محتواي مذاکرات این فرستادگان با آتیال اطالعی در دست . دو سناتور پیش پادشاه هونها فرستادلئوي اول و 

اي  وجهه] یعنی موفقیت در مذاکره با آتیال[لئو شخصیتی نافذ داشت و به خاطر این پیروزي بدون خونریزي . نیست

طاعون در ارتش . مذاکرات عقبنشینی کردتاریخ فقط همین را ثبت کرده است که آتیال پس از این . عظیم کسب کرد

).452(فرستاد  رفت، و مارکیانوس براي رم از شرق نیروهاي امدادي می او افتاده بود، ذخیرة غذا رو به نقصان می

آتیال ارتش خود را از آلپ گذراند و به پایتخت خود در هنگري برد و تهدید کرد که اگر هونوریا را به زنی براي او 

ضمناً در این فاصله، براي تسلی خویشتن، زنی جوان به نام ایلدیکو . هار آینده به ایتالیا حمله خواهد کردنفرستند، ب

 .نیبلونگنلیداین زن زمینۀ تاریخی سستی بود براي شخصیت کریمهیلد مذکور در داستان . را به زنان حرم خود افزود

فرداي آن روز وي را در کنار . آتیال مراسم عروسی خود را با افراطی غیر معمول در خوردن و نوشیدن جشن گرفت

قلمرو او میان ). 453. (زن جوانش مرده یافتند؛ رگی از او پاره شده بود و تراکم خون در گلویش وي را خفه کرده بود

حسادت در میان آنان آغاز شد؛ طوایف تابع از . دادند پسرانش تقسیم شد، که خود را در حفظ آن ناالیق نشان

رفت تمام  وفاداري به دستگاهی که رهبري آن مغشوش بود سرباز زدند؛ و ظرف چند سال، امپراطوریی که می

یونانیان و رومیان و ژرمنها و گلها را منکوب کند و مهر آسیا را بر جسم و جان اروپا بزند، خرد شد و بتدریج از میان 

  .ترف
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V – سقوط روم  

درگذشت، و با مرگ او والنتینیانوس سوم آزاد شد تا کارها را به اختیار شخص خود فرجام  450پالکیدیا در سال 

همان گونه که اولومپیوس، هونوریوس را وادار کرده بود ستیلیکو، بازدارندة آالریک در پولنتیا، را بکشد، . دهد

والنتینیانوس . نیانوس را بر قتل آیتیوس، بازدارندة آتیال در تروا، برانگیختپترونیوس ماکسیموس نیز اکنون والنتی

. بدگمان بود) دختر والنتینیانوس(خود پسري نداشت و نسبت به تمایل آیتیوس به زناشویی پسرش با ائودوکیا 

یکی از درباریان . )454(امپراطور، در آنی احساس خطر جنون آمیز، آیتیوس را احضار کرد و با دست خود او را کشت

چند ماه بعد پترونیوس دو تن از » .شما با دست چپ خود دست راستتان را بریدید! اعلیحضرتا«: به او چنین گفت

هیچ کس زحمت مجازات کردن قاتالن را به خود . هواخواهان آیتیوس را تحریض کرد که والنتینیانوس را بکشند

پترونیوس خود را به امپراطوري برگزید؛ . نتخابات مورد قبول واقع شده بودنداد، زیرا دیگر مدتها بود که قتل به جاي ا

را ) پسر پترونیوس(ائودوکسیا، بیوة والنتینیانوس، را مجبور کرد به همسري او درآید؛ و ائودوکیا را واداشت پاالدیوس 

آتیال توسل جسته بود، اگر گفتۀ پروکوپیوس را بپذیریم، همان گونه که هونوریا به . به شوهري خود برگزیند

با وجود : هاي کافی وجود داشت براي پاسخ مساعد گایسریک انگیزه. ائودوکسیا نیز دست به دامان گایسریک شد

پادشاه واندال با . غارتهاي آالریک، رم باز هم ثروتمند بود و ارتش آن در وضعی نبود که قادر به دفاع از ایتالیا باشد

تنها یک پاپ بی سالح، همراه با روحانیان محلی، بین ). 455(هاي ایتالیا روي آورد  نهناوگانی شکست ناپذیر به کرا

این بار لئو نتوانست آن فاتح را از ادامۀ پیشروي باز دارد، اما از او براي مصونیت مردم از . اوستیا و رم، راه بر وي بست

ت؛ کلیساهاي مسیحی از چپاول در امان غارت رم چهار روز ادامه داش. کشتار، شکنجه، و آتشسوزي تعهد گرفت

هاي بازماندة معابد به سفاین واندالها انتقال یافت؛ الواح زرین، شمعدانهاي هفت شاخه، و  ماندند، اما تمام گنجینه

تمام . سایر اشیاي هیکل سلیمان، که چهار قرن پیش توسط تیتوس به رم آورده شده بود، جزو آن اشیاي غارتی بود

هاي اعیان باقی مانده بود به یغما  آالت، اثاث کاخ امپراطوري، و نیز آنچه از اشیاي پربها در خانه زینت فلزات قیمتی،

گایسریک ملکه ائودوکسیا . هزاران اسیر به بردگی درآمدند؛ شوهران از زنان و والدین از کودکان خود جدا شدند. رفت

ائودوکیا را به ازدواج پسر خود هونریک درآورد و ملکه و پالکیدیا را به کارتاژ برد؛ ] ائودوکیا و پالکیدیا[و دو دخترش 

توان عمل قبیحی از جانب  بر روي هم، این نهب را نمی. به قسطنطنیه فرستاد  را، بنا به خواهش امپراطور لئوي اول،

م رم را به  ق 146کارتاژ بیرحمی سال . واندالها دانست، بلکه باید آن را موافق قوانین کهن جنگ به شمار آورد

.مالیمت تالفی کرده بود

نیم قرن تجاوز اجنبی، قحطی، و امراض همه گیر هزاران مزرعۀ . هرج و مرج در ایتالیا اکنون به حد کمال رسیده بود

ویران و هزاران ایکر زمین لم یزرع به جاي گذارده بود، آن هم نه به سبب فرسودگی خاك، بلکه به علت از پا درآمدن 

بر ویرانی و خالی از سکنه شدن بولونیا، مودنا، و پیاچنتسا زاري ) 420حد (قدیس آمبروسیوس . سانینیروي ان

گفت که همه جاي آن تقریباً از نوع انسان  در وصف مناطق بزرگ شمال ایتالیا می) 480حد (کرد؛ پاپ گالسیوس  می

کاهش یافته بود؛ اکنون تمام  300.000به  1.500.000خالی شده بود؛ تعداد ساکنان خود رم طی یک قرن از 

کامپانیا در حومۀ رم، که وقتی پر از ویالهاي پرثروت و مزارع . شهرهاي بزرگ امپراطوري در شرق قرار داشتند

حاصلخیز بود، اینک رها شده بود و ساکنانش به خاطر امنیت به شهرها که بارو داشتند رفته بودند؛ شهرها نیز وسعت 

تقلیل داده بودند تا در ساختن باروهاي دفاعی صرفه جویی کرده باشند؛ و در بسیاري از موارد، خود را به چهل ایکر 

گرفت که زمانی  ها، کلیساها، و معبدهاي ویرانی صورت می ساختن باروها با شتاب و با استفاده از مصالح تماشاخانه
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ریک، مقداري ثروت باقی مانده بود؛ رم و در رم هنوز، حتی پس از چپاول گایس. مایۀ جالل شهرهاي ایتالیا بودند

فرسودگی و  470رفتند که دوباره رونقی بیابند؛ اما در سال  سایر شهرهاي ایتالیا، در زمان تئودوریک و لومباردها، می

به آن ناباروري عمومی از کشتزارها گرفته تا شهرها، و از سناتورها گرفته تا پرولتاریا، روحیۀ آن نژاد سابقاً بزرگ را تا 

حد تقلیل داد که همه دچار چنان بدبینی اپیکوریی شدند که به خدایی جز پریاپوس باور نداشتند و بزدالنه از آوردن 

شمردند و از هر  زدند و ، با خشمی جبونانه، هر نوع فداکاري را خوار می فرزند و قبول مسئولیتهاي زندگی تن می

طبقۀ : گرفت نحطاط اقتصادي و بیولوژیکی، فساد سیاسی نیز نضج میهمراه با این ا. رفتند تکلیف نظامی طفره می

توانست بر فرمانروایی توانا نبود؛ سوداگران بیش از آن درگیر کسب سود شخصی  آریستوکراسی که اداره کردن می

گی؛ و بودند که به فکر نجات شبه جزیره باشند؛ سرداران بیشتر به دنبال کامیابی از طریق رشا بودند تا هنر جن

.آن درخت تناور از ساقه پوسیده و آمادة افتادن بود. دستگاه اداري بسیار پرخرج و فزون از حد عالج فاسد بود

. رفتند آمدند و می سالهاي حکومت امپراطوران بیخاصیتی بود که یکی بعد از دیگري می] امپراطوري[سالهاي آخر 

؛ مجلس سنا از تأیید او خودداري )455(مپراطور اعالم کردند گوتهاي گل یکی از سرداران خود به نام آویتوس را ا

دلیرانه کوشید تا نظم را برقرار کند، اما توسط ) 461- 456(امپراطور مایوریانوس . کرد، و او به اسقفی برگزیده شد

. بوداي در دست ریکیمر  اراده آلت بی) 465- 461(امپراطور سوروس . نخست وزیر خود، ریکیمر ویزیگوت، خلع شد

نمود؛ ریکمیر او را  فیلسوفی نیمه مشرك بود که براي غرب مسیحی غیر قابل قبول می) 472-467(آنتمیوس 

و حتی خودش ) 472(اولوبریوس، به عنایت ریکیمر، دو ماه امپراطوري کرد . محاصره و دستگیر کرد و به قتل رسانید

بزودي خلع شد، و روم به مدت دو سال زیر ) 473(گلوکریوس . مرد به شگفت آمد از اینکه به مرگ طبیعی می

جماعات مختلفی از بربرها به ایتالیا سرازیر شدند ـ اینها  در این حیص و بیص،. فرمانروایی یولیوس نپوس قرار گرفت

هجوم  همزمان با. هرولها، سکیرها، روگیها، و قبایل دیگري که سابقاً فرمانروایی آتیال را پذیرفته بودند: عبارت بودند از

را ) ملقب به آوگوستوس(آنها، یک سردار پانونیایی به نام اورستس امپراطور نپوس را خلع کرد و پسر خود رومولوس 

متجاوزان جدید ثلث ایتالیا را از اورستس خواستند، و چون او از اجابت تقاضاي آنان ). 475(به تخت سلطنت نشاند 

اودوآکر، ). 476(به نام اودوآکر را به جاي رومولوس به تخت نشاندند  امتناع کرد، او را کشتند و سرداري از خودشان

بهره نبود؛ مجلس سناي دل و جرأت باخته را به اجالس فرا خواند و،  که پسر ادکون وزیر آتیال بود، از شایستگی بی

رد، مشروط بر آنکه به میانجیگري آن، به زنون، امپراطور جدید شرق، فرمانروایی بر تمام امپراطوري را پیشنهاد ک

زنون این پیشنهاد را پذیرفت، و بدین گونه رشتۀ امپراطوري . اودوآکر به عنوان صدر اعظم او بر ایتالیا حکومت کند

.غرب گسیخته شد

تعبیر نکرد؛ بلکه بر عکس، به عنوان وحدت رحمتبار امپراطوري تلقی » سقوط رم«این واقعه را به   هیچ کس، ظاهراً

اي از  سناي روم نیز موضوع را به همین نحو تلقی کرد و مجسمه. ه که سابقاً در زمان قسطنطین بودشد ـ همان گون

ژرمنی کردن ارتش، دولت، و دهقانان ایتالیا، و ازدیاد نفوس ژرمنها در آن کشور، چندان . زنون در رم برپا داشت

به هر حال، . شد در صحنۀ ملی تلقی میپشرفت کرده بود که نفوذ ژرمنها در صحنۀ سیاست همچون تغییر ناچیزي 

در حقیقت، ژرمنها ایتالیا را . اودوآکر عمال همچون پادشاه بر ایتالیا فرمانروایی کرد و چندان اعتنایی به زنون نداشت

تسخیر کرده بودند، همان گونه که گایسریک افریقا را گشوده و ویزیگوتها اسپانیا را فتح کرده بودند، و همان طور که 

در غرب دیگر امپراطوري بزرگی وجود . گلها و ساکسونها در کار تصرف بریتانیا، و فرانکها مشغول گرفتن گل بودندآن

. از لحاظ اقتصادي، این غلبه به بازگرداندن کشور به وضع روستایی انجامید. پایان بود نتایج فتح بربرها بی .نداشت

کردند و هنوز هم به مسائل بغرنج تجارت، که مایۀ  ارتزاق میبربرها از کشت زمین، گله داري، شکارورزي، و جنگ 
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از . سعادت شهرها بود، واقف نشده بودند؛ با پیروزي آنان خصلت شهري تمدن غرب به مدت هفت قرن قطع شد

اي از خون ژرمنی  لحاظ نژادي، مهاجرتهاي بربرها اختالط نوینی از عناصر نژادي پدید آورد ـ آمیختگی قابل مالحظه

این اختالط ، نفوس ایتالیایی یا گلی را از . ر ایتالیا، گل، و اسپانیا؛ و از خون آسیایی در روسیه، بالکان، و هنگريد

افراد و نژادهاي ضعیف از طریق جنگ و سایر کشمکشها از میان : آنچه واقع شد این بود. لحاظ معنوي تقویت نکرد

اي باشد که از مدتها  نی، تاب و توان، جسارت، و خصال مردانهرفتند؛ هر کسی ناچار شد در پی تقویت نیروي جسما

تر زندگی، که به سبب تنعم و تجمل شهرها  پیش به علت امنیت و آسایش از میان رفته بود؛ و عادات سالمتر و ساده

طنت را تري از سل از لحاظ سیاسی، غلبۀ بربرها نوع پست . از میان رفته بود، به نیروي فقر جانی دوباره گرفتند

اقتدار اشخاص را بیشتر کرد، و از قدرت و حمایت قانون کاست؛ در نتیجه، . جانشین نوع عالیتري از آن ساخت

از لحاظ تاریخی، غلبۀ بربرها شکل خارجی آنچه را که از درون فاسد شده بود ویران . فردگردایی و خشونت باال گرفت

و نظم و فرهنگ و قانونش به ضعف پیري گراییده و قدرت رشد و ساخت؛ طومار زندگی پیشین را ، که با تمام نعمات 

حال، آغاز یک حیات نوین . تجدید حیات را از دست داده بود، با وحشیگریی تأسف انگیز و از بیخ و بن درنوردید

وزان هزار سال قبل از میالد، متجا. امپراطوري غرب از میان رفت، اما کشورهاي اروپاي نوین زاده شدند: ممکن بود

شمالی وارد ایتالیا شده، ساکنان آن را منقاد ساخته و با آنها مخلوط گشته، و تمدن آنان را کسب کرده بودند و، 

چهار صد سال پس از مسیح، همان واقعه تکرار شد؛ . تمدن نوینی بنا نهاده بودند  همراه با خود آنان، طی هشت قرن،

.انند بودند، اما انجام همواره نوعی آغاز بودچرخ تاریک یک دور کامل گشت؛ آغاز و انجام هم

  

فصل سوم

  پیشرفت مسیحیت

364-451  

چون نظم قدیم در فساد، جبن، و اهمال محو شد، سپاه متحدي از کلیساییان با . دایۀ مهربان تمدن جدید کلیسا بود

وظیفۀ تاریخی کلیسا . تندحمیت و مهارت به دفاع از ثبات و مالیمتی که بار دیگر در زندگی رخ نموده بود برخاس

عبارت بود از تحکیم مجدد بنیان اخالقی اشخاص و جامعه از طریق دادن جنبۀ قدسی ماوراي طبیعی به احکام 

ناگوار مربوط به نظم اجتماعی، و القاي آرمانهاي مالیم در بربرهاي درشتخوي از طریق ایمانی که خود به خود از 

در مبارزة دین جدید، براي تسخیر و رام کردن و تنویر افکار . تشکیل شده بود افسانه و اعجاز، بیم و امید، و عشق

مردم جاهل یا منحط و تشکیل یک امپراطوري ایمانی متحد سازنده که مردم را دوباره به هم بپیوندد ـ همان گونه 

ومپرستی و ظلم وجود که قبال سحر یونان و جالل روم پیوندشان داده بود ـ عظمتی حماسه آمیز اما آلوده با موه

  .نهادها و ایمانها زاییدة احتیاجات انسانی هستند، و ارزیابی آنها باید با توجه به این ضرورتها صورت پذیرد. دارد
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I  - سازمان کلیسا  

طی . توان شگرفترین شاهکار تاریخ دانست اگر هنر شکل و سازمان دادن به مواد باشد، کلیساي کاتولیک رومی را می

رن، که هر قرنش نیز مشحون از بحران بوده است، کلیسا مؤمنان خود را پیوسته نگاه داشته، در تمام اکناف نوزده ق

جهان آنان را مشمول عنایات و خدمات خود قرار داده، اذهان آنان را متشکل ساخته، خوي و خلقشان را به قالب 

سوکهایشان را تسلیت بخشیده، زندگیهاي  ریخته، باروریشان را تشویق کرده، ازدواجهایشان را رسمیت داده،

و شورشی زنده بیرون زودگذرشان را به علو حیات جاودانی پیوند داده، از دهشهاي آنان بهره گرفته، از هر بدعت 

عطش روحی  این نهاد شاهوار چگونه رشد کرد؟. آمده، و صبورانه ستونهاي شکستۀ قدرت خود را از نو ساخته است

توه آمده از فقر، فرسوده از کشمکش، وحشتزده از اسرار، و بیقرار از ترس مرگ، مبناي شکل مردان و زنانی به س

بخشید و  کلیسا در روح میلیونها مردم ایمان و امیدي به وجود آورد که به مرگ معنا می. گیري کار کلیسا بود

حاضر بودند بمیرند یا بکشند؛ و ایمان گرانبهاترین مایملک کسانی شد که براي حفظ آن . کرد وحشت آن را زایل می

هر اکلیسا یا . اي از ایمان آورندگان بود ساده) اکلیسا(کلیسا نخست محفل . بر آن صخرة امید بود که کلیسا بنا شد

براي رهبري خود برگزیده بود، همچنین یک یا چند تن قاري، ) شیخ یا کشیش(کلیسا یک یا چند پرسبوتروس 

پس از آنکه به شمارة عبادت کنندگان افزود و امور . شماس براي یاري به کشیشدستیار کشیش، معین شماس، و 

جماعات دینداران یک تن کشیش یا فرد غیر روحانی را برگزیدند تا بر کارها نظارت کند و آنها را   دینی مفصلتر شد،

بیفزود، کار آنان نیز به چون بر تعداد اسقفان . نامیدند) ناظر، یا اسقف(این شخص را اپیسکوپوس . هماهنگ سازد

سرپرستی و هماهنگی نیاز یافت؛ بدین جهت، در قرن چهارم، کسانی به عنوان اسقف اعظم، مطران، یا نخست 

در قسطنطنیه، انطاکیه، اورشلیم، اسکندریه، و . کشیش برگزیده شدند تا بر اسقفان و کلیساهاي ناحیه نظارت کنند

اسقفان و . ن به نام بطرك برگزیده شدند که بر تمام امور روحانی ریاست داشتندرم، صاحبمنصبانی عالیرتبه تر از اینا

شورا اگر فقط . دادند کردند و سینود یا شورا تشکیل می اسقفان اعظم بنا به فرمان بطرك یا امپراطور اجتماع می

غرب متشکل بود، شوراي کل، و اي، و اگر فقط از اسقفان امپراطوري شرق یا  نمایندة یکی از ایاالت بود، شوراي ناحیه

االجرا بود، جامع نامیده  شد؛ اگر فرمانهایش براي کلیۀ عیسویان جهان الزم اگر از هر دو بود، شوراي عام خوانده می

  .بگیرد» جهانی«شد موجب گردید که کلیسا لقب کاتولیک یا  اتحادي که گهگاه از این راه حاصل می. شد می

در سه . ام بر ایمان و حیثیت متکی شد، مقرراتی براي زندگی کلیسایی الزم داشتاین سازمان، که قدرتش سرانج

توانست زنی را که قبل از نیل به مقام روحانی  کشیش می. قرن اول مسیحیت، تجرد براي کشیشان اجباري نبود

زن گرفته بود، یا بیوه  بایست ازدواج کند؛ و هیچ مردي که دو گرفته بود نگاه دارد؛ اما پس از ورود به حلقۀ قدس نمی

کلیسا، مانند . اي را به همسري برگزیده بود، یا زنی غیر شرعی اختیار کرده بود حق کشیش شدن نداشت یا مطلقه

پروایی جنسی مشرکان، برخی از مؤمنان  در واکنش نسبت به بی. بیشتر اجتماعات، از افراطیان در زحمت بود

کردند که هر گونه  هاي بولس حواري، چنین استنتاج می ر یکی از رسالهغیرتمند مسیحی، با استناد به عبارتی د

رابطۀ جنسی میان زن و مرد گناه است؛ از این رو ازدواج را تقبیح کردند و کشیش متأهل را چیزي نفرت انگیز 

زافزون تجرد این نظریه را بدعت اعالم کرد، اما کلیسا به نحوي رو) 362حدود (اي گنگرا  شوراي ناحیه. دانستند می

شد؛ گهگاه یک کشیش متأهل هبه  اموال زیادي به نحوي دائم التزاید به هر کلیسا هبه می. کشیشان را خواستار بود

ازدواج کشیشان گاه به زناکاري یا فضیحت دیگري . نمود کرد و آن را به فرزندان خود منتقل می نامه را به نام خود می

، تجرد کامل 386شورایی از کشیشان روم، در سال . کاست به روحانیان میانجامید و از احترام مردم نسبت  می
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پاپ سیریکیوس فرمان داد تا هر کشیشی که ازدواج بکند یا زندگی با زن  کشیشان را توصیه کرد؛ و یک سال بعد،

گانۀ  قدیس هیرونوموس، قدیس آمبروسیوس، و قدیس آوگوستینوس با قدرت سه. خود را ادامه دهد خلع لباس شود

خود از این فرمان حمایت کردند؛ و، پس از یک نسل مقاومت مقطع، فرمان مزبور با موفقیت گذرایی در امپراطوري 

.روم غربی به موقع اجرا گذارده شد

بزرگترین مشکل کلیسا، پس از مشکل سازگار کردن آرمانهایش با ادامۀ حیاتش، یافتن راهی بود براي سلوك با 

سازمان کلیسایی در جنب صاحبمنصبان دولتی، کشمکشی بر سر قدرت ایجاد کرد که در آن  برپا کردن یک. دولت

در روم شرقی، کلیسا تابع دولت شد؛ در روم غربی، کلیسا . رفت تبعیت یکی از دیگري شرط الزم صلح به شمار می

د کلیسا و دولت تعدیل در هر دو مورد، اتحا. نخست براي تحصیل استقالل، و سپس براي احراز تفوق مبارزه کرد

ترتولیانوس، اوریگنس، و الکتانتیوس گفته بودند جنگ در هر حال . عمیقی در اخالقیات کلیسا را در بر داشت

دانست  که حال مورد حمایت دولت بود، به جنگهایی که براي حفاظت دولت یا کلیسا الزم می  نامشروع است؛ کلیسا،

توانست براي پیشبرد منویات  شد، می ریه نبود؛ اما هر وقت توسل به زور الزم میقه  کلیسا خود داراي قوة. داد رضا می

داشت؛  از دولت و اشخاص هدایاي گرانبها، پول، عبادتگاه، یا زمین دریافت می. متوسل شود» نیروي دنیوي«خود به 

از سقوط دولت هم حتی پس . شد و براي حفظ حق مالکیت خود به حمایت دولت احتیاج داشت کلیسا ثروتمند می

طولی . زدند کلیسا ثروتش را حفظ کرد؛ فاتحان بربر، هر قدر هم که زندیق بودند، کمتر به چپاول کلیسا دست می

  .نکشید که اقتدار کالم با نیروي شمشیر برابري کرد

II  - بدعتگذاران  

هاي مخالف با  ها ـ یعنی آموزهنامطبوعترین وظیفۀ سازمان کلیسایی جلوگیري از شقاق کلیسا به واسطۀ افزایش بدعت

به محض تحصیل پیروزي، کلیسا دیگر از تبلیغ رواداري دینی . تعریفات شوراهاي کلیسایی از کیش مسیحی ـ بود

نگریست که دولتها به نهضتهاي تجزیه  اي می دست کشید و فردگرایی در اعتقادات دینی را به همان دید خصمانه

نگریستند؛ بدعت در  کلیسا و نه بدعتگزاران صرفاً از جنبۀ االهیات بر بدعت نمینگریستند؛ نه  طلبی یا شورشی می

خواست خود را از قدرت قاهر و مسلط آزاد سازد؛  بسیاري از موارد مستمسک یک جامعۀ محلی شورشگر بود که می

ه، و آرزوي آزاد ساختن سوریه و مصر از قید قسطنطنی) پیروان مذهب وحدت طبیعت(مثال هدف مونوفوسیتیها 

شد  دوناتیان رها ساختن افریقا از سلطۀ روم بود؛ و اکنون که دین و دولت یکی بودند، این کار شورشی محسوب می

اصیل آیینان مخالف ناسیونالیسم بودند و بدعتگذاران مدافع آن؛ کلیسا براي تمرکز و وحدت . در برابر هر دو

.لیکوشید، بدعتگذاران براي استقالل و آزادي مح می

مسیحیت . مذهب آریانیسم، که در داخل امپراطوري مغلوب شده بود، در میان بربرها به پیروزي عجیبی نایل آمد

هاي گوتها بر آسیاي صغیر در قرن سوم گرفتار شده بودند، به قبایل توتونی  که در حمله نخست توسط اسیران رومی ،

وي از اخالف یک اسیر مسیحی از کاپادوکیا بود و میان  .کامال رسول نبود) 381-311؟(» رسول«اولفیالس . رسید

، وي توسط ائوسبیوس، اسقف 341در حدود سال . زیستند زاده و پرورده شده بود گوتهایی که در شمال دانوب می

وقتی که آتاناریک، سردار گوتها، در مستملکات . اعظم نیکومدیا که پیرو آریانیسم بود، به اسقفی آنان برگزیده شد

اي اخذ  د مسیحیان را مورد پیگیري و آزار قرار داد، اولفیالس از کنستانتیوس که او نیز پیرو آریانیسم بود اجازهخو

براي تعلیم دادن مسیحیان تابع خود . کرد تا جامعۀ کوچک مسیحیان گوتیک را از دانوب بگذراند و وارد تراکیا سازد
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به نظر او به طرز خطرناکی . مقدس را، جز کتابهاي پادشاهان کهآنان، با حوصلۀ بسیار کتاب   و افزودن بر شمارة

دانستند، او الفباي گوتیگ  جنگجویانه بود، از یونانی به زبان گوتیک ترجمه کرد؛ و چون گوتها هنوز خطنویسی نمی

رانۀ اولفیالس زندگی پرهیزکا. این ترجمه نخستین اثر ادبی در زبان توتونی بود. را بر مبناي حروف یونانی ابداع کرد

. گفتگو پذیرفتند چنان اعتمادي به خرد و پاکدامنی او در میان گوتها ایجاد کرد که آنان مسیحیت آریوسی او را بی

چون مسیحیت در دو قرن چهارم و پنجم از طریق گوتها به سایر بربرها رسید، تقریباً همۀ متجاوزان به امپراطوري 

اسپانیا، ایتالیا، و افریقا تأسیس شدند   یدي که به وسیلۀ آنان در بالکان، گل،پیرو آریانیسم بودند، و حکومتهاي جد

اصیل آیینان عیسی را : فرق میان فاتحان و مفتوحان در ایمان فقط در یک حرف یوتا بود. رسماً پیرو آریانیسم بودند

همانند » خدا –پدر «ا با دانستند، حال آنکه پیروان آریانیسم او ر می) homoousios(همذات » پدر ـ خدا«با 

)homoiousios (بر اثر این . اما این اختالف در سیاسیات دو قرن پنجم و ششم جنبۀ حیاتی یافت .شمردند می

رانداختند، بلیزاریوس افریقا تسلسل اتفاقی وقایع، آریانیسم تا هنگامی که فرانکهاي اصیل آیین ویزیگوتها را در گل ب

را که در دست واندالها بود و ایتالیا را که در قبضۀ گوتها بود تسخیر کرد، و رکارد ایمان ویزیگوتها را در اسپانیا تغییر 

  .، به حیات خود ادامه داد)589(داد 

ا در آن دوره به تالطم افکندند توانیم خاطر خود را به طوفانهاي آیینی بسیاري مشغول داریم که کلیسا ر ما امروز نمی

، آپولیناریسیان، ماکدونیوسیان، سابلیوسیان، ماسالینسیسیان، نوواتیانوسیان، و )آنومیان(ـ ائونومیوسیان 

اند و باز  توانیم از سخافتهایی اندوهگین شویم که بسیاري از مردم به خاطر آنها مرده پریسکیلیانوسیان؛ بلکه فقط می

ویت تا آن حد که بر ثنویت ایرانی خدا و شیطان، خیر و شر، و نور و ظلمت استوار بود، یک مان. هم خواهند مرد

شد؛ هدف آن ایجاد سازشی میان مسیحیت و دین زردشت بود، و از طرف هر دوي آنها  بدعت مسیحی محسوب نمی

رنجهاي آشکارا نابایسته  مانویت با صراحتی غیر معمول به مسئلۀ شر، یعنی وفور شگفت انگیز. هم به تلخی طرد شد

خداي «را در کنار » خداي شر«دید که وجود  پرداخت، و خود را مجبور می در جهانی محکوم به حکم تقدیر، می

چند تن از امپراطوران به اقدامات . در قرن چهارم مانویت در شرق و غرب پیروان بسیار یافت. بپذیرد» خیر

نوس براي گروندگان به مانویت مجازات اعدام قایل شد؛ به هر حال، اي علیه آن دست زدند؛ یوستینیا بیرحمانه

، بوگومیلها، و آلبیگاییان ـ )بیالقه(اما اثر خود را در بدعتگزاران بعدي ـ مانند پاولیسینها  مانویت تدریجاً از میان رفت، 

یت و تجرد همگانی شد؛ او این ، یک اسقف اسپانیایی به نام پریسکیلیانوس متهم به تبلیغ مانو385در . به جا گذاشت

اتهام را انکار کرد؛ در تریر در حضور امپراطور غاصب، ماکسیموس، محاکمه شد، دو اسقف متهم کنندة او بودند، او 

محکوم شد و، علی رغم اعتراضات شدید قدیس آمبروسیوس و قدیس مارتن، با چند تن از یارانش زنده سوزانده شد 

داد، در افریقا خود را تقریباً منکوب بدعت  که با همۀ این متعرضان به دین مواجهه می کلیسا در همان زمان ).385(

، آیینهاي مقدسی را که به وسیلۀ کشیش گناهکار اجرا شود )315(دوناتوس، اسقف قرطاجنه . دوناتیان یافت

. عقیده را خردمندانه رد کرد این  خواست فضایل کشیشان مورد انکار قرار گیرد، که نمی  دانست؛ کلیسا، اعتبار می بی

از حمایت غیرتمندانۀ بینوایان برخواردار شد، و به یک   مع هذا، بدعت مورد بحث بسرعت در شمال افریقا بسط یافت،

امپراطوران بر این نهضت خشم گرفتند؛ و براي کسانی که بر این اعتقاد مصرانه پاي . انقالب اجتماعی مبدل گشت

گین وضع شد؛ قدرت خرید، فروش، و واگذاري اموال از دوناتیان سلب شد؛ به عالوه، آنان هاي سن می فشردند جریمه

هایی از  دسته. به زور سربازان امپراطوري از کلیساهاشان رانده شدند، و کلیساها به کشیشان اصیل آیین واگذار شد

متشکل شدند؛ ) پرسه زنان(که در عین حال مسیحی و کمونیست بودند، تحت عنوان کیرکوم کلیونس  شورشگران،

اینان فقر و بردگی را محکوم ساختند، وامها را ملغا نمودند و بردگان را آزاد کردند و بر آن شدند تا تساوي افسانه 
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کشیدند، بردگان را در  خوردند که بردگانی آن را می اي برمی وقتی به کالسکه. آمیز انسان اولیه را دوباره برقرار سازند

ساختند، اما بعضاً  معموال خود را با غارتگري خرسند می. داشتند تا آن را بکشد اندند و ارباب را وا میکالسکه می نش

کردند، یا با  شدند، اغنیا و اصیل آیینان را با مالیدن آهک در چشمان کور می نیز، وقتی بر اثر مقاومت تحریک می

شدند  اگر در ضمن این کارها کشته می. دهند نسبت می کشتند؛ یا الاقل دشمنانشان این اعمال را به آنها چماق می

سرانجام کامال در چنگ تعصب گرفتار . نیز راضی و خوشحال بودند، چرا که یقین داشتند که به بهشت خواهند رفت

خواستند که شهیدشان سازند؛  کردند و به اصرار می آمدند، بدان حد که خود را به عنوان بدعتگذار تسلیم می

کردند؛ و وقتی که حتی دشمنانشان دیگر از  ساختند و تقاضاي کشتن خود را از آنان می را متوقف میرهنوردان 

افکندند، و یا  اي فرو می جستند، یا خویشتن را از صخره کشتن آنان سیر و خسته شدند، آنان خود را در آتش می

جنگید، و براي  م وسایل با دوناتیان میقدیس آوگوستینوس با تما. شدند رفتند که غرق می چندان در دریا پیش می

نمود که بر آنان پیروز شده است؛ اما وقتی که واندالها وارد افریقا شدند، دوناتیان دوباره به تعداد زیاد  مدتی چنان می

اي با تعصبی زاهدانه از نسلی به نسل  سنت تنفر فرقه. ظاهر گشتند و از طرد کشیشان اصیل آیین شادیها کردند

.دیگر مقاومت متحدي وجود نداشت) 670(نتقل شد، و بدین ترتیب وقتی که اعراب آمدند دیگر م

پالگیوس، را با حملۀ خود بر نظریۀ مربوط به گناهگاري ذاتی، سه قاره را به هیجان آورده بود؛ و  در این ضمن،

وریوس شاگرد تئودوروس نسط. ساخت ، زمینۀ شهادت خود را فراهم می»مادر خدا«نسطوریوس، با تشکیک نسبت به 

گفت کتاب ایوب  تئودوروس می. کتاب مقدس را ابداع کرده بود» نقد عالی«بود که ) 428؟- 350؟(موپسوئستیایی 

شعري است که از منابع شرك اقتباس شده؛ غزل غزلهاي سلیمان سرود عروسی است که آشکارا فحواي شهوانی 

اً اشاره به عیسی دارد، فقط مربوط است به وقایع قبل از مسیح؛ و دارد؛ بسیاري از پیشگوییهاي عهد قدیم، که ظاهر

نسطوریوس خود را به اسقفی قسطنطنیه ارتقا داد . مریم نه مادر خدا، که فقط زایندة طبیعت بشري عیسی است

با  ؛ با فصاحت خود جماعاتی را جذب خویش کرد؛ و با جزمیت خشنش براي خود دشمنانی فراهم کرد و،)428(

: گفتند  بیشتر مسیحیان می. ار کردن عقیدة ناخوشایند تئودوروس دربارة مریم، به آنان فرصت ابراز خصومت داداختی

گفت که  نسطوریوس این گفته را بسیار شدید دانست؛ وي می» .اگر مسیح خداست، پس مریم هم مادر خداست«

به جاي مادر [نهاد کرد که بهتر است او را مریم فقط زایندة طبیعت انسانی مسیح است نه طبیعت االهی وي، و پیش

  .مادر مسیح بخوانند] خدا

، در وعظی که طی آن آموزة اصیل آیینی را اعالم 429سیریل اسکندرانی، اسقف اعظم اسکندریه، در عید فصح سال 

اي مریم مادر حقیقی خود الوهیت نیست، بل مادر لوگوس یا کالم متجسد خدا است که طبیعته«: کرد، گفت می

اي از سوي سیریل تحریکش کرده بود،  پاپ کلستینوس اول، که نامه» .شود دوگانۀ االهی و انسانی مسیح را شامل می

؛ این شورا درخواست کرد که نسطوریوس یا عزل شود یا حرف خود را )430(شورایی را براي اجالس در رم فرا خواند 

نه تنها او را عزل، ) 431(زد، یک شوراي جهانی در افسوس وقتی نسطوریوس از اجراي این امر سر باز . پس بگیرد

بسیاري از اسقفان اعتراض کردند، اما مردم افسوس چنان جشن گرفتند که سرورشان خاطرة . بلکه تکفیر هم کرد

نسطوریوس رخصت یافت تا در انطاکیه منزوي شود؛ اما چون به دفاع از خویشتن ادامه . دیانا ـ آرتمیس را زنده کرد

وي . اي در بیابان لیبی تبعید کرد اد و تقاضاي بازگشت به مسند خود کرد، امپراطور تئودوسیوس دوم او را به واحهد

اي از جانب امپراطور برایش  چندین سال در آنجا بزیست؛ سرانجام دربار بیزانس بر او رحم آورد و بخشایشنامه

پیروان او به مشرق سوریه مهاجرت کردند، ). 451حد (یافت پیکی که نامه را آورده بود وي را در حال مرگ . فرستاد

اي در ادسا تأسیس کردند، کتاب مقدس و آثار ارسطو و جالینوس را به سریانی ترجمه  کلیساهایی ساختند، مدرسه
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کردند، و در آشنا ساختن مسلمانان با علم و طب و فلسفۀ یونانی نقشی بس مهم ایفا کردند، چون از سوي امپراطور 

زنون مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند، به ایران روي آوردند، در نصیبین مدرسۀ با نفوذي باز کردند، کارشان از برکت 

بدین ترتیب، آنان . رواداري دینی ایرانیان نضج گرفت، و جوامعی در بلخ و سمرقند و هندوستان و چین بنیاد نهادند

.کنند را تقبیح می» مریم پرستی«اند و هنوز هم  باقی ماندهدر تمام آسیا پراکنده شدند و تا به امروز هم 

اي مهمتر از همۀ بدعتهاي دیگر هم داشت، از طرف ائوتوخس،  آخرین بدعت بزرگ این دوران پرآشوب، که نتیجه

گفت که مسیح دو طبیعت جداگانۀ انسانی و االهی نداشت، بلکه  او می. رئیس دیري در نزدیکی قسطنطنیه، اعالم شد

وحدت «فالویانوس، بطرك قسطنطنیه، یک سینود محلی تشکیل داد که این بدعت . قط طبیعت االهی داشتف

آن راهب به اسقفان اسکندریه و روم متوسل شد؛ دیوسکوروس، . را محکوم نمود و ائوتوخس را تکفیر کرد» طبیعتی

). 449(دیگري در افسوس تشکیل دهد که جانشین سیریل شده بود، امپراطور تئودوسیوس را وادار ساخت تا شوراي 

دین تابع سیاست شد، اسقفیۀ اسکندریه مبارزة خود را با اسقفیۀ قسطنطنیه ادامه داد؛ ائوتوخس تبرئه شد، و 

شورا بر ضد هر که قایل به دو طبیعت در مسیح باشد . فالویانوس چنان هدف نطقهاي آتشین واقع گردید که مرد

لئوي اول در آن شورا شرکت نکرد، اما چندین نامه براي آن فرستاد که در آنها از پاپ . هایی صادر کرد لغتنامه

» سینود دزد«وي از گزارشهایی که نمایندگانش به او دادند به خشم آمد، شورا را . فالویانوس حمایت کرده بود

هاي  دون تشکیل شد نامهدر خالک 451شوراي دیگري که بعداً به سال . خواند، و از شناسایی تصمیمات آن تن باز زد

اما اصل بیست و  .گذاشتلئو را تحسین کرد، ائوتوخس را محکوم ساخت، و دوباره بر طبیعت دوگانۀ مسیح صحه 

لئو، که . ایل شدهشتم قانون کلیسایی آن شورا براي اسقف قسطنطنیه اختیاراتی مساوي با اختیارات اسقف رم ق

براي تفوق خود به منزلۀ امري الزم جهت وحدت و اقتدار کلیسا کوشیده بود، آن اصل را رد کرد، و از آن پس 

.کشمکش طوالنی میان آن دو حوزة دینی آغاز شد

ر هاي مربوط به طبیعت دوگانۀ مسیح س براي تکمیل این اغتشاش، اکثریت مسیحیان در سوریه و مصر از قبول آموزه

ادامه دادند، و یک اسقف اصیل آیین وقتی که به ریاست » وحدت طبیعت«راهبان سوریه به تبلیغ بدعت . باز زدند

، مثله )جمعۀ یادبود مصلوب شدن مسیح(اسقفیۀ اسکندریه منصوب شد، در کلیساي خودش، در روز جمعۀ مبارك 

و در قرن ششم بر سایر مذاهب  پس از آن، مذهب وحدت طبیعت دین ملی مسیحیان مصر و حبشه شد. شد

. النهرین و سوریۀ شرقی قدرت گرفتند مسیحی در سوریه و ارمنستان غالب گشت، در حالی که نسطوریان در بین

موفقیت طغیان مذهبی شورش سیاسی را تقویت کرد؛ و وقتی که اعراب فاتح در قرن هفتم به مصر و خاور نزدیک 

مقدمشان را گرامی داشتند، زیرا آنان را آزاد سازندة خود از قید ظلم دینی،  هجوم بردند، نیمی از نفوس آن قسمتها

  .دانستند سیاسی، و اقتصادي پایتخت بیزانس می

III   - مسیحیت غرب  

  رم – 1

با گروانیدن ) 335-314(سیلوستر . اسقفان رم در قرن چهارم چنانکه باید مایۀ سرفرازي کلیسا را فراهم نساختند

تقریباً » دهش قسطنطین«ن مسیح اعتباري یافت و، به گمان دینداران مخلص، به موجب فرمان قسطنطین به دی

. تمام اروپاي باختري را از قسطنطین گرفت، اما چنان رفتار نکرد که شایستۀ مالک نیمی از جهان سفیدپوستان باشد
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، به سبب ضعف یا )366- 352(ریوس اما لیب  قدرت فائقۀ اسقفیۀ رم را قویاً تأیید کرد،) 352-337(یولیوس اول 

پس از مرگ او، داماسوس و اورسینوس . پیري، به نظرات کنستانتیوس که مبتنی بر مذهب آریانیسم بود تمکین کرد

بر سر مقام پاپی به رقابت برخاستند؛ دو دسته از اوباش، که هر یک به طرفداري یکی از آن دو قیام کرده بود، بنا به 

. تن طی نزاع کشته شدند 137سی رم به هم درآویختند؛ در یک روز ، در یک کلیسا سنت نیرومند دموکرا

پرایتکستاتوس، شحنۀ مشرك رم، اورسینوس را تبعید نمود، و داماسوس مدت هجده سال با مهارت و مسرت 

کسانی که وي را هاي زیبا بیاراست؛  او یک باستانشناس بود و مزارهاي شهیدان رومی را به گورنبشته. فرمانروایی کرد

است ـ یعنی تخصصش در این است که با چاپلوسی از بانوان » خارانندة گوش زنان«گفتند که  داشتند می گرامی نمی

  . ثروتمند رم براي کلیسا هدایا کسب کند

و، با دولتمردي و ) 461-440(لئوي اول، ملقب به کبیر، مسند پطرس را در طی یک دورة بحرانی اشغال کرد 

، اسقف پواتیه، در )هیالریوس(وقتی قدیس هیالري . را به عزت و قدرت نوینی اعتال داد» اسقفیۀ پطرس«شجاعت، 

از پذیرفتن تصمیم لئو امتناع کرد، لئو فرمانهاي مؤکدي براي او   اي که با یکی دیگر از اسقفان گل داشت، مشاجره

مریۀ تاریخی، مبنی بر اعالم اقتدار اسقف رم بر تمام فرستاد؛ و امپراطور والنتینیانوس سوم فرمانهاي او را با یک ا

این سیادت عموماً از جانب اسقفان غربی مورد تأیید، و از سوي اسقفان شرقی مورد . کلیساهاي مسیحی، تنفیذ کرد

و  بطرکهاي قسنطنطیه، انطاکیه، اورشلیم، و اسکندریه ادعاي اقتداري برابر با اسقفیۀ رم داشتند،. انکار قرار گرفت

اشکال ارتباط و . مجادالت خشمگینانۀ کلیساي شرق همراه با عدم اطاعت نسبت به اسقف رم همچنان ادامه یافت

در غرب، پاپها حتی در امور   مع هذا،. مسافرت، توأم با اختالف زبان، افتراق کلیساهاي شرق و غرب را موجب شد

ولت و ناظر روم بودند، و تا قرن هفتم در انتخاب خود به دنیوي نفوذي روزافزون داشتند، در مسائل غیر دینی تابع د

اما بعد مسافت از امپراطوري شرق، و ضعف فرمانروایان غرب، پاپها را در رم اعتال . تأیید امپراطور استظهار داشتند

مد، چون بخشید؛ وقتی که امپراطور و سناتوران در برابر هجوم بربرها فرار اختیار کردند و حکومت مدنی از پا درآ

گرویدن بربرهاي غرب به دین مسیح . پاپها بدون ترس در مسند خود استوار ماندند، حیثیت آنان بزودي باال رفت

.اقتدار و نفوذ اسقفیۀ رم را شدیداً بسط داد

گرویدند، کلیساي رومی بیش از  کشیدند و به مسیحیت می هاي ثروتمند و اشرافی دست از شرك می هر چه خانواده

آمیانوس از اینکه اسقف رم مانند امیري در . شد مکنتی که به پایتخت امپراطوري غرب می آمد سهیم می پیش در

) 400(در این دوران . کرد، در شگفت بود زیست و با کوکبۀ یک امپراطور در شهر حرکت می قصر التران می

آن روحانیان عالیرتبه مسرورانه با  گرفت که در یک جامعۀ درخشان شکل می. آراستند کلیساهاي با شکوه شهر را می

  .کردند هایشان یاري می آمیختند و آنان را در تنظیم وصیتنامه زنان پر زیور می

ها، میدانهاي مسابقه، و بازیهاي عمومی حضور  در حالی که عامۀ مسیحیان شهر همگام با مشرکان در تماشاخانه

آتاناسیوس دو راهب مصري به رم . رات انجیل زندگی کندکوشید تا بر طبق دستو یافتند، یک اقلیت مسیحی می می

. آورده بود؛ وي شرح حال آنتونیوس را نوشته بود، و روفینوس براي غرب تاریخ رهبانیت در شرق را منتشر کرده بود

سکنودي، و پاخومیوس قرار گرفته بود؛ در رم،   اذهان مردم متقی تحت تأثیر شهرت فراگیر تقدس آنتونیوس،

و لئوي اول تأسیس شده بود؛ و بسیار کسان، در حالی که در ) 440- 432(هایی توسط سیکستوس سوم  صومعه

بانوان ثروتمند رومی، مانند مارکال و پائوال . اي را پذیرفتند زیستند، قانون پرهیزکاري و فقر صومعه هاي خود می خانه

  ر خیریه کردند، بیمارستانها و دیرها تأسیس نمودند،و سه نسل از زنان خانوادة مالنیا، بیشتر درآمد خود را صرف امو
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محافل مشرك در رم . و به روش مرتاضان چندان در خوردن امساك کردند که مردند  به زیارت راهبان شرق رفتند،

شکوه آغاز کردند که این نوع مسیحیت با زندگی خانوادگی، نظام زناشویی، و نیرومندي کشور ناسازگار است؛ و 

ندي بر ضد مهمترین طرفدار ریاضت آغاز شد ـ یعنی یکی از بزرگترین و درخشنانترین نویسندگانی که بحثهاي ت

.کلیساي مسیحی به وجود آورده است

  قدیس هیرونوموس – 2

، در ستریدو، نزدیک آکویلیا، محتمال از والدینی اهل دالماسی زاده شد؛ چون پدر و مادرش به 340او در حدود سال 

خردمند گرامی و «: دوار بودند، وي را ائوسبیوس هیرونوموس سوفرونیوس نام دادند که معنیش این استآتیۀ او امی

در تریر و رم تعلیماتی سودمند گرفت؛ آثار کالسیک التینی را بخوبی آموخت، و به حدي بدانها » .قدسی نام

و پر حرارتی بود؛ براي تأسیس یک مع هذا، وي مسیحی مثبت . کرد مند شد که خودش آن را گناهی تلقی می عالقه

سازمان اخوت زاهدانه در آکویلیا، به روفینوس و سایر دوستان خود پیوست؛ کوشش در راه کمال را چنان در مواعظ 

او این عالمت را . کرد که اسقفش او را براي ناشکیبی بیجا در برابر ناتوانیهاي طبیعی بشر سرزنش کرد خود تبلیغ می

و الیق همان جماعت جهان طلبی که راهبرشان   پاسخ داد و اسقف را نادان، وحشی، شریر، همپایه،اي شدید  با حمله

با واگذاشتن آکویلیا به گناهانش، هیرونوموس و چند تن از یاران . اي پر از دیوانگان خواند بود، و ناخداي ناشی سفینه

اقلیم ناسازگار ). 374(اي وارد شدند  به صومعه مخلصش به خاور نزدیک رفتند و در بیابان خالکیس نزدیک انطاکیه،

آنگاه، بی . آن دیار بر سالمت آنان بسیار گران آمد؛ دوتنشان مردند، و خود هیرونوموس تا چندي در آستانۀ مرگ بود

آنکه خللی در عزمش پدید آید، آن صومعه را، به قصد اعتکاف در دیري در بیابانی دیگر، ترك کرد و در آنجا گاه به 

توانست از خواندن  او کتابخانۀ خویش را هم با خود برده بود، زیرا نمی. پرداخت مطالعۀ آثار ویرژیل و سیسرون می

شرح او از این موضوع . ساخت دست شوید شعر و نثري که زیباییش همچون طنازي دختران دلربا مجذوبش می

از وضع . کشانند ام و مرا به پیشگاه داور بزرگ می خواب دیدم که مرده :نویسد می. نمایانندة خوي قرون وسطایی است

تو ! گویی دروغ می«: اما آن که ریاست محکمه را داشت گفت. من پرسیدند، و من پاسخ گفتم که مسیحی هستم

هاي  من فی الفور الل شدم، و ضربه» .قلب تو نیز آنجاست  زیرا هر کجا که گنج توست،! سیسرونی هستی نه مسیحی

سرانجام، حاضران در آن میدان بر پاي رئیس  …. ساس کردم ـ زیرا او دستور تازیانه زدن مرا داده بودتازیانه را اح

دادگاه افتادند و از وي استدعا کردند که بر جوانی من ببخشاید و به من فرصت دهد تا از خطاي خود توبه کنم، 

این  …. اي سخت محکومم سازد ه شکنجهمشروط بر آنکه اگر بار دیگر کتابهاي نویسندگان مشرك را بخوانم، ب

هایم سیاه و کبود شده بود، و تا مدتها پس از بیدار  کنم که شانه اعتراف می …. تجربه، رؤیاي دلپذیر یا بیهوده نبود

از آن پس من با شوقی بیش از آنچه قبال به مطالعۀ آثار  …. کردم شدن آثار کوفتگی را در بدن خود مشاهده می

  . مطالعۀ کتابهاي خدا روي آوردم بشري داشتم به

در رم به دبیري پاپ داماسوس برگزیده شد و  382در . به انطاکیه بازگشت و در زمرة کشیشان درآمد 379در سال 

اي و قباي  او همچنان رداي قهوه. از طرف او مأموریت یافت که عهد جدید را به صورت بهتري به التینی ترجمه کند

مارکال و پائوالي پرهیزکار در . گذراند اي را می د و در دربار پرتجمل پاپ زندگی مرتاضانهپوشی خاص راهبان را می

کردند؛ نقادان مشرك گمان داشتند که وي بیش از  هاي اشرافی خود از او به منزلۀ مشاور روحانی پذیرایی می خانه

او، با هجو کردن جامعۀ رم آن . شود یمند م آنچه شایستۀ یک ستایندة تجرد و بکارت است، از آمیزش با زنان بهره

هاي خود را با غازه و چشمان خود را با  آن زنانی که گونه :شود، چنین پاسخ گفت زمان با عباراتی که هرگز کهنه نمی
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پذیرند که پیر هستند؛  در هیچ سن و سالی نمی …. پوشانند سازند و رخسارشان را از سفیداب می سرمه رنگین می

هایشان مانند دختران دبیرستانی  و رفتارشان در برابر کسانی که به سن نوه..  .پوشانند یسوان عاریه میسر خود را با گ

آرایند، و بوي  فروشند و خود را با گوهرهاي درخشان می هاي حریر فخر می بیوگان مشرك با جامه..  . .هراسان است

از ..  . .کنند پوشند، گیسوان خود را کوتاه می ردان میزنان دیگري هستند که جامۀ م..  . .آزارد مشکشان مشام را می

برخی از زنان مجرد با دواهاي مخصوص از ..  .  .دهند که به خواجگان همانند باشند زن بودن شرم دارند و ترجیح می

ثر کنند؛ برخی دیگر وقتی که بر ا هاي انسانی را پیش از شکل گرفتن معدوم می  کنند و نطفه آبستنی پیشگیري می

: گویند زنانی هم هستند که می  و تازه،..  . .آوردند شوند، با صرف دارو وسیلۀ سقط جنین را فراهم می گناه آبستن می

او » چرا من باید خود را از نعمتی که خداوند براي لذت من آفریده محروم کنم؟ …براي پاکان همه چیز پاك است «

..  . .ات بعمد چاکدار است نیمتنه :نماید خریدار است سرزنش می یک زن رومی را با عباراتی که حاکی از چشمانی

افتد تا  شالت گاه فرو می …گاهت در زندان کمربندي سفت است  پستانهایت با نواري از کتان تنگ بسته شده، دنده

  . پوشاند هاي سیمینت را عریان سازد؛ و آنگاه با شتاب، آنچه را که عمداً نمایان ساخته است می شانه

ریزد، و درازپردازیهاي یک وکیل  اي از زمان را به قالب می هیرونوموس اغراقگوییهاي یک ادیب هنرمند را که دوره

ساتیرهاي او یادآور ساتیرهاي . افزاید دعاوي را که مایۀ قطور ساختن پرونده است، بر تعصب یک معلم اخالق می

ان همیشه و در هر زمان به اندازة امروز جذابیت و فریبایی بینیم زن و اینکه می  یوونالیس یا طنز زمان خود ماست،

استثنا، تقبیح  هیرونوموس نیز، مانند یوونالیس، خطاکاران را با بینظري و شجاعت، و بی. اند براي ما جالب است داشته

با تظاهر به  یابد که آید، و چون در می بازي حتی در میان مسیحیان رایج است به خشم می از اینکه معشوقه. کند می

خواهران محبوب (این بالي «: پرسد می. شود گذارند، خشمش بیشتر می زهد و ریاضت بر هرزگیهاي خود سرپوش می

این   هاي نوین، از کجا به کلیسا راه پیدا کرده است؟ این زنان شوي ناکرده از کجا آمدند؟ این همخوابه) و مطلوب

کنند و  با دوستان مرد خود در یک خانه و در یک اطاق زندگی می از کجا پیدا شدند؟ آنان) یک مردي(روسپیان 

به روحانیان » .خوانند غالباً یک بستر دارند، با این حال اگر تصور کنیم که خطایی در کار است، ما را بدگمان می

ه در اجتماعات کند؛ کلیساییان موي و روي آراسته را، ک که حمایتشان ممکن بود او را به پایی برساند، حمله می رم،

روند که  خیزند و به دیدن زنانی می باب روز آمد و شد دارند، و کشیشان مرده ریگ خواري را که پیش از فلق برمی

کند و بشدت در  از دواج کشیشان و انحرافات جنسی آنان را تقبیح می. کند اند، مسخره می هنوز از بستر بیرون نیامده

ه عقیدة او فقط راهبان مسیحیان راستین هستند که از قید مال، شهوت، و غرور دهد؛ ب لزوم تجرد آنان داد سخن می

خواهد که از همه  توانست کازانووا را جزو پیروانش درآورد، از مردان می هیرونوموس، با فصاحتی که حتی می. آزادند

که نخستین کودك کند  چیز دست شویند و به پیروي از عیساي مسیح برخیزند؛ از بانوان مسیحی درخواست می

کند که اگر نتوانند وارد صومعه شوند،  خود را، به موجب شریعت، وقف خداوند سازند؛ به بانوان دوست خود توصیه می

. داند رسد که ازدواج را تقریباً گناه می در بحث خود به جایی می. ها زندگی کنند دست کم در خانۀ خود چون باکره

کند که با تبر بکارت  پیشنهاد می» ، اما فقط براي اینکه از آن باکرگانی پدید آیند،ستایم من ازدواج را می«: گوید می

اش آن است  جالبترین نامه. داند درخت ازدواج را بیفکنند، و یوحناي رسول مجرد را از پطرس، که زن داشت، برتر می

ه مطلق با زناشویی مخالف نیست، او به وج). 384(نویسد  که دربارة لذات بکارت به دختري به نام ائوستوخیوم می

، رنج آبستنی، مویۀ اطفال، غم و گرفتاري خانواده، و »سدوم«گوید کسانی که از آن پرهیز کنند از  ولی می

کند که راه طهارت دشوار است؛ که هشیاري جاودان بهاي بکارت  ضمناً اذعان می. مانند هاي حسد برکنار می شکنجه

.است
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همنشینان خود را از میان کسانی برگزین که بر اثر  …. اثر یک اندیشه از دست برودبکارت حتی ممکن است در 

بگذار انزواي اطاقت  …. هر روز روزه بگیر و بستر خود را با اشک شبانگاهی بشوي …. روزه پریده رنگ و نزارند

که خواب بر تو چیره وقتی  …. در درونت با تو عشق ورزد» داماد ملکوت«همواره نگهبانت باشد؛ بگذار همیشه 

و تو . به پشت دیوار خواهد آمد، دستش را از میان در به درون خواهد آورد و بر شکمت خواهد کشید» او«شود،  می

خواهر و عروس من «: و این پاسخ را از او خواهی شنید» .من بیمار عشقم«: بر خواهی خاست و گریان خواهی گفت

با «گوید پس از انتشار این نامه، مردم  هیرونوموس می» .و منبعی مختوماي است مقفل  باغی است بسته شده، چشمه

؛ شاید برخی از خوانندگان آن، در این اندرزهاي عجیب مردي که ظاهراً هنوز از »سنگباران از آن استقبال کردند

وان ـ بلسیال ـ وقتی که راهبۀ ج) 384(چند ماه بعد . حرارت میل آزاد نبود وجود شهوتی بیمار را حس کرده بودند

وي را سرزنش   مرد بسیار کسان به خاطر اینکه مشقات ناشی از تعلیمات هیرونوموس موجب مرگ راهبه شده بود،

هیرونوموس، که از روش . کردند؛ برخی از مشرکان پیشنهاد کردند که او و تمام راهبان رم در رود تیبر افکنده شوند

در همان سال پاپ داماسوس . مالمتبار براي مادر سوگوار او فرستاداي تسلیت آمیز و  خود پشیمان نبود، نامه

، هیرونوموس رم را براي همیشه 385در . درگذشت، و جانشین او انتصاب هیرونوموس به دبیري پاپ را تجدید نکرد

خود رئیس اي ساخت که  در بیت لحم صومعه. را با خود برد) مادر و خواهر بلسیال(ترك کرد و پائوال و ائوستوخیوم 

دار شدند؛ و  ها بنا کرد که نخست پائوال و سپس ائوستوخیوم ریاست آن را عهده آن شد؛ دیري نیز براي راهبه

.مهمانسرایی هم براي زایران بیت المقدس ساخت

هیرونوموس حجرة خود را در مغاکی برگزید، کتابها و کاغذهایش را در آن گرد آورد، اوقات خود را وقف مطالعه و 

با سالح قلم به جنگ یوحناي زرین دهن، . یف کارهاي اداري کرد، و سی و چهار سال بقیۀ عمر را در آنجا زیستتأل

آمبروسیوس، پالگیوس، و آوگوستینوس رفت و، با نیروي جازمی، در حدود پنجاه رساله در مسائل وجدانی و اخالقی 

اي در بیت  مدرسه. شد شور و شوق خوانده می هایش حتی از سوي دشمنانش با و تفسیر کتاب مقدس نوشت؛ نوشته

اي از معلومات مختلف از جمله التینی و یونانی  لحم گشود و در آن برایگان و با فروتنی به کودکان مجموعه

تواند مطالعۀ آثار نویسندگان کالسیک را که  آموخت؛ حال که قدیسی مورد تأیید همگان بود، احساس کرد که می می

تحصیل زبان عبري را، که هنگام اقامت کوتاه نخستینش در . جوانی ترك کرده بود از سر بگیرد خواندنشان را در

اي فصیح و   شرق آغاز کرده بود، از سر گرفت؛ و طی هجده سال تلمذ صبورانه توانست از کتاب مقدس ترجمه

از بزرگترین و بانفوذترین آثار  این ترجمه اکنون نزد ما به وولگات معروف است و. اعجازآمیز به التینی به دست دهد

البته در این ترجمه، مانند هر اثر دیگري به آن حجم، اشتباهاتی وجود دارد و . رود ادبی قرن چهارم به شمار می

کند؛ اما التینی آن در سراسر قرون  برخی اصطالحات خشن عامیانه نیز در آن هست که هر ناب گرایی را مشمئز می

دبیات شد، عواطف و تخیالت عبرانی را به قالب التینی ریخت، و هزاران عبارت اصیل، فصیح، وسطی زبان االهیات و ا

جهان التینی از طریق این ترجمه بیش از هر وقت دیگر با کتاب مقدس الفت  .کردموجز، و نیرومند به ادبیات اعطا 

  .یافت

اي در پیش گرفته بود و خود را وقف کلیسا کرده بود یک قدیس به  تنها از آن جهت که زندگی مرتاضانههیرونوموس 

تأسف است که در چنین   مایۀ. رفت؛ و گرنه از نظر کردار و گفتار مشکل بتوان او را قدیس به حساب آورد شمار می

یوحنا، بطرك . یابیم ینهمه سبعیت جدلی میو ا  مرد بزرگی اینهمه انفجار خشونتبار نفرت، اینهمه قلب حقیقت،

گوید حتی آتش جهنم براي او مجازاتی بس اندك است؛ آمبروسیوس  خواند و می اورشلیم، را یهودا و شیطان می

کند؛ و براي اینکه دوست قدیمی خود روفینوس را به زحمت  توصیف می» زاغ بیریخت«الشأن را به عنوان  عظم
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خواهد بزور حکم محکومیت  کند، چنانکه گویی می با خشمی در خور یک مرتد تعقیب میاندازد، اوریگنس مرده را 

توان گذشت تا از این  راستی که از سر بعضی از گناهان جسمانی آسانتر می). 400(وي را از پاپ آناستاسیوس بگیرد 

.تلخیهاي روح

داد، وي را به عنوان مشرك تقبیح  ی را تعلیم میوقتی که آثار کهن یونانی و التین. منتقدان او را بالدرنگ سزا دادند

گرفت، وي را متهم ساختند که به آیین یهود گرویده است؛ چون  کردند؛ هنگامی که عبري را نزد یک یهودي فرا می

اي  در زمان پیري، زندگی شادمانه. آثارش را به زنان اهدا کرد، گفتند که نفع مالی یا چیزي بدتر از آن در نظر دارد

ها که تسخیر  چه بسیار صومعه«؛ )395(بربرها به خاور نزدیک سرازیر شدند و بر سوریه و فلسطین تاختند . اشتند

جهان روم در «: گیرد هیرونوموس غمگینانه چنین نتیجه می» !کردند و چه رودها که با خون کشتگان رنگین ساختند

شدت ریاضت برایش رمقی به جا . وخیوم محبوب او مردندهنوز زنده بود که پائوال، مارکال، و ائوست» .حال سقوط است

پرداخت؛ سرگرم  نگذاشته بود، و در حالی که پشتش از فرط پیري خمیده بود، همواره از کاري به کاري دیگر می

او بیش از آنکه نیکمرد باشد، بزرگمرد بود؛ همچون . نوشتن تفسیري دربارة ارمیاء نبی بود که مرگ در رسید

مانست، و در دانشوري و االهیات  هاي سنکا می هایش در فصاحت به نامه اتیرنویسی آتشین طبع بود، نامهیوونالیس س

  .اي قهرمان صفت بود کوشنده

  سربازان مسیحی – 3

هیرونوموس و آوگوستینوس بزرگترین مردان این قرن پرعظمت بودند، اما مردان بزرگ این دوران منحصر به این دو 

اینان . متمایز ساخت» مجتهدان کلیسا«هشت تن را به عنوان » آبایش«وایل قرون وسطی از میان کلیساي ا. تن نبود

و یوحناي دمشقی در شرق؛  آتاناسیوس، باسیلیوس، گرگوریوس نازیانزوسی، یوحناي زرین دهن،«عبارت بودند از 

  .آمبروسیوس، هیرونوموس، آوگوستینوس، و گرگوریوس کبیر در غرب

نشانگر قدرت مسیحیت در جذب افراد طراز اول به خدمت خویش است، ) 398-340؟(  وسیوسدورة زندگی آمبر

و  او در تریر متولد شد، پدرش فرماندار گل بود، . آمدند افرادي که تا یک نسل پیش از آن فقط به خدمت دولت در می

که خیلی زود به استانداري دهد که براي خدمات سیاسی آماده شده بود؛ و شگفت نیست  سوابق تربیتیش نشان می

او، که ساکن میالن بود، با امپراطور غرب تماس نزدیک داشت، و امپراطور او را صاحب . شود شمال ایتالیا تعیین می

وقتی به . خصال کهن رومی، یعنی قدرت قضاوت متقن، قابلیت اداره و اجرا، و شجاعت بدون تظاهر یافت

اند تا اسقفی برگزینند، با شتاب به محل  در کلیساي اعظم شهر گرد آمده هاي رقیب آمبروسیوس خبر رسید که فرقه

ها نتوانستند بر سر کاندیدایی  چون فرقه. رفت و با حضور و بیانات خود اغتشاشی را که تازه آغاز شده بود فرو نشاند

م را شاد ساخت و موجب موافقت کنند، کسی از آن میان پیشنهاد کرد که آمبروسیوس را انتخاب نمایند، نام او مرد

آن استاندار اعتراض کرد و گفت که هنوز تعمید نیافته است؛ اما با شتاب تعمید یافت و به شماسی و . وحدت آرا شد

آمبروسیوس ). 374(این کارها در یک هفته انجام گرفت   سپس به کشیشی و آنگاه به اسقفی منصوب شد، و همۀ

بزودي تعینات موقعیت سیاسی را ترك کرد و زندگی . ولتمرد آغاز کردشغل جدید خود را با وقار وچیرگی یک د

هر چه پول و ثروت داشت به بینوایان بخشید، و لوحۀ مقدس کلیساي خود را . سادة نمونه واري را در پیش گرفت

دفاع » قیهاعتقادنامۀ نی«وي عالمی االهی بود که با قدرت از . فروخت تا از پول آن فدیۀ اسیران جنگی را بپردازد

کرد، خطیبی بود که وعظهایش به گرواندن آوگوستینوس به دین مسیح یاري کرد، شاعري بود که برخی از نخستین 
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و بهترین سرودهاي کلیسایی را ساخت، داوري بود که دانش و پاکدامنیش دادگاههاي فاسد دنیوي را خجل کرد، 

کلیسا و کشور به او واگذار شده بود با شایستگی انجام  اي بود که مأموریتهاي دشواري را که از طرف سیاست پیشه

اي بود که  داد، نظام دهندة خوبی بود که پاپ را معاضدت کرد و او را تحت الشعاع قرار داد، و روحانی برجسته

آن امپراطور جوان . تئودوسیوس کبیر را به توبه وا داشت و بر خط مشیهاي والنتینیانوس دوم تأثیري قاطع نهاد

کوشید تا کلیسایی در میالن براي یک کشیش پیرو این  دري داشت به نام یوستینا که پیرو آریانیسم بود و میما

اعتصاب «مقتدیان آمبروسیوس، علیه فرمان ملکه مبنی بر تسلیم ساختمان کلیسا، دست به یک . مذهب تأمین کند

  از آن هنگام بود که،«: گوید آوگوستینوس می. مقدس زدند و شب و روز در آن کلیساي محاصره شده ماندند» نشستۀ

به پیروي از آیین کلیساي شرقی، رسم سرود خواندن آغاز شد تا مردم را از فرسوده شدن از بیخوابی طوالنی و 

  .آمبروسیوس مردانه با ملکه جنگید و پیروزي مهمی نصیب تعصب دینی کرد» .مشقتبار نجات بخشد

وي در یک خانوادة . نمونۀ نجیبتري از یک قدیس مسیحی بود) 431-353(، پاولینوس واقع در جنوب ایتالیا  در نوال،

نزد آوسونیوس شاعر تحصیل کرد، وارد سیاست . کهن ثروتمند در بوردو متولد شد، با یک بانوي عالینسب ازدواج کرد

: از دنیا رو گرداندناگهان، گرویدن به مسیحیت چنان روحش را منقلب ساخت که بکلی . شد، و بسرعت ترقی کرد

اموالش را فروخت و پول آن را به فقیران داد و براي خویشتن فقط به قدر حداقل حاجت مال برداشت، زنش تراسیا 

اي هنوز در غرب آغاز نشده  چون زندگی صومعه. پرهیزکار زندگی کند» خواهر دینی«راضی شد که با او مانند یک 

. در نوال به یک دیر خصوصی بدل ساختند و سی و پنج سال در آن زیستندبود، آن جفت دیندار خانۀ محقر خود را 

کردند، بسیاري از روزهاي ماه را روزه  در طول این مدت، آنان از خوردن گوشت و نوشیدن شراب خودداري می

ش، خصوصاً دوستان مشرك دوران جوانی. اند و شاد بودند که خود را از بند گرفتاریهاي ثروت آزاد ساخته  گرفتند، می

آنان واپس کشیدن از تکالیف زندگی مدنی بود اعتراض کردند؛ او، در پاسخ،  معلم پیرش آوسونیوس، بر آنچه به نظر

آزار و  در قرنی مشحون از نفرت و خشونت، روح بی. ایشان را دعوت کرد که بیایند و در سعادت زندگی او سهیم شوند

تشییع جنازة وي، عالوه بر مسیحیان، مشرکان و یهودیان نیز شرکت  در. متسامح خود را تا پایان حیات حفظ کرد

.جستند

شاعري که نظریۀ مسیحی زمان خویش را به بهترین وجه بیان . سرود، اما فقط گهگاه پاولینوس اشعاري جذاب می

ونیوس در آن دوران که کالودیانوس و آوس). 410-348حد (کرد آورلیوس پرودنتیوس کلمنس اسپانیایی بود  می

: سرود کردند، پرودنتیوس در قالبهاي کهن موضوعات جدید و زنده می دربارة خدایان مرده نغمه سرایی می

سرودهایی مذهبی براي هر ساعت روز، و جوابی منظوم به دفاع ) »کتاب تاجها«(داستانهایی از شهیدان راه دین 

وریوس استدعا کرد که رزمهاي گالدیاتوري را در این شعر اخیر بود که او از هون. سوماخوس از مجسمۀ پیروزي

کرد؛ و  از مشرکان نفرت نداشت؛ در حق سوماخوس و حتی یولیانوس از کلماتی محبت آمیز استفاده می. منسوخ کند

در ستایش روم با کالودیانوس هماواز . خواست که آثار هنري مشرکان را منهدم نکنند از همدینان مسیحی خود می

تواند در قسمت اعظم جهان سفیدپوستان سفر کند و مشمول یک قانون باشد و همه جا  انسان می بود، و از اینکه

در آثار این شاعر » .کنیم هر جا که باشیم، چون شارمندان آنجا زندگی می«: کرد امنیت داشته باشد ابراز مسرت می

  .یابیم مسیحی، واپسین پژواکهاي کامیابیها و سیادت رم را می

همتراز آوسونیوس و سیدونیوس در ادبیات، . نون دیگر تمدنی واال داشت، براي روم افتخار کوچکی نبوداینکه گل اک

، اهل رنس؛ ائوفرونیوس، )رمیگیوس(هیالري، اسقف پواتیه؛ رمی : توان از اسقفان بزرگ قرن چهارم گل نام برد می
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اي در  بود و رساله» اعتقادنامۀ نیقیه«لترین مدافعان یکی از فعا) 367حد : فتـ (هیالري . اهل تور اهل اوتون؛ و مارتن، 

مع هذا، در حوزة دینی محقر خود در پواتیه، زندگی توأم با سعی و اخالص . دوازده بخش براي ایضاح تثلیث نوشت

شنید، مشاجرات را  پذیرفت، شکایات را می خاست، تمام مراجعان را می یک اهل کلیسا را داشت ـ زود از خواب بر می

هنگام غذا  کرد،  داد، کتاب و نامه تقریر می درس می  کرد، کرد، مراسم قداس را به جا می آورد، وعظ می رفع می

داد، و هر روز به یک کار دستی، از قبیل شخمزنی یا جامه بافی براي  هاي مذهبی گوش می خوردن به قرائت نوشته

  .آید ایی به شمار میوي الگو و بهترین نمونۀ فرد کلیس. پرداخت بینوایان، می

. دهکده در فرانسه نام وي را بر خود دارند 425کلیسا و  3675قدیس مارتن نام بیشتري از خود به جا نهاد؛ اکنون 

خواست راهب شود، اما پدرش او را مجبور  در پانونیا چشم به جهان گشود؛ در دوازدهسالگی می 316وي حوالی سال 

کرد، و  زدگان را یاري می داد، مصیبت غیرطبیعی بود مواجبش را به بینوایان میسربازي . ساخت تا وارد ارتش گردد

پس از پنج سال . اي بسازد خواهد از اردوي نظامی صومعه چندان صبر و فروتنی پیشه ساخته بود که گویی می

ست در خدمت در ارتش، مارتن به آرزوي خود دست یافت و توانست همچون راهبی در یک حجره زندگی کند، نخ

اش،  ، مردم تور، با وجود لباس مندرس و موي ژولیده371در . ایتالیا، آنگاه در پواتیه نزدیک محبوب خود هیالري

او این خواست را پذیرفت، اما اصرار ورزید که زندگی رهبانی خود را ادامه . خواستار شدند که او اسقفشان شود  جداً

اي بنا کرد، هشتاد راهب در آنجا گرد آورد، و زندگی زاهدانۀ  تیه صومعهبه فاصلۀ سه کیلومتر از شهر، در مارمو.دهد

او معتقد بود که وظیفۀ اسقف تنها در به جا آوردن مراسم قداس، . بی ریب و ریایی را همراه با آنان در پیش گرفت

پوشاندن برهنگان، شود، بلکه سیر کردن گرسنگان،  آوري وجوه خیریه خالصه نمی وعظ، ادارة تشریفات دینی، و جمع

او نزد اهالی گل چندان محبوبیت . رود بختان نیز از وظایفش به شمار می عیادت از بیماران، و یاري دادن به تیره

شد، حتی مشهور بود که سه تن را از میان مردگان  داشت که در اکناف آن سرزمین از کرامات او داستانها نقل می

.یسان نگاهبان خود شمردفرانسه او را جزو قد. برخیزانده است

نخستین دیر از دیرهاي متعددي بود که در آن هنگام در گل ) 362(اي که مارتن در پواتیه تأسیس کرده بود  صومعه

تألیف آتاناسیوس، و نیز دعوت هیرونوموس به زندگی » زندگینامۀ آنتونیوس«چون رومیان از طریق کتاب . پدید آمد

اي را برگزید و  نا شده بودند، غرب نخست صعبترین و منفردترین شیوة زندگی صومعهزاهدانه، با اندیشۀ رهبانیت آش

. زیستند در یک اقلیم نسبتاً ناسازگار رواج دهد کوشید تا مشقات زندگی زاهدانی را که در زیر آسمان صاف مصر می

افتاد و  انها ناخنهاي پایش میزیست، زمست وولفیالیک راهب سالها با ران عور و پاي برهنه بر سر ستونی در تریر می

زیست، چنان خود را در یک چار دیواري  قدیس سنوك، که در نزدیکی تور می. شد قندیلهاي یخ از ریشش آویزان می

توانست حرکت دهد؛ چندین سال بدین گونه زیست و مایۀ  تنگ محبوس ساخته بود که نیمتنۀ پایین بدنش را نمی

آنس کاسیانوس، براي همسنگی با شور و جذبۀ آنتونیوس، افکار قدیس قدیس یو. اعجاب و تحسین مردم شد

اي براي راهبان و راهبگان  هاي یوحناي زرین دهن، صومعه پاخومیوس را به میان آورد؛ وي، با الهام از برخی موعظه

یباً و نخستین دستور را براي زندگی رهبانی در غرب نوشت؛ پیش از مرگش، تقر) 415(در مارسی تأسیس کرد 

، قدیس هونوراتوس و قدیس 400اندکی پس از سال . زیستند راهب در پرووانس طبق دستور او می 5000

این نهادها بیش از آنکه اشخاص را به اخالص . بنا کردند اي در جزیرة لرن، رو به روي کان،  کاپراسیوس صومعه

دادند؛ و بدین  و همکاري با یکدیگر سوق میتحصیل، و دانشپژوهی جمعی   انفرادي خو دهند، آنان را به سوي کار،

وقتی که آیین . تبدیل به مکتبهاي االهیات شدند و تأثیري حیاتی در افکار ساکنان امپراطوري غرب نهادند  سان،
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قدیس بندیکتوس در قرن بعد به گل رسید، در آنجا براساس سنت کاسیانوس یکی از نظامهاي مفید مذهبی پا 

  .گرفت

IV  - قمسیحیت شر  

  راهبان شرق – 1

وقتی که کلیسا حالت یک مجتمع دینداران را از دست داد و تبدیل به نهادي شد که بر میلیونها انسان حکومت 

تري نسبت به ضعفهاي انسانی اختیار کند، و نسبت  کرد، بتدریج این گرایش در آن پدید آمد که نظریۀ سهلگیرانه می

یک اقلیت مسیحی این مدارا را خیانت به مسیح . ی گاه در آن سهیم شودبه لذتهاي اینجهانی متسامحتر باشد و حت

شمردند و تصمیم گرفتند که از راه فقر و عفت و عبادت به ملکوت آسمان دست یابند، و براي نیل به این منظور 

  بکلی از 

رهبانی، و همچنین اشکالی از زندگی ) م ق 250حد (احتماالً هیئتهاي تبلیغ مذهبی آشوکا . دنیا کناره گرفتند

نظریات و اخالقیات دین بودا را به خاور نزدیک آورده بودند؛ زاهدان منفرد پیش از مسیح ـ مانند پرستندگان 

سراپیس در مصر، یا جوامع اسینیان در یهودا ـ آرمانها یا آداب زندگی دینی پرمشقت را به آنتونیوس و پاخومیوس 

کسان پناهگاهی در برابر اغتشاشات و جنگ ناشی از حمالت بربرها بود؛ در  رهبانیت براي بسیار. منتقل کرده بودند

هاي بیابانی خبري از مالیات، خدمت نظام، مشاجرات زناشویی، و کار طاقتفرسا نبود؛ براي رسیدن  ها یا حجره صومعه

.رسید ن فرا میبخشان نبود؛ پس از چند سال زندگی آرام، سعادت جاودا به مقام راهبی نیازي به مراسم رتبه

مصر، که اقلیمش براي رهبانیت سازگار بود، مأمن عدة زیادي از راهبان منفرد یا گروهی شده بود، که یا از قواعد 

کردند، یا نوعی زندگی اشتراکی را بر طبق آیینی که پاخومیوس در تابن بنیان  زندگی در انزواي آنتونیوس پیروي می

راهب یا راهبه  3000هایی بود که برخی از آنها  رود نیل انباشته از دیرها و صومعهساحل . نمودند نهاده بود دنبال می

پس از سرگردانیهاي بسیار، . از همه مشهورتر بود) 356-251حد (از میان منفردین، آنتونیوس . داد را در خود جا می

انش جاي او را یافتند؛ از مرید. سرانجام در کوه قلزم، نزدیک دریاي سرخ، جایگاه کوچکی براي خود درست کرد

هاي خود را نزدیک حجرة وي ساختند؛ پیش از مرگش،  داد، حجره اخالص او پیروي کردند؛ و، تا آن حد که اجازه می

دعوت . سال زیست 105شست، و با این حال  وي کمتر خود را می. بیابان نزدیک به آن کوه از پیروان او پر شده بود

راهب . نود سالگی، براي حمایت از آتاناسیوس در برابر آریوسیها، سفري به اسکندریه کرد اما در  قسطنطین را رد کرد،

دیگر که در مدارج شهرت فقط یک پله پایینتر از آنتونیوس قرار داشت، پاخومیوس بود که نه صومعه براي راهبان و 

هفت هزار تن از رهبانانی که در ؛ گاه براي اجراي مراسم یک روز مقدس )325(ها تأسیس کرد  یک دیر براي راهبه

کردند؛ در ادوار معین از راه  این راهبان گروهی ضمن عبادت، کار هم می. آمدند آیین از او پیروي می کردند گرد می

 –هاي خود را بفروشند، مایحتاج خود را بخرند، و در مناقشات کلیسایی  رفتند تا فراورده نیل با قایق به اسکندریه می

  .کنندسیاسی شرکت 

: گوید آبه دوشنه می. در میان راهبان منفرد رقابتی شدید براي پیش افتادن در مسابقۀ ریاضت کشی آغاز شد

اگر سایر راهبان » .توانست داستانی از ریاضت بشنود و نکوشد که از آن فراتر رود ماکاریوس اسکندرانی هیچ گاه نمی«
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ت سال تمام به آن لب نزد؛ اگر برخی از آنان خود را با بیخوابی خوردند، ماکاریوس هف در ایام روزة بزرگ گوشت نمی

در یک دورة روزة . »کوشید تا خود را بیدار نگاه دارد وار می بیست شب متوالی دیوانه«کردند، ماکاریوس  مجازات می

مدت پیشۀ اي یک بار، آن هم چند برگ کلم، چیزي نخورد؛ و تمام این  بزرگ، روز و شب برپا ایستاد و جز هفته

هاي  مدت شش ماه در مردابی خوابید و تن برهنۀ خود را در معرض نیش زهرآگین پشه. سبدبافی خود را ادامه داد

. موذي قرار داد

اي عمیق سکنا  مثال سراپیون در غاري در ته دره. برخی از راهبان در عزلت گزینی گوي سبقت از دیگران ربوده بودند

زایران جرئت فرود آمدن به آن را داشتند؛ وقتی هیرونوموس و پائوال به بیغولۀ او  گزیده بود که فقط معدودي از

هایش پر  رسیدند، مردي را در آن یافتند که تقریباً پوست و استخوان بود و فقط لنگی بر کمر داشت و چهره و شانه

ا برگ درختان پوشانده شده اي او را، که ب اش فقط چندان وسعت داشت که بستر تخته از موي ناسترده بود، حجره

  . بود، در خود جاي دهد؛ مع هذا، همین شخص روزگاري در میان اشراف رم زیسته بود

؛ بعضی نیز )بساریون چهل سال، پاخومیوس پنجاه سال(غنودند  برخی از زاهدان هرگز به هنگام خواب بر زمین نمی

اي دیگر  گذراندند؛ عده که یک کلمه بر زبان آرند، میآن سکوت پیشه ساخته بودند و چندین سال از زندگی خود را بی

بسیاري با . بستند کشیدند، یا دست و پاي خود را با غل و زنجیر می رفتند، باري سنگین به دوش می هر جا که می

با تقریباً تمام راهبان منفرد . زدند که طی آنها حتی چهرة یک زن را هم ندیده بودند غرور از شمارة سالهایی دم می

گوید که  هیرونوموس از راهبانی سخن می. کردند، و برخی از آنان بسیار زیستند خوراکی بس اندك زندگی می

خواست کف  چون نمی  وقتی ماکاریوس بیمار بود، کسی برایش انگور برد،. بردند منحصراً با انجیر یا نان جو به سر می

بنا به یقینی که روفینوس (او نیز براي دیگري؛ بدین گونه  نفس را از دست دهد، آن را براي راهب دیگري فرستاد، و

زایرانی که از اکناف عالم . آن انگور از سراسر بیابان گذشت و دست نخورده نزد ماکاریوس باز آمد) دهد به ما می

. تسپردند کراماتی براي آنان قایل بودند که به معجزات مسیح شباهت داش مسیحیت براي دیدن راهبان شرق ره می

توانستند امراض را شفا بخشند، ارواح پلید را با یک کلمه یا با لمس دست از تن بیماران  آن زاهدان خلوت نشین می

ماترك راهبان . بیرون برانند، با دعایی یا نگاهی افعیها یا شیران را رام کنند، و بر پشت تمساحی از رود نیل بگذرند

  .شود ز با احترام در خزانۀ آنها نگاهداري میهاي کلیساها شد و هنو گرانبهاترین گنجینه

بنابر روایات، . آزمود خواست و نوآموزان را با فرمانهاي قساوت آمیز می در دیرها رئیس دیر از راهبان اطاعت کامل می

شعله به کناري  رئیس دیري به نوآموزي گفت که در کورة مشتعلی بجهد؛ او اطاعت کرد، و چنانکه راویان گویند، 

به راهب دیگري گفته شد که عصاي رئیس دیر را چون نهالی بکارد و آن را چندان آب دهد تا گل . تا او بگذرد رفت

رفت تا آب آورد و بر پاي عصا ریزد؛ در  برآرد، چند سال او هر روز به رود نیل که سه کیلومتر از دیر فاصله داشت می

گوید راهبان ملزم بودند به کاري اشتغال  یرونوموس میه. سومین سال خداوند بر وي رحمت آورد، و عصا گل کرد

کردند،  کاشتند، بعضی از باغی توجه می اي را می برخی از آنان مزرعه. »مبادا با افکار خطرناك گمراه شوند«ورزند، 

داشتند؛ بسیاري از آثار  هاي خطی رونوشت برمی ساختند، یا از نسخه بافتند، کفش چوبی می حصیر یا زنبیل می

مع هذا، بسیاري از راهبان مصري بیسواد بودند و معرفت دنیوي را . کالسیک بدین وسیله با قلم آنان حفظ شده است

دانستند؛ سیلویاي باکره  بسیاري از آنان نظافت را ضد ایمان می. داشتند به عنوان نوعی خودپسندي بیهوده خوار می

راهبه داشت، هیچ کس  130د؛ در یکی از دیرها، که کر از شستن هر قسمت بدن خود، جز انگشتان، پرهیز می

شست، مع هذا، در اواخر قرن چهارم راهبان رفته رفته با آب انس  کرد و حتی پاهاي خود را نمی استحمام نمی
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نگریست که راهبان  کرد و با آرزومندي به روزي واپس می آلکساندر سر راهب، این انحطاط را مذمت می. گرفتند

. کرد ها و کراماتشان با مصر رقابت می خاور نزدیک از حیث تعداد راهبان و راهبه» .شستند د را نمیهرگز صورت خو«

بیابان سوریه مسکن . هاي راهبان منفرد وجود داشت اي یا حجره هایی از جوامع صومعه در اورشلیم و انطاکیه شبکه

بستند، و بعضی که  ها می را با زنجیر به صخرههندو خود » فقیران«زاهدان خلوت نشین بود که برخی از آنان مانند 

روایت است که سمعان عمودي . خوردند زدند و گیاه می شمردند، در کوهها پرسه می این سکونت ثابت را حقیر می

ها به اصرار خودش دیواري  برد؛ در یکی از این چله خوراك به سر می در مدت چهل روز روزة بزرگ بی) 459-390؟(

د و کمی نان و آب برایش گذاشتند؛ چون عید قیام مسیح در رسید، دیوار را برداشتند و نان و آب را به دورش کشیدن

حدود (در محلی در شمال سوریه، براي خود ستونی به بلندي دو متر ساخت  در قلعۀ سمعان،. دست نخورده یافتند

ود، ستون بلندتري بنا کرد، و پس از آن آنگاه، چون از این روش معتدل به شرم آمده ب. و بر باالي آن زیست) 422

محیط این ستون در . نیز ستونی بلندتر، تا آنکه مسکن دایمی خود را بر فراز ستونی به بلندي هجده متر قرار داد

سمعان سی سال  گرفت، رأس بیش از یک متر نبود، یک طارمی از به زمین افتادن آن قدیس به هنگام خواب جلو می

بردند  مریدانش، به کمک یک نردبان، برایش غذا می. ۀ بلند در معرض باران و آفتاب و سرما زیستمتوالی در این نقط

او خود را با ریسمانی به آن ستون بسته بود؛ ریسمان در گوشتش فرو رفته و آن را گندانده . زدودند و کثافاتش را می

داشت، بر سر جایشان  افتادند برمی فرو میبود و بدبو و پر از کرم کرده بود؛ سمعان کرمهایی را که از بدنش 

از آن جایگاه بلند براي جماعاتی که به دیدنش » .بخورید  آنچه را که خدا به شما داده است،«: گفت گذاشت، و می می

داد، دربارة سیاست  گرواند، امراض سخت را معجزه آسا شفا می کرد، بربریان را به مسیحیت می آمدند وعظ می می

گرفت؛ سرانجام نیز آنان را واداشت نرخ بهره را از دوازده  کرد، و رباخواران را به باد انتقاد می رنظر میکلیسا اظها

پدید آورد که دوازده قرن دوام » راهبان ستونزي«اي از  زهد متعالی او طبقه. درصد به شش درصد پایین آورند

  .داشتند و امروز هم، به شکلی دنیوي، هنوز وجود دارند

کاریها صحه نگذاشت؛ شاید بدین جهت که در آن فروتنیها نوعی غرور وحشیانه، در آن کف نفسها  بر این افراطکلیسا 

یادداشتهاي این مرتاضان مشحون . کرد احساس می طمعی روحی، و در آن فرار از زن و جهان نوعی شهوت نهانی

هاي  هایی که در نتیجۀ کشمکش با وسوسه هاي آنان پر بود از طنین ناله است از رؤیاها و تخیالت جنسی؛ حجره

دادند؛ و باور داشتند که فضاي اطرافشان آکنده از شیاطینی است که همواره در حال  خیالی و افکار شهوانی سر می

حمله بدیشان هستند؛ ظاهراً راهبان حفظ عفت و پرهیزگاري در خلوت را دشوارتر از حفظ آن در زندگی شهري با 

روفینوس داستان راهبی را . دیوانه شدن در میان راهبان منفرد امري غیر عادي نبود. ناتش یافتندهمۀ فرصتها و امکا

اش شد و او در برابر زیباییش تاب و توان از کف داد، ولی آن زن بالفاصله، به  گوید که زن زیبایی وارد حجره می

ن ده شتافت و براي فرو نشاندن لهیب روح گمان او در هوا، ناپدید شد؛ راهب وحشیانه بیرون جست و به نزدیکتری

حیوانات وحشی   ، به بهانۀ اینکه مورد حملۀ در موردي دیگر، زن جوانی. خویش به کورة یک حمام عمومی جست

اش را کرد؛ آن راهب راضی شد که او را اندك زمانی بپذیرد؛ اما آن  واقع شده است، از راهبی تقاضاي ورود به حجره

لمس کرد، و شعلۀ میل چنان در وجود او زبانه کشید که گویی سالیان دراز ریاضت نتوانسته بود آن را  زن اتفاقاً او را

او کوشید تا آن زن را در آغوش گیرد، اما زن خود را از چنگ او رها ساخت و از نظرش ناپدید شد و ـ بنا . زایل سازد

روفینوس گوید که آن راهب دیگر نتوانست به . دبه روایت ـ گروهی از ابلیسان بر سقوط روحی او خنده سر دادن

رهبانیت خود ادامه دهد؛ مانند پافنوس در داستان تائیس آناتول فرانس، دیگر نتوانست رؤیاي آن زیبایی را که دیده 
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یا تصور کرده بود از خاطر بزداید؛ حجرة خود را ترك کرد، به زندگی شهري گرایید، و آن رؤیا را سرانجام تا دوزخ 

. بال کرددن

آمدند، نداشت؛ مع هذا، در  کلیساي متشکل نخست مراقبتی بر رهبانان، که ندرتاً در سلک روحانیان رسمی در می

توانست کامال با  کلیسا نمی. کرد، زیرا در افتخار اعمالشان سهیم بود قبال عملیات افراطی آنان احساس مسئولیت می

توانست ازدواج، تولید مثل، یا مالکیت را  ستود، اما نمی کارت، و فقر را میآرمانهاي رهبانی آنان موافقت کند؛ تجرد، ب

برخی از رهبانان به میل خود حجره یا صومعۀ . دید محکوم سازد؛ حال دیگر کلیسا بقاي نسل را به نفع خود می

ند و به تبلیغ رفت شدند؛ برخی از شهري به شهر دیگر می کردند و با تکدي موجب زحمت مردم می خویش را ترك می

کردند، و مردم زودباور را وا  فروختند، شوراهاي مذهبی را تهدید می آثار قدسی حقیقی یا جعلی می  پرداختند، می

کلیسا . بکشند یی را »هیپاتیا«هاي مشرکان را منهدم کنند و یا حتی گهگاه   داشتند تا معابد یا مجسمه می

فرمان داد تا مراقبت بیشتري در پذیرفتن ) 451(شوراي خالکدون . توانست این اعمال خودسرانه را تحمل کند نمی

سوگند داوطلبان رهبانیت به عمل آید، سوگند رهبانان غیر قابل نقض باشد، و هیچ کس حق نداشته باشد بدون 

.ترك گوید اي تأسیس کند یا آن را اجازة اسقف ناحیه صومعه

  اسقفان شرق – 2

اکثریت سکنه را تشکیل  قبطیهادر مصر، مسیحیان بومی یا . در شرق کامال پیروز بود) 400(مسیحیت اکنون 

  ه را، که قدرتش تقریباًنود اسقف مصري اقتدار بطرك اسکندری. کردند دادند و صدها کلیسا و صومعه را تکفل می می

برخی از این بطرکان سیاستمداران مذهبی شدیدالعملی بودند، . کرد، قبول داشتند با آن فراعنه و بطالسه برابري می

مانند  ؛ اما بعضی از آنان اشخاص مالیمی بودند، )389(مانند تئوفیلوس که معبد سراپیس و کتابخانۀ آن را سوزانید 

؛ ریاضی و )365حدود (سونسیوس در کورنه متولد شد . یس، که خویی خوشایند داشتسونسیوس، اسقف پتولمائ

» نمایندة واقعی فلسفۀ حقیقی«فلسفه را در اسکندریه نزد هیپاتیا آموخت و تا پایان عمر دوست او باقی ماند و او را 

ا یک بانوي مسیحی ازدواج کرد ب 403خواند؛ به آتن سفر کرد و در آنجا اعتقادش به شرك استوارتر شد؛ اما در سال 

القدس ـ پسر،  و دین مسیح را پذیرفت و تبدیل تثلیث نوافالطونی احد ـ روح ـ نفس را به تثلیث مسیحی پدر ـ روح

هاي دلپذیر بسیار نوشت و چند رسالۀ فلسفی کوچک نیز تصنیف کرد که از این  وي نامه. اي یافت امر تشریفاتی ساده

، تئوفیلوس سرپرستی اسقفیۀ 410در . اي به نام در ستایش طاسی ارجی ندارد، مگر مقامهرساالت هیچ یک امروزه 

شد و بیش از آنچه جاه طلب باشد، پولدار  او حال یکی از اعیان روستایی شمرده می. پتولمائیس را به او پیشنهاد کرد

به رستاخیز ) خواستار است» قادنامۀ نیقیهاعت«آنچنانکه (بود؛ از این رو پاسخ داد که براي آن کار مناسب نیست، زیرا 

تئوفیلوس، که جزمیات برایش آلتی . جسمانی اعتقاد ندارد، ازدواج کرده است، و قصد هم ندارد زن خود را ترك کند

بیش نبودند، این نقایص را نادیده گرفت و سونسیوس را، پیش از آنکه خود آن فیلسوف بتواند تصمیم قطعی بگیرد، 

این نکته که آخرین نامۀ وي خطاب به هیپاتیا و واپسین دعایش به درگاه مسیح بود، بوضوح خوي . زیدبه اسقفی برگ

  . دهد وخصلت او را نشان می

مقامات امپراطوري فرمان بسته شدن معابد را . در سوریه معابد مشرکان را به شیوة تئوفیلوس از بیخ و بن برانداختند

اعتنایی تن به تخریب  رمان مقاومت کردند، اما چون دیدند خدایانشان با بیدادند؛ مشرکان نخست در برابر آن ف

قدیس  .داشتندمسیحیان آسیا پیشوایان خردمندتري از مسیحیان مصر . دهند، آنان نیز شکست را پذیرا شدند می
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  علم بیان را در قسطنطنیه نزد لیبانیوس فرا گرفت،) 379-329؟(الۀ خود باسیلیوس کبیر در زندگی کوتاه پنجاهس

فلسفه را در آتن تحصیل کرد، به دیدن راهبان منفرد مصر و سوریه رفت و ریاضت درون گراي آنان را طرد کرد؛ 

نوعی  اسقف قیصریۀ کاپادوکیا شد، مسیحیت را در کشور خود سازمان داد، در مراسم دینی آن تجدیدنظر کرد،

ها وضع کرد که هنوز بر دیرهاي جهان  و قانونی براي ادارة صومعه  رهبانیت گروه ـ زیستی قائم به ذاتی را بنیان نهاد،

داد که از مشقات سهمگین راهبان منفرد مصر بپرهیزند و  وي به پیروان خود اندرز می. یونانی ـ اسالوي حاکم است

مسیحیت . داشت، و خرد خدمت کنند، به اعتقاد او، زراعت عبادتی عالی بودبکوشند تا با کارهاي سودمند به خدا، به

.شرق هنوز هم به نفوذ عمیق او در امور کلیسا معترف است

اي از بت پرستی نماند، اما خود مسیحیت هم دستخوش کشمکشهاي شدید شد، مذهب  در قسطنطنیه چندان نشانه

آمد، و هر کس االهیاتی مخصوص به خود  یز همواره به وجود میآریانیسم هنوز نیرومند بود، بدعتهاي جدیدي ن

این شهر پر است از «: نویسد چنین می 380گرگوریوس نوسایی، برادر قدیس باسیلیوس کبیر در حدود سال . داشت

ي را ا نقره  اگر از کسی بخواهید سکۀ. کنند هایی که همه عالم االهیاتند، و در کوي و برزن وعظ می ها و برده عمله

 …بر خواهد شمرد؛ اگر از قیمت یک گرده نان سؤال کنید ) پسر(را با ) پدر(برایتان خرد کند، اول وجوه تفاوت 

خواهید شنید که پسر مادون پدر است؛ و اگر بپرسید که آیا حمام حاضر است، به شما پاسخ خواهند داد که پسر از 

اول، اسحاق سوري نخستین صومعه را در پایتخت جدید در دوران سلطنت تئودوسیوس » .عدم به وجود آمده است

دیگر راهبان در آن شهر قدرتی  400تأسیس کرد؛ مؤسسات مشابهی بزودي ساخته شد و رو به ازدیاد نهاد؛ در سال 

  .به هم رسانده و مایۀ وحشت بودند و در مشاجرات بطرکان با یکدیگر یا با امپراطور نقش جنجالی داشتند

، )379(نزوسی وقتی که دعوت مسیحیان اصیل آیین قسطنطنیه را براي قبول مقام اسقفی پذیرفت گرگوریوس نازیا

والنس بتازگی مرده بود، اما آن دسته از پیروان آریانیسم که امپراطور بر سر کار . اي را چشید طعم تلخ کینۀ فرقه

د را در کلیساي سانتاسوفیا به جا آورده بود هنوز مهار کارهاي کلیسا را در دست داشتند و مراسم مذهبی خو

گرگوریوس ناچار شد که محراب خود را در خانۀ یکی از دوستان خویش قرار دهد و مقتدیانش را آنجا . آوردند می

او مردي بود که هم زهد و تقوا داشت و . نامید) رستاخیز(گرد آورد، اما امیدوارانه کلیساي حقیر خود را آناستاسیا 

توان در  د؛ در آتن با همشهري خود باسیلیوس تحصیل کرده بود؛ و تنها جانشین دومش را میهم دانش آموخته بو

مقتدیانش روز به روز زیادتر شدند، تا آنکه تعدادشان از جماعت مؤمنان در هر کلیساي . بالغت همتراز او دانست

. نمازخانۀ آناستاسیا حمله کردنددر شب عید قیام مسیح، گروهی از پیروان آریانیسم با سنگ به . رسمی فراتر رفت

هجده ماه بعد، تئودوسیوس، امپراطور اصیل آیین، گرگوریوس را با جالل فراوان به کلیساي سانتاسوفیا برد و بر 

اما سیاستبازیهاي کلیسایی بزودي آسایش خاطر او را بر هم زد؛ کشیشان . تختی که استحقاقش را داشت نشاند

چون مغرورتر از آن . ر اعالم کردند و از وي خواستندکه در برابر شورایی از خود دفاع کنداعتبا حسود انتصاب او را بی

و به نازیانزوس در کاپادوکیا بازگشت تا هشت سال باقیماندة عمرش ) 381(بود که به خاطر مقام بجنگد، استعفا کرد 

.را در گمنامی و آرامش به سر برد

اي را به سانتاسوفیا دعوت کرد که در تاریخ به نام  مپراطوري کشیشی انطاکیهوقتی جانشین بیمباالت او مرد، دربار ا

، علم بیان را نزد لیبانیوس )345؟(اي اصیل متولد شده  وي در خانواده. قدیس یوحناي زرین دهن معروف است

از اسقفان غرب  آموخته، و با ادبیات و فلسفۀ شرك آشنا گشته بود؛ به طور کلی، اسقفان شرق دانشمندتر و مبرزتر

وي، با سختگیري مذهبی زیاد و تقبیح آشکار بیعدالتی و فساد اخالقی . یوحنا تیزهوش بود و خویی تند داشت. بودند
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تئاتر را به منزلۀ نمایشگاه زنان هرزه، و مکتب کفر و ضالل و . رایج زمان، مقتدیان تازة خود را آشفته خاطر ساخت

پرسید که چرا آنهمه از ثروت خود را صرف زندگی سبکسرانه  مرفه پایتخت می از مسیحیان. کرد دسیسه، تقبیح می

گفت چرا برخی از مردم باید بیست مهین سرا، بیست  می. دهند کنند و آن را طبق دستور مسیح به فقیران نمی می

ارشان از مرمر، و هاشان از عاج، کف اطاقهایشان از آجر نگارین، دیو و در خانه. حمام، و هزار برده داشته باشند

کردند، به آتش  هاي شرقی پذیرایی می سقفشان از طال باشد؛ ثروتمندان را به خاطر اینکه از مهمانانشان با رقاصه

کشیشان خود را به خاطر تناسانی و زندگی مجللشان، و همچنین به سبب استفادة مشکوکشان از . داد دوزخ وعید می

او سیزده تن از اسقفان حوزة خود را به اتهام فسق یا مقامفروشی . کرد تت میزنان به عنوان دستیار در شماسیه شما

. هاي خود، توبیخ نمود شوند تا در حجره ها دیده می عزل کرد؛ راهبان قسطنطنیه را، به این عنوان که بیشتر در کوچه

ی، چنانکه در شرق عایدات اسقفیۀ او صرف آرایش و تزیین کلیساي اسقف: او خود کردارش مطابق گفتارش بود

قسطنطنیه هرگز چنین . گشت شد، بلکه مصروف تأسیس بیمارستان و یاري به بینوایان می مرسوم بود، نمی

هاي او خبري از تجریدات زاهدانه نبود، هر  در موعظه. هاي مقتدرانه، درخشان، و صریحی به خود ندیده بود موعظه

  .یافت اي آزارنده می شد که جنبه زئیات میچه بود دستورات صریح دینی بود که چندان وارد ج

تواند ظالمتر از مالکان باشد؟ اگر به رفتار آنان با کشاورزان بینواشان بنگرید، آنان را از بربرها وحشیتر خواهید  که می

کنند و بارهاي  هاي مداوم و کمرشکن تحمیل می اند، بهره یافت؛ بر مردانی که از فرط گرسنگی و رنج ضعیف شده

دارند، از خواب محرومشان  در سراسر زمستان و زیر برف و باران به کارشان وا می …گذارند،  گین بر دوششان میسن

ها و کتکها، زیاده ستانیها و بیگاریهایی که مباشران  شکنجه …. فرستند هایشان می کنند، و با دست خالی به خانه می

کشی از برزگران و  تواند راههایی را که این مباشران براي بهره یکه م. دارند از گرسنگی هم بدتر است بر آنان روا می

گردد، اما خودشان  زنند باز شمارد؟ چرخ کارگاه روغن کشی مباشران با رنج روستاییان می فریب دادن آنان به کار می

. دي ناچیز استبرند، و تنها نصیب آنان دستمز اي هم سهم نمی از محصولی که مجبورند براي او به شیشه کنند قطره

پس، زنان در استعمال عطر، ثروتمندان در برپا . دارند، اما اصالح شدن را نه مقتدیان مالمت شنیدن را خوش می

ها در دادن نمایش مداومت کردند؛ و  داشتن مجالس سور، کشیشان در نگاه داشتن خدمتکاران زن، و تماشاخانه

ملکه ائودوکسیا، زن . برخاستند» زرین دهن«درت، علیه آن مرد بزودي همۀ گروههاي شهر، به استثناي فقیران بیق

اي نسبت  در زندگی مجلل سرآمد تمام ثروتمندان پر سرور شهر بود؛ وي یکی از وعظهاي یوحنا را کنایه  آرکادیوس،

 403در سال . به خود شمرد و از شوي سست عنصرش خواست که شورایی براي محاکمۀ آن بطرك تشکیل دهد

یوحنا، به این عنوان که نباید از طرف دشمنانش محاکمه شود، در . از اسقفان شرق در خالکدون تشکیل شدشورایی 

جنجال به تبعید رفت؛ اما بزودي چنان بانگ اعتراضی از طرف  شورا او را معزول ساخت، و او بی. شورا حضور نیافت

چند ماه بعد، او بدگویی از طبقات عالی را از سر . دمردم بلند شد که امپراطور ترسید و او را به مسند خود بازگردان

ائودوکسیا بار دیگر خواستار طرد او شد؛ تئوفیلوس، . اي از ملکه را مورد انتقاد قرار داد گرفت و برپا داشتن مجسمه

هاي رقیب خود بود، به آرکادیوس خاطر نشان کرد که  بطرك اسکندریه، که همواره در کمین ضعیف ساختن حوزه

اي سرباز براي دستگیر ساختن زرین  عده. تواند تنفیذ شود ان شوراي خالکدون هنوز به قوت خود باقی است و میفرم

پیروان وفادارش چون از این ). 404(دهن فرستاده شد؛ او را از بوسفور گذراندند و به دهی در ارمنستان تبعید کردند 

شوبی که برپا شد، کلیساي سانتاسوفیا و عمارت مجلس سنا، خبر آگاه شدند، سر به شورشی وحشیانه برداشتند؛ در آ

. هایی براي هونوریوس و اسقف رم فرستاد زرین دهن از تبعیدگاه خود شکواییه. که در نزدیکی آن بود، آتش زده شد

فرسوده آن روحانی عالیمقام، که کامال . آرکادیوس فرمان داد تا او را به بیابان دوردست پیتیوس در پونتوس بفرستند
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از آن زمان تا ). 407(شده بود، در راه خود به تبعیدگاه جدید، به سن شصت و دو، در کومانا بدرود زندگی گفت 

  .حال، جز در فواصلی کوتاه، کلیساي شرق تابع دولت بوده است

V   -  430 – 354: قدیس آوگوستینوس  

  گهنگار – 1

در آن مردم خون کارتاژي . بود از نژادها و اعتقادات مختلف افریقاي شمالی ، محل تولد آوگوستینوس، مسکن مردمی

و نومیدیایی با خون رومی آمیخته بود، و شاید آوگوستینوس هم یکی از آن آمیخته خونان بود؛ عدة کسانی که در 

ران گفتند، آن قدر زیاد بود که آوگوستینوس در دو آن دیار به لهجۀ پونیک ـ زبان قدیمی فنیقی کارتاژ ـ سخن می

دوناتیان با اصیل . گزید که بتوانند به آن زبان سخن گویند اسقفیش تنها کشیشانی را براي کلیساهاي آن سامان برمی

مولد . آیینان در معارضه بودند، مانویت با هر دو سر خصومت داشت، و اکثریت مردم هنوز مشرك بودند

مونیکا، مسیحی مؤمنی بود که عمرش تقریباً در این راه مادرش، قدیسه . آوگوستینوس، تاگاسته، واقع در نومیدیا بود

پدرش دستی تنگ و سري پرسودا داشت، و . صرف شده بود که از پسر خودسر خود توجه کند و او را دعا نماید

.کرد تحمل می  مونیکا بیوفاییهایش را، به این امید که روزي ترك خواهند شد،

به دبستان ، و در هفدهسالگی براي تحصیالت عالیتر به کارتاژ فرستاده آوگوستینوس در دوازده سالگی در ماداورا 

نامید؛ نصایحی هم که » منجالب افریقا«و کارتاژ را » منجالب جهان«در همان زمانها بود که سالویانوس افریقا را . شد

ا لحنی بس جدي به او ب :مونیکا هنگام راهی کردن پسرش به وي داد به مناسبت همین شهرت نامطلوب آن دیار بود

این سخنان در بر من چیزي . من اخطار کرد که نباید مرتکب زنا شوم، و مخصوصاً هرگز زن کسی را بیعفت نسازم

پس با شتاب کوردالنه به گنهکاري  …. نمود آور می جز نصایح زنانه نبود، که پیروي از آن براي من بس شرم

آري، اقران من الف شرارتهایشان را . رسیدم شرمنده بودم خود نمیپرداختم که از اینکه در هرزگی به پاي همگنان 

بالیدند؛ پس من نیز رو به فسق کردم، آن هم نه فقط به  زدند و هر چه معصیتشان بزرگتر بود، بیشتر به خود می می

رصتی و زمانی هم که ف …. شد سبب لذات آن، بلکه همچنین به خاطر تحسین و ستایشی که در این راه نثارم می

یافتم تا به اندازة دیگر گنهکاران به اعمال شریرانه دست زنم، معصیتهایی را که هرگز مرتکب نشده بودم به خود  نمی

  . دادم نسبت می

: گوید اي از کار درآمد؛ خود وي چنین می او در التینی، علم بیان، ریاضی، موسیقی، و فلسفه دانشجوي شایسته

داشت و هرگز هم آن را نیاموخت و  یونانی را دوست نمی» .ي دانش بودذهن بیقرار من بس مشتاق جستجو«

نامید، و پس از مسیحی شدن نیز از  می» نیمخدا«ادبیاتش را فرا نگرفت، اما چنان شیفتۀ افالطون بود که او را 

ت تا آموزش منطقی و فلسفیی که در دوران مشرك بودنش گرفت او را آماده ساخ. افالطونی بودن دست برنداشت

  .ظریف اندیشترین عالم االهی کلیسا شود

پس از فراغ از تحصیل به تعلیم دستور زبان در تاگاسته پرداخت، و آنگاه به تدریس علم بالغت در کارتاژ اشتغال 

؛ به هر حال، ترجیح داد که براي »گفتگوي بسیار از این بود که برایم زن بگیرند«حال چون شانزدهساله بود، . ورزید

اي برگزیند ـ شیوة تمتع بیزحمتی که طبق اخالقیات مشرکانه و قوانین رومی مجاز بود؛ آوگوستینوس  مخوابهخود ه
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داشتن همخوابه براي او یک . جست داشت استناد می چون هنوز تعمید نیافته بود، به هر اخالقیاتی که دوست می

، نسبت )385(تا هنگام جدایی از همخوابۀ خود  پیشرفت اخالقی بود، زیرا موجب شد که هرزگی را ترك گوید؛ ظاهراً

، در حالی که هجده سال بیش نداشت، خود را ناخواسته پدر پسري یافت که گاه او را 382به سال . به او وفادار بود

نامید، خرده خرده محبتش نسبت به او چندان  می) خداداد(خواند، اما بیشتر اوقات او را آدئوداتوس  می» زادة گناهم«

.کرد ال گرفت که هیچ گاه وي را از خود دور نمیبا

ترسید او تعمیدنایافته بمیرد، از  مادرش، که می. در بیست و نه سالگی کارتاژ را به مقصد جهان بزرگتر رم ترك کرد

او ظاهراً با درخواست . اصرار کرد که خود با او همسفر شود  او خواست که نرود، و وقتی که عزم وي را ثابت یافت،

در رم، . اي مشغول عبادت بود، سوار کشتی شد و بی او به راه افتاد مادر موافقت کرد، اما وقتی که مادرش در نمازخانه

کرد، اما شاگردانش حق التدریس او را چنانکه باید نپرداختند، و او ناچار در  به مدت یک سال، علم بالغت تدریس می

. اخوس او را آزمود و پذیرفت و با چاپار دولتی به میالن فرستادسوم. جستجوي یک کرسی استادي در میالن برآمد

این وعظها در او . مادر دلیرش در آنجا به او پیوست و راضیش کرد تا همراه او به شنیدن وعظهاي آمبروسیوس برود

ن، مونیکا وي در همان اوا. خواندند اما مؤثرتر از آن، سرودهاي مذهبیی بود که جماعت مؤمنان می. تأثیري بسزا کرد

را ـ که اکنون سی و دو ساله بود ـ به ازدواج راضی ساخت و با دختري نامزد کرد که بیش از آنچه سال داشته باشد، 

به عنوان نخستین گام . آوگوستینوس موافقت کرد که دو سال منتظر شود تا دختر به دوازدهسالگی برسد. مال داشت

به افریقا فرستاد، و او اندوه خود را از این جدایی با اعتکاف در یک صومعه  در تهیۀ مقدمات زناشویی، معشوقۀ خود را

معشوقۀ دیگري برگزید و   چند هفته خویشتنداري چنان بر آوگوستینوس گران آمد که، به جاي ازدواج،. تسکین داد

وقت کافی براي تحصیل در میان این سرگرمیها، » !مرا عفیف ساز، اما نه به این زودي«: به خدا چنین استغاثه کرد

به . در کودکی با ایمان سادة مادر خود بار آمده بود، اما در مدرسه آن را با غرور به دور افکنده بود. یافت االهیات می

به این عنوان که از این جهانی که چنین از خیر و شر   ثنویت مذهب مانی را پذیرفته بود،) 383-374(مدت نه سال 

زمانی نیز با شکاکیت آکادمی متأخر مغازله داشت؛ اما . دارد هترین توضیح را عرضه میدر هم بافته شده است ب

در رم و میالن آثار افالطون و فلوطین را بررسی . احساساتیتر از آن بود که بتواند مدتی دراز با احکام تعلیقی سر کند

ت مسیحی نیز، تا زمان آبالر، وجه غالب کرد؛ مشرب نوافالطونی عمیقاً وارد فلسفۀ او شد و از طریق او در االهیا

آمبروسیوس به او سفارش کرده بود که کتاب مقدس را . این مشرب براي او گذرگاهی به سوي مسیحیت شد. گشت

آوگوستینوس دریافت که با یک » .کند کشد، اما روح زنده می حرف می«:با توجه به این بیان بولس حواري بخواند 

رساالت بولس را خواند و . آمد برطرف ساخت چه را که در سفر پیدایش به نظر او یاوه میتوان آن تفسیر نمادین می

» کلمۀ «در واپسین اعتقاد بولس فقط . دانست که نگارندة آنها نیز مانند خود او از هزار مرحلۀ شک گذشته است

همچنانکه در یکی از باغهاي   روز،یک . بود که تبدیل به انسان شده بود» اي خدایی کلمه«مجرد افالطونی نبود، بلکه 

برگیر و بخوان، برگیر و «: گفت صدایی در گوشش طنین انداز شد که می  میالن کنار دوستش آلوپیوس نشسته بود،

با شایستگی رفتار کنیم، چنانکه در روز، نه در بزمها و سکرها و «: او رساالت بولس را باز کرد و چنین خواند » .بخوان

این » .زاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و براي شهوات جسمانی تدارك نبینیدفسق و فجور و ن

عبارت تحول طوالنی احساسی و فکري آوگوستینوس را به نقطۀ کمالش رساند؛ در این ایمان عجیب چیزي گرمتر و 

با ترك هر . تبدیل شد مسیحیت براي او به یک رضایت عمیق عاطفی. اي وجود داشت ژرفتر از هر منطق و فلسفه

دوست او آلوپیوس . اي اخالقی و آرامشی روحی یافت گونه شکاکیت عقلی، براي نخستین بار در زندگی خود انگیزه

www.IrPDF.com



١٧۶٩

مونیکا چون از تسلیم آن دو به ایمان آگاه شد، از صمیم قلب خداي . آمادگی خود را براي چنین تمکینی اعالم داشت

.را ستایش کرد

، آوگوستینوس، آلوپیوس، و آدئوداتوس، در حالی که مونیکا بشادي در 387م مسیح در سال در یکشنبۀ عید قیا

هر چهار تن تصمیم گرفتند که به افریقا روند و رهبانیت . کنارشان ایستاده بود، به دست آمبروسیوس تعمید یافتند

آوگوستینوس . د خواهد پیوستمونیکا در اوستیا مرد، در حالی که مطمئن بود در بهشت به کسان خو. پیشه کنند

آنگاه او و آلوپیوس و چند تن از . پس از ورود به افریقا ارثیۀ مختصر خود را فروخت و وجوه آن را به فقیران داد

بدین گونه، . دوستانشان یک جامعۀ مذهبی تشکیل دادند و در تاگاسته با فقر، تجرد، عبادت، و تحصیل به سر بردند

  .تینوسی به وجود آمد که قدیمترین اخوت رهبانی در امپراطوري غرب بود، فرقۀ آوگوس388در سال 

  عالم االهی – 2

درگذشت، و آوگوستینوس چنان در مرگ او سوگوار کرد که گویی هنوز دربارة سعادت ابدي  389آدئوداتوس به سال 

، والریوس، 391در . شتن بودتنها مایۀ تسلی او کار کردن و چیز نو. میرند یقین نداشت کسانی که به دین مسیح می

اسقفیۀ خود یاري طلبید و، در اجراي این منظور، رتبۀ مقدسی کشیشی به  ، از او در ادارة )اکنون بونه(اسقف هیپو 

سپرد، و فصاحت او در جماعت مقتدیان، حتی زمانی  والریوس غالباً کرسی وعظ را به آوگوستینوس می. وي اعطا کرد

نفوس؛ کاتولیکها در آنجا یک  40.000هیپو دریا، بندري بود با تقریباً . افتاد ، مؤثر میفهمیدند که کالمش را نمی

اسقف مانوي آنجا، فورتوناتوس، تا آن . کلیسا داشتند، و دوناتیان هم کلیسایی دیگر؛ باقی مردم مانوي یا مشرك بودند

ینوس را تحریض کردند که با او مناظره کند؛ او تاز صحنۀ االهیات بود؛ دوناتیان به اتفاق کاتولیکها آوگوست زمان یکه

موافقت کرد، و مدت دو روز این دو گالدیاتور نوین، در برابر جماعتی که حمامهاي سوسیوس را اشغال کرده بودند، 

چهار سال  ).392(آوگوستینوس پیروز شد؛ فورتوناتوس هیپو را ترك کرد و دیگر هرگز بازنگشت . به جدل پرداختند

آوگوستینوس به اتفاق آرا انتخاب . ریوس به علت کبر سن از مقتدیان خود خواست که جانشینش را برگزینندبعد، وال

مند  شد؛ و، گرچه اظهار نارضایتی کرد و گریست و تمنا کرد که بگذارند تا از توفیق بازگشت به صومعۀ خود بهره

ی و چهار سال بقیۀ عمر خود را در آن مقام باقی گردد، ارادة مردم فایق آمد و او به اسقفی هیپو برگزیده شد و س

او یک یا دو شماس براي یاري خود برگزید و دو راهب از . ماند، از این نقطۀ زمین بود که وي جهان را تکان داد

زیستند و در امور زندگی با هم  صومعۀ خود آورد تا دستیارش باشند؛ همۀ آنان در عمارات اسقفی مانند راهبان می

ودند؛ وقتی که یکی از این دستیاران چشم از جهان فرو بست، آوگوستینوس از اینکه او توانسته است مختصر شریک ب

ساختند و گوشت  آوگوستینوس و تمام دستیارانش با خوراك گیاهی می. ماترکی از خود باقی گذارد، در شگفت شد

ینوس کوتاه قد و الغر بود و هرگز جسماً قوي گویند که خود آوگوست. گذاشتند را براي مهمانان و بیماران باقی می

اعصاب حساس داشت، زود به هیجان . شد نبود؛ از اختالل ریوي شکوه داشت و غالباً به سرماخوردگی مبتال می

با وجود جزمیت لجوجانه و عدم . آمد، نیروي تخیلی حاد و بیمارگونه داشت، و فکرش زیرکانه و قابل انعطاف بود می

گاهیش، خصایص دوست داشتنی فراوانی داشت؛ چندین نفر از کسانی که براي آموختن علم معانی تسامح دینی گه

.بیان نزد او آمده بودند، تحت ارشادات او، به مسیحیت گرویدند؛ و آلوپیوس تا آخر عمر همچنان پیرو او بود

پیشوایان آنها را به مناظرة علنی . هنوز مسند اسقفی خود را اشغال نکرده، جدالی طوالنی را با دوناتیان آغاز نمود

دعوت کرد، اما جز تنی چند دعوت او را نپذیرفتند؛ آنان را به مباحثۀ دوستانه خواند؛ اما نخست با سکوت، سپس با 
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توهین، و پس از آن با شدت عمل آنان مواجه شد؛ چندین اسقف کاتولیک در شمال افریقا مورد شتم قرار گرفتند، و 

هذا، توضیحی از جانب دوناتیان در مورد این ماجرا در  ءقصد به جان خود آوگوستینوس شد؛ معظاهراً چندین سو

، شورایی از طرف امپراطور هونوریوس فرا خوانده شد تا به مشاجرة دوناتیان پایان دهد؛ 411در . دست نیست

چندان باالتر از کشیش ناحیه  اسقف فرستادند ـ اما در افریقا منزلت اسقف 286اسقف، و کاتولیکها  279دوناتیان 

مارکلینوس، نمایندة امپراطور، پس از شنیدن دالیل هر دو طرف، فرمان داد که دوناتیان نباید دیگر انجمنی . نبود

دوناتیان در پاسخ از سر نومیدي دست به اعمالی . تشکیل دهند و باید تمام کلیساهاي خود را به کاتولیکها واگذارند

جمله بنا به روایات، یکی از کشیشان هیپو به نام رستیتوتوس را کشتند و کشیش دیگري از اتباع خشونتبار زدند؛ از 

آوگوستینوس دولت را تحریض کرد که حکم خود را بشدت اجرا کند؛ وي نظریۀ سابق . آوگوستینوس را مثله کردند

مبارزة ما باید از راه استدالل باشد، و  و …نباید وحدت وجود مسیح را بزور به کسی قبوالند «مبنی بر اینکه   خود را،

تغییر داد؛ و به این نتیجه رسید که کلیسا، چون پدر » فقط به نیروي منطق باید عقیدة خود را به کرسی بنشانیم،

روحانی همه است، باید از حق پدري خود براي تنبیه فرزندان سرکش به خاطر اصالح خودشان استفاده کند؛ به نظر 

تا آنکه، فقط براي رعایت عدم توسل به زور، همه «د که چند تن از دوناتیان لطمه ببینند بهتر است آم او چنین می

در عین حال، از صاحبمنصبان دولت کراراً خواست که مجازات مرگ را درباره بدعتگزاران . »به لعنت گرفتار شوند

. اجرا نکنند

می زیست » کشور ذهن«رة امور حوزة خود، آوگوستینوس در صرف نظر از این جدال ناگوار، و اهتمامات مربوط به ادا

نوشت که مضامینش هنوز در االهیات کاتولیک نافذ  اي می تقریباً هر روز نامه. شد وهمش بیشتر مصروف قلمش می

شوند، وگرچه برخی از آنها به واسطۀ به کارگیري تصنعی عبارات  تنها وعظهایش به چندین مجلد بالغ می. است

اي هستند که در خور  اند و برخی نیز که راجع به مسائل، محلی و زودگذرند به زبان ساده مقفا ضایع شده موزون و

اند، اما بسیاري نیز از فصاحتی اصیل برخوردارند که زادة شوري رازورانه و ایمانی عمیق  فهم مقتدیان بیسوادش بوده

در . توانست در مسائل حوزة روحانی محدود و محصور ماند ذهن پرکار او، که با منطق مدرسی بارآمده بود، نمی. است

هاي کلیسا را با اصول خرد آشتی دهد، زیرا کلیسا را یگانه ستون نظم و  کوشید تا آموزه رساالت متوالی، می

دانست که تثلیث لغزشگاهی براي عقل است؛ مدت  وي می. شمرد پیراستگی در این جهان خراب و پر آشوب می

ترین اثرش ـ در باب تثلیث ـ کار کرد و کوشید تا در تجربۀ انسانی نظایري براي سه  ي نظامیافتهپانزده سال رو

معضلتر از مسألۀ تثلیث، مشکل وفق دادن ارادة آزاد بشر با علم غیب خداوند بود که . شخص در یک خدا بیابد

بیند؛  ینده را با تمام جزئیات آن میاگر خدا علیم است، آ. آوگوستینوس عمري را به تعمق و مناظره در آن گذراند

چون خدا الیتغیر است، تصویري که از تمام وقایع آینده دارد لزوم واقع شدن آنها را به نحوي که خدا از پیش دیده 

تواند آزاد باشد؟ مگر  در این صورت، انسان چگونه می. کند؛ و لذا همۀ آنها به نحوي قاطع محتومند است تحمیل می

نیست آنچه را خدا از پیش دیده است انجام دهد؟ و اگر خدا همه چیز را پیش بینی کرده است، از ازل انسان مجبور 

دانسته است؛ بنابراین چرا کسانی را خلق کرده است که از پیش  سرنوشت نهایی هر یک از مخلوقات خود را می

اي به نام در باب اختیار  ت، رسالهآوگوستینوس، در نخستین سالهاي گرویدنش به مسیحی اند؟ محکوم به لعن بوده

در آن زمان کوشیده بود تا وجود شر را با خیرخواهی خداي قادر متعال وفق دهد، و پاسخ او این بود که . نوشته بود

توانست انسان را آزاد خلق کند، مگر آنکه به وي، به همان اندازه که امکان انجام  خداوند نمی: شر نتیجۀ اختیار است

هاي بولس، چنین احتجاج کرد که  بعدها، تحت تأثیر رساله. داد را داشت، امکان انجام اعمال شر را هم میاعمال خیر 

اي از تمایل به شر را در نژاد انسانی به جا نهاد، و روح، هر قدر هم که عمل خیر انجام دهد،  گناه آدم ابوالبشر نطفه
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به یابد و به رستگاري برسد، و تنها به واسطۀ عنایت بیکران تواند این نطفه را زایل کند و بر این میل بشر غل نمی

. خداوند این عنایت را به همه مبذول فرمود، اما بسیار کسان آن را نپذیرفتند. االهی ممکن است بدین مهم نایل آید

آزادي  دانست که اینان از پذیرش این عنایت سر باز خواهند زد، اما امکان نفرین شدگی بهاي ناگزیر خداوند می

علم غیب االهی قاتل آزادي ارادة بشر نیست؛ خداوند فقط گزینشهایی . بود اخالقیی بود که بی آن بشر دیگر بشر نمی

.بیند را که بشر آزادانه انجام خواهد داد از پیش می

از او ابداع آوگوستینوس نبود؛ بولس، ترتولیانوس، کوپریانوس، و آمبروسیوس آن را پیش » گناه نخستین«نظریۀ 

، که او را به دین مسیح گروانده بود، باعث پا گرفتن این »سروش«آورده بودند؛ اما تجربۀ شخصی وي از گناه، و از 

انگیز در وي شده بود که ارادة انسان از بدو تولد معطوف به شر است و فقط در نتیجۀ عنایت خداوند  اعتقاد غم 

ه شر را نتیجۀ گناه حوا و عشق آدم دانست و جز این توضیحی براي او تمایل اراده ب. ممکن است به سوي خیر بگردد

کرد که چون ما هم فرزندان آدمیم، در گناه او نیز شریکیم و در حقیقت ذریۀ  آوگوستینوس استدالل می. آن نیافت

دقیقاً به کند؛  گناه نخستین آلودگی به شهوت بود، و شهوت هنوز هم همۀ اعمال نسل آدم را آلوده می: گناه اوییم

بدل شده است و » اي از خسران توده«خاطر همین پیوستگی میان رابطۀ جنسی و بقاي نسل است که انسان به 

و » پسر خدا«برخی از ما نجات خواهند یافت، اما فقط به واسطۀ فیض رنجهاي . بسیاري از ما نفرین شده خواهیم بود

ن ما را به تباهی کشاند، اما زنی دیگر رستگاري را براي ما یک ز«. را با قدسیت آبستن شد» او«که » مادر«شفاعت 

داد ـ  این کار را با تقریر به کاتبان انجام می نوشت ـ و از قرار غالباً  آوگوستینوس چون زیاد و شتابان می» .باز خرید

ا پیش کشید که بارها این آموزة کالونی ر. چندین بار به اغراقگوییهایی دچار شد که بعداً در اصالحشان کوشید

. خواست مشمول فیض نجاتبخش خود قرار دهد انتخاب کرده است را که می » برگزیدگان«خداوند از ازل جمعی 

جماعتی از منقدان بر سر این گونه نظریاتش پاپیچش شدند؛ اما او در هیچ مورد پا پس نکشید و به دفاع از تک تک 

ة انگلیسی پالگیوس بود که با قدرت به دفاع از اختیار و نیروي تواناترین مخالف او راهب آزاد. نظریاتش پرداخت

گفت خداوند در واقع با اعطاي شریعت و احکام سرمشق و دستورهاي  پالگیوس می. نجاتبخش اعمال خیر پرداخت

کند و هرگز، با شر ساختن طینت  قدیسان، آب پاك کنندة تعمید، و خون رستگار کنندة مسیح خویش ما را یاري می

گناه نخستین و سقوطی در کار نیست؛ فقط آن کس که . کند نسان، ترازو را به زیان رستگاري ما سنگین نمیا

خداوند بهشت و دوزخ را از . شود بیند، و هیچ گناهی به اعقاب آدمی منتقل نمی شود مجازات می مرتکب گناه می

نماید که چه کس باید مشمول رحمت شود  کند، و هرگز بر حسب میل خود تعیین نمی پیش براي انسان مقدر نمی

گفت نظریۀ فساد جبلی انسان  پالگیوس می. گذارد یا به لعنت گرفتار آید؛ او انتخاب سرنوشت ما را به خودمان وا می

اگر «کند و بنابراین مسئول است؛  انسان احساس می. اندازد در واقع تقصیر گناهان بشر را بزدالنه به گردن خدا می

به رم آمد، با  400پالگیوس در حدود سال  ».اجراي عملی هستم، پس به انجام آن هم قادرم من مکلف به

از چنگ آالریک گریخت و نخست به کارتاژ و سپس به  409در . هاي پرهیزکار زیست، و به تقوا شهره شد خانواده

یایی به نام اوروسیوس را وي در آنجا مدتی را به آرامش زیست تا آنکه آوگوستینوس کشیشی اسپان. فلسطین رفت

یک سینود کلیساي شرق آن راهب را محاکمه کرد ). 415(نزد هیرونوموس فرستاد تا وي را از پالگیوس برحذر دارد 

و از پاپ . و او را اصیل آیین شناخت؛ اما سینود دیگري در افریقا، به تحریک آوگوستینوس، این حکم را رد کرد

آوگوستینوس با  پ، پالگیوس را بدعتگذار اعالم کرد؛ پس از صدور این رأي، پا. اینوکنتیوس اول پژوهش خواست

اما اینوکنتیوس اندکی بعد مرد و جانشین او، زوسیموس،  ».استقضیه خاتمه یافته «: لحنی پر امید اظهار داشت

فریقا به هونوریوس متوسل شدند؛ امپراطور ـ از خدا خواسته ـ حکم پاپ را اسقفان ا. پالگیوس را بیگناه دانست
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تواند بی  این نظریۀ پالگیوس را که انسان می) 431(؛ و شوراي افسوس )418(تصحیح کرد؛ زوسیموس تسلیم شد 

.به عنوان یک بدعت، محکوم ساخت  یاري عنایت پروردگار رستگار شود،

توانست بر  شد؛ اما کسی نمی گویی، مهملبافی، و حتی بیرحمی فکري بیمارگونه میآوگوستینوس بعضاً دچار تناقض 

داد نه یک سلسله  او فایق آید، زیرا در نهایت این مخاطرات روحی و شور ذاتیش بود که به االهیات شکل می

نشیند، و  وع بشر میپروا به داوري تجربۀ ن عقل تجربۀ کوتاه فرد است که بی: او بر ضعف عقل آگاه بود. استدالالت

دربارة آن «: تواند از عهدة درك چهل قرن برآید؟ به یکی از دوستان خود چنین نوشت چگونه چهل سال می

آید،  فهمید، یا آن قسمت از مندرجات کتاب مقدس که به نظرتان نامربوط یا متضاد می چیزهایی که هنوز نمی

ایمان باید » .صبر و تسلیم، روز ادراك خود را به تعویق اندازیدبیهوده به احتجاجات هیجان آمیز نپردازید؛ فقط با 

مرجعیت » «.در پی آن نباشید که بفهمید تا ایمان آورید، بلکه ایمان آورید تا بتوانید بفهمید«. مقدم بر ادارك باشد

اي تحت اللفظیش کتاب مقدس را نباید همواره لزوماً به معن» .کتاب مقدس از تمام کوششهاي عقل انسان باالتر است

گرفت، زیرا طوري نوشته شده است که براي اذهان ساده قابل فهم باشد، به همین جهت در آن براي حقایق معنوي 

هنگام بروز اختالف در تفسیر، ما باید به تصمیم شوراهاي کلیسا و عقل . ناگزیر اصطالحات مادي به کار رفته است

  . جمعی خردمندترین مردان آن تکیه کنیم

ا حتی ایمان هم براي درك حقایق کافی نیست؛ باید دلی پاك داشت تا انوار الوهیت محیط بر ما بتواند در آن نفوذ ام

تواند پس از سالیان دراز به درك مقصود و جوهر حقیقی دین، که  انسان وقتی بدین گونه فروتن و پاك شد، می. کند

آیا چیزي بیش از این . واهم خدا و روح را بشناسمخ من می«. است، اعتال یابد» دریافتن خداي حی«همانا 

» شخص اول«رفت؛ اما االهیات آوگوستینوس از  در مسیحیت شرق بیشتر سخن از مسیح می» .خواهم؟ نه، ابداً می

آوگوستینوس توصیفی از خدا . نویسد گوید و می و خطاب به اوست که وي سخن می» پدر –خدا «زند؛ دربارة  دم می

» .خداي حقیقی نه جنس دارد، نه سن، و نه جسم«تواند خدا را کامال بشناسد؛ محتمال  ا فقط خدا میکند، زیر نمی

توانیم خدا را از طریق خلقت به نحوي باطنی و ودادي بشناسیم؛ هر چیز در این جهان از حیث ترکیب و  ولی ما می

ل فعال نباشد؛ نظم، هماهنگی، و تجانس انتهاست و از این رو ممکن نیست که آفریدة یک عق فعل داراي شگفتی بی

  . چیزهاي زنده از نوعی الوهیت افالطونی حکایت دارند که در آن زیبایی و خرد یکی هستند

خلق شد؛ یزدان محتمال در ابتداي » روز«گوید که نیازي به این باور نیست که جهان در شش  آوگوستینوس می

ظمی مولد یا قدرتی خالق نهفته بود که از آن همۀ اشیا، از طریق علل خلقت یک تودة ابري آفرید؛ اما در این توده ن

پنداشت که اشیا و وقایع بالفعل این جهان قبال در ذهن  آوگوستینوس نیز مانند افالطون می. طبیعی، به وجود آمدند

ار موجود همان گونه که طرح یک عمارت، پیش از ساخته شدن آن، در تصور معم«اند،  خدا بالقوه وجود داشته

  .پذیرد هاي جاویدان موجود در ذهن خدا انجام می ؛ و خلقت، بتدریج در طی زمان، طبق این نمونه»است

  فیلسوف – 3

رساله،  230ما چگونه خواهیم توانست با این اختصار حق آن شخصیت نیرومند و کلک بارورش را ادا کنیم؟ او، طی 

عبارات نوپرداختۀ برآمده از طبع بارورش درخششی خاص دارد، با سبکی که از شدت احساس گرم و گیراست، و از 

او با افتادگی و ظرافت ماهیت زمان را مورد بحث . نظراتش را تقریباً دربارة همۀ مسائل االهیات و فلسفه بیان داشت
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توانایی دکارت پیشی جست ـ در رد عقیدة پیروان فلسفۀ افالطون، که » اندیشم، پس هستم می«بر نظریۀ . قرار داد

تواند شک کند که زنده است و فکر  چه کس می«: کردند، چنین استدالل کرد انسان را بر وقوف به حقیقت انکار می

او نسبت به مسئلۀ مورد شکوة برگسون، یعنی اینکه عقل به سبب » .زیرا اگر شک می کند، پس زنده است..  .کند؟ می

ت، از پیش اعالم خطر کرد؛ مانند کانت اعالم داشت که معرفت بر ارتباط دائم با چیزهاي جسمانی طبعاً ماده گراس

تر از معرفت بر هر واقعیت دیگر است؛ و این حکم ایدئالیستی را به صراحت بیان داشت که، چون ماده  روح بیواسطه

ۀ وي این فرض. توانیم ذهن را به مرتبۀ ماده تنزل دهیم شود، ما منطقاً نمی فقط از طریق ذهن شناخته می

شوپنهاوري را نیز پیش کشید که عنصر اساسی در انسان اراده است، و نه عقل؛ و در این نظر که اگر توالد قطع شود 

  . گردد، با شوپنهاور همداستان بود جهان اصالح می

نخستین و مشهورترین ) 400حدود سال (کتاب اعترافات وي . دو تا از کتابهایش به ادبیات کالسیک جهان تعلق دارد

اي است مستقیماً خداوند را  اي صد هزار کلمه این کتاب که توبه نامه. است) اوتوبیوگرافی(هاي شخصی  ندگینامهز

آید و سپس داستان گرویدن وي به  در آغاز کتاب، شرح گناهان دوران جوانی آوگوستینوس می. دهد مخاطب قرار می

همۀ . پردازد گهان به راز و نیازي پرشور با خداوند میشود، و جاي جاي، در فواصل عبارات، نا مسیحیت باز گفته می

آوگوستینوس حتی . کتابهاي اعترافات براي رد گم کردن هستند، اما در این یکی خلوصی بود که جهان را تکان داد

به قول خودش هنوز دستخوش امیال جسمانی   هنگام نوشتن آن کتاب، با آنکه چهل و شش سال داشت و اسقف بود،

در  …کنند؛  اند و به افکار من هجوم می هنوز آن امیال در خاطر من زنده«: نویسد در این مورد چنین می. ودپیشین ب

آیند، نه براي آنکه فقط خوشحالم سازند، بلکه براي آنکه ارضایم کنند، و بیشتر به خود آن  خواب به سراغم می

شاهکار او داستان مهیجی است . نکاوانه صادق نیستنداسقفان همواره چنین روا» ام؛ مانند که مرتکب شده اعمالی می

تو ما را «: مطلب است کند، و اولین خطوط آن فشردة همۀ  که چگونگی رو آوردن روح به ایمان و سلم را وصف می

ایمان او، که حال از قید » .شناسند اي، و دلهاي ما تا هنگامی که در تو آرام نگیرند آسایش نمی براي خود خلق کرده

بس دیر به مهر تو پابند  :یابد ک آزاد شده است، به یک مناجاتنامه یا توجیه عدل االهی در قبال وجودش اعتال میش

. کنند که باید تو را بپرستم آري، آسمان و زمین و هر آنچه در آنهاست به من حکم می..  ! .شدم، اي زیبایی کهن و نو

. پرستی من نیستم خدایی که می«: زمین پرسیدم، و او پاسخ داداز »  …پرستم؟  پرستمت، چه را می اکنون که می«

» .پرستی ما نیستیم، فراتر از ما را بجو خدایی که می«: از دریا و اعماق آن و موجودات درونش خبر گرفتم، گفتند» .. .

؛ خدایی که آناکسیمنس بر خطا بود«: از بادهاي تندگذر پرسیدم، و تمام هوا با همۀ موجوداتش به من جواب داد

نه، آن خدایی که طلب «: آنها هم گفتند. از آسمانها، از خورشید، و از ستارگان پرسیدم» .پرستی من نیستم می

حال که شما هیچ یک خدا نیستید، پاسخم گویید که او  …« : و من خطاب به همۀ اینها گفتم» .کنی ما نیستیم می

اي از  یابند بهره هاي تو را دلپذیر نمی آنها که آفریده»  …. ر ماستاو آفریدگا«: و آنها به بانگ بلند گفتند» .کیست

   .توستآسایش ما در خرسندي  …ایم؛  ما در پرتو عنایت تو آسوده …. خرد ندارند

وقتی که خبر چپاول . ت به صورت تاریخاي اس فلسفه) 426-413(اعترافات شعري است به هیئت نثر؛ مدینۀ االهی 

رم به دست آالریک به افریقا رسید و در پی آن هزاران فراري بینوا به آن سامان آمدند، آوگوستینوس، نظیر 

چرا باید شهري که زیبایی و . هیرونوموس و دیگران، از آنچه که در نظر او مصیبتی نامعقول و شیطانی بود آشفته شد

  شمردند، و حال نیز دژ مسیحیت بود، از  ایجاد شده و همگان طی قرون و اعصار گرامیش میقدرتش به دست مردم 
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دادند و  جانب یک خداي خیرخواه به تاراج بربران تسلیم شود؟ مشرکان این تیره روزي را به مسیحیت نسبت می

خود را از رم، که به رهبري  اند و پرستششان ممنوع شده است، حمایت خدایان قدیم، که از قدرت افتاده«: گفتند می

بر اثر آن مصیبت، ایمان بسیاري از مسیحیان » .اند آنها به مدت هزار سال رشد کرده و سعادتمند شده بود، برگرفته

آوگوستینوس خطر این تزلزل را عمیقاً احساس کرد و دانست که اگر هراسی که مردم را فرا گرفته است . متزلزل شد

ت وي یکباره فرو خواهد ریخت، الجرم مصمم شد که تمام قواي نبوغ خویش را به کار بندد تا فرو ننشیند، کاخ االهیا

توانند مسیحیت را  مردم امپراطوري روم را به این اصل متقاعد کند که چنان مصیبتهایی حتی یک لحظه هم نمی

آن را . ب خود وقت صرف کردهاي بسیار، سیزده سال براي تألیف کتا در میان تکالیف و مشغله. مؤاخذ قرار دهند

شد، و  قسمت به قسمت و با چنان فواصلی منتشر کرد که در اواسط کتاب، آنچه در آغاز نوشته شده بود فراموش می

اي آن به رشتۀ سردرگمی از مقامات  از این رو، مطالب هزار و دویست صفحه. پیش بینی پایان کتاب نیز ممکن نبود

شد، و فقط ژرفاي فکر و شکوه سبک  ناه نخستین گرفته تا واپسین داوري، شامل میتبدیل شد که همه چیز را، از گ

.ترین مقام در ادبیات فلسفۀ مسیحی اعتال داد نظمی مطالبش، به عالی بود که آن را، با وجود بی

. تنخستین پاسخ آوگوستینوس آن بود که رم نه براي دین جدیدش، بلکه به واسطۀ گناهان ممتدش تنبیه شده اس

در این پاسخ بیعفتی صحنۀ نمایشهاي شرك آمیز را وصف کرد و، به نقل از سالوستیوس و سیسرون، مثالهایی از 

دادند؛ قانون را  رم یک زمان ملتی صبور و پرهیزکار بود که کاتوها و سکیپیوها به آن نیرو می. فساد سیاسی رم آورد

نظم و آرامش داده بود؛ در آن ایام قهرمانی، خداوند پرتوي از عنایت تقریباً رم به وجود آورده بود، و به نیمی از جهان 

اما بذر فساد اخالق در دین رم قدیم نهفته بود، در خدایانی که امیال جنسی بشر را، به . افکند خود بر این شهر می

سوبیگوس براي  رب النوع ویرگینئوس براي آنکه میانبند دوشیزه را باز کند،«: کردند جاي عنان زدن، تحریض می

و پریاپوس که هر تازه عروسی به فرمان دین  …آنکه او را به زیر مرد بکشد، پرما براي آنکه او را به زمین بفشارد 

پرستید، نه بدان  رم بدین جهت مجازات شد که این خدایان را می» !بایست بر آلت بزرگ و ناهنجارش بنشیند می

کلیساهاي مسیحی را، و نیز کسانی را که در آنها پناه گرفته بودند؛ بی بربرها . سبب که از آنها دست کشیده بود

توانستند عامالن انتقام  آسیب رها کردند، اما بر بقایاي معابد مشرکان شفقت نیاوردند؛ بنابراین، مهاجمان چگونه می

  خدایان مشرك باشند؟

یع تاریخ مدون بر اساس یک اصل کلی دومین پاسخ آوگوستینوس یک فلسفۀ تاریخ بود ـ کوششی براي ایضاح وقا

وجود دارد، از آن فکر بولس حواري که مشعر » در محل نامعلومی از آسمان«از تصور مدینۀ فاضلۀ افالطون که . واحد

مبنی بر وجود دو جامعه ـ یکی ) از دوناتیان(اي از قدیسان زنده و مرده، و از نظریۀ توکونیوس  است بر وجود جامعه

بود که آوگوستینوس طرح اصلی کتاب خود را، به منزلۀ داستانی از دو شهر، اقتباس  91یطانی ـ خدایی و یکی ش

کردند؛ و دیگري یک  یکی یک شهر خاکی با مردمی دنیادوست که همت خود را صرف امور و لذات دنیوي می: کرد

آورلیوس در عبارتی دلنشین  مارکوس. مدینۀ االهی از پرستندگان یک خداي واحد حقیقی در گذشته، حال، و آینده

اي شهر زیباي ککروپس؛ آیا تو نباید دربارة جهان «: توانست در شأن آتن چنین گوید شاعر می«: چنین گفته بود 

آوگوستینوس . اما مقصود آورلیوس از این بیان، مجموعۀ کاینات بود» اي مدینۀ االهی محبوب؟: چنین گویی

بنی بشر به دو نوع تقسیم » «.گان، و شهر خاکی با طغیان ابلیس به وجود آمدمدینۀ االهی با خلقت فرشت«: گوید می

این دو . زید کند، و دیگري آن که بر حسب ماهیت یزدانی می یکی آن که براساس طبیعت انسانی زندگی می: شود می

، و دیگري محکوم به نامیم که براي یکی سلطنت جاودان با خدا مقدر شده است را ما به رمز دو شهر یا دو جامعه می

واقع » شهر خاکی«یک شهر یا امپراطوري بالفعل الزم نیست که از هر جهت در داخل » .عذاب ابدي با شیطان است
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باشد؛ ممکن است اعمال خوبی در آن انجام گیرد ـ از قبیل قانونگذاري خردمندانه، داوري عادالنه، و یاري به کلیسا؛ 

این شهر روحانی نیز به نوبۀ خود معادل کلیساي . گیرند انجام می» نۀ االهیمدی«این اعمال خوب باصطالح درون 

مسیحی نیست؛ زیرا کلیسا نیز ممکن است منافع دنیوي داشته باشد و اعضایش به جستجوي سود شخصی و ارتکاب 

این دو شهر از فقط در واپسین داوري است که . گناه گرفتار باشند و از این رو از این شهر به آن شهر دگر بلغزند

. یکدیگر مجزا و مشخص خواهند شد

اي نمادین، همۀ ارواح زمینی و آسمانی و نیکمردان مسیحی و پیش از مسیحیت را مشمول عضویت  اگر ما، به گونه

. تلقی کرد» مدینۀ االهی«توان کلیسا را برابر  کند ـ آنگاه می کلیسا بدانیم ـ چنانکه آوگوستینوس گهگاه چنین می

پذیرفت و، از فلسفۀ آوگوستینوس، آموزة مبتنی بر حکومت  بعداً این برابري را به منزلۀ یک سالح مرا می کلیسا

بایست تابع قواي روحانی منبعث از خداوند و در اختیار  تئوکراتیک را ـ که در آن قواي دنیوي منبعث از انسانها می

فلسفی شرك از میان رفت و مسیحیت موجودیتی فلسفی  با این کتاب، موجودیت. کلیسا باشد ـ منطقاً استنتاج کرد

  .این کتاب نخستین محصول متشکل ذهن قرون وسطایی بود. یافت

  بطرك – 4

او تا پایان کار در صحنۀ مبارزة االهیات . آن شیر سالخوردة ایمان هنوز بر سر مقام و کارش بود که واندالها آمدند

با . کند، با انتقادات مقابله کرد، به اعتراضات پاسخ گفت، و اشکاالت را حل کردپایدار ماند؛ بدعتهاي جدید را از پاي اف

جدیتی خاص به بحث دربارة این موضوع پرداخت که آیا زنان در جهان دیگر جنس خود را حفظ خواهند کرد؛ آیا 

فت؟ و چگونه آنها که کژپیکران و مثله شدگان، و الغران و فربهان دوباره به همان شکلی که بودند هستی خواهند یا

اند دوباره به وجود خواهند آمد؟ اما پیري، با اهانتهاي اندوه خیز، بر  در ایام قحط از طرف همنوعان خود خورده شده

به علت . جسماً بستري هستم …روحاً سالمم «: گفت پرسیدند، می چون حال او را می. او دست تطاول گشوده بود

با اینهمه، چون خدا چنین خواسته است، جز اینکه  …روم، نه بایستم، و نه بنشینم توانم راه ب بواسیر، دیگر نه می

براي بازداشتن بونیفاکیوس از شوریدن بر رم، او منتهاي کوشش خود را » توانم کرد؟ بگویم حالم خوب است، چه می

شروي گایسریک، بسیاري از به هنگام پی. کرده بود و در بازگرداندن او به وفاداري نسبت به دولت سهمی بسزا داشت

اسقفان و کشیشان از آوگوستینوس پرسیدند که آیا بر جاي بمانند یا فرار کنند؛ او فرمان داد تا بمانند، و خود نیز 

وقتی که واندالها هیپو را محاصره کردند، آوگوستینوس روحیۀ مردم گرسنه را با وعظها و . سرمشقشان واقع شد

چون از مال . ین ماه محاصرة شهر، در هفتاد و شش سالگی، جهان را بدرود گفتدر سوم. دعاهاي خود حفظ کرد

چه چیز قلب «: دنیا چیزي نداشت، وصیتی از خود باقی نگذاشت؛ اما براي سنگ گور خود چنین عبارتی نوشته بود

در تاریخ، » .تاب کند؟ این حقیقت که او زایر است و در آرزوي میهن خود بی یک مسیحی را از بار غم سنگین می

اي به این علت که  مسیحیت شرق هرگز وي را به زعامت نپذیرفت، تا اندازه. اند معدودي چنین نفوذي داشته

اي نیز به این جهت  اش بود، و تا اندازه اش کامال تابع احساسات و اراده تحصیالت محدودش بکل غیرقانونی و اندیشه

در شکل   وي،. اما در غرب، او مهر خود را بر االهیات کاتولیک زد. بودکه کلیساي شرق خود را تابع دولت قرار داده 

دادن به ادعاي کلیسا مبنی بر سلطه بر اذهان و دولت، سلف گرگوریوس هفتم و اینوکنتیوس سوم و در واقع 

ج فرعی شد؛ نبردهاي بزرگ پاپها با امپراطوران و شاهان در حقیقت نتای الهامبخش آن دو در این موضوع محسوب می

تا قرن سیزدهم بر فلسفۀ کاتولیک سلطه داشت، و به آن رنگی نوافالطونی داده بود، حتی . سیاسی اندیشۀ او بود

ویکلیف، هوس، و حتی لوتر به هنگام ترك کلیسا ایمان داشتند که . کرد آکویناس ارسطویی نیز غالباً از او پیروي می
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کیش بیرحمانۀ خود را بر اساس نظریات آوگوستینوس، در مورد گردند؛ و کالون  به نظریۀ آوگوستینوس باز می

در عین حال، نظرات او مردان خردمند را نیز برانگیخت و الهامبخش کسانی شد که . برگزیدگان و ملعونان قرار داد

تا  کوشیدند مسیحیتشان بیشتر با دل سرو کار داشت تا با مغز؛ متصوفان، در سلوك خود به جانب شهود خداوند، می

شاید . یافتند در مسیر او سیر کنند؛ و مردان و زنان، در خضوع و خشوع دعاهاي او، براي زهد خود مبنا و تعبیري می

هاي فلسفه و تصوف را در مسیحیت به هم پیوند داد و تقویت کرد و نه تنها براي  راز نفوذ او در این بود که رشته

  .راهگشا شدتوماس آکویناس، بلکه براي توماس آکمپیس نیز 

براي درك . تأکیدات ذهنی، عاطفی، و ضد عقلی او نشانۀ پایان ادبیات کالسیک و پیروزي ادبیات قرون وسطایی بود

تابانۀ خود را در جستجوي ثروت  قرون وسطی، ما باید شیوة تعقلی نوین، اعتماد مغرورانه به عقل و علم، و کوشش بی

همدالنه، خود را به جاي کسانی بگذاریم که از این مجاهدات و قدرت و یک بهشت زمینی فراموش کنیم، و 

دیدند که تمام رؤیاهاي  نگریستند و می سرخورده بودند و، در انتهاي یک دورة هزار ساله، از تعقل ایستاده و واپس می

لی مدینۀ فاضله به واسطۀ جنگ و فقر و توحش بر باد رفته است، و در امید سعادت آن سوي گور به دنبال تس

گرفتند؛ خود را به دامان  یافتند و از آن الهام می گشتند؛ با شنیدن داستان عیسی و دیدن شمایل او آرامش می می

انداختند و زندگیشان همراه بود با فکر حضور ابدي او، داوري گریز ناپذیرش، و کفارة مرگ  مهر و رحمت االهی می

ر کس دیگر، و حتی در عصر سوماخوس و کالودیانوس و قدیس آوگوستینوس بیش از ه. براي نجات بشر» پسرش«

او موثقترین، فصیحترین، و نیرومندترین . دارد سازد و با عباراتی رسا بیان می آوسونیوس، این خوي زمان را فاش می

.صداي عصر ایمان در مسیحیت است

VI  - کلیسا و دنیا  

شرك از نظر محتواي اخالقی به . ظرات تاریخی بوداستدالل آوگوستینوس علیه شرك، آخرین ردیه در بزرگترین منا

منزلۀ اشتغال به لذات نفسانی بر جاي ماند؛ اما از لحاظ مذهبی، فقط به شکل مراسم و آداب کهنی که مورد غمض 

ستایش مهرآگین و . عین یا پذیرش توأم با دگرگونسازي یک کلیساي غالباً متسامح واقع شد، به وجود خود ادامه داد

. ۀ قدیسان جاي پرستش ارباب انواع را گرفت، و طبیعت چندگانه پرست اذهان ساده و شاعرانه را اقناع کردصمیمان

پیکرهاي ایسیس و هوروس به تندیسهاي نوین مریم و عیسی جاي سپردند؛ جشن لوپرکالیاي رومی و عید تطهیر 

عید «معمول شد، جشن فلورالیا به » نوئل«تبدیل شد؛ به جاي ساتورنالیا مراسم » والدت عیسی«ایسیس به عید 

عید قیام «داد، و » روز ارواح«تبدیل گشت، یکی از اعیاد قدیمی مردگان جاي خود را به ) پنطی کاست(» پنجاهه

محرابهاي مشرکان به قهرمانان مسیحی تخصیص یافتند؛ بخور معطر، . جانشین جشن رستاخیز آتیس شد» مسیح

بی، و لباسها و سرودهاي روحانی پیشین، که پیروان ادیان کهن را خشنود هاي مذه چراغانی، نثار گل، دسته

ساخت، تنقیح و تطهیر شد و به صورت مراسم کلیسایی درآمد؛ و کشتن بیرحمانۀ موجود زنده به قربانی روحانی  می

  .تبدیل شد» آیین قداس«

ولتر به هنگام گشایش نمازخانۀ خود آوگوستینوس به ستایش قدیسان اعتراض کرده بود، آن هم با لحنی که بعدها 

خواهیم از آن مشرکانی که مردگان را  بیایید با قدیسان مانند خدایان رفتار نکنیم؛ ما نمی«: در فرنه به کار برد

پرستند تقلید کنیم؛ بگذارید براي آنان معبد نسازیم و محراب بنا نکنیم، بلکه با آثار و بقایاي آنان محرابی به نام  می

اجتناب ناپذیر االهیات عامه را ) گري انسان شکلی(مع هذا کلیسا خردمدانه آنتروپومورفیسم » .کتا برپا داریمخداي ی
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کلیسا در برابر ستایش شهیدان و یادگارهاي آنان نخست مقاومت نمود، سپس از آن استفاده کرد، و آنگاه . پذیرفت

ا مخالفت ورزید و به مؤمنان خویش اخطار کرد که باید با پرستش پیکرها و تندیسه. اش قرار داد مورد سوءاستفاده

آنها را فقط به منزلۀ عالماتی احترام کنند؛ اما حرارت احساسات عامه بر این تحذیرات فایق آمد و به افراطهایی 

یات طالع بینی، و غیبگویی را تقبیح کرد، اما ادب  کلیسا جادوگري،. انجامید که تمثال شکنان بیزانسی را برانگیخت

قرون وسطی، همچون قرینۀ کهن خود، مشحون از این سیئات بود؛ بزودي مردم و کشیشان عالمت صلیب را به 

شد، و خود تعمید به شکل  به هنگام تعمید اورادي خوانده می. منزلۀ وردي جادویی براي طرد شیاطین به کار بردند

معالجه به . ها یا زیورهاي تعمید گیرنده پنهان شده باشد شد تا مبادا ابلیسی در یکی از جامه ارتماسی برهنه انجام می

وسیلۀ خواب، که زمانی مردم در معابد آسکلپیوس به دنبالش بودند، حال در پرستشگاههاي قدیسان کوسماس و 

در چنین مواردي، . شد، و بزودي در صد پرستشگاه دیگر نیز عرضه گشت دامیانوس در رم به خواستاران عرضه می

روح انسان ساده . نمودند کردند، بلکه مردم بودندکه کشیشان را تحریض می بودند که مردم را فاسد میکشیشان ن

آید؛ او هر دینی  فقط از طریق حواس و تخیل، از طریق مراسم و معجزه، و از طریق افسانه و بیم و امید به هیجان می

عی بود که، در میان جنگ و یأس و فقر و مرض، مردم طبی. کند را که این امور را از او دریغ دارد طرد یا تقلیب می

ها  ها و کلیساها، در روشناییهاي مرموز و آواي شادیبخش ناقوسها، و در دسته هراسان پناه و تسلی خود را در نمازخانه

.و جشنها و مراسم پرشکوه بجویند

آمبروسیوس، که . در مردم رسوخ دهد کلیسا، در نتیجۀ تن دادن به این احتیاجات عامه پسند، توانست اخالقی نوین

همواره در ادارة امور خویی رومی داشت، کوشیده بود تا با منطبق ساختن آثار سیسرون با نیازهاي خویش اخالقیات 

مسیحی را بر اصول رواقی استوار سازد؛ در میان مسیحیان بزرگ قرون وسطی، از آوگوستینوس تا ساووناروال، آرمان 

اما این اخالق مذکر کمال . داد و تقواي تسلیم ناپذیر قالب اخالقیات مسیحی را تشکیل میرواقی خویشتنداري 

آنها به قدر کافی با رواقیان و اخالق رواقی سر کرده بودند، و دیده بودند که چگونه این اخالق . مطلوب مردم نبود

رامتري را داشتند تا در پرتو آنها انسانها مذکر نیمی از جهان را به خون کشانده است؛ از این روح آرزوي رسم و راه آ

براي نخستین بار در تاریخ اروپا، معلمان بشر خوي مهربانی، . بتوانند روزگار خود را با صلح و ثبات به سر آرند

کردند ـ فضایلی که شاید ریشه در منشأ پست  فرمانبرداري، فروتنی، صبر، رحم، طهارت، و عفت را تبلیغ می

اي با اوضاع زمان تطبیق داده شد  رواج آنها در نزد زنان داشت، اما، به شکلی قابل تحسین، به گونه اجتماعی کلیسا و

که نظم را به مردمی که به فساد اخالق گراییده بودند باز گرداند، بربرهاي یغماگر را رام ساخت، و خشونت دنیایی رو 

.به سقوط را به مالیمت تبدیل کرد

فحشا را به منظور مالیم ساختن آالم یک تکگانی   شرك،. یسا در زمینۀ روابط جنسی بودمهمترین اقدام اصالحی کل

رنجبار تحمل کرده بود، کلیسا فحشا را بدون کوچکترین ارفاق تقبیح کرد و معیار واحدي از وفاداري در زناشویی 

شید، اما فحشا همچنان بر جاي مع هذا، کامال موفق نشد؛ خوي خانوادگی را اعتال بخ. براي هر دو جنس تعیین نمود

شاید براي خنثا کردن یک غریزة جنسی شدید و افسار گسیخته بود . ماند، منتها به زوایاي اختفا و رسوایی رانده شد

که اخالقیات نوین کلیسا در اصل عفت به مبالغه گرایید و آن را به وسواسی تبدیل کرد و زناشویی و توالد را مادون 

ام العمري ـ که تبدیل به یک آرمانش کرده بود ـ قرار داد؛ مدتی طول کشید تا آباي کلیسا بکارت یا تجرد ماد

اما این واکنش پیرایشگرانه با در نظر گرفتن . اي با اصول نازایی دوام نتواند کرد تشخیص بدهند که هیچ جامعه

ی و شرقی، سقط جنین و کودك کشی هاي رم، مکاتب فحشا در بعضی از معابد یونان عفتیهاي آشکار در تماشاخانه بی

رویهاي  دار، تصاویر منافی عفت روي دیوارهاي پومپئی، رواج شناعت غیر طبیعی در یونان و روم، زیاده دامنه
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هاي کاتولوس و مارتیالیس، تاسیت و یوونالیس فاش  امپراطوران اولیه، شهوترانی طبقات عالی ـ چنانکه در نوشته

لیسا سرانجام به یک نظریۀ سالمتر رسید و در حقیقت، به مرور زمان، رویۀ مالیمی ک. شده است ـ قابل فهم است

بسیاري از . هایی وارد آمد در همان اوان به اصل توالد و زندگی خانوادگی لطمه. نسبت به معاصی جسمانی اتخاذ کرد

گویند و از مسئولیتهاي مسیحیان این قرون اولیه گمان کردند که اگر والدین، همسر، و کودکان خویش را ترك 

توانند خدا را بهتر اطاعت کنند یا از عذاب  زندگی بگریزند و هراسان به دنبال رستگاري فردي خودخواهانه بروند، می

در دین شرك، خانواده واحد اجتماعی و مذهبی بود؛ اما متأسفانه در مسیحیت قرون وسطی این . دوزخ آسانتر برهند

  .واحد تبدیل به فرد شد

هذا، کلیسا بنیان خانواده را از طریق توأم ساختن مراسم ازدواج با تشریفات پرشکوه مذهبی و اعتالي آن از یک مع 

. قرارداد ساده به عقدي مقدس تقویت کرد و، با ناگسستنی ساختن رشتۀ ازدواج، امنیت و منزلت زن را افزون ساخت

اینکه زن منشأ گناه و آلت دست شیطان است، متزلزل شد؛  تا چندي مقام زن با نظریۀ برخی از آباي کلیسا، مبنی بر

کلیسا، پس از قبول ازدواج، باروري . این نظریه تا حدي تعدیل شد  قایل شدند،» مادر خدا«اما، با احتراماتی که براي 

علماي  مادران را تقدیس نمود و سقط جنین یا کودك کشی را جداً ممنوع کرد؛ شاید براي امحاي این اعمال بود که

بر اثر نفوذ . دادند مرد در فراموشگاه ظلمات و تاریکی ابدي قرار می االهیات جاي هر کودکی را که بدون تعمید می

  .، براي کودك کشی مجازات اعدام وضع کرد374در   کلیسا بود که والنتینیانوس اول،

داري را  تگذار، و رومی یا بربر نظام بردهدر آن زمان، همه، اعم از اصیل آیین یا بدع. کلیسا بردگی را محکوم نساخت

. دانستند؛ معدودي از فیلسوفان به این امر اعتراض کردند، اما خود آنان نیز برده داشتند طبیعی و انهدام ناپذیر می

قانونهایی که امپراطوران مسیحی در این باره وضع کردند از قانونهاي آنتونیوس پیوس و مارکوس آورلیوس بهتر که 

ساخت؛  کرد به بردگی محکوم می اي ازدواج می قوانین دوران شرك هر زن آزادي را که با برده. هیچ، بدتر هم بودنبود 

امپراطور گراتیانوس . اش زنده سوزانده شود داشت که چنین زنی اعدام گردد و شوي برده قانون قسطنطین مقرر می

جز خیانت به کشور، متهم سازد، بدون تحقیق در ماهیت  اي موالیش را به هر جرمی ، به فرمان داد که هر گاه برده

اما کلیسا گرچه بردگی را قسمتی از قانون جنگ به شمار آورد، براي کاستن از عذاب . اتهام، بالدرنگ سوزانده شود

از طریق آباي کلیسا این اصل اعالم شد که همۀ مردم طبیعتاً مساوي . بردگی بیش از هر نهاد دیگر کوشش کرد

د، و شاید مقصود از این تساوي برابري از حیث حقوق قانونی و اخالقی بود؛ کلیسا این اصل را به کار بست، تا هستن

توانست به کشیشی  اي نمی اگر چه هیچ برده: پذیرفت آن حد که تمام مراتب و طبقات مردم را در جامعۀ خود می

کلیسا تمایزي . یی را طی کند و به عالیترین آن نایل شودتوانست تمام مراتب کلیسا برسد، اما بینواترین مردم آزاد می

را که قانون شرك میان آزار یک فرد آزاد و آزار یک برده قایل شده بود از میان برد؛ آزادي بردگان را تشویق کرد و 

. ار دادآن را نوعی کفاره در ازاي گناهان، یا شکرانه براي پیشامدهاي خجسته، یا تقرب به مسند قضاوت خداوند قر

با این حال، بردگی در سراسر قرون . مبالغ کثیري صرف آزاد ساختن مسیحیانی کرد که در جنگ اسیر شده بودند

.وسطی دوام یافت و سپس بدون یاري روحانیان از میان رفت

یاري  امپراطوران مشرك از خزانۀ دولت وجوهی براي. وجه تمایز مهم اخالقی کلیسا تهیۀ صدقات به میزان وسیع بود

. خود و بینوایان کارهایی کرده بودند» ارباب رجوع«دادند، و مشرکان متعین براي  هاي فقیر تخصیص می به خانواده

کلیسا ثروتمندان . شد به خود ندیده بود اما جهان هرگز چنان صدقاتی که به طریقی منظم از طرف کلیسا توزیع می

از ثروت خویش را از طریق کلیسا به مسکینان واگذارند؛ البته  هاي خود قسمتی کرد که در وصیتنامه را تحریض می
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داد، و  ها و اختالسهایی نیز در این امر راه یافت، اما بر روي هم کلیسا تکالیف خود را بخوبی انجام می سوءاستفاده

. کرد ا آن میاي است که یولیانوس، امپراطور مشرك، در یاري به مستمندان ب بهترین دلیل این امر رقابت حاسدانه

کرد، و غالباً؛ براي حفظ  کلیسا بیوگان، یتیمان، بیماران یا علیالن، اسیران، و قربانیان بالیاي آسمانی را یاري می

در بسیاري از موارد کشیشان هنگام . کرد طبقات پایین از استثمار بیرویۀ قدرتمندان و مالیاتهاي سنگین، مداخله می

زنان مسیحی، مانند فابیوال، پائوال، و مالنیا، . دادند ملک خود را به بینوایان میرسیدن به مقام اسقفی تمام مای

با تأسی به درمانگاه سازي مشرکان، کلیسا یا مؤمنان ثروتمند آن . دادند ثروتهاي خود را به امور خیریه تخصیص می

ر در قیصریۀ کاپادوکیا قدیس باسیلیوس کبی. کردند اي بیمارستانهاي عمومی تأسیس می سابقه به مقیاس بی

شد،  در راههایی که به زیارتگاهها منتهی می. بیمارستانی مشهور و همچنین نخستین آسایشگاه مبروصان را ساخت

بیوه زنان . دستور داد که در هر شهر یک مسافرخانه براي زایران بنا شود» شوراي نیقیه«هایی ساخته شد؛  مسافرخانه

مشرکان . یافتند کردند و در این کار فحواي جدیدي براي زندگی منفرد خود می براي توزیع صدقات نامنویسی می

. ستودند استقامت مسیحیان را در توجه از بیماران در شهرهایی که دستخوش قحطی و بیماري شده بودند می

رد مردم را در این قرنها، کلیسا براي اذهان مردم چه کرد؟ چون هنوز مدارس رومی برپا بودند، کلیسا اعتالي خ

در برابر » رمانتیک«در نظر کلیسا احساس برتر از عقل بود، از این لحاظ، مسیحیت واکنشی . دانست وظیفۀ خود نمی

کلیسا، چون معتقد بود که بقا مستلزم . به عقل بود؛ روسو فقط آوگوستینوس کوچکتري بود» کالسیک«ایمان 

ایمانهاي اساسی، و اکثریت پیروان کلیسا آرزومند معتقدات سازمان است و سازمان نیازمند توافق بر سر اصول و 

استوار مورد تأیید مراجع هستند، اصول اعتقادي خود را به صورتی جازم و الیتغیر تعریف کرد، شک را گناه شمرد، و 

ایی کلیسا مدعی شد که از طریق وحی االهی پاسخه. انتها با خرد سیال و افکار متغیر مردم آغاز کرد کشمکشی بی

ما که به توسط کتاب «: نویسد می) 307(براي مسائل کهن مبدأ، طبیعت، و سرنوشت انسان یافته است؛ الکتانتیوس 

تا به ) 197(ترتولیانوس نیز حدود یک قرن پیش » .ایم، به آغاز و انجام جهان واقفیم مقدس به حقیقت معرفت یافته

مسیحیت، با تغییر محور عالقۀ انسان از این جهان به جهان . دهمین حد پیش رفته و پایان فلسفه را اعالم کرده بو

دیگر، براي وقایع تاریخی توضیحاتی فوق طبیعی آورد، و بدین وسیله انفعاالً بنیاد پژوهش علل طبیعی را سست کرد؛ 

سفر  بسیاري از پیشرفتهایی که طی هفت قرن در پرتو علم یونانی حاصل شده بود فداي کیهانشناسی و زیستشناسی

  .پیدایش شد

آیا مسیحیت موجب انحطاط ادبی شد؟ بیشتر آباي کلیسا خصم ادبیات مشرکانه بودند و آن را مشحون از شرکی 

داشتند،  دانستند؛ اما با این حال بزرگترین آباي کلیسا آثار کالسیک را دوست می ابلیسی و فساد اخالقیی پرننگ می

، هیرونوموس، سیدونیوس، و آوسونیوس آرزومند سرودن شعر به سبک و مسیحیانی مانند فورتوناتوس، پرودنتیوس

گرگوریوس نازیانزوسی، یوحناي زرین دهن، آمبروسیوس، . ویرژیل یا نوشتن نثر به شیوة سیسرون بودند

هیرونوموس، و آوگوستینوس حتی در ادبیات از مشرکان معاصر خود ـ آمیانوس، سوماخوس، کالودیانوس، و 

هاي  اما بعد از آوگوستینوس شیوة نثر فاسد شد، نگارش التینی چنان به پستی افتاد که از واژه. ر بودندیولیانوس ـ برت

کرد؛ شعر التینی نیز مدتی به انحطاط افتاد، تا آنکه تدریجاً با سرایش  خشن و نحو گفتار عامیانه استفاده می

  .هاي مذهبی شکلی شاهوار یافت سروده

طغیانهاي انسانی . گی مسیحیت نبود، بلکه بربریت بود؛ دین نبود، بلکه جنگ بودعلت اساسی این پسروي فرهن

شاید اگر . ها را ویران یا فقیر کرد و زندگی ادیب و عالم را غیرممکن ساخت ها، و مدرسه ها، کتابخانه شهرها، صومعه
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. بود ویرانی بیش از این می حدي نظم را حفظ نکرده بود، میزان کلیسا، در تمدنی که در حال فرو ریختن بود، تا

توانند آن را  در میان اضطرابات زمان، کلیسا برجاي استوار است؛ امواج نمی«: گوید آمبروسیوس در این باره چنین می

در حالی که گرداگرد آن هر چیز به طرز وحشت انگیزي آشفته است، کلیسا براي تمام کشتی شکستگان . بلرزانند

.و غالباً هم چنان بود» .دارد مصونشان می بندري آرام است که از خطر

انحطاط امپراطوري در غرب، و افزایش . امپراطوري روم علم، سعادت، و قدرت را به دورة اعتالي کهن آن رسانده بود

فقر و گسترش خشونت، آرمان و امید جدیدي را، که بتواند آالم مردم را تسکین دهد و در برابر مشقات بردبارشان 

تا هنگامی که ثروت و غرور در . ري کرده بود؛ بدین گونه، عصري از قدرت به دورانی از ایمان جاي سپردسازد، ضرو

اما پس از آن نیز باز . دوران رنسانس بازنگشت، خرد ایمان را طرد نکرد و بهشت را به خاطر آرمانشهر ترك نگفت

یافت، بلکه فقط معرفت و قدرت را فزونی  یرسید و علم پاسخی نم دورانی در راه بود که در آن خرد به عجز می

ریخت و تبدیل  آنکه اصالحی در وجدان یا نیات پدید آورد؛ و طرح تمام آرمانشهرها بیرحمانه فرو می بخشید؛ بی می

تازه آنگاه بود که مردم دریافتند چرا زمانی : گشت به همان طرح تغییرناپذیر استثمار ضعیفان به دست قدرتمندان می

هاي نخستین مسیحیت، از علم و معرفت و قدرت و غرور روي گردانده بودند، و هزار  ان، در آن بربریت سدهنیاکانش

  .سال تمام به ایمان خاضعانه، امید، و نیکوکاري پناه جسته بودند

  

  فصل چهارم

  گیرد اروپا شکل می

325 -529  

  

I    - 577- 325: شود  بریتانیا انگلستان می  

امالك بزرگ به زیان . به جز دهقانان صاحب زمین، مرفه شدند  امپراطوري روم، تمام طبقات، در بریتانیا، زیر سلطۀ

خریدند، و دهقانان یا به رعیت تبدیل  این دهقانان وسعت یافت؛ در بسیاري از موارد، مالکان بزرگ دهقانان آزاد را می

ر ضد اشراف صاحب زمین، از متجاوزان بسیاري از دهقانان، ب. پیوستند شدند یا به پرولتاریاي شهرها می می

کردند  شهرها رشد می. سپرد از جهات دیگر، بریتانیاي روم به سوي سعادت ره می. کردند آنگلوساکسون پشتیبانی می

اي داشتند؛  هاي شیشه ها حرارت مرکزي و پنجره شد؛ بسیاري از خانه افزود، و ثروت زیاد می و بر تعدادشان می

هاي پشمین ممتازي، که بریتانیا هنوز هم  بافندگان بریتانیا پارچه. ن داراي ویالهاي مجلل بودندبسیاري از ثروتمندا

در قرن سوم، چند لژیون رومی براي حفظ امنیت خارجی و آرامش . کردند در جهان بدان شهره است، صادر می

  .داخلی کافی بود
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در شمال از طرف پیکتهاي کالدونیا؛ در مشرق و : افتادها به خطر  اما در دو قرن چهارم و پنجم امنیت در تمام جبهه

جنوب از جانب مهاجمان نورس و ساکسون؛ در غرب از سوي سلتهاي منقاد ناشدة ویلز، و گیلها و سکوتهاي 

هجومهاي ساحلی سکوتها و ساکسونها به طرز وحشت انگیزي  367تا  364در فاصلۀ سالهاي . ماجراجوي ایرلند

بریتانیایی و گالیایی این هجومها را دفع کردند، اما یک نسل بعد این هجومها از سر گرفته شد، شدت یافت؛ نیروهاي 

قسطنطین غاصب چند لژیون  407ماکسیموس و در  381در . و این بار دفع آنها به وسیلۀ ستیلیکو انجام گرفت

خصی خود فرا خواندند، و عدة کمی از بریتانیایی را که، براي دفاع از خاك خود بریتانیا ضروري بودند براي مقاصد ش

، اما )400(مهاجمان حمله به مرزها را آغاز کردند؛ بریتانیا از ستیلیکو یاري خواست . افراد این لژیونها زنده بازگشتند

شدند، او وقتی که بار دیگر به امپراطور هونوریوس متوسل . او سخت سرگرم راندن گوتها و هونها از ایتالیا و گل بود

رومیان دیگر  409در «: گوید بید می. توانند از خود دفاع کنند خ داد که بریتانیاییها باید خودشان هر طور که میپاس

ورتیگرن، پیشواي بریتانیا، چون با تجاوز وسیع پیکتها رو به رو شد، بعضی از قبایل شمالی » .فرمانرواي بریتانیا نبودند

به کمک ) یوتالند(از جوتلند ) یوتها(ۀ الب، آنگلها از شلسویگ، و جوتها ژرمن را به یاري طلبید، ساکسونها از ناحی

تحت فرماندهی دو برادر، که از روي بدگمانی هنگیست و  449، جوتها در )و شاید هم افسانه(بنابر روایات . آمدند

ا عقب راندند، قطعاتی از خوانده شده بودند، فرا رسیدند ژرمنهاي نیرومند پیکتها و سکوتها ر) نریان و مادیان(هورسا 

سرزمین را به عنوان پاداش دریافت داشتند، ضعف نظامی بریتانیا را دریافتند، و مژدة آن را به هموطنان خود 

اقوام ناخواندة ژرمنی در سواحل بریتانیا پیاده شدند؛ بریتانیاییها، بیشتر با شجاعت تا مهارت، در برابر آنها . فرستادند

نها طی یک قرن جنگ نامنظم گاه پیش رفتند و زمانی عقب کشیدند، سرانجام، توتونها پایداري کردند؛ ژرم

) سرزمین آنگلها(و خود را مالک سرزمینی ساختند که بعداً اینگلند ) 577(بریتانیاییها را در دیورام شکست دادند 

با خون آنان آمیختند؛ اقلیت  از آن پس بیشتر بریتونها پیروزي مهاجمان را پذیرفتند و خون خویش را. نامیده شد

سرسختی از آنها به کوههاي ویلز عقب نشستند و جنگیدند؛ برخی دیگر از دریاي مانش گذشتند و نام خویش را به 

شهرهاي بریتانیا بر اثر کشمکشهاي طوالنی خراب شد؛ حمل و نقل مختل گردید؛ صنعت به . برتانی فرانسه دادند

سستی گرایید؛ هنر دچار رخوت شد؛ و مسیحیت نو آغاز جزیرة منکوب خدایان شرك انحطاط افتاد، قانون و نظم به 

بریتانیا و زبانش توتونی شد؛ قوانین و نظامات رومی زایل گردید؛ و تشکیالت شهري . و آداب مشرکان ژرمنی شد

ی باقی ماند، اما در یک عنصر سلتی در خون، قیافه، خوي، ادبیات، و هنر انگلیس. رومی تبدیل به جوامع روستایی شد

  .گویش انگلیسی، که اکنون چون پلی میان زبان آلمانی و فرانسوي است، چیزي از آن به جاي نماند

هاي آرثر و شهسوارانش، و  اگر بخواهیم تب آن روزهاي پر مرارت را احساس کنیم، باید از تاریخ به سوي افسانه

قدیس گیلداس، که . ، روي گردانیم»حمایت از مسیحدر هم شکست مشرکان و «هاي سهمگین آنان براي  ضربه

، از )546؟(راهبی از ویلز بود، در کتاب عجیبی که نیمی تاریخ و نیمی موعظه است و در باب انهدام بریتانیا نام دارد 

 ، از دوازده جنگ)796حد (کند، ننیوس، مورخ متأخرتر بریتانیایی  در آن جنگها یاد می» محاصرة مونس بادونیکوس«

به تفصیل ) 1154-1100؟(جفري آومانمث . کند که آرثر انجام داد و آخرین آنها در کوه بادن نزدیک باث بود یاد می

گوید که چگونه آرثر به جانشینی پدر خود  کند و می اي دلپذیر از حوادث زندگی آرثر و جنگهایش یاد می و با شیوه

هاجم مصاف داد، ایرلند و ایسلند و نروژ و گل را تسخیر کرد، آثر پندراگون پادشاه بریتانیا شد، با ساکسونهاي م

محاصره نمود، رومیان را از بریتانیا راند، شورش برادرزادة خویش مودرد را به قیمت تلفات  505پاریس را در سال 

 542سنگین افراد خود خواباند، او را در نبرد وینچستر کشت، خودش در آنجا زخمی مهلک برداشت، و به سال 

: چنین می گوید) 1143- 1090؟(ویلیام آوممزبري. میالدي چشم از جهان فرو بست
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مرد، قدرت بریتونها سخت کاهش یافت، و اگر آمبروسیوس، تنها فرد زنده مانده از ] برادر ورتیگرن[وقتی که ورتیمر 

آرثر زمانی دراز . ته بودندراند، بکلی از میان رف بربرهاي جسور را با یاري مؤثر آرثر جنگجو عقب نمی …رومیان، 

سرانجام در . کشتی شکستۀ کشور را از غرق شدن حفظ کرد و روحیۀ ضعیف هم میهنان خود را به جنگ برانگیخت

کوه بادن، با اتکا به تمثال مریم که به زره خود نصب کرده بود، به تنهایی با نهصد تن از افراد دشمن درآویخت و آنان 

  . پراکندرا با تلفاتی باورنکردنی 

فقط باید راضی باشیم به اینکه آرثر را اساساً یک قیافۀ مبهم ولی . موافقت کنیم» باور نکردنی«بیایید بر سر کلمۀ 

بقیۀ داستان را باید به کرتین دو تروا، تامس ملري خوش . تاریخی قرن ششم بدانیم که شاید نه قدیس بود و نه شاه

  .بیان، و تنیسن پاك سرشت واگذاریم

II    - 529- 160: ایرلند  

آنان هزار سال قبل » جزیرة مه آلود و پرباروبر«توانیم خالف آن بگوییم ـ که  ایرلندیها چنین باور دارند ـ و ما هم نمی

از میالد مسیح مسکن یونانیان و سکوتها بود و سرکردگان نخستین آنان ـ کوهولین، کونور، و کونال ـ پسران خدا 

وصف » پر جمعیت و حاصلخیز«م به آن جزیره رسید و آن را  ق 510فنیقی، در حدود سال هیمیلکو، مکتشف . بودند

م ماجراجویانی سلتی از گل یا بریتانیا، یا هر دو، به آن جزیره وارد شدند و بر مردم آن، که  شاید در قرن پنجم ق. کرد

اي را  الشتات و نیز یک نظام نیرومند طایفهسلتها ظاهراً تمدن آهنین ه. ما اطالع درستی از آنها نداریم، چیره آمدند

ساخت که تأمین وحدت و تشکیل یک کشور  این نظام هر فرد را چنان به قبیلۀ خویش مغرور می. با خود آوردند

جنگید، در  به مدت هزار سال، هر قبیله با قبیلۀ دیگر و هر سرزمین با سرزمین دیگر می. کرد ثابت را غیرممکن می

پرداختند؛ و پیش از ظهور قدیس پاتریکیوس وقتی این  ا افراد هر قبیله با هم به ستیز میفواصل این جنگه

  . شد دفن می شدند، جسدشان ایستاده و آمادة جنگ رو به دشمن، ایرلندیهاي صالح کشته می

الح نژاد، یا به این شاهان کهن شاید از لحاظ تکلیف اص. رفتند بیشتر شاهان در نبرد، یا به دست آدمکشان، از دنیا می

خواستند، بر طبق سنت ایرلندي، حق ازالۀ بکارت هر عروسی را پیش  منزلۀ نمایندگان خدایانی که نوبر هر چیز را می

هر قبیله نام اعضاي . ستودند شاه کنکوبار را، به سبب تعلق خاصش به این وظیفه، می. از تسلیم او به داماد داشتند

به صورت » از بدو پیدایش جهان«نام پادشاهان و شرح جنگها و رسوم قدیم خود را نامۀ آنها، همچنین  خود و شجره

  . داشت مکتوب نگاه می

سلتها خود را به صورت طبقۀ فرمانروا مستقر ساختند و قبایل خود را در پنج سرزمین پادشاهی ـ آلستر، لنستر 

نج سرزمین سلطنتی داشت، اما تمام قبایل شهر هر یک از این پ. شمالی، لنستر جنوبی، مانستر، و کانات ـ پراکندند

کرد و در آغاز سلطنتش در  هر یک از شاهان در آنجا تاجگذاري می. تارا واقع در میث را به پایتختی ملی برگزیدند

داد تا قانونی که در تمام قلمروهاي شاهی متبع باشد وضع  را تشکیل می» مجمع بزرگان تمام ایرلند«همانجا فش یا 

براي جاي . هاي قبیله را تصحیح نماید، و همۀ اینها را در بایگانی ملی ضبط کند نامه وابق مربوط به شجرهکند، س

یک شوراي . دادن این مجمع، شاه کورمک مکایرت، در قرن سوم تاالر بزرگی ساخت که بنیانش هنوز برجاست

شد، براي آن  سرزمین پادشاهی تشکیل میهر سال یا هر سه سال یک بار در پایتخت هر ) اوناچ یا اینک(اي  ناحیه

پس از پایان شورا، بازیها، . داد کرد، و وظیفۀ دادگاه بخش را انجام می کرد، مالیات وضع می ناحیه قانونگذاري می
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پسند، داستانسرایی،  موسیقی، آواز، تردستی، نمایشهاي عامه: گشت هاي عمومی، و سرگرمیهاي دیگر آغاز می مسابقه

بخشید، و عدة زیادي از مردم محل در آن شرکت  و عروسیهاي متعدد به این مراسم لطفی خاص میانشاد شعر، 

سازد، این سازش حکومت مرکزي با آزادي محلی  از این مسافت زمانی، که آن منظره را براي ما جذاب می. کردند می

.بقا داشت 1168تا » اي شوراي ناحیه«و  560تا » مجمع بزرگان«. رسد تقریباً آرمانی به نظر می

میالدي  160توانیم یک چهرة تاریخی به شمار آوریم تواتا است که در حدود  نخستین شخصیتی را که ما واقعاً می

بر ویلز هجوم برد و غنیمتی فراوان به چنگ آورد، آنگاه به گل حمله ) 358حد (شاه نیل . کرده است فرمانروایی می

ایرلندي کشته شد؛ بیشتر پادشاهان بعدي از ساللۀ او بودند، که به خاندان او کرد و در ساحل رود لوار به دست یک 

پیش از آن زمان . ، قدیس پاتریکیوس به ایرلند آمد)لیري(در پنجمین سال سلطنت پسر او، الیگایره . نیل مشهورند

شامل شعر و داستان ایرلندیها الفبایی با خطوط مستقیم و ترکیبات مختلف اختراع کرده بودند؛ ادبیات وسیعی 

کیش آنها نوعی . داشتند که سینه به سینه منتقل شده بود؛ و در سفالسازي و برنزکاري و زرگري مهارت یافته بودند

چند خدایی جان گرایانه بود که بنیانش بر پرستش آفتاب و ماه و اشیاي طبیعی مختلف استوار بود و پیروانش به 

اي از کاهنان  طایفه. هاي آنها در صدها نقطۀ ایرلند قرار داشت اشتند که مجسمهپریها، شیطانها، و جنهایی اعتقاد د

راندند،  کردند، با عصاها و چرخهاي جادویی بر خورشید و بادها فرمان می سفیدپوش به نام دروئیدها غیبگویی می

به نسلهاي متوالی منتقل  سپردند و آوردند، وقایع و اشعار قبیله را به خاطر می رگبارها و آتشهاي سحري پدید می

دادند، قضاوت  کردند، به شاهان اندرز می دادند، جوانان را تربیت می ها انجام می کردند، مطالعاتی درباب ستاره می

در میان بتهاي مقدس یک بت . گزاردند نوشتند، و در مذبحهاي روباز براي خدایان قربانی می کردند، قانون می می

نام داشت و خداي تمام قبایل ایرلندي بود؛ ظاهراً نخست زادة هر خانواده براي این خدا  زرپوش بود که کروم کرواك

مردم جزیره به تناسخ معتقد . اي بود براي پیشگري از تکثیر زیاده از حد نفوس شد ـ شاید این کار وسیله قربانی می

آن سوگ و خیانت و شدت و خشونت  که در«اندیشیدند  اما به یک جزیرة بهشتی در آن سوي دریا نیز می  بودند،

وجود ندارد، بلکه موسیقی گوشنوازي در آن هست؛ سرزمینی زیبا و شگفت، پیچیده در مه، با مناظري که قابل 

در داستانی آمده بود که شاهزاده کونال، به هیجان آمده از این وصف، بر قایقی از » .قیاس با سرزمینهاي دیگر نیست

.تن آن سرزمین خجسته به راه افتادمروارید نشست و براي یاف

یک گاهشمار تاریخی، که به وسیلۀ بید . مسیحیت یک یا دو نسل پیش از قدیس پاتریکیوس به ایرلند راه یافته بود

پاالدیوس از سوي پاپ کلستینوس مقام اسقفی «: نویسد چنین می 431تأیید شده است، در شرح مربوط به سال 

اما پاالدیوس در همان سال مرد و » .شود قف مسیحیان ایرلند بدینجا فرستاده میگرفته و به عنوان نخستین اس

  .شد) قدیس حامی جزیره(افتخار کاتولیک کردن مردم ایرلند نصیب پاتریکیوس 

اي  چون پسر خانواده). 389حد (در یک خانوادة متوسط متولد شد  پاتریکیوس در ده بوناونتا، از غرب انگلستان، 

وي تعلیمات رسمی چندانی نگرفت، و همواره عذر تقصیر روستایی . م رومی پاتریکیوس را به او دادندرومی بود، نا

خواست؛ اما کتاب مقدس را چنان با خلوص و ایمان مطالعه و حفظ کرده بود که تقریباً براي هر  بودن خود را می

او را اسیر کردند و به ایرلند ) ایرلندیها(ت شانزده ساله بود که مهاجمان سکو. توانست از آن شاهد بیاورد منظور می

عالقگی به  در آن ساعت تنهایی به مسیحیت ملهم شد؛ از بی. بردند و مدت شش سال در آنجا به خوکچرانی گماردند

رفت و در هر  خاست و بیرون می گوید، هر روز پیش از فجر برمی دین یکباره به زهد گرایید؛ به طوري که خود او می

سرانجام فرار کرد و راهی به دریا جست؛ ملوانان . پرداخت حتی در زیر باران و برف و تگرگ ـ به عبادت میهوایی ـ 
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از آنجا با مشقت به . او را ، در حالی که مهموم و افکنده حال بود، به کشتی نشاندند و به گل یا شاید به ایتالیا بردند

اي او را به ایرلند باز  اما انگیزه. سالی با آنان به سرآوردانگلستان بازگشت، به والدین خویش پیوست، و دو سه 

این احساس را به رسالتی از . شائبۀ مردمش خواند ـ شاید خاطرة زیبایی روستایی آن جزیره، و یا مهربانی بی می

  به لرن و اوسر رفت، براي کشیش شدن تحصیل کرد و رسماً. جانب خدا براي مسیحی ساختن ایرلندیها تعبیر کرد

وقتی خبر مرگ پاالدیوس به اوسر رسید، پاتریکیوس به اسقفی منصوب گردید و با . به این سمت ارتقا یافت

پاتریکیوس در آنجا مردي روشنفکر و مشرك، به نام  ).432(یادگارهایی از پطرس و بولس به ایرلند فرستاده شده 

آن پادشاه را به دین مسیح درآورد؛ اما براي تبلیغ مذهبی مع هذا او نتوانست . الیگایره، را بر تخت پادشاهی تارا یافت

دروئیدها با او مخالفت ورزیدند و قدرت سحر و جادویشان را به رخ مردم کشیدند؛ . خود از او آزادي کامل گرفت

در . تپاتریکیوس، به کمک اوراد جنگیرانی که براي دفع ارواح خبیثه همراه خود آورده بود، با آنان به مقابله برخاس

گوید که در کار خود با آنها مواجه شده  کتاب اعترافات، که در سنین کهولت نوشت، پاتریکیوس از خطراتی سخن می

دوازده بار به جانش سوء قصد شد یک بار او و دستیارانش دستگیر شدند و دو هفته زندانی گشتند و به مرگ : بود

در روایات موثق دهها داستان . وا داشتند تا آزادشان سازند تهدید شدند؛ اما برخی از دوستانش دستگیر شدگان را

داد،  به کوران بینایی و به کران شنوایی می« : گوید ننیوس می. جذاب و پرکشش از معجزات او نقل شده است

ن داد، نه تن از میا ساخت، اسیران را نجات می بخشید، ارواح خبیث را از بدن جنزدگان خارج می مبروصان را شفا می

اما شاید شخصیت پاتریکیوس ـ پایداري او در اعتقادش و پافشاري پر » .کتاب نوشت 365مردگان برخیزاند، و 

او مرد حلیمی نبود، و براي نثار . حرارتش در کار ـ در گروانیدن ایرلندیها به مسیحیت نقش بیش از کرامات او داشت

. تی این جازمیت مغرورانه اعتقاد مردم را به او راسختر کردرحمت و لعنت، هر دو، به یک اندازه آمادگی داشت؛ اما ح

ها تأسیس کرد، و براي  ها براي راهبان و راهبه او شخصاً کسانی را به کشیشی برگزید، کلیساها ساخت، صومعه

کاري کرد که ورود به قلمرو کلیسا ماجرایی . نگهبانی از فتوحات دینی خود همه جا گروهی سرباز روحانی گماشت

گرف به نظر آید؛ بر گرد خود مردان و زنان شجاع و مخلص فراهم آورد که به خاطر اشاعۀ بشارت نجات انسان هر ش

او تمام ایرلندیها را به دین مسیح در نیاورد؛ هنوز در بعضی نقاط شرك و ادبیات . کردند محرومیتی را تحمل می

شد در  ، می)461(ا وقتی که چشم از جهان فرو بست منظوم آن باقی بود، و تا امروز هم اثرات آن باقی است؛ ام

توان بر زبان  شأنش گفت که به تنهایی توانست دین یک ملت را تغییر دهد ـ سخنی که دربارة هیچ کس دیگر نمی

توان از زنی نام برد که بیشترین تالش را در راه  از نظر محبوبیت در نزد مردم ایرلند، بعد از پاتریکیوس می .راند

بنابر روایات، قدیسه بریجت دختر یک کنیز و یک پادشاه بود؛ ولی ما از داستان . م مبانی پیروزي او به خرج دادتحکی

پس از غلبه بر موانع بیشمار، . دانیم ، یعنی سالی که در سلک تارکان دنیا درآمد، چیزي نمی476زندگی او پیش از 

شود، بنا کرد؛  که هنوز هم از روي همین نام کیلدر خوانده میاي  را، در ناحیه) کیل دارا(» کلیساي درخت بلوط«وي 

اي تبدیل شد که در شهرت چیزي از مدرسۀ شهر  این کلیسا بزودي به دیر راهبان، صومعۀ راهبگان، و نیز مدرسه

، در حالی که در سرتاسر جزیره مورد احترام بود، درگذشت؛ 525بریجت حوالی سال . پاتریکیوس، آرما، کم نداشت

یک نسل بعد، قدیس روادهان تارا را لعن . هنوز هم ده هزار تن از زنان ایرلند نام او ـ مري دگیل ـ را بر خود دارند

، تاالرهاي کهن ترك شد و شاهان ایرلند، که هنوز داراي فرهنگ مشرکانه 558کرد؛ پس از مرگ شاه درمید در سال 

  .بودند، به دین مسیح ایمان آوردند
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III  - مد فرانسهپیش درآ

  480- 310: آخرین روزهاي گل قدیم – 1

. در قرون چهارم و پنجم، گل از نظر مادي سعادتمندترین و از نظر معنوي مترقیترین ایالت امپراطوري روم غربی بود

ورانش در کار خود مهارت داشتند، رودها و دریاهاي آن معابري پر تردد براي کاالهاي  خاك آن حاصلخیز بود، پیشه

آرل، بوردو، تولوز، لیون،  کرد و در ناربون، شان را دولت تأمین می دانشگاههایی که هزینه. رفت گانی به شمار میبازر

رفتند؛ معلمان و خطیبان و شاعران و عارفان از احترام و ستایشی برخوردار  مارسی، پواتیه، و تریر رو به ترقی می

ه زعامت آوسونیوس و سیدونیوس، گل رهبري ادبی اروپا را ب. بودند که معموال خاص دولتمردان و مشتزنان بود

  .دار شد عهده

در بوردو زاده  310وي، که در حوالی سال . دکیموس ماگنوس آوسونیوس شاعر و مظهر این عصر سیمین گل بود

یش تعلیم و تربیت خود را در همان شهر گرفت، و بعدها فضایل معلمان خو. شد، پسر بزرگترین پزشک آن شهر بود

را در اشعار شش وتدي خوشاهنگ و روان، با یاد کردن از لبخندهاي آنان و به فراموشی سپردن آزارهایشان، براي 

دستور «تالطم زندگی خود، او نیز استاد دانشگاه بوردو شد؛ به مدت یک نسل  در سالهاي بعدي بی. جهانیان باز گفت

تعلیم داد، و گراتیانوس ) یعنی فن خطابت و فلسفه(» انی بیانعلم مع«و ) یعنی ادبیات به اصطالح آن زمان(» زبان 

کند شخص  فرزندان، و شاگردان خویش می وصف مهرآمیزي که از والدین، عموها، زن، . امپراطور آینده را تربیت کرد

خانه و با شوق وافر از . اندازد را به یاد اوضاع خانوادگی و زندگی یک شهر دانشگاهی امریکا در قرن نوزدهم می

در . گوید مزارعی که از پدر به ارث برده بود و امید داشت که سالهاي آخر عمر خود را در آن به سر برد سخن می

بگذار همواره چون امروز زندگی کنیم، و نامی را که هر یک «: گوید نخستین سالهاي ازدواجش به زن خود چنین می

تو و من باید همیشه جوان بمانیم، و تو همواره براي من  …. مدر بهار عشق خود به یکدیگر داده بودیم ترك نگویی

چندي بعد آن دو نخستین کودکی را که این زن » .ما هرگز نباید حساب سالیان عمر خود را داشته باشیم. زیبا باشی

زادة من  اي نخست«: گوید سالها بعد، با مهري فراوان، از آن کودك چنین سخن می. براي او آورده بود از دست دادند

درست در همان زمان که اداي نخستین . که به نام خود من نامیده شدي، هرگز بدون زاري رهایت نخواهم کرد

  در آغوش وي، تو با نیاي بزرگت در یک گور، . ما به عزاي مرگت نشستیم …کلمات کودکانه را یاد گرفته بودي 

. از آوردن دختر و پسري براي او، زندگی را بدورد گفتزن او در نخستین سالهاي ازدواج خوششان، پس » .اي غنوده

آوسونیوس چندان دلبستۀ وي بود که دیگر ازدواج نکرد و در سنین پیري، با اندوهی تازه از رنج فقدان وي، و از 

.گوید اي که با توجه دستها و صداي پاهاي او آشنا بود، سخن می انگیز خانه سکوت غم

. صاویر روستایی، التینی ناب، و روانی ویرژیل وارشان مقبول طبع مردم آن زمان واقع شداشعار او با لطافت عاطفی، ت

دانست، و سوماخوس در آثار ویرژیل چیزي که  پاولینوس، که بعداً قدیس شد، نثر خود را همپایۀ نثر سیسرون می

یر بود دلبستۀ منظرة زیباي آن رود شاعر وقتی که با گراتیانوس در تر. یافت زیباتر از موسال اثر آوسونیوس باشد نمی

گوید که چگونه از میان بهشتزار تاکستانها، باغستانها، ویالها، و  کند و می شده بود؛ وي این رود را وصف می

هاي رود و نواحی خوش  اي سرسبزي کناره گذرد؛ با خواندن شعر او انسان براي لحظه کشتزارهاي پرحاصل می

با عدول از آن سبک اصیل، ابیاتی ساده و تکراري در وصف ماهیان دوست داشتنی   ،کند؛ بعد جریانش را احساس می

این شور ویتمنی براي تصویر خویشان، معلمان، شاگردان، و ماهیان حتی در احساس همه جانبه و . سراید رودخانه می
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، دیگر ممکن )ادبیات(آوسونیوس، پس از سی سال تدریس دستور زبان . فلسفۀ با روح خود ویتمن هم نظیر ندارد

هاي ممتدي از دوستی و ستایشهاي مکرر است؛ اما آن عده  اشعار او رشته. نبود به چیزي جز عواطف ادبی عشق ورزد

ها خرسند  شناسند ندرتاً از این ستایشنامه از ما که چنین عموهاي مجذوب سازنده یا استادان محسور کننده را نمی

  .شوند می

، گراتیانوس، که حال امپراطور شده بود، مربی پیر خود را فرا خواند و او و )375(ول مرد وقتی که والنتینیانوس ا

آوسونیوس در زمانی کوتاه مراتب ترقی را پیمود و به ترتیب ضابط کل . کسانش را به مشاغل عالی برگماشت

به اصرار وي، گراتیانوس . رسیدایلوریکوم، ایتالیا، افریقا، و گل شد؛ سرانجام در شصت و نه سالگی به مقام کنسولی 

به . مقرر داشت از طرف دولت به مؤسسات تربیتی، شاعران و پزشکان، و حفاظت هنرهاي باستانی کمک مالی شود

وقتی که پاولینوس قدیس شد، آوسونیوس بس . سبب نفوذ او، سوماخوس ضابط کل رم، و پاولینوس استاندار شد

آوسونیوس . از هر سو مورد تهدید واقع شده بود، به چنان مردانی احتیاج داشت متأثر گردید؛ زیرا امپراطوري روم، که

ها، و افسانه سراییهایش به  گرفت؛ ذوقها، موضوعها، منظومه خود نیز مسیحی بود، اما مذهبش را زیاد جدي نمی

  .گرفتند طرزي فاحش ازسنت شرك مایه می

توانست  حال پدر بزرگ بود و می. ست سال دیگر در آنجا زیستاین شاعر پیر، در هفتادسالگی به بوردو بازگشت و بی

به نوة خود . اشعار آکنده از مهر پدرانۀ زمان جوانی خود را با مهر پدربزرگانۀ مناسب حال این سنش وفق دهد

و اي پرآژنگ دارد، هیچ گاه مترس  هر چند که دبستان پر است از صداي چوب استاد، و آموزگار پیر چهره«: گوید می

اگر او چوب را براي قدرتنمایی تکان . ها در طی ساعات روز لزره بر اندام تو اندازد مگذار که تشرها یا صداي تازیانه

پدر و مادر تو نیز در دوران کودکی . فقط براي جذبه گرفتن است …گیرد  اي از ترکه به دست می یا دسته  دهد، می

آوسونیوس چندان » .تا صفابخش زمان پیري آسوده و آرام من باشنداین مراحل را گذراندند و چندان زنده ماندند 

آپولیناریوس سیدونیوس در نثر گلی قرن پنجم همان  !خوشبخت بود که پیش از هجوم سیل آساي بربرها درگذشت

، هنگامی که پدرش ضابط کل گل بود، در 432وي به سال . مقامی را داشت که آوسونیوس در نظم گلی قرن چهارم

 455نیایش نیز همان شغل را داشت، و مادرش یکی از منسوبان آویتوس بود که بعداً در . چشم به دنیا گشود لیون

جهیز زنش، . شرایطی از این بهتر دیگر ممکن نبود. با سیدونیوس ازدواج کرد 452امپراطور شد، و دخترش در 

ل فقط صرف دید و بازدید از دوستان اشرافیش زندگی او چندین سا. پاپیانیال، ویالیی مجلل در نزدیکی کلرمون بود

هاي روستایی خود  ورزیدند، در خانه اینان مردمی مهذب و با فرهنگ بودند که اندکی به قمار و تناسایی مهر می. شد

آلودند؛ وقتی که گوتهاي مهاجم آمدند، این اشراف نتوانستند از  زیستند و دست خود را کمتر به سیاست می می

اي به زندگی شهري نداشتند؛ در آن زمان اعیان فرانسوي و  اینان عالقه. با تجمل خود به دفاع برخیزندآسایش توأم 

اطاق داشتند، تمام  125در این ویالهاي گسترده و پراکنده، که بعضاً . دادند بریتانیایی روستا را به شهر ترجیح می

  نقاشیهاي دیواري از مناظر زیبا، رهاي ستوندار، کفهاي موزاییک، تاال: راحتیها و زیباییها یکجا گردآمده بود

هاي مرمري و برنزي، آتشدانها و حمامهاي بزرگ، باغها و زمینهاي تنیس، و فضاي جنگلی که در آن بانوان و  مجسمه

ر تقریباً هر ویال کتابخانۀ خوبی داشت که از آثا. توانستند با پرندگان شکاري محتشمانه به صید پردازند آقایان می

برخی از دوستان سیدونیوس از گردآوران کتاب . کالسیک ادبیات شرك و بعضی متون ارجمند مسیحی انباشته بود

نهادند و به فرهنگی  بودند و بی شک در گل نیز، مانند رم، ثروتمندان به صحافی خوب بیش از مطالب کتاب ارج می

  .آوردند خرسند بودند که از جلد زیباي کتب خود به دست می

www.IrPDF.com



١٧٨٧

یدونیوس جانب نیکوتر این زندگی آراسته را ـ یعنی مهمان نوازي، نزاکت، نشاط، و تهذب اخالقی آن را ـ با س

وقتی که آویتوس براي امپراطور شدن به رم رفت، . کند رشحاتی از شعر آراسته و نثر خوشاهنگ وصف می

یک سال بعد با آویتوس، ). 456(راید اي براي خیر مقدم بس سیدونیوس در التزامش بود و مأموریت یافت تا مدیحه

بار دیگر به رم آمد و، در آخرین مراحل نزع کشور، مقام  468که از امپراطوري خلع شده بود، به گل بازگشت؛ اما در 

زیست، جامعۀ اشراف گل و رم  او، که در میان آن هرج و مرج با آرامش خاطر می. مهم ضابط کل رم را به دست آورد

کرد  گرفت و در تصنع و آراستگی با آنها برابري می هاي پلینی و سوماخوس مایه می ی که از سبک نامههای را در نامه

کرد  گفت با چنان دقتی همراه می ادبیات اکنون چندان چیزي براي گفتن نداشت، و آنچه را هم که می. وصف نمود

وجه خود شامل رواداري دینی خوشخویانه و  ها در بهترین این نامه. ماند که جز زیور لفظی چیزي در آن به جا نمی

. اي است که ادبیات فرانسه را از روزگاري که هنوز فرانسوي نشده بود آراسته است تفاهم مشفقانۀ رادمرد فرهیخته

سیسرون، سنکا، پلینی، سوماخوس، ماکروبیوس، و . سیدونیوس عشق رومی به صحبت سبکسرانه را به گل ارمغان برد

پیوندد و تقریباً همه  بوو، و آناتول فرانس می ـ  رنان، سنت  خط مستقیم به مونتنی، مونتسکیو، ولتر، سیدونیوس را یک

.اند نمایندة یک روح واحدند که در پیکرهاي متعدد تجلی نموده

در . براي اینکه مبادا سیدونیوس را بد معرفی کرده باشیم، باید بگوییم که وي یک مسیحی خوب و اسقفی دلیر بود

در آن ایام اسقف . ، برخالف انتظار و میل خویش، یکباره از مقام غیر دینی خود به اسقفی کلرمون ارتقا یافت469

داري رهبري روحانی، یک مدیر کشوري هم باشد؛ و مردان مجرب و ثروتمندي مانند  بایست، عالوه بر عهده می

اي  سیدونیوس، که چندان بهره. شد ؤثرتر واقع میآمبروسیوس و سیدونیوس خصالی داشتند که از تبحر در االهیات م

ها مبادرت ورزد، ظروف نقرة خود را به مسکینان  از این دانش نداشت، به جاي آنکه تکفیر کند و به صدور لغتنامه

یابیم که گاه دعاي پیروان خود  هاي او چنین در می از یکی از نامه. بخشود داد و با سهولت خطرناکی گناهان را می می

سرانجام وقتی ائوریک، شاه ویزیگوتها، تصمیم . کرد تا آنها بتوانند با خوردن و آشامیدن رفع خستگی کنند را قطع می

چهار سال تمام، هر . گرفت اوورنی را ضمیمۀ قلمرو خود سازد، واقعیت رشتۀ این زندگی مطبوع را از هم گسیخت

سیدونیوس به نیروي دیپلوماسی و دعا با آنها . کردند میتابستان، گوتها کلرمون، حاکمنشین اوورنی، را محاصره 

اي نزدیک کارکاسون زندانی  جنگید، اما شکست خورد، وقتی که شهر باالخره سقوط کرد، او را اسیر کردند و در قطعه

؛ دانیم ما نمی  چه مدت پس از آزادي خود زیست،. دو سال بعد آزاد و به اسقفیۀ خود فرستاده شد). 475(نمودند 

با مرگی مقدس، از رنجها و بارهاي سنگین زندگی خالص «کرد  همین قدر آگاهیم که در چهل و پنجسالگی آرزو می

وي ایمان خود را به امپراطوري روم از دست داده بود، و حال تمام امید خویش را براي حفظ تمدن به » .شود

  .ه گرفت و او را قدیس کردکلیسا اشعار نیمه مشرکانۀ او را نادید. کلیساي رومی بسته بود

  511-240: فرانکها  – 2

مردم هنوز . تیرگی آن شب راه اغراق بپوییم  ما نباید دربارة. با مرگ سیدونیوس، شام تیرة بربریت گل را فرا گرفت

ساختند، و به کارهاي  کردند، شعر می کردند، مسکوك ضرب می مهارتهاي اقتصادیشان را داشتند، کاال مبادله می

قلمرو ویزیگوتها در جنوب ) 507- 484(و آالریک دوم ) 484- 466(پرداختند؛ در دوران فرمانروایی ائوریک  ي میهنر

، آالریک 506در . باختري گل چندان منظم، متمدن، و مترقی بود که حتی تحسین خود سیدونیوس را نیز جلب کند

اي بود که روابط میان نفوس  ن نامۀ نسبتاً روشنفکرانهاي از قوانین سرزمین خود را انتشار داد؛ این خالصه قانو خالصه

قانون نامۀ مشابهی نیز از طرف شاهان بورگونی، که . کرد رومی ـ گالیایی را با فاتحان، به نحوي منطقی، تعیین می
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تا . تدوین شد 510مردم و قدرت خود را به نحوي صلحجویانه در جنوب شرقی گل مستقر ساخته بودند، در سال 

ي قانون رومی در بولونیا درقرن یازدهم، اروپاي التین طبق قوانین گوتها و بورگونی، و قوانین مشابه فرانکی، اداره احیا

.شد  می

میالدي است، یعنی سالی که امپراطور آورلیانوس آنها  240شود مربوط به  نخستین ذکري که در تاریخ از فرانکها می

ـ در اوایل قرن پنجم در شیبهاي باختري راین سکنا  »ساحلی«هاي ریپوئر ـ فرانک. را در نزدیکی ماینتس مغلوب کرد

، آن را پایتخت خود ساختند؛ و قدرت خود را در درة راین از آخن تا مس بسط )463(گزیدند؛ کولونی را گرفتند 

نکهاي سالیان نام خود را فرا. برخی از قبایل فرانک در ساحل خاوري رود ماندند و نام خود را به فرانکونیا دادند. دادند

اینان از آنجا رو به جنوب و باختر حرکت . گرفته باشند) ندرلند(در هلند ) آیسل کنونی(ممکن است از رود ساال 

گسترش آنان بیشتر از . منطقۀ میان رود موز، دریاي شمال، و رود سوم را اشغال کردند 356کردند و در حدود سال 

ا دعوت امپراطوري روم براي سکونت در زمینهاي کم جمعیت صورت گرفت؛ در اثر راه مهاجرت آرام، و گاه حتی ب

فرانکها زبان . دادند ، نیمی از نفوس شمال گل را فرانکها تشکیل می430هاي مختلف، در سال  این مهاجرتها به شیوه

حیت دین ساکنان ناحیه و دین شرك ژرمنی را با خود آوردند، بدان سان که در قرن پنجم التینی دیگر زبان، و مسی

  .راین سفال نبود

مردمی محتشم، در مشورت «: کردند خود خویشتن را چنین تعریف می» قانون سالیک«فرانکهاي سالیان در مقدمۀ 

این است آن مردمی که یوغ ..  .خردمند، جسماً برازنده، سالم و پرنشاط، در زیبایی سرآمد، دلیر، چابک، سرسخت 

شمردند که به دست خود  انگاشتند، بل کسانی می فرانکها خود را بربر نمی. دن خود برافکندندظالمانۀ روم را از گر

بلند باال و زرین موي بودند؛ زلف دراز خود را در میان سر . بود» آزاد شده«یا » آزاد«آزاد شده بودند؛ فرانک به معنی 

تراشیدند، اما سبیل  افتد؛ ریش خود را میکردند تا همچون دم اسب فرو  جمع و دنبالۀ آن را از آنجا رها می

بستند؛ بر این  هایی از آهن مینایی آراسته شده بود، بر روي قباي خود می گذاشتند؛ کمربند چرمینی، که با قطعه می

مردان نیز مانند زنان به جواهر دلبسته بودند . کمربند شمشیر، تبرزین، و ادوات بزك مانند قیچی و شانه آویخته بود

هر مردي که توانایی جسمی داشت، جنگجو بود و از جوانی دویدن، . بردند گشتر، بازوبند، و گردنبند به کار میو ان

شجاعت واالترین فضیلت بود، و فرد شجاع اگر به قتل و غارت . گرفت شنا کردن، و پرتاب نیزه و تبر را فرا می  جستن،

تاریخ، که هر واقعۀ شگفت انگیزي را به حادثۀ شگرف مجاور  اما. شد زد، فوراً بخشوده می و هتک ناموس هم دست می

تعداد نبردها و فتوحاتشان . کند که فقط جنگجو بودند زند، بغلط فرانکها را به عنوان مردمی معرفی می آن پیوند می

آید،  برمی چنانکه از قوانینشان. رسید بیش از آن ما مردم متمدن نبود، و از حیث وسعت و نهب هرگز به گرد این نمی

.اي مرفه و آرام تبدیل کرده بودند به کشاورزي و صنایع دستی اشتغال داشتند و شمال خاوري گل را به ناحیه

قانون سالیک در اوایل قرن ششم، شاید در دوران همان نسلی که تحول کامل قانون رومی را به دست یوستینیانوس 

آن را نوشتند و سه مجمع متوالی از مردم آن را بررسی و  »چهار سردار ارجمند«گویند که . دیده بود، وضع شد

چنانچه یک عدة کافی . همراه بود» اداي سوگند از طرف شهود«محاکمه معموال به وسیلۀ اوردالی یا . تصویب کردند

شمارة . شد دادند، وي از هر اتهام غیر محرز مبرا می از شاهدان ذي صالحیت به حسن اخالق متهم شهادت می

توانستند فردي متهم به قتل را از بند  هفتاد و دو شاهد می: کرد دان مورد لزوم بر حسب شدت جرم فرق میشارمن

بایست هویت پدر فرزند او را  زادگان می شد، سیصد تن از اصیل آزاد کنند، اما اگر عفت ملکۀ فرانسه مشکوك واقع می

متهم را یا دست و پا بسته به رودي : شد ردالی اجرا میاگر موضوع اتهام باز هم مشکوك بود، مراسم او. تصدیق کنند

www.IrPDF.com



١٧٨٩

زیرا آب، که با مراسم مذهبی از ارواح (انداختند تا اگر بیگناه است فرو رود و اگر گنهکار است بر روي آب بماند  می

اي آهنین ه کردند پابرهنه از میان آتش یا از روي میله ، یا وادارش می)پذیرفت شریر عاري شده بود، بزهکار را نمی

خود را در ظرفی از آب  اي از آهن گداخته را به مدت معینی در دست نگاه دارد، یا بازوي برهنۀ گداخته بگذرد، یا میله

جوشان فرو برد و چیزي را از ته آن در بیاورد؛ یا فرد مورد اتهام و اتهام زننده بازوهاي خود را به شکل صلیب دراز 

خستۀ خود را فرود آورد و بدین ترتیب بزه خویش را اعالم کند؛ یا متهم ممکن بود کردند تا یکی از آنها بازوي  می

دید؛ یا  که در آن صورت اگر مجرم بود، سزاي خود را به طور حتم از جانب خدا می نان مقدس عشاي ربانی را بخورد،

آزاد فرجام محاکمه را تعیین ماند، رزم تن به تن بین دو مرد  وقتی که مدارك و شواهد قانونی از رفع شک قاصر می

دهد که اوردالی به وسیلۀ آب  اوستا نشان می: برخی از این مراسم اوردالی داراي سابقۀ تاریخی کهن بودند. کرد می

از اجراي اوردالی هندیان به وسیلۀ ) م ق 100پیش از (جوشان در میان ایرانیان قدیم معمول بوده است؛ قوانین مانو 

سامیها . کند؛ و اوردالی به وسیلۀ آتش یا آهن گداخته در آنتیگونۀ سوفوکلس آمده است یاد می به آب انداختن متهم

اعتنا ماندند؛ ژرمنها  اوردالی را به منزلۀ عملی کفرآمیز طرد کردند، رومیان، به این عنوان که خرافی است، به آن بی

قبول کرد و با مراسم مذهبی و سوگند مؤکد همراه آن را تمام و کمال به کار بردند؛ کلیساي مسیحی آن را با کراهت 

  .ساخت

گوید که این شیوة داوري در  ساکسو گراماتیکوس می. داوري به وسیلۀ رزم نیز قدمتی به همان اندازة اوردالی دارد

ستعمال م در دانمارك اجباري بود؛ قوانین آنگلها، ساکسونها، فرانکها، مردم بورگونی، و لومباردها مؤید ا قرن اول ق

چون یک مسیحی رومی به گوندوباد، شاه بورگونی، شکایت کرد که این گونه . عام این داوري در میان آن اقوام است

آیا راست نیست که سرنوشت جنگها و «: داوري براي تعیین مهارت مناسب است نه اثبات جرم، آن شاه پاسخ داد

گرویدن » جنگد؟ کند که به خاطر حق می یب آن کس میشود، و مشیت او فتح را نص رزمها به حکم خدا معلوم می

توانیم این عادات را قضاوت  ما نمی. شد عوض کرد بربرها به مسیحیت فقط نام خدایی را که داوریش خواسته می

دانستند و  اي مسلم می کنیم یا بفهمیم، مگر اینکه خود را جاي مردانی بگذاریم که مداخلۀ علی خدا را در هر واقعه

با چنین آزمایش موحشی، متهم کنندگانی که از . گیرد اي را نادیده نمی داشتند که او هیچ حکم ناعادالنهحتم 

درستی ادعاي خود یا کفایت دالیل و امارات مطمئن نبودند، پیش از زحمت دادن به دادگاهها، بر شکایات خویش 

.کردند قدري تأمل می

توانست معموال با پرداخت مبلغی که به آن ورگیلد یا  ا محکوم میشخص متهم ی: اي داشت تقریباً هر بزهی کفاره

گفتند، خود را از مجازات برهاند ـ ثلث این پول به دولت، و دو سوم آن به مجنی علیه یا خانوادة او داده  خونبها می

ي را در نظر بایست نکات بسیار کرد، و یک مجرم مقتصد می مبلغ آن با مقام اجتماعی مجنی علیه فرق می. شد می

 پردازد؛جریمه )دالر 2,25(بایست پانزده دناریوس  مالید، می اگر مردي بر خالف نزاکت دست به دست زنی می. گیرد

اگر دست به سینۀ او بدهد؛ و ) دالر 5,25(بایست سی و پنج دناریوس  کرد، می اگر به این ترتیب بازوي او را لمس می

: هاي دیگر قابل تحمل بود این مبالغ در مقایسه با جریمه. شد جریمه می) دالر 6,75(مالید، چهل و پنج دناریوس  می

دناریوس براي  1400براي زدن یک فرد فرانکی و ربودن مال او توسط یک تن رومی، ) دالر 375(دناریوس  2500

 4000دناریوس براي کشتن یک فرد فرانکی،  8000ط یک تن فرانکی، زدن یک فرد رومی و ربودن مال او توس

اگر، به . دناریوس براي کشتن یک فرد رومی؛ آري، یک شارمند رومی تا این حد در نظر فاتحان خود پست شده بود

کار به شد، ممکن بود  افتاد، بهاي رضایتخبش از طرف مجنی علیه یا خویشانش دریافت نمی طوري که کراراً اتفاق می

ورگیلد و رزم قضایی بهترین . انتقام شخصی بکشد؛ بدین گونه، خونخواهی ممکن بود در چندین نسل دوام یابد
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براي کشاندن مردم از میدان انتقام به حیطۀ قانون، مورد استفاده قرار  توانستند،  اي بود که ژرمنهاي بدوي می وسیله

بر این » گیرد؛ هیچ قسمت از اراضی سالیک به ارث به زن تعلق نمی«: مشهورترین مادة قانون سالیک این بود .دهند

اساس بود که در قرن چهاردهم فرانسه ادعاي ادوارد سوم، شاه انگلستان، را بر تاج و تخت فرانسه به واسطۀ مادرش، 

فقط ناظر بر این مادة قانون . شروع شد» جنگ صد ساله«و بر اثر همین موضوع بود که   ایزابل دو فرانس، رد کرد؛

به طور کلی، در قانون . شد حفاظت از آن تنها با نیروي نظامی مردان میسر است امالك و مستغالت بود، که تصور می

خواست، زیرا زنان مقتوله را مادران احتمالی  منافع زنان رعایت شده بود؛ اما خونبهاي آنان را دو برابر می سالیک، 

زن را تحت حراست دایمی، پدر، شوهر، یا پسر ) مانند قانون رومی(ولی  .آورد بسیاري از مردان به شمار می

پادشاهان . دانست؛ مجازات زن زناکار مرگ بود، اما شوي زناکار مجازاتی نداشت، و طالق بسته به هوس مرد بود می

.توانستند چند همسر اختیار کنند فرانک ـ نه به موجب قانون، بلکه بنا به عرف ـ می

به کولونی حمله کرد؛ آیتیوس  431شاه فرانک که به نام شناخته شده است کلودیو بود که در سال نخستین پاد

تسخیر کند و تورنه را پایتخت » سوم«مغلوبش ساخت، اما کلودیو موفق شد که گل را رو به مغرب تا ساحل رود 

بود که نام خود را به سلسلۀ مروونژیان ) ،؟»پسر دریا«(اي دارد، مرووه  جانشین او، که محتمال جنبۀ افسانه. خود سازد

پسر مرووه، که شیلدریک نام داشت، باسینا، زن شاه تورینگن، را از راه . کردند بر فرانکها فرمانروایی می 751داد که تا 

اتحاد فرزندي که از . باسینا ملکۀ او شد و گفت که هیچ مردي را عاقلتر، قویتر، و زیباتر از وي نیافته است. به در برد

آن دو به وجود آمد کلوویس نام داشت که کشور فرانسه را بنیاد گذاشت و نام خود را به هجده تن از شاهان فرانسه 

از گل بود، اي  سرزمین او فقط گوشه. ، در پانزده سالگی، وارث تاج و تخت مروونژیان شد481کلوویس به سال  .داد

کردند، و قلمروهاي ویزیگوتها و سرزمین بورگونی در جنوب گل با سقوط  سایر قبایل فرانک بر راینالند فرمانروایی می

کلوویس به آن تجاوز . گل شمال شرقی، که هنوز اسماً زیر فرمان رم بود، بالدفاع بود. رم کامال مستقل شده بودند

شد پذیرفت، اموالی  هایی که براي نجات اسیران به او داده می را اسیر کرد، فدیهکرد، شهرها را تسخیر و بزرگان آنها 

را که غارت کرده بود فروخت و با پول آنها سرباز استخدام کرد، آذوقه و اسلحه خرید و به سوي سواسون پیش رفت و 

آن را به برتانی و لوار آنگاه ظرف ده سال دامنۀ فتوحات خود را بسط داد و ). 486(را شکست داد » روم«ارتش 

وي، با واگذاشتن مالکیت زمینها به گلها و محترم داشتن ایمان و ثروت روحانیت مسیحی اصیل آیین، از . رساند

، دختري مسیحی به نام کلوتیلد را به زنی 493در . طرفداري و پشتیبانی جمعیت گل و روحانیان برخوردار گشت

رمی، اسقف و قدیس، او را در رنس، در حضور . گرواند» اي نیقیه«مسیحیت گرفت؛ این زن بزودي او را از شرك به 

گروهی از بزرگان و روحانیان عالیمقامی که بدقت از سراسر گل انتخاب شده بودند، تعمید داد؛ سه هزار سرباز 

رده بود که کلوویس، که شاید آرزوي رسیدن به مدیترانه را داشت، فکر ک. کلوویس را تا حوض تعمید بدرقه کردند

مردم اصیل آیین در گل ویزیگوتی و بورگونیی اینک . فرانسه آن قدر ارزش دارد که شخص به خاطر آن مسیحی شود

نگریستند و آشکارا یا پنهانی متحد شاه جوان فرانک شده  بر فرمانروایان خود، که پیرو آریانیسم بودند، با خشم می

.بودند

روان شده بود احساس کرد و کوشید تا این موج را با سخنان زیبا باز  آالریک دوم موج خطري را که به سویش

کلوویس را به گفتگو دعوت کرد؛ هر دو در آمبواز با یکدیگر مالقات کردند و سوگند خوردند که دوستی . گرداند

اتهام توطئه اما آالریک در بازگشت به تولوز چند تن از اسقفان اصیل آیین آن شهر را به . پایداري را پیشه کنند

سلطۀ پیروان آریانیسم «: کلوویس شوراي نظامی خود را فرا خواند و گفت. چینی و همدستی با فرانکها دستگیر کرد

آالریک با مردمی که میان خود نفاق » .بیایید با یاري خداوند بر آنان پیروز شویم. بر قسمتی از گل بر من گران است
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) 507(ابر حریف پایداري کرد، اما در وویه واقع در نزدیکی پوایته شکست خورد توانست، در بر داشتند، تا آنجا که می

کلوویس پس از به سر آوردن زمستان در بوردو و «: قدیس گرگوریوس توري گوید. و به دست کلوویس کشته شد

ت که تمام خداوند چنان عنایتی به وي مبذول داش. خارج کردن خزاین آالریک از تولوز، عازم محاصرة آنگولم شد

هاي وقایعنگار  از همان اوان، خصوصیات نوشته ها، در این جمله» .باروهاي شهر خود به خود در برابرش فرو ریخت

حال کلوویس مزایاي . مدتی دراز متحد کلوویس بود  سیژبر، شاه پیر فرانکهاي ریپوئر،. گردد قرون وسطایی نمودار می

آن پسر پدر خود را کشت؛ کلوویس همراه با پیامهاي دوستانه مأمورانی  .مرگ سیژبر را به پسر او خاطر نشان ساخت

براي کشتن آن پدر کش گسیل داشت؛ چون این کار انجام گرفت، کلوویس روانۀ کلونی شد و سرکردگان ریپوئر را 

وي از پا  هر روز خداوند دشمنان او را به دست«: گوید گرگوریوس می. تحریض کرد تا وي را به شاهی خود برگزینند

» .کرد که در نظر یزدان پسندیده بود داشت و کارهایی می زیرا او با دلی درست در راه خدا گام بر می …افکند  می

پیروان آریانیسم، که شکست خورده بودند، بسهولت به کیش اصیل آیینان گرویدند و کشیشانشان، به شرط حذف 

کلوویس، که حال با انبوهی از اسیران و بردگان و . رخصت یافتند که مقام روحانی خود را حفظ کنند حرف،یک 

چهار سال بعد، در چهل و پنجسالگی، در . غنایم و برکات به ثروت رسیده بود، پایتخت خود را به پاریس منتقل کرد

پس از مرگ شوهرش به تور آمد و «فرانسه یاري کرده بود،  ملکه کلوتیلد، که در تبدیل گل به. آن شهر در گذشت

  » .بقیۀ عمر را در آنجا ماندگار شد و، با عفاف و محبت بسیار، به خدمت در کلیساي قدیس مارتن پرداخت

614- 511: سلسلۀ مروونژیان  – 3

براي جلوگیري از . شتخواست، به هنگام مرگ چندین پسر از خود به جا گذا کلوویس، که فرزندان پسر بسیار می

پاریس را به شیلدبر، اورلئان را به کلودومیر، سواسون را به : جنگ جانشینی، سرزمین خود را میان آنان تقسیم کرد

. اینان با انرژي خاص بربرها سیاست اتحاد به وسیلۀ فتح را دنبال کردند. کلوتر، و مس و رنس را به تئودوریک داد

گرفتند؛ کلوتر اول، که از  555، و باواریا و سوابیا را در 536، پرووانس را در 534را در  ، بورگونی530تورینگن را در 

برادران خود دیرتر پایید و سرزمینهاي آنان را به میراث برد، بر کشوري سلطنت کرد که حدودش وسیعترین حدودي 

منطقۀ رنس و : خش تقسیم کردگل را به سه ب) 561(وي به هنگام مرگ خود . است که فرانسه به خود دیده است

شد به سیژبر رسید، بورگونی به گونترام، و ناحیۀ سواسون که به نوستریا  خوانده می) خاور(مس که به نام اوستراسیا 

  .موسوم بود به شیلپریک تعلق گرفت) یعنی شمال باختري(

هاي  سیژبر هدیه. یخته استاز روز ازدواج کلوویس، تاریخ فرانسه دو جنسی شده است و عشق را با جنگ در آم

آتاناگیلد، که از . گرانبها براي آتاناگیلد، شاه ویزیگوتها در اسپانیا، فرستاد و دخترش برونهیلدا را خواستگاري کرد

ترسید، رضایت داد و برونهیلدا مایۀ لطف سالنهاي مس و رنس شد  فرانکها حتی هنگامی که حامل هدایا بودند می

از . اي به نام اودوورا و معشوقۀ خشن خویی به نام فردگوند نداشت زید، زیرا جز زن سادهشیلپریک حسد ور). 566(

این رو خواهر برونهیلدا را از آتاناگیلد خواستگاري کرد؛ گالسوینتا به سواسون آمد و محبوب شیلپریک واقع شد، زیرا 

یک بزودي به آغوش فردگوند بازگشت؛ گالسوینتا شیلپر. اما او از خواهر خود بزرگتر بود. مال فراوان با خود آورده بود

سیژبر به شیلپریک اعالن ). 567(پیشنهاد کرد که به اسپانیا بازگردد، ولی شیلپریک دستور داد تا او را خفه کردند 

 برونهیلدا اسیر. جنگ داد و او را مغلوب کرد؛ اما دو برده، که از سوي فردگوند فرستاده شده بودند، سیژبر را کشتند

  .شد، اما فرار کرد، و شیلدبر دوم پسر جوان خود را به تخت نشاند و به نام او با قدرت سلطنت کرد
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اند که بیرحم، آدمکش، شهوتران، شکمباره، و  اند و گفته وصف کرده» نرون و هرودس زمان ما«شیلپریک را به عنوان 

شناساند؛ به  ست، او را به نحو دیگري نیز میاما گرگوریوس توري، که تنها حجت ما در این توصیف ا. زرپرست بود

بنا به گفتۀ گرگوریوس، شیلپریک . توانیم او را فردریک دوم آن زمان نیز به شمار آوریم موجب تعریف او، ما اکنون می

اي با یهودیان  کرد؛ مباحثات مفتضحانه و تصور یزدان به صورت انسان را مسخره می» سه شخص در یک خدا«عقیدة 

آورد؛ بر ثروت کلیسا و فعالیت سیاسی اسقفان اعتراض کرد؛ وصیتهایی را که به سود کلیسا شده بود ملغا  به عمل

فورتوناتوس شاعر، همین . ها را به مزایده گذاشت و کوشید تا خود گرگوریوس را از اسقفی تور بردارد ساخت؛ اسقفیه

نامد؛ اما فورتوناتوس در ازاي  سرون در فصاحت میشاه را مجموعۀ فضایل، فرمانروایی عادل و نیکخو، و تالی سی

. شعرش از شیلپریک پاداش گرفته بود

پسر کوچکی به نام کلوتر . ، محتمال به دست یکی از مأموران برونهیلدا، به ضرب دشنه کشته شد584شیلپریک در 

. ن خود بر نوستریا سلطنت کرددوم از او باقی ماند، که به جاي او فردگوند با مهارت، تزویر، و قساوت مردان زما

فردگوند کشیش جوانی را براي کشتن برونهیلدا فرستاد؛ وقتی آن کشیش ناکام بازگشت، فردگوند فرمان داد تا دست 

در این ضمن، اشراف اوستراسیا به تحریک کلوتر دوم . و پایش را ببرند، اما این داستانها نیز روایت گرگوریوس است

توانست با دیپلوماسی توأم با آدمکشی سیطرة  آن زن تا آنجا که می. لداي مستبد قیام کردندپی در پی بر ضد برونهی

اش دادند، آنگاه گیسو و دست  خود را حفظ کرد، اما عاقبت اشراف او را در هشتاد سالگی خلع کردند، سه روز شکنجه

دوم وارث هر سه قلمرو شد، و سرزمین کلوتر ). 614(و پایش را به دم اسبی بستند و آن را با تازیانه سر دادند 

  .فرانکها بار دیگر وحدت یافت

اي کمتر از یک قرن پس از سیدونیوس مهذب و  این شرح وقایع خونین ممکن است دربارة بربریتی که در فاصله

ابات آراسته سرزمین گل را به تیرگی کشانده بود ما را به راه اغراق ببرد؛ طبیعی است که انسانها در نبود انتخ

هر چه کلوویس در راه وحدت رشته بود، اخالفش پنبه کردند؛ همان عاقبتی که بعدها . جایگزینی براي آن بیابند

دامنگیر مجاهدات شارلمانی نیز شد؛ اما هر چه بود حکومت ادامه یافت و در نتیجه دامنۀ چندگانی و اعمال منافی 

خودکامی آشکار شاه با قدرت اشراف . عایاي گل رواج نیافتانسانیت از حدود شاهان تجاوز نکرد و در میان همۀ ر

داد، تیولی که  شاه خدمات اداري و جنگی آنان را با بخشیدن امالك به عنوان تیول پاداش می  شد؛ حاسد محدود می

ا در آن اشراف خود حاکم مطلق بودند، و در همین اراضی بزرگ بود که فئودالیسمی ریشه گرفت که هزار سال تمام ب

صنعت از . سرفداري نضج گرفت، و بردگی بر اثر جنگهاي جدید جانی تازه یافت. سلطنت فرانسه بر سر جنگ بود

شهر به امالك اربابی منتقل شد؛ شهرها کوچک شدند و زیر سلطۀ اربابان فئودال قرار گرفتند؛ تجارت هنوز فعال بود، 

قحط و بال با شوق بقاي نسل انسانها . فتند مانع رشد آن بودگر اما تزلزل پول، راهزنی، و باج راهی که فئودالها می

  . برد جنگید و نفوس را پیروزمندانه تحلیل می می

سرکردگان فرانک با باقیماندگان طبقۀ شیوخ رومی ـ گالیایی مزاوجت کردند و آریستوکراسی جدید فرانسه را به 

کردند، به ریش دراز  مند و جنگجو که ادبیات را تحقیر میآریستوکراتهاي این قرون، اشرافی بودند نیرو. وجود آوردند

بندرت اتفاق افتاده است که طبقۀ فرا . به اندازة مسلمانان طرفدار چندگانی بودند  بالیدند، و تقریباً و جامۀ حریر می

ي در گرویدن به دین مسیح اثر. اعتنایی و تحقیر نشان بدهد دست یک کشور تا بدین حد نسبت به اخالقیات بی

اعضاي این طبقه نداشت؛ مسیحیت به نظر آنان فقط نهادي پرخرج براي فرمانروایی و حفظ آرامش عمومی بود؛ و در 

آدمکشی، پدرکشی، برادرکشی، شکنجه دادن و . ، بربریت به مدت پنج قرن وجه غالب بود»پیروزي بربریت و دین«
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گویند که شیلپریک فرمان داد تا تمام بندهاي . کاست وایی میمثله کردن، خیانت، زنا، و زنا با محارم از مالل فرمانر

شاریبر دو خواهر را به . هاي آهنین گداخته داغ کنند و دستها و پاهایش را از بند جدا کنند سیگیالي گوت را با میله

جنسی بود  شاید افراط در روابط. سه زن داشت) 639- 628(معشوقگی گرفته بود که یکی از آنها راهبه بود؛ داگوبر 

از چهار پسر کلوویس فقط کلوتر صاحب فرزند : مروونژیان را فراهم کرده بود که موجبات عقیم شدن شاهان سلسلۀ 

کردند، و در سی سالگی  شاهان در پانزده سالگی ازدواج می. اي شد شد؛ از چهار پسر کلوتر، فقط یکی صاحب بچه

سلسلۀ مروونژیان  614تا سال . مردند بیست و هشت سالگی میدیگر فرسوده شده بودند؛ بسیاري از آنان پیش از 

.دیگر از توش و توان افتاده بود و آمادة سقوط بود

سواد دیگر چنان به زوال افتاده بود که  600در سال . در این وضع مشوش، تعلیم و تربیت تقریباً رخت بربسته بود

طب هنوز باقی . علم تقریباً منقرض شده بود. رفت میخواندن و نوشتن فقط امري تجملی خاص روحانیان به شمار 

قدیس . شود؛ اما در میان مردم سحر و دعا بر دارو رجحان داشت ها از پزشکان درباري یادي می بود، زیرا در نوشته

او خود چون . شمرد استفاده از علم پزشکی به جاي دین را در معالجۀ امراض گناه می) 594- 538(گرگوریوس توري 

اش مؤثر نیست وي را بیرون کرد؛ آنگاه مقداري از  ر شد به دنبال پزشک فرستاد، اما به این عنوان که معالجهبیما

خود گرگوریوس بزرگترین نثرنویس زمان . خاك گور قدیس مارتن را با آب مخلوط کرد و خورد و کامال شفا یافت

شد؛ تاریخ  هگاه از جانب آنان به مأموریت گسیل میشناخت و گ شخصاً چند تن از شاهان سلسلۀ مروونژیان را می. بود

فرانکهاي او شرح دست اول خام، مغشوش، غرض آمیز، خرافی، و در عین حال با روحی از دوران متأخر سلسلۀ 

طلبد و  زبان التینی وي مغلوط اما نیرومند و صریح است؛ وي از غلطهاي دستوري خویش پوزش می. مروونژیان است

معجزات و کرامات را با خوشباوري یک طفل . به خاطر آنها در روز رستاخیز مستوجب مجازات نشود امیدوار است که

ما در داستان خود کارهاي معجزه آساي قدیسان را با کشتارهاي «: گوید پذیرد، و چنین می یا زیرکی یک اسقف می

سمان بارید و یک ده با تمام ساکنانش مار از آ 587دهد که به سال  به ما اطمینان می» .ملل به هم خواهیم آمیخت

اعتقادي یا آسیب رساندن به کلیسا هستند تقبیح  او همۀ کارهاي کسانی را که متهم به بی. یکباره ناپدید شد

موارد تعصب او . پذیرد تردید و تزلزل، می کند، اما وحشیگریها، خیانتها، و فساد اخالق ابناي مؤمن کلیسا را، بی می

اثر نهایی نوشتۀ او بر ذهن انسان نوعی سادگی . توان تشخیصشان داد و کنارشان گذاشت و بآسانی میبسیار آشکارند 

  .جذاب است

ادبیات گل در دوران پس از او اساساً فحوایی مذهبی و شکل و زبانی خشن دارد؛ اما در آن میان فردي نیز هست که 

در ایتالیا متولد شد، و در راونا تربیت ) 610-530حدود (ونانتیوس فورتوناتوس . آید استثنایی برجسته به شمار می

هاي آن نوشت، و عشقی افالطونی به  هایی در وصف اسقفها و ملکه یافت؛ در سی و پنجسالگی به گل رفت، مدیحه

وقتی که آن ملکه دیري تأسیس کرد، فورتوناتوس کشیش و راعی او شد، و . رادگوندا، زن کلوتر اول، پیدا کرد

اشعار زیبایی در مدح قدرتمندان و قدیسان سرود، بیست و نه قطعه براي . به اسقفی پواتیه منصوب گشتسرانجام 

برتر از همۀ آثار او سرودهاي . اي از قدیس مارتن به شعر حماسی پرداخت گرگوریوس توري نوشت؛ و زندگینامه

توماس آکویناس در موضوعی مشابه، اما با  مذهبی پر بانگی بود که از آن میان یکی به نام اي ربان، بسرا الهامبخش

سبکی عالیتر، شد؛ و یکی دیگر از این سرودها به نام درفش شاه تبدیل به بخشی پایدار از مراسم دعا و نیایش جمعی 

آمیخت؛ در ابیات روحپرور او انسان به وجود  او احساس را به طرزي قابل تحسین با مهارت شاعري می. کاتولیکها شد

.برد ص، و رقت احساسات در میان بهیمیت عصر مروونژیان پی میمهر، اخال

www.IrPDF.com



١٧٩۴

IV   -  711- 456: اسپانیاي ویزیگوتها  

اما روم نتوانست از . ، ویزیگوتهاي گل اسپانیا را از واندالها باز گرفتند و آن را به روم دادند420چنانکه دیدیم، به سال 

ال باختري سرازیر شدند و سراسر شبه جزیره را مورد تاخت و هاي شم آن دفاع کند؛ هجده سال بعد، سوئبها از تپه

دوباره از پیرنه گذشتند، بیشتر ) 466(و ائوریک ) 456(ویزیگوتها تحت فرماندهی تئودوریک دوم . تاز قرار دادند

ا آمدن مورها از آن تاریخ ت. اسپانیا را مجدداً تسخیر کردند، و این بار دیگر آن کشور را در اختیار خویش نگاه داشتند

  .اي از ویزیگوتها بر اسپانیا حکومت کرد سلسله) مغربیها(

و ) 567- 564(آتاناگیلد . این سلسلۀ پادشاهی جدید در تولدو پایتخت باشکوهی ساخت و درباري مجلل ترتیب داد

نس را در جنوب فرمانروایان نیرومندي بودند که مهاجمان فرانک را در شمال، و سپاهیان بیزا) 586- 568(لئوویگیلد 

شاه رکارد ایمان  589در . شکست دادند؛ این ثروت آتاناگیلد بود که دختران او را ملکۀ فرانک ساخت و به کشتن داد

تغییر داد، و بیشتر ویزیگوتهاي اسپانیا به او اقتدا کردند؛ ) اصیل آیین(خود را از آریانیسم به مسیحیت ارتدوکس 

اینک اسقفان پشتیبان عمدة سلطنت و نیروي مهم مملکت شدند؛ اینان با . نده بودشاید او تاریخ آالریک دوم را خوا

نشستند فایق آمدند؛ و گرچه  فرهنگ و سازمان عالی خود بر اصلمندانی که با آنها در شوراهاي فرمانروایی تولدو می

ها بودند که شاه را انتخاب کرد؛ اما در اصل این شورا شاه اسماً اقتدار مطلق داشت و اسقفان را شخصاً تعیین می

اي از قوانین تدوین و  به رهبري روحانیان، مجموعه. کردند کردند و از پیش خط مشی سیاسی کشور را تعیین می می

این مجموعۀ قوانین، با . هاي بربري بود که کاملترین و در عین حال غیر متسامحترین قانون نامه) 634(منتشر شد 

ان و کاستن از اهمیت گواهی منش متهم از سوي دوستانش، وضعیت محاکمات را تأکید نهادن بر شهادت شاهد

اما . بهبود بخشید؛ رومیان و ویزیگوتها را در برابر قانون یکسان دانست، و اصل مساوات در برابر قانون را استوار ساخت

آزاري طوالنی و سخت دربارة آزادي عبادت را طرد کرد، مسیحیت ارتدوکس را از تمام ساکنان طلب نمود، و پیگرد و 

.یهودیان اسپانیا مقرر داشت

بر اثر نفوذ کلیسا، که زبان التینی را در وعظها و مراسم دعا و نیایش جمعی خود حفظ کرده بود، ویزیگوتها ظرف 

ایی، که یک قرن پس از فتح اسپانیا زبان ژرمنی خود را فراموش کردند و زبان التینی آن شبه جزیره را به زبان اسپانی

اي و اسقفی صورت  کار تعلیم و تربیت از طریق مدارس صومعه. داراي قدرت مردانه و زیبایی زنانه است، تبدیل کردند

هایی نیز در واکالرا، تولدو،  دادند؛ اما در ضمن دانشکده گرفت، که آموزشی عمدتاً کلیسایی و تا حدي کالسیک می می

شد ـ و در  تشویق بود، ولی تئاتر به منزلۀ امري منافی عفت تقبیح میشعر مورد . ساراگوسا، و سویل تأسیس شد

حدود (تنها نامی که از ادبیات اسپانیاي گوتیک باقی است ایسیدوروس سویلی است . حقیقت هم منافی عفت بود

ه گوید که چگونه یک پسر اسپانیایی، که به خاطر کند ذهنی خود مالمت شد یک افسانۀ آموزنده می). 560-636

ناگهان چشمش به شیار عمیقی در . بود، از خانه فرار کرد و پس از آنکه از سرگردانی خسته شد، کنار چاهی نشست

گذشت به او توضیح داد که شیار در نتیجۀ سایش ریسمانی به وجود  اي که از آنجا می سنگ لب چاه افتاد؛ دوشیزه

اگر سایش هر روزة یک «: وس چون این شنید، با خود گفتایسیدور. برده است آمده است که سطل را باال و پایین می

توان بر کند ذهنی  ریسمان نرم بر سنگی بتواند چنین شیاري در آن ایجاد کند، پس یقیناً با ممارست فراوان می

اما از زندگی او . آنگاه به خانۀ پدر بازگشت و چندان در کسب دانش کوشید تا اسقف دانشمند سویل شد» .چیره شد

دانیم؛ همین قدر آگاهیم که، در میان تکالیف متعدد یک روحانی با وجدان، چندان وقت یافته بود  زیادي نمی چیز

وي، شاید براي کمک به حافظۀ خود، طی چندین سال مجموعۀ نامنظمی از . که بتواند نیم دوجین کتاب بنویسد
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دوستش براولیو، اسقف ساراگوسا، . گردآورد عبارات کتب مختلف از مؤلفان مشرك و مسیحی، دربارة تمام موضوعات،

ها را به صورت یکی از  او را به انتشار این سخنان گزیده تحریض کرد؛ ایسیدوروس تسلیم نظر وي شد و این گزیده

بیست کتاب دربارة لغت شناسی یا اصل کلمات، : بانفوذترین کتابهاي قرون وسطی درآورد، و این عنوان را به آن داد

المعارفی است که به روش الفبایی تنظیم نشده  این کتاب دایرة. صفحه به قطع وزیري 900تابی است در که اکنون ک

دستور زبان، منطق، و بالغت، تحت عنوان تریویوم یا مواد : کند است، بلکه به ترتیب توالی از این موضوعات بحث می

ا مواد چهارگانه؛ طب، حقوق، گاهشماري، سه گانه؛ حساب، هندسه، نجوم، و موسیقی تحت عنوان کوادریویوم ی

االهیات، تشریح، فیزیولوژي، حیوانشناسی، هیئت، جغرافی طبیعی، معماري، مساحی، معدنشناسی، کشاورزي، جنگ، 

جوید و تعریف  ؛ و در هر مبحث منشأ اصطالحات اساسی را می …ها، لباسها، مبل، و اثاث خانه  ورزش، کشتی

آفرید؛ زانوراگنوآ گویند چون در جنین ) خاك(هومر گویند زیرا که خداوند او را از هوموس  گوید انسان را می. کند می

ایسیدوروس دانشوري پر کار بود، هر چند با تمیز نبود؛ در زبان یونانی دانشی . گیرد قرار می) گناي( ها  در برابر گونه

آشنا بود، و در عبارات ) از او در میان بود که در قرون وسطی کمتر نامی(قابل مالحظه داشت؛ با آثار لوکرتیوس 

اثر او . آمد ممکن بود از میان برود استخراجیش قسمتهایی از ادبیات مشرکانه را حفظ کرد که اگر در کتاب او نمی

ممزوجی است از لغت شناسی، معجزات باور نکردنی، تعبیرات تمثیلی خیالپرورانه از کتاب مقدس، علوم و تاریخی که 

اند، و اشتباهاتی دربارة وقایع که با اندکی امعان و دقت ممکن بود تصحیح  شده» تحریف«بات اصول اخالقی براي اث

.کتاب او یادگاري است پاینده از جهل زمان او. شوند

سایر  ظاهراً تولدو، ایتالیکا، کورذووا، گرانادا، مریذا، و. از هنرهاي اسپانیاي ویزیگوتها تقریباً چیزي به جا نمانده است

هاي  شهرها، کلیساها، و کاخها و عمارات عمومی زیبایی داشتند که به سبکهاي کهن طرح شده بودند، اما داراي نشانه

به گفتۀ مورخان عرب، در کاخها و کلیساي بزرگ تولدو اعراب فاتح بیست و پنج . مسیحی و زیورهاي بیزانسی بودند

مندرجات آن با مرکبی از یاقوت مذاب بر اوراق زرین نوشته شده تاج اعالي گوهرنشان، یک کتاب مزامیر مذهب که 

ها و شمشیرها و خنجرها و گلدانهاي گوهرنشان، و یک میز زمرد منقور به طال و نقره ـ یکی از آن  ها و زره بود، پارچه

  .یافتند  دادند ـ هدایاي گرانبهاي بسیاري که ویزیگوتهاي ثروتمند به کلیساي نگهبانشان می

کومت ویزیگوتها نیز استثمار مردم ساده یا بدبخت به دست زرنگان یا نیرومندان، مانند هر شکل حکومت دیگر، در ح

شاهزادگان و روحانیان عالیمقام دست به دست هم دادند و تشریفات، تابوها، و وحشتهاي دینی و دنیوي . ادامه یافت

ثروت در دست عدة قلیلی . ند و افکارشان را آرام سازندپر ابهتی برقرار کردند تا شور و سوداي مردم را منکوب کن

کرد؛ و  متمرکز بود؛ شکاف عمیق میان توانگران و بینوایان، و مسیحیان و یهودیان، ملت را به سه دسته تقسیم می

گاشته هنگامی که اعراب وارد اسپانیا شدند، بینوایان و یهودیان بر سقوط سلطنت و کلیسایی که فقر آنان را نادیده ان

  .یا ایمانشان را منکوب ساخته بود چندان افسوس نخوردند

کفایت ویتیتسا، اشراف از دادن تاج و تخت به فرزندان او دریغ کردند و آن را به  ، پس از مرگ پادشاه بی708در سال 

ست به یک مورها د. پسران ویتیتسا به افریقا گریختند و از سرکردگان مورها یاري خواستند. رودریک واگذاشتند

با  711رشته هجومهاي آزمایشی به سواحل اسپانیا زدند، آن کشور را پر نفاق و تقریباً بالدفاع یافتند، و در سال 

لشکریان طارق و رودریک در سواحل دریاچۀ خاندا در ایالت کادیث وارد میدان نبرد . نیروي بیشتري حمله کردند

مسلمانان فاتح به سوي سویل، کورذووا، . پیوستند؛ رودریک ناپدید شدشدند، قسمتی از نیروهاي ویزیگوتها به مورها 
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موسی، سردار عرب، در پایتخت . هاي خود را به روي مهاجمان گشودند بسیاري از شهرها دروازه  و تولدو پیش رفتند،

.و خلیفۀ دمشق است] صلی اهللا علیه و آله[و اعالم کرد که اسپانیا ملک محمد ) 713(مستقر شد 

V  -  536- 493: ایتالیاي اوستروگوتها  

  تئودوریک – 1

، اوستروگوتهایی که به دست او منکوب شده )453(هنگامی که امپراطوري آتیال به هنگام مرگش در هم ریخت 

امپراطوران بیزانس به آنان پول دادند تا سایر بربرهاي ژرمن را به سمت مغرب . بودند استقالل خود را باز یافتند

را به عنوان وثیقۀ  نونیا را به عنوان پاداش به آنها بخشیدند، و تئودوریک، فرزند هفتسالۀ شاه تئودمیر، برانند، پا

تئودوریک طی یازده سال اقامت خود در دربار بیزانس هوشمند شد، اما . وفاداري اوستروگوتها به قسطنطنیه بردند

وي نظر تحسین امپراطور . رگز نوشتن را نیاموختدانشی نیافت؛ فنون جنگ و حکومت را فرا گرفت، ولی ظاهراً ه

 .، لئو تئودوریک را به عنوان شاه اوستروگوتها شناخت)475(لئوي اول را به خود جلب کرد؛ وقتی که تئودمیر مرد 

. زنون، جانشین لئو، از ترس آنکه مبادا تئودوریک موجب زحمت بیزانس شود، به وي پیشنهاد کرد به فتح ایتالیا برود

نهاد؛ زنون امیدوار بود که  وآکر فرمانروایی امپراطوران بیزانس را رسماً پذیرفته بود، اما عمال به آن گردن نمیاود

تئودوریک ایتالیا را به زیر لواي حکومت بیزانس بازگرداند؛ به هر تقدیر، در حالی که زنون به تحصیل االهیات مشغول 

این فکر تئودوریک را خوش آمد، و برخی گویند که خود او . داختندپر بود، آن دو پیشواي قبایل خطرناك به هم می

). 488(مرد جنگی بودند از آلپ گذراند  20000او، به عنوان سپهدار زنون، اوستروگوتها را که شامل . آن را القا کرد

یانیسم به عنوان داشتند، از یک مهاجم پیرو آر اسقفان ارتدوکس ایتالیا، چون مذهب آریانیسم اودوآکر را دوست نمی

تئودوریک با یاري این اسقفان مقاومت نیرومند اودوآکر را در . نمایندة امپراطور نسبتاً اصیل آیین پشتیبانی کردند

وي اودوآکر و پسرش را در . جنگی که پنج سال طول کشید در هم شکست و او را به انعقاد قرارداد صلح تحریض کرد

بدین شیوة ). 493(ک پذیرایی سخاوتمندانه، هر دو را با دست خویش کشت راونا به شام دعوت کرد و، پس از ی

با چند نبرد، مغرب بالکان، جنوب ایتالیا، و سیسیل  .خیانتکارانه بود که یکی از منورترین سلطنتهاي تاریخ آغاز گشت

  .زیر سلطۀ تئودوریک قرار گرفت

زد و با احترام شایان به مجلس سنا،  نام امپراطور سکه میتئودوریک به طور صوري به تبعیت از بیزانس ادامه داد؛ به 

او عنوان رکس یا شاه گرفت، اما این عنوان، که زمانی نزد رومیان بس . نوشت کرد، نامه می که هنوز در رم اجالس می

عان شد که به سیادت امپراطوري بیزانس اذ منفور بود، در این هنگام معموال به فرمانروایان مناطقی اطالق می

هاي آن دوران را  تئودوریک قوانین و نظامات امپراطوري از میان رفتۀ روم غربی را پذیرفت، بناها و مجسمه. داشتند

حفاظت کرد، و قدرت هوش خود را صرف این کرد که حکومت منظم و سعادت اقتصادي را به میان مردمی که 

پاسبانی و سپاهیگري محدود کرد و، براي جبران وي خدمات گوتهاي خود را به . مغلوبشان کرده بود بازگرداند

دو . ناخرسندي آنها از این محدودیت، مواجب هنگفتی پرداخت کرد؛ کارهاي اداري و قضایی به رومیان محول شد

سوم خاك ایتالیا براي جمعیت رومی بر جاي ماند و یک سوم آن میان گوتها قسمت شد؛ با اینهمه، حتی در این 

تئودوریک رومیانی را که به دست ملتهاي دیگر اسیر شده . شد اراضی قابل زراعت کشت نمی شرایط هم باز تمام

در دوران حکومت . بودند با پرداخت فدیه آزاد کرد و آنان را به صورت دهقانان صاحب زمین در ایتالیا مستقر ساخت

تئودوریک چون به اقتصاد منظم . او باتالقهاي پونتین زهکشی شد و براي کشاورزي و زندگی بهداشتی آماده گشت
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صادر کرد؛ ما از قیمتهاي تعیین شده در فرمان او آگاه نیستیم، اما » فرمانی براي تثبیت قیمت در راونا«ایمان داشت 

اند که بهاي خواربار در زمان او یک ثلث کمتر از بهاي دوران پیشین بود؛ اما این تنزیل احتماال بیشتر مرهون  گفته

تئودوریک از عدة کارمندان دولت و نیز از حقوق آنان کاست، کمک پولی دولت به . تا اقتصاد منظمصلح بوده است 

با این حال، عایداتش براي جبران زیانهایی که بر اثر . کلیسا را ملغا کرد، و سطح مالیات را پایین نگاه داشت

ساختن یک کاخ کوچک و کلیساهاي  هجومهاي خارجی به ساکنان روم و ایتالیا وارد آمده بود، و همچنین براي

ورونا، پاویا، ناپل، سپولتو، و سایر شهرهاي ایتالیا در دوران . کرد سانت آپولیناره و سان ویتاله در راونا کفایت می

تئودوریک هر چند پیرو آریانیسم بود، کلیساي . فرمانروایی او شکوه معماري درخشانترین روزگار خود را باز یافتند

کرد؛ کاسیودوروس، وزیر او، که یک تن کاتولیک بود،  را از جهت حفظ اموال و آزادي عبادت حمایت می اصیل آیینان

تواند فرمایشی باشد، زیرا هیچ کس را نمی توان به زور  این نمی«: سیاست آزادي مذهب را در این جمله بیان کرد

را » بربر«یزانسی به نام پروکوپیوس آن شاه یک نسل بعد، مورخی ب» .واداشت که به چیزي خالف رأیش ایمان بیاورد

:بیطرفانه چنین ستود

گرچه اسماً غاصب بود،  …. و به اعال درجۀ خرد و انسانیت رسیده بود..  .تئودوریک در رعایت عدل بسیار دقت داشت

ده است اما در حقیقت به اندازة هر امپراطور دیگري که از آغاز تاریخ شایستگی خود را در این سمت نشان دا

وقتی که مرد، نه تنها دشمنانش هنوز از او  …. داشتند هم گوتها و هم رومیان او را بسیار دوست می. امپراطور بود

  . وحشت داشتند، بلکه اتباعش از فقدان او بس داغدار شدند

بوئتیوس – 2

الویوس ماگنوس آورلیوس ف. اش را برکشید در این محیط امنیت و صلح، ادبیات التینی در ایتالیا واپسین شراره

به پیشنهاد تئودوریک تاریخ گوتها را نوشت؛ منظور از . منشی اودوآکر و تئودوریک بود) 573-480؟(کاسیودوروس 

اي پر از اعمال  این تاریخ آن بود که به رومیان مغرور نشان دهد که گوتها نیز اجدادي اصیل و شریف، و سابقه

اب دیگري نیز به نام وقایعنامه تألیف کرد که احتماال از عینیت بیشتري برخوردار کاسیودوروس کت. اند قهرمانی داشته

وي در پایان . دهد بود؛ این کتاب تاریخ جهان را با رعایت تسلسل زمانی از خلقت آدم تا زمان تئودوریک شرح می

منتشر ساخت که برخی از ها و اوراق اداري خویش نیز تحت عنوان واریاي  اي از نامه زندگی طوالنی خود مجموعه

اي مطنطن، و بسیاري نمایانندة یک سطح عالی اخالقی و کشورداري شاه و خود او  بعضی تا اندازه  آنها کمی سخیف،

، پس از آنکه انهدام و سقوط هر دو دولتی را که در آنها خدمت کرده بود 540در حدود سال . در زمان وزارتش بود

، واقع در کاالبریا، رفت و دو صومعه در آنجا تأسیس کرد و، تا زمان مرگش در نود و دید، به ملک خود در، سکویال که

وي در صومعۀ خود به همگنان راهبش آموخت که . سه سالگی، به صورت نیمی راهب و نیمی متعین در آنجا زیست

براي ) یپتوریوماسکر(کتابهاي خطی مشرکان و مسیحیان را استنساخ کنند و اطاق مخصوصی به نام اطاق نگارش 

سایر نهادهاي مذهبی هم در این کار از الگوي او پیروي کردند؛ قسمت بزرگی از گنجینۀ جدید ما . این کار تهیه کرد

کاسیودوروس در آخرین . اي است که مبتکر آن کاسیودوروس بود از ادبیات کهن نتیجۀ همین استنساخ صومعه

یالت دینی و دنیوي نوشت که در آن با کمال شهامت از مطالعۀ سالهاي زندگیش یک کتاب درسی به نام دورة تحص

اي را به  تحصیلی تعلیمات مدرسه ادبیات شرك توسط مسیحیان دفاع کرد و، با اقتباس از مارتیانوس کاپال، برنامۀ 

در قرون  تریویوم یا مواد سه گانه و کوادریویوم یا مواد چهارگانه تقسیم کرد؛ این تقسیمات، ترتیب عادي تحصیالت

  .وسطی شد
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، جز از نظر طول مدت، با زندگی کاسیودوروس )524 – 475؟(زندگی آنیکیوس مانلیوس سورینوس بوئتیوس 

هاي ثروتمند رومی به دنیا آمدند، به عنوان وزیر خدمت تئودوریک را کردند، کوشیدند  هر دو در خانواده. مطابق بود

اي  اي نوشتند که به مدت هزار سال خوانده و چون گنجینه کننده پلی بین شرك و مسیحیت بزنند، و کتابهاي کسل

کنسول بود؛ و پدر زنش، سوماخوس کهین، زادة آن سوماخوسی بود که  483پدر بوئتیوس در . شد نگاهداري می

و، مند شد  بوئتیوس از بهترین تعلیماتی که در آن موقع در رم امکان داشت بهره. جنگیده بود» محراب پیروزي«براي 

پس از بازگشت به ویالهاي خویش در ایتالیا، خود را در مطالعه . پس از آن، هجده سال در مدراس آتن تحصیل کرد

رفت نجات دهد، وقت خود را  چون مصمم بود که عناصر فرهنگ کهن را که آشکارا رو به انهدام می. مستغرق ساخت

ص آثار اقلیدس در باب هندسه، آثار نیکوماخوس در ـ یعنی گرانبهاترین چیزي که یک دانشمند دارد ـ صرف تلخی

ترجمۀ او . به التینی ساده و روشن کرد..  .باب حساب، آثار ارشمیدس در باب مکانیک، آثار بطلمیوس در باب نجوم و 

هاي اساسی در منطق را در  از ارغنون ارسطو و مقدمه بر مقوالت ارسطوي فرفوریوس، زمینۀ پیدایش متون و اندیشه

بوئتیوس طبع خود . هفت قرن بعد فراهم آورد و صحنۀ منازعۀ طوالنی میان واقع گرایی و نام گرایی را آماده کرد طی

اي دربارة تثلیث، وي از آیین مسیحیت ارتدوکس دفاع کرد و این اصل را پیش  در مقاله: را در االهیات نیز آزمود

ها اکنون به  هیچ یک از این نوشته. ن را باید مقدم شمردکشید که هر جا بین ایمان و عقل کشمکشی پیش آید، ایما

.ارزد، اما مشکل بتوان دربارة نفوذ آن در فکر قرون وسطایی چیزي گفت که مبالغه محسوب شود خواندن نمی

بوئتیوس، به انگیزة تبعیت از سنت خانوادگی تصدي مشاغل دولتی، خود را از پژوهشهاي غامض رها کرد و وارد 

وي بسرعت ترقی کرد؛ نخست کنسول شد، آنگاه پاتریسین، و از آن پس رئیس دیوانخانه . گی سیاسی شدگرداب زند

بوئتیوس خویشتن را با بشردوستی و فصاحت ممتاز ساخت؛ مردم او را با دموستن و ). 522(ـ یعنی صدراعظم 

رسمی درباري گوتها از تعلق  صاحبمنصبان. آورد کردند؛ اما شهرت و مقام، دشمن به بار می سیسرون مقایسه می

تئودوریک اکنون . خاطر او به نفوس رومی و کاتولیکی نفرت داشتند و سوءظن شاه را نسبت به وي برانگیختند

دانست چگونه فرمانروایی خاندانی از  شصت و نه سال داشت و از حیث سالمت جسمی و عقلی منحط شده بود؛ نمی

نزد . نه دهم آن رومی و هشت دهمش کاتولیک بود به نحوي با ثبات حفظ کندگوتهاي پیرو آریانیسم را بر ملتی که 

خود دالیلی داشت مبنی بر اینکه هم، طبقۀ اشراف و هم کلیسا دشمن اویند و با بیصبري در انتظار مرگ وي 

امپراطوري یوستینیانوس، نایب السلطنۀ بیزانس، فرمانی صادر کرد که تمام مانویان از قلمرو  523در سال . هستند

تبعید شوند و باب خدمات کشوري و لشکري بر مشرکان و بدعتگذاران ـ از جمله تمام پیروان آریانیسم، به جز گوتها 

تئودوریک گمان برد که این استثنا براي خلع سالح کردن اوست و پس از اجراي این کار در اولین . ـ بسته شود

آزادیهایی که او به مذهب ارتدوکس در غرب داده بود پاداش ناچیزي فرصت لغو خواهد شد؛ لذا آن فرمان را در ازاي 

مگر او به همان بوئتیوسی که یک رسالۀ ضد آریانیسم دربارة تثلیث نوشته بود واالترین مقام را نداده بود؛ : تلقی کرد

سان پیترو پیشکش  ، به نشانۀ احترام به پاپ، دو چلچراغ با شکوه از نقرة ناب به کلیساي523و مگر در همان سال 

ها  نکرده بود؟ مع هذا، بخش بزرگی از مردم را، بر اثر حمایت از یهودیان، از خود رنجانده بود؛ وقتی که اوباش کنیسه

  . را در میالن، جنووا، و رم خراب کردند، او آنها را به هزینۀ عموم از نو ساخت

به او .ي براي خلع او در مجلس سنا طرح شده استا در این حیص و بیص بود که به تئودوریک خبر رسید که توطئه

آن دانش پژوه جوانمرد نزد . گفته بودند که رهبر توطئه آلبینوس رئیس مجلس سنا و دوست بوئتیوس است

اگر آلبینوس بزهکار باشد، من و تمام اعضاي سنا نیز «: تئودوریک شتافت، بیگناهی آلبینوس را تضمین کرد، و گفت

کوك الهویه بوئتیوس را به شرکت در توطئه متهم ساختند و سندي نیز ارائه دادند که امضاي سه تن مش» .چنانیم
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بوئتیوس . بوئتیوس در ذیل آن بود؛ در این سند از امپراطور بیزانس خواسته شده بود که ایتالیا را دوباره تسخیر کند

اگر امیدي به آزادي «: چنین اذعان نمود اما بعداً. تمام اتهامات را تکذیب کرد و آن مدرك را نیز مجعول دانست

شما از  …بودم  اي علیه شاه آگاه می هر گاه من از توطئه. سپردم داشت، من مشتاقانه تن به این امید می وجود می

).523(پس از این اظهار، او را دستگیر کردند » .شنیدید خود من دربارة آن چیزي نمی

اي، که شایستۀ یک شاه فیلسوف بود، به یوستینوس  در نامه. راطور کوشیدتئودوریک در برقراري حسن تفاهم با امپ

نیروي فرمانروایان طبیعتاً . کوشش در تسلط یافتن بر وجدان دیگران تجاوز به حق و امتیاز خداست :چنین نوشت

کترین خطرنا. محدود است به حکومت سیاسی؛ آنان حق مجازات کسی جز بر هم زنندگان آسایش عمومی را ندارند

به این جهت که ایمانی جز ایمان وي . کند ارتداد از آن سلطانی است که خود را از قسمتی از اتباع خویش جدا می

  . دارند

یوستینوس پاسخ داد که حق دارد مقام را از مردانی که به اخالصشان اطمینان نیست دریغ دارد، و نظام جامعه 

او از . در شرق به تئودوریک ملتجی شدند تا به حمایتشان برخیزدپیروان آریانیسم . محتاج به وحدت عقیده است

پاپ یوآنس اول درخواست کرد که به قسطنطنیه برود و براي پیروان معزول آریانیسم میانجیگري کند؛ پاپ به 

یوآنس . اعتراض گفت که این کار وظیفۀ کسی نیست که خود موظف به انهدام بدعت است؛ اما تئودوریک اصرار کرد

ا احترام فراوان در قسطنطنیه پذیرفته شد، اما با دست خالی برگشت؛ پس تئودوریک او را به خیانت متهم ساخت و ب

  . به زندان انداخت، و او یک سال بعد در زندان مرد

سناي هراسان به موجب . در این ضمن، آلبینوس و بوئتیوس در حضور شاه محاکمه و به اعدام محکوم شدند

سوماخوس از داماد خویش دفاع کرد، ولی . را طرد و اموالشان را ضبط نمود و حکم شاه را تصویب کرد فرمانهایی آنان

. بوئتیوس در زندان یکی از مشهورترین کتابهاي قرون وسطی را ـ به نام تسلی فلسفه ـ نوشت. خود نیز دستگیر شد

شود؛ در آن فقط تسلیمی رواقی  آه دیده نمی اي از اشک و در این اثر، که حاوي نثري عادي و نظمی دلرباست، نشانه

به هوسهاي حساب ناپذیر بخت، و همچنین کوششی قهرمانی براي وفق دادن بدبختیهاي نیکمردان با خیرخواهی و 

بوئتیوس تمام نعماتی را که در طول زندگی نصیبش شده است ـ . قدرت مطلقه و سبق المعرفت خدا وجود دارد

و از جاه و جالل خویش، و آن . شود ، فرزندان پاکیزه خو ـ به خود یادآور می»نی عفیفپدر زنی نجیب و ز«مکنت، 

لحظۀ پرافتخاري که با فصاحت خود مجلس سنا را ـ که دو پسرش ریاست آن را به عهده داشتند ـ محظوظ ساخت 

اي  خت باید گاه با ضربهتواند تا ابد بپاید، ب گوید چنین نعمتی نمی به خود می. کند و به تحسین واداشت یاد می

با . توان چنین مصیبتی را نادیده گرفت انگیز به این وضع تعادل بخشد، و به خاطر آنهمه شادیهاي عظیم می عبرت

بوئتیوس، در بیتی به . تواند آتش اندوه را تیزتر کند افتد، می این حال، همان سعادت، وقتی که انسان به یاد آن می

در میان تمام نگونبختیها، غمناکترین نوع «: گوید سازد، می داي فرانچسکا را منعکس میزیبایی آن شعر دانته که ص

ـ که آن را به سبک قرون » بانو فلسفه«او از » .بدبیاري آن است که پیش از آن انسان روزگاري خوش داشته است

در ثروت است، نه در یابد که نه  پرسد که خوشحالی حقیقی کجاست؛ آنگاه درمی دهد ـ می وسطایی شخصیت می

کند که هیچ مسرتی حقیقی یا خدشه ناپذیر نیست، مگر  جالل، نه در لذت، و نه در قدرت؛ و چنین استنتاج می

شگفت این است که در سراسر این کتاب هیچ گونه . »سعادت با الوهیت یکی است«مسرتی که در اتحاد با خداست؛ 

زة اختصاصاً مسیحی نشده است، و هیچ سطري در تمام کتاب اي به خلود شخصی، به مسیحیت یا هر آمو اشاره

آخرین اثر فلسفۀ شرك توسط یک نفر . توان یافت که نتوان آن را به زنون، اپیکتتوس، یا آورلیوس اسناد داد نمی
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 23در  ].قتلگاه عیسی[بود تا به یاد جلجتا ] پایتخت شرك[مسیحی نوشته شد که در ساعت مرگ بیشتر به یاد آتن 

ریسمانی بر گلویش بستند و آن قدر کشیدند تا چشمانش از حدقه درآمد؛ آنگاه . دژخیمان وي آمدند 524کتبر ا

به گفتۀ پروکوپیوس، تئودوریک . چند ماه بعد، سوماخوس هم اعدام شد. چندان وي را با چماق زدند که جان سپرد

  . او نیز به کشتگان جفاي خود پیوست 526در . براي جفایی که به بوئتیوس و سوماخوس کرده بود، گریست

او نوة خود آتاالریک را به جانشینی خویش برگزیده بود، اما چون آتاالریک . سرزمین او نیز بزودي پس از او بمرد

وي زنی بود با تحصیالتی قابل مالحظه و کماالت . فقط ده سال داشت، مادرش، آماالسونتا، به نام او سلطنت کرد

د هم شاگرد کاسیودوروس ـ که حال، همان گونه که به پدرش خدمت کرده بود، به او خدمت بسیار، دوست و شای

توانست گوتهاي تابع خود را خرسند سازد؛ و آنان به تحصیالت  اما او چندان تمایالت رومی داشت که نمی. کرد می

از این رو . کردند اعتراض می کند، کالسیکی که او براي پسرش فراهم کرده بود، به این عنوان که شاه را ضعیف می

. وي پسر خود را به مربیان گوت سپرد، آن پسر چندان در روابط جنسی افراط کرد که در هجدهسالگی مرد

آماالسونتا پسر عموي خویش تئوداهاد را با خود در سلطنت شریک کرد، اما متعهدش ساخت که فرمانروایی را صرفاً 

آماالسونتا به یوستینیانوس، که اکنون امپراطور بیزانس بود، . او را خلع و زندانی کردتئوداهاد فوراً . به خود او واگذارد

  .بلیزاریوس فرا رسید. متوسل شد تا به کمکش بشتابد

www.IrPDF.com



١٨٠١

  فصل پنجم

  یوستینیانوس

527 -565  

  

I – امپراطور  

خواهر پولکریا . مرد، و پسرش تئودوسیوس دوم در هفتسالگی امپراطور شرق شد 408آرکادیوس به سال 

تئودوسیوس، که دو سال از او بزرگتر بود، تربیت او را با چنان دلسوزي مفرطی به عهده گرفت که هرگز لیاقت شاهی 

تکلیف خود را به رئیس گارد خویش و به مجلس سنا واگذارد و خود به استنساخ و تذهیب کتابهاي خطی . نیافت

در شانزدهسالگی، نایب  414پولکریا در . م خود اوست نخوانداي را که به نا پرداخت و ظاهراً هیچ گاه قانون نامه

او و دو خواهرش سوگند خورده بودند . دار شد و مدت سی و سه سال بر امپراطوري فرمان راند السلطنگی را عهده

گرفتند،  پوشیدند، روزه می این سه خواهر با سادگی مرتاضانه لباس می. باکره بمانند، و ظاهراً به آن سوگند وفا کردند

کردند و آنها را از هدایا  کردند، و بیمارستان و کلیسا و صومعه بنا می خواندند، دعا می سرودهاي مذهبی می

در . اي شده بود که فقط زنان و چند تن کشیش اذن ورود آن را داشتند کاخ شاهی تبدیل به صومعه. انباشتند می

کیا، و وزیرانشان چندان به شایستگی به امور کشور رسیدگی میان تمام این قدسیتها، پولکریا، زن برادرش ائودو

کردند که در طول چهل و دو سال سلطنت نیابتی تئودوسیوس، امپراطوري شرقی از آسایشی استثنایی برخوردار بود، 

ه یک واقعۀ آن زمان، که کمتر از همه فراموش شد. رفت و حال آنکه امپراطوري غربی رو به هرج و مرج و انحطاط می

هیئتی از حقوقدانان مأمور تدوین تمام قوانینی شدند  429به سال ). 438(است، انتشار قانون نامۀ تئودوسیوسی بود 

نامۀ جدید، هم در شرق و هم در غرب پذیرفته شد و، تا  این قانون. که از بدو سلطنت قسطنطین وضع شده بود

  .ن متبع امپراطوري بودهنگام تدوین مجموعۀ بزرگتري در زمان یوستینیانوس، قانو

در فاصلۀ میان سلطنت تئودوسیوس دوم و یوستینیانوس اول، امپراطوري شرقی فرمانروایان متعدد داشت که در 

دهد  زندگی مردان بزرگ به ما تذکار می: زمان خود جنب و جوشی داشتند، اما اکنون جز یادي از آنان نمانده است

بزرگترین ناوگان طول تاریخ روم را به جنگ ) 474- 457(لئوي اول . تکه دوران نامیرایی تا چه حد کوتاه اس

، که )491- 474(داماد او زنون ایسوریایی . ؛ این ناوگان شکست خورد و منهدم شد)467(گایسریک فرستاد 

اي با عنوان  خواست پیروان مذهب وحدت طبیعت را ساکت سازد، با اعالم تصمیم امپراطورانۀ خویش، طی نامه می

مبنی بر اینکه مسیح طبیعتی واحد داشته است، شقاق مرارتباري میان مسیحیت یونانی و » وحدتبخش«وتیکون، هن

مردي توانا، شجاع، و خیرخواه بود؛ خزانۀ مملکت را با ادارة خردمندانه ) 518-491(آناستاسیوس . التینی ایجاد کرد

دان با حیوانات درنده را در نمایشهاي عمومی ملغا کرد، جویانه پر کرد، مالیاتها را تقلیل داد، مسابقۀ مر و صرفه

کیلومتر از دریاي مرمره تا دریاي سیاه تقریباً تسخیرناپذیر  60به طول » دیوارهاي طویل«قسطنطنیه را با ساختن 

 )دالر 134‘400‘000(پوند طال  320.000ساخت، بودجۀ دولت را صرف بسیاري از کارهاي عام المنفعۀ دیگر کرد، و 

مردم از صرفه جوییهاي او و تمایالتش به مذهب . در خزانه باقی گذاشت که فتوح یوستینیانوس را ممکن ساخت
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وحدت طبیعت نفرت داشتند، جماعتی از اوباش قصرش را محاصره کردند و سه تن از کارگزاران او را کشتند؛ خود او 

که اگر مردم بتوانند بر سر جانشین او موافقت  با وقار هشتاد سالگی خویش در برابر آن جماعت حاضر شد و گفت

اجراي این شرط غیر ممکن بود، و جماعت مزبور از او استدعا کردند که سلطنت خود . کنند، حاضر است استعفا دهد

- 518(وقتی که مرد، تخت و تاج امپراطوري از طرف یوستینوس، که سناتوري بیسواد بود، غصب شد . را ادامه دهد

وس چندان به راحتی خویش در هفتاد سالگی دلبسته بود که ادارة امپراطوري را به نایب السلطنه و یوستین). 527

.برادرزادة باهوش خود یوستینیانوس سپرد

پروکوپیوس، مورخ و دشمن یوستینیانوس، ظاهراً از نااصلمندي او ناراضی بوده است، زیرا آن امپراطور آینده در یک 

) صوفیۀ فعلی(که در نزدیکی سردیکاي قدیم ) 482(یایی ـ شاید اسالو ـ زاده شده بود خانوادة پست دهقانی ایلیر

. عمش، یوستینوس او را به قسطنطنیه آورد و وسایل آموزش و پرورش خوبی براي وي فراهم کرد. زیستند می

رگزار خوبی براي یوستینیانوس به عنوان افسر ارتش خود را چندان ممتاز ساخت و مدت نه سال چنان دستیار و کا

  .، این برادرزاده به جاي او به تخت امپراطوري نشست)527(یوستینوس بود که وقتی آن عمو مرد 

تراشید؛ خوش  در این زمان او مردي بود چهل و پنجساله، میان اندام، سرخ روي، و مرغوله موي که ریش خود را می

مانند زاهدان منفرد در اکل . داشت د خود را پنهان میآداب و خندان بود، و تبسمش حجابی بود که در پس آن مقاص

کرد؛ غالباً، گاه تا حد از پا درآمدن،  خورد و بیشتر به خوراکهاي گیاهی اکتفا می و شرب ممسک بود، بسیار کم می

س از آن از فجر تا نیمروز، و پ«خاست و  داري، مانند سایر مواقع، زود از خواب برمی حتی در ایام روزه. گرفت روزه می

کردند که خفته است، به  غالباً وقتی که کارگزارانش گمان می. پرداخت ، به انجام امور کشور می»تا دیرگاه شب

مطالعه مشغول بود؛ اشتیاقی فراوان داشت که، در عین امپراطور بودن، موسیقیدان و معمار، شاعر و حقوقدان، و عالم 

ذهنش همواره فعال بود و در اندیشه . از خرافات زمان خود باور داشت االهی وفیلسوف نیز باشد؛ مع هذا، به بسیاري

جسماً نیرومند یا دلیر نبود؛ در اغتشاشات اوایل سلطنت خود . بر مسائل بزرگ و کوچک به یکسان آمادگی داشت

خوش  شاید این نقص. خواست استعفا کند، و هرگز در جنگهاي متعدد زمان خویش شخصاً وارد میدان نبرد نشد می

مشیهاي سیاسی متفاوت در  شد، و بدین سبب غالباً میان خط مشربی او بود که زود دستخوش تمایالت دوستانش می

پروکوپیوس، که یک جلد از کتابهاي خود را به . ساخت نوسان بود؛ کراراً قضاوت خود را تابع حکم زن خویش می

نامخلص، محیل، ریاکار، دورو، زرنگ، «: کند می شرح معایب یوستینیانوس اختصاص داده است، او را چنین وصف

دست در تظاهر به داشتن یک اعتقاد، و حتی قادر به ریختن اشک به  اي چیره قادر به پنهان کردن خشم، هنرپیشه

دوستی «: دهد پروکوپیوس چنین ادامه می. تواند وصف تواناییهاي یک دیپلومات باشد اما همۀ اینها می» هنگام لزوم؛

بدیهی است گاهی چنین بود؛ اما آمادگی بخشش و » .امان بود، و جداً طرفدار قتل و غارت ان و دشمنی بیسست پیم

یکی از سردارانش به نام پروبوس متهم به هتاکی به او شد و به جرم خیانت تحت محاکمه قرار . نرمخویی نیز داشت

: پاره کرد و این پیام را به پروبوس فرستادگرفت؛ وقتی که گزارش محکمه به یوستینیانوس تقدیم شد، او آن را 

. کرد انتقاد صادقانه را تحمل می» .اي بخشیدم؛ دعا کن خدا هم ترا ببخشاید گناهی را که نسبت به من مرتکب شده«

زیرا افراد طبقات . دسترسترین مرد در جهان بود«ـ ! ـ که بیچاره از بابت مورخ هیچ شانس نداشت» این مستبد«

در عین حال، » .توانستند با او گفتگو کنند نام نه تنها درآمدن به حضورش کامال آزاد بودند، بلکه میفرودست و گم

او نیز، . جالل وتشریفات دربارش را حتی از آنچه در زمان دیوکلتیانوس و قسطنطین سابقه داشت، افزونتر ساخت

اي مشروعیت محروم بود؛ از نظرا صل و نسب مانند ناپلئون، چون جانشین یک تن غاصب بود، با حسرت تمام از مزای

و شخصیت، حیثیتی نداشت؛ نتیجتاً براي جبران این کمبودها هر گاه که در انظار عمومی یا در مقابل سفیران ظاهر 
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اي  کرد این فکر شرقی را که سلطنت ودیعه سعی می. داد اي باشکوه براي خود ترتیب می شد، مراسم و کوکبه می

کرد، و از کسانی که به حضورش  یاد می» مقدس«دهد، از شخص خود و متعلقاتش با عنوان االهی است نضج ب

او به دست بطرك قسطنطنیه  .ببوسندخواست که زانو بزنند و دامن جامۀ ارغوانی یا نوك پوتینش را  رسیدند می می

تاکنون هیچ حکومتی به اندازة حکومت بیزانس . گذاشت و تاجی مرواریدنشان بر سر میتدهین و تاجگذاري کرد، 

مؤثر بود؛ در تاریخ   این سیاست واقعاً. سعی در جلب و حفظ احترام عمومی به وسیلۀ تشریفات باشکوه نداشته است

.وب ابهت خود نبودبیزانس انقالبات زیاد واقع شد، اما بیشتر به صورت کودتاي درباري؛ زیرا دربار مرع

. و نزدیک بود به مرگ وي انجامد) 532(مهمترین شورش در دوران سلطنت یوستینیانوس در اوایل آن واقع شد 

هایی که مردم قسطنطنیه طبق رنگ لباس سوارکاران محبوب خود به آن تقسیم شده بودند ـ  سبزها و آبیها ـ فرقه

هاي پایتخت ناامن شده بود و ثروتمندان مجبور بودند مانند  د؛ کوچهمناقشات خود را به حد نزاع علنی رسانده بودن

سرانجام، دولت به هر دو فرقه حمله کرد و چند تن از . فقیران لباس بپوشند تا در شب از شر چاقوکشان مصون مانند

اي از سناتوران  عدهمحتمال . پس از این حمله، دو فرقه متحداً بر ضد دولت قیام کردند. رهبران آنها را دستگیر ساخت

مردم به زندانها ریختند و . نیز به شورشیان پیوستند، و نارضایتی فرودستان آن آشوب را به انقالب تبدیل کرد

زندانیان را آزاد ساختند؛ پاسبانان و مأموران دولتی کشته شدند؛ آتشسوزیهایی آغاز شد که کلیساي سانتاسوفیا و 

. ، و همین کلمه نامی براي آن انقالب شد)پیروزي! (زد نیکا جمعیت فریاد می. قسمتی از قصر امپراطور را بسوخت

شورشیان که مست موفقیت بودند تقاضاي اخراج دو تن از اعضاي منفور و شاید جابر شوراي یوستینیانوس را کردند 

وخ را به نام هوپاتیوس حال، شورشیان، که گستاختر شده بودند، فردي از طبقۀ شی. ، و او با تقاضاي آنان موافقت کرد

رغم الحاح زنش؛ پذیرفت و در میان احساسات پرشور و مردم رفت  تحریض کردند که تاج و تخت را بپذیرد، و او، علی

در آن هنگام یوستینیانوس در کاخ خود مخفی شده بود و در . که جایگاه امپراطور را در میدان مسابقه اشغال کند

بلیزاریوس، . را از این کار بازداشت و از او خواست که با تمام قوا دست به مقاومت بزند فکر فرار بود؛ ملکه تئودورا او

اي از سربازان گوت را گردآورد، آنها را به هیپودروم  وي عده. فرمانده ارتش، مأموریت یافت شورشیان را منکوب کند

و به مأموران خود دستور داد که او را در  برد، سی هزار تن از مردم حاضر در آنجا را کشت، هوپاتیوس را دستگیر کرد

گر را  یوستینیانوس صاحبمنصبان اخراج شدة خود را به مقامهایشان بازگرداند، سناتوران دسیسه. زندان بکشند

در سی سال بعد، یوستینیانوس از خطر مصون . بخشود، و دارایی مصادر شدة هوپاتیوس را به فرزندانش بازپس داد

  .داشت ز یک نفر هیچ کس او را دوست نمیبود، اما ظاهراً ج

II  - تئودورا  

اي  مجسمه«: دهد پروکوپیوس دریکی از کتابهاي خود به نام ساختمانها شرح مجسمۀ زن یوستینیانوس را می

رسد؛ زیرا وصف جمال او با کلمات، یا مجسم ساختن آن با تندیس،  زیباست، اما هنوز به گرد زیبایی خود ملکه نمی

هایش، به استثناي یکی، جز به  این بزرگترین مورخ بیزانسی در تمام نوشته» .ک فرد انسانی خارج استاز عهدة ی

تاریخ (اما، در کتابی که در زمان حیات خود منتشر نساخت و بنابراین آنکدوتا . کند ستایش از تئودورا یاد نمی

گوید که حقیقت آن به مدت  اي می ضحانهنام گرفت، از زندگی پیش از ازدواج ملکه چنان داستان مفت) محرمانه

اي است از بدجنسی آشکار که صرفاً با این هدف  وجیزه» تاریخ محرمانه«این . سیزده قرن مورد بحث بوده است

چون . نوشته شده است که شهرت پس از مرگ یوستینیانوس، تئودورا، و بلیزاریوس را تیره و مخدوش کند

وران است، و در سایر آثارش ظاهراً دقیق و منصف است، ممکن نیست که پروکوپیوس حجت عمدة ما براي آن د
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اي از طرف یک درباري  توان آن را تالفی خشمگینانه آنکدوتا را اثري مطلقاً جعلی و ساختگی قلمداد کرد؛ فقط می

نکرده شناخت و به هیچ نحو دیگري نیز وي را مذمت  یوحناي افسوسی، که ملکه را خوب می. نومید شده دانست

جز این، شاهد دیگري در سایر آثار مورخان آن زمان در تأیید . خواند می» تئودوراي روسپی«است، او را بسادگی 

کردند،  بسیاري از عالمان االهی آن زمان بدعتهاي او را تقبیح می. اتهامات وارد از طرف پروکوپیوس در دست نیست

آورد ـ که در صورت واقعیت داشتن فساد اخالقی وي، این  میان نمیاما هیچ یک از آنان ذکري از فساد اخالقی او به 

توان چنین استنباط کرد که  از آنچه گفته شد می. نکته را باید سخاوتی باورنکردنی از سوي این عالمان االهی دانست

که است پایان تئودورا زندگی زناشویی خود را چنانکه شایستۀ یک بانوست آغاز نکرد، اما آن طور که زیبندة یک مل

دهد که او دختر یک خرس باز بود، میان بازیگران سیرك بار آمد، هنرپیشه و  پروکوپیوس به ما اطمینان می .داد

فاحشه شد، با اطوار شهوانی خود مردم قسطنطنیه را به هیجان و نشاط آورد، چندین بار با موفقیت سقط جنین 

شوقۀ یک مرد سوري، به نام هکبولوس شد، معشوقش او را رها کرد، و کرد، اما یک طفل نامشروع نیز به دنیا آورد؛ مع

پس از آن، به عنوان زنی بینوا ولی عفیف که معاش خود را از پشمریسی . او مدتی در اسکندریه از نظرها ناپدید بود

ه، سپس زن، یوستینیانوس عاشق او شد و وي را معشوق. اش در قسطنطنیه پیدا شد کرد، دوباره سر و کله تحصیل می

ما اکنون نتوانیم گفت که این مقدمه تا چه حد مقرون به حقیقت است؛ اما اگر چنین . وسرانجام ملکۀ خویش ساخت

یوستینیانوس . اي خاطر یک امپراطور را مشوش نساخت، ذهن ما را هم نباید چندان به خود مشغول سازد سابقه

گذاري کرد؛ و تئودورا نیز در کنار او تاج بر سر نهاد؛ و اندکی پس از ازدواج خود در کلیساي سانتاسوفیا تاج

  . »حتی یک کشیش هم از این امر آزرده نشد«گوید  پروکوپیوس می

قدر مسلم این است که تئودورا ـ قبال هر چه بود ـ پس از ازدواج با امپراطور، بانوي عفیفی شد که در عصمتش هیچ 

شد، و بعضاً براي نیل به  گاه تسلیم خویی تحکم آمیز می در کسب پول و قدرت حریص بود،. کس شک نداشت

کرد،  خوابید، در غذا و شراب افراط می بسیار می. چید مقاصدي که خالف نیات یوستینیانوس بود دوز و کلک می

گذراند؛ مع  داشت، بسیاري از ماههاي سال را در کاخهاي خود در کرانۀ دریا می تجمل و جواهر و جالل را دوست می

هاي خود فیلسوفانه تحمل  ذا، یوستینیانوس همواره در عشق ورزي به او ثابت قدم بود و مداخالت وي را در نقشهه

وي، از سر عشق همسري، قدرتی از لحاظ نظري برابر با قدرت خویش به تئودورا اعطا کرده بود، و حال . کرد می

تئودورا عمال در سیاست و امور مربوط به . اشته باشدجوید شکایتی د توانست از اینکه وي از این قدرت بهره می نمی

گاه فرمانهاي . ساخت پرداخت، و دشمنان خود را معزول می کرد، به عزل و نصب پاپها و بطرکها می کلیسا دخالت می

ی نسبت پروکوپیوس او را به بیرحم. کرد؛ درایتش تقریباً با قدرتش برابر بود شوهر خود را، غالباً به نفع کشور، لغو می

کرد، و حتی چند قتل هم به وي  هاي زیرزمینی زندانی می گوید که آنها را در دخمه سازد و می به مخالفان متهم می

شدند ـ همان  آنکه نشانی از آنان به جاي ماند، ناپدید می رنجاندند، بی دهد، مردانی که وي را سخت می نسبت می

بطرك آنتمیوس را، که به . اما وي از رحم نیز بهره داشت. م استگونه که در اخالقیات سیاسی زمان ما نیز مرسو

شاید در برابر . خاطر بدعت از طرف امپراطور نفی بلد شده بود، دو سال در عمارت مسکونی خود پنهان ساخت

. زیبا براي روسپیان تائب ساخت» دیرتوبه«زناکاري زن بلیزاریوس خیلی با گذشت بود، اما براي حفظ موازنه یک 

آمدند، خود را  هاي زندگی رهبانی به جان می شدند و، چون از مضیقه برخی از این روسپیان از توبۀ خود پشیمان می

نمود، همسران خوبی  مثل یک مادر بزرگ در ازدواج دوستان خود ابراز عالقه می. کردند از پنجره به بیرون پرتاب می

رفت، در  همان گونه که از او انتظار می. داد قی در دربار خود قرار میکرد، و گاه ازدواج را شرط تر براي آنها انتخاب می

. زمان پیري جداً حافظ اخالق عمومی شده بود
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کوشید  یوستینیانوس می. پرداخت مند شد، و دربارة ماهیت عیسی با شوي خود به بحث می عاقبت به االهیات عالقه

اما تئودورا از طبیعت . اد دین براي یگانگی امپراطوري الزم بودکلیساهاي شرق و غرب را متحد کند؛ به عقیدة او اتح

فهمید، هر چند که به شخصیت سه گانۀ خدا ایرادي نداشت، مذهب وحدت طبیعت را  دوگانۀ عیسی چیزي نمی

پنداشت که ثروت و قدرت امپراطوري  می. اختیار کرد، و اعتقاد داشت که در این مورد شرق نباید تسلیم غرب شود

استانهاي مستغنی آسیا، سوریه، و مصر نهفته است، نه در ایاالت غربی که بر اثر بربریت و جنگ رو به ویرانی در 

او تعصب یوستینیانوس را نبست به اصالت آیین تعدیل کرد، بدعتگذاران را مورد حمایت قرار داد، با . نهاده است

ار مذهب وحدت طبیعت را در شرق مخفیانه تشویق حکومت پاپ به مبارزه پرداخت، اقامۀ یک کلیساي مستقل طرفد

  .کرد، و در این موارد به نحوي پیگیر با امپراطور و پاپ به معارضه پرداخت

III  - بلیزاریوس  

تمایل شدید یوستینیانوس براي وحدت قابل اغماض است؛ این وسوسۀ ابدي فیلسوفان و دولتمردان است، و 

بازگرفتن افریقا از واندالها، ایتالیا از اوستروگوتها، . از جنگ تمام شده استیکرنگسازي گاه به بهایی حتی سنگینتر 

اسپانیا از ویزیگوتها، گل از فرانکها، و بریتانیا از ساکسونها؛ پس راندن بربریت به مغاکهاي آن و بازگرداندن تمدن روم 

وستان از فرات تا دیوار هادریانوس به به رواج و وسعت پیشین آن؛ و انتشار مجدد قانون رومی در سراسر جهان سفیدپ

گان را به یکسان  اي نبود، هر چند که در نهایت امر، هم نجات دهندگان و هم نجات یافته هیچ وجه جاه طلبی رذیالنه

براي دستیابی به این اهداف عالی، یوستینیانوس بر مبناي مناسبات پاپی به شقاق کلیساهاي شرقی . فرسوده ساخت

پرورانید که پیروان آریانیسم، پیروان مذهب وحدت طبیعت، و سایر  داد، و این رؤیا را در سر میو غربی پایان 

از زمان قسطنطین تا آن دوران هیچ فکر اروپایی به این وسعت . بدعتگذاران را در یک حظیرة بزرگ روحانی گردآورد

.نیندیشیده بود

اتباعش مایل به شرکت در . کرد ت وسایل آن را دشوار میوجود سرداران الیق کار یوستینیانوس را آسان و محدودی

پوند طالیی را که پیشینیان یوستینوس  320,000بزودي . جنگهاي او نبودند و قدرت پرداخت مخارج آن را نداشتند

در خزانه باقی گذاشته بودند به مصرف رساند؛ پس از آن مجبور شد مالیاتهایی وضع کند که شارمندان را ناراضی 

خدمت نظامی همگانی یک قرن . انداخت جوییهایی بزند که سردارانش را به زحمت می ساخت، و دست به صرفه می

این . شد پیش بر افتاده بود؛ حال ارتش امپراطوري تقریباً بالکل از مزدوران بربر صد طایفه و ناحیۀ مختلف تشکیل می

فکر کسب ثروت و هتک ناموس بودند؛ گهگاه در  گذشت، و همواره در سربازان مزدور زندگیشان از راه غارت می

. دادند داشتند یا، با درنگ کردن براي چپاول، پیروزي به دست آمده را به باد می بحبوحۀ جنگ سر به عصیان برمی

  .تنها عامل وحدت و انگیزة خدمت در این ارتش مواجب مرتب و فرماندهان الیق بود

ساللۀ دهقانی ایلیریایی بود؛ و زندگی او یادآور زندگی امپراطوري بالکان ـ  بلیزاریوس نیز مانند یوستینیانوس از یک

از زمان قیصر تا آن هنگام . آورلیانوس، پروبوس، دیوکلتیانوس ـ بود که امپراطوري را در قرن سوم نجات داده بودند

ده بود؛ و کمتر فرماندهی هیچ سرداري با چنین منابع محدود مالی و انسانی به چنان پیروزیهاي بسیار نایل نیام

ممکن بود از حیث فنون ستراتژي و تاکتیک، و از جهت محبوبیت نزد سربازان خود و شفقت نسبت به دشمنان 

شاید این نکته ارزش یادآوري را داشته باشد که بزرگترین سرداران ـ اسکندر کبیر، قیصر، . خویش، به پاي او برسد

در بلیزاریوس، مانند آن . لئون ـ رأفت را یک وسیلۀ جنگی نیرومند یافته بودندالدین ایوبی، و ناپ بلیزاریوس، صالح
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سرداران بزرگ دیگر، حساسیت و رقتی وجود داشت که بالفاصله پس از اتمام هر نبرد خونین وي را از جلد سربازي 

ورزید، بلیزاریوس  میهمان گونه که امپراطور به تئودورا عشق . ساخت اي بدل می آورد و به عاشق پیشه به در می

کرد، و به علل گوناگون وي را در نبردهایش با  پرستید، بیوفاییهاي او را با خشمی توانفرسا تحمل می آنتونینا را می

.برد خود می

سال صلح میان دو امپراطوري،  150پس از . بلیزاریوس نخستین افتخارات خود را در جنگ با ایرانیان به دست آورد

در میان پیروزیهاي . ر سر کنترل راههاي بازرگانی آسیاي مرکزي و هندوستان از سر گرفته شده بودمخاصمۀ دیرین ب

پوند طال به خسرو  11000درخشان، بلیزاریوس ناگهان به قسطنطنیه فرا خوانده شد؛ یوستینیانوس با پرداخت 

. ستاد تا مستملکات روم را پس گیردو آنگاه بلیزاریوس را به افریقا فر) 532(انوشیروان با ایران عقد صلح بست 

مردم آن دیار : یوستینیانوس به این نتیجه رسیده بود که هرگز نخواهد توانست فتوحات پایداري در شرق داشته باشد

اما در غرب ملتهایی بودند که صدها سال بود به حکومت روم خو . با او دشمن بودند و دفاع از مرزها بس مشکل بود

فرمانروایان بربر بدعتگذار خود نفرت داشتند، و یقیناً به همکاري در جنگ و مالیات پرداختن در گرفته بودند، از 

  .گیران پایتخت را ببندد توانست دهان خرده وانگهی، ورود غلۀ اضافی از افریقا می. دادند زمان صلح تن می

ان وي، افریقاي واندال بسیاري در دوران حکومت جانشین). 477(گایسریک پس از سی و نه سال سلطنت مرده بود 

التینی زبان رسمی بود و شاعران به آن زبان اشعاري در وصف شاهان . از رسوم و آداب رومی را از سر گفته بود

هاي یونانی از نو به معرض  تماشاخانۀ رومی کارتاژ دوباره به کار آغاز کرده بود و نمایشنامه. سرودند فراموش شده می

پروکوپیوس . شد ثار باستانی و هنري مورد احترام بود و عمارتهاي نوین باشکوه ساخته میآ. آمدند اجرا درمی

دادند، اما بیشترشان  هایی از بربریت بروز می کند که گهگاه نشانه فرمانروایان آن دیار را نیکمردان متمدنی وصف می

  . پیمودند ه انحطاط میهنر جنگ را رها کرده بودند و با فراغت خاطر زیر انوار طالیی خورشید را

پانصد کشتی باري و نود و دو ناو جنگی، که در بوسفور گردآمده بودند، پس از دریافت اوامر امپراطور و  533در ژوئن 

پروکوپیوس در میان همراهان بلیزاریوس بود و شرحی هیجان انگیز . برکات بطرك، به سوي کارتاژ شراع کشیدند

زاریوس تنها با پنج هزار سوار در خاك افریقا پیاده شد، و از موانع دفاعی کارتاژ، که بلی. نوشت» جنگ واندال«دربارة 

یوستینیانوس وي را . با شتاب برقرار شده بود، بسرعت گذشت و ظرف چند ماه قدرت واندالها را در هم شکست

ومی تاخته بودند پیروز شود؛ ها سرازیر شده و بر پادگان ر شتابان به قسطنطنیه فراخواند تا بر مورهایی که از تپه

بلیزاریوس بسرعت بازگشت و درست سربزنگاه رسید تا شورشی را که در میان سپاهیان به راه افتاده بود برافکند و 

  .افریقاي کارتاژي از آن زمان تا ورود اعراب در تصرف بیزانس باقی ماند. آنان را به پیروزي رهنمون شود

حین حملۀ بلیزاریوس به افریقا اتحادي با اوستورگوتها ترتیب داده بود؛ حال، وي  دیپلوماسی محیالنۀ یوستینیانوس

. فرانکها را اغوا کرد تا با او پیمان اتحاد بندند و به بلیزاریوس فرمان داد تا ایتالیاي اوستروگوت را تسخیر کند

از دریا گذشت و به  536در . گرفت بلیزاریوس تونس را پایگاه خود قرار داد و از آنجا بدون اشکال زیاد سیسیل را

اي از سربازانش را به طور خزیده از آبراهۀ شهر به درون  ایتالیا حمله برد و ناپل را تسخیر کرد ـ بدین ترتیب که عده

نیروهاي اوستروگوتها ناآزموده و پراکنده بودند، مردم رم مقدم بلیزاریوس را به منزلۀ ناجی خود گرامی . آن نفوذ داد

تئوداهاد دستور داد . د، روحانیان وي را به سبب اعتقاد او به تثلیث خوشامد گفتند، و او بالمانع وارد رم شدداشتن

ویتیگیس . آماالسونتا را کشتند، اوستروگوتها تئوداهاد را خلع کردند و به جاي او ویتیگیس را به شاهی برگزیدند
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رومیان، که مجبور شده بودند . اریوس را در رم محاصره کردارتشی مرکب از صد و پنجاه هزار سرباز گردآورد و بلیز

جویی در غذا و آب زنند و استحمام روزانه را ترك کنند، بناي شکوه علیه بلیزاریوس، که بیش از پنج  دست به صرفه

ز یک بلیزاریوس با مهارت و شجاعت از شهر دفاع کرد، و ویتیگیس پس ا. هزار مرد مسلح در اختیار نداشت، گذاشتند

بلیزاریوس مدت سه سال مصرانه از یوستینیانوس تقاضاي اعزام نیروهاي کمکی کرد؛ . سال کوشش به راونا بازگشت

اوستروگوتهایی که در راونا . این نیروها فرستاده شدند، اما تحت فرماندهی سردارانی که خصم بلیزاریوس بودند

بلیزاریوس . شدند، به شرط آنکه بلیزاریوس شاهشان بشودمحاصره شده و به گرسنگی افتاده بودند حاضر به تسلیم 

).540(و به یوستینیانوس تقدیم کرد   ظاهراً با این پیشنهاد موافقت نمود، شهر را گرفت،

بلیزاریوس با غنیمتهاي جنگی پاداش خوبی . امپراطور، در عین سپاسگزاري از بلیزاریوس، نسبت به او ظنین شد

بود، و وفاداري بیش از حد شخصی سپاهیان را به خود جلب کرده بود، وانگهی پیشنهاد  براي خویشتن فراهم آورده

پادشاهی هم به او کرده بودند؛ آیا ممکن نبود آرزوي گرفتن تاج و تخت را از برادرزادة یک تن غاصب در سر 

مردم «: گوید روکوپیوس میپ. بپروراند؟ یوستینیانوس او را فرا خواند و با ناراحتی جالل موکب او را مشاهده کرد

زیرا همواره شماري بسیار از  …. شدند بیزانس هر روز از دیدار بلیزاریوس هنگام بیرون آمدنش از خانه خرسند می

هاي سیار پرجمعیت روزهاي جشن  واندالها، گوتها، و مورها از پیش و پس او روان بودند و موکب او به دسته

اما رفتارش چنان خاضعانه و آدابش چنان . شت و بلندباال و خوش اندام بودبه عالوه هیئتی زیبا دا. مانست می

فرماندهی که به جاي او در ایتالیا منصوب » .نمایاند اشتهار می مهرانگیز بود که او را همچون مردي بس بینوا و بی

روگوتها را براي خود شدند در انضباط سپاهیان خود اهمال ورزیدند، به نزاع با یکدیگر پرداختند، و تحقیر اوست

توتیال از بربرهاي . فردي پرکار و درست پندار و رشید از گوتها به پادشاهی مردم شکست خورده انتخاب شد. خریدند

، تیبور را تصرف کرد، و )543(بیخانمانی که در ایتالیا سرگردان بودند سربازانی پاکباخته فراهم کرد، ناپل را گرفت 

همگان را با رحم و ایمان خود به شگفت انداخت؛ با اسیران چنان خوب رفتار کرد که به زیر . رم را به محاصره درآورد

هایی را که در ازاي قبول تسلیم از سوي مردم ناپل داده بود چنان شرافتمندانه عملی کرد که  پرچمش درآمدند؛ وعده

زنان برخی از سناتوران به دست او . همه با شگفتی از خود می پرسیدند آیا بربر کدام است و یونانی متمدن کدام

یکی از سربازان خود را به جرم هتک . افتادند؛ وي با آنان رفتاري محترمانه و جوانمردانه کرد و همه را آزاد ساخت

اي  بربرهایی که در خدمت امپراطور بودند، چنین رفتار پسندیده. ناموس یک دوشیزة رومی به مرگ محکوم ساخت

رسید، چندان در تاراج کشور افراط  شان از جانب یوستینیانوس مشرف به ورشکستگی نمینداشتند؛ چون مواجب

. کردند کردند که مردم با حسرت از نظم و عدالت زمان تئودوریک یاد می

او پس از رسیدن به ایتالیا تنها از میان صفوف ارتش توتیال راه سپرد . به بلیزاریوس امر شد که به نجات ایتالیا بشتابد

اش را باخته بود؛ افسرانش بزدالنی  بسیار دیر رسیده بود؛ پادگان یونانی روحیه. به رم محاصره شده وارد گردید و

رسید، وارد پایتخت  هاي شهر را گشودند و ارتش توتیال، که تعداد افرادش به ده هزار می ناالیق بودند؛ خائنان دروازه

توتیال فرستاد و از او خواست که آن شهر تاریخی را ویران نکند؛  بلیزاریوس، ضمن عقبنشینی، پیامی به). 546(شد 

مواجب و گرسنۀ خود اجازة چاپیدن را داد، اما مردم را از آزار مصون داشت و زنان را از حرارت  توتیال به سپاهیان بی

محاصره درآورد؛ در ولی مرتکب اشتباهی شد، و آن اینکه رم را ترك گفت تا راونا را به . شهوانی سربازان حفظ کرد

غیاب او بلیزاریوس شهر را دوباره گشود، و وقتی توتیال بازگشت، دومین محاصرة شهر از طرف او در برابر آن یونانی 

پنداشت، به ایران اعالن جنگ داد و  یوستینیانوس، که غرب را تسخیر شده می. هوشمند به موفقیت نینجامید

و در پی آن سیسیل و کرس و ساردنی و تقریباً ) 549( بار دیگر رم را گرفت توتیال. بلیزاریوس را به شرق فرا خواند
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سرانجام، یوستینیانوس به نارسس، سردار خصی خود، مبلغی هنگفت پول داد . تمام شبه جزیرة ایتالیا را تسخیر کرد

د را با مهارت و سرعت نارسس مأموریت خو. و مأمورش ساخت تا ارتشی فراهم آورد و گوتها را از ایتالیا بیرون کند

انجام داد؛ توتیال شکست خورد و در حین فرار کشته شد؛ بقیۀ گوتها اجازه یافتند ایتالیا را با آسودگی ترك کنند، 

  ).553(پس از هجده سال خاتمه یافت » جنگ گوتیک«و

، و سه بار محاصره و دچار در طی این سالها رم پنج بار تسخیر. این سالها ویرانی ایتالیا را دیگر به حد کمال رساند

رسید، به چهل هزار تن تقلیل یافت، که از این عده نیز نیمی  قحط و غارت شد؛ نفوسش، که زمانی به یک میلیون می

صدها . میالن منهدم شد و تمام مردمش کشته شدند. کردند بینوایانی بودند که با صدقات دستگاه پاپ گذران می

مناطقی که سابقاً زیر کشت بود . ۀ فرمانروایان و غارتگریهاي سپاهیان غرق فالکت شدشهر و ده بر اثر توقعات ظالمان

متروك ماند، و ذخیرة غذایی تحلیل رفت؛ گویند که در آن هجده سال تنها در پیکنوم پنج هزار تن از گرسنگی 

ارت شهرها کشته شدند، یا زیرا بسیاري از اصلمندان در میدان نبرد یا در اثناي غ  اشرافیت از میان رفت،. مردند

 579داد؛ پس از سال  گریختند، و تعداد باقیمانده چندان اندك بود که تعدادشان کفاف ادامۀ حیات سناي رم را نمی

. رود دیگر ذکري از آن مجلس نمی

یی وسیعی هایی که تئودوریک مرمت کرده بود خراب و متروك شدند، و در نتیجه کامپانیا دوباره مرداب ماالریا آبراهه

ها متکی بودند، رو به ویرانی نهادند و بالاستفاده  حمامهاي باشکوه، که به این آبراهه. شد که تا زمان ما باقی بود

صدها مجسمه، که از غارت آالریک و گایسریک مصون مانده بودند، در ایام محاصره شکسته شدند و یا ذوب . ماندند

هایی که به جا مانده بود  حال دیگر تنها خرابه. ی مورد استفاده قرار گیرندگردیدند تا براي تهیۀ گلوله و ادوات جنگ

توانست بر  امپراطور شرق اینک براي مدت کوتاهی می. گواه عظمت باستانی رم به عنوان پایتخت نیمی از جهان بود

سانس نتوانست از عوارض این رم دیگر تا دوران رن. چنین ایتالیایی فرمان راند؛ اما این پیروزیی گزاف و میان تهی بود

  .فتح به طور کامل رهایی یابد

IV  - قانون نامۀ یوستینیانوس  

یک قرن از . تاریخ بحق جنگهاي یوستینیانوس را به فراموشی سپرده است، و او را تنها به خاطر قوانینش به یاد دارد

ت شرایط متغیر مهجور شده بود، و تاریخ انتشار قانون نامۀ تئودوسیوسی گذشته بود؛ بسیاري از مقررات آن تح

کرد؛ و تضادهاي فراوانی که در قانونها وجود داشت  قانونهاي بسیاري وضع شده بود که مدونات موجود را مغشوش می

نفوذ مسیحیت قانونگذاري و تفسیر قوانین را به مالیمت بیشتر سوق . مانعی در راه انجام وظیفۀ مجریان و محاکم بود

دادند معارض بود، و بسیاري از  مدنی رم غالباً با قانونهاي مللی که واحدهاي امپراطوري را تشکیل می قوانین. داده بود

مجموعۀ وسیع قوانین رومی به جاي آنکه قانون . مقررات گذشته با سنن هلنیستی امپراطوري شرق توافقی نداشت

  .ه بوداي بخردانه باشد، تبدیل به انبوه قوانین تجربی و پر طنطنه شد نامه

یوستینیانوس با آن شور وحدتجوییش از این آشفتگی بیزار بود، همان طور که پاشیده شدن امپراطوري آزارش 

فعالترین و . بندي، تصفیه، و اصالح کنند ، ده تن از حقوقدانان را مأمور ساخت تا قوانین را دسته528وي در . داد می

ستانی و مظنون بودن به الحاد، تا هنگام  د که، با وجود رشوهمتنفذترین عضو این هیئت تریبونیانوس دادستان بو

نخستین قسمت کار با . مرگ الهامبخش و مشاور و مجري اصلی طرحهاي موبوط به قانونگذاري یوستینیانوس بود
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این . انتشار یافت» قانون نامه«تحت عنوان کودکس کونستیتوتیونوم یا  529شتابی ناروا انجام گرفت و در سال 

اعتبار  وعه، قانون امپراطوري اعالم شد و تمام قوانین سابق، جز آنهایی که دوباره در این قانون نامه آمده بود، بیمجم

  :مقدمۀ آن شامل این شرح جالب بود. گشت

حشمت امپراطوري باید مجهز به قوانین، و جالل آن متکی به اسلحه : به جوانانی که مایل به تحصیل حقوق هستند

ومت خوب در صلح و جنگ میسر گردد؛ و فرمانروا بتواند همان قدر که در برابر دشمنان پیروزمند جلوه باشد، تا حک

  . گر سازد کند، خود را پاسدار دقیق عدالت نیز جلوه می

آراي «یا  رسپونسومهاهیئت قانونگذاري آنگاه به دومین قسمت مأموریت خود پرداخت، یعنی آن دسته از 

حاصل این کار در . بزرگ رم را که هنوز به آن حد معتبر بود که داراي قوت قانونی شمرده شود گرد آورد» حقوقدانان

منتشر شد؛ آرایی که در این مجموعه آورده شده بود، و ) خالصۀ قوانین(تحت عنوان دیگستا یا پاندکتاي  533سال 

آنها به عمل آمده بود، از آن پس براي تمام قضات واجب الرعایه بود؛ و سایر آرا بتمامی از اعتبار تفسیراتی که از 

آنچه از آنها باقی است مبین این . هاي قدیمیتر رسپونسا دیگر استنساخ نشدند و غالباً از بین رفتند مجموعه. افتاد می

حال آزادي را حذف، و با حیله گري ناجوانمردانه  است که تدوین کنندگان قوانین یوستینیانوس عقاید مساعد به

.بعضی از احکام قانونگذاران قدیم را براي توافق با حکومت مطلقه تحریف کردند

را براي » قانون نامه«هنگامی که این کار بزرگ در جریان بود، تریبونیانوس و دو دستیار او، چون تمامی مجموعۀ 

). 533(راهنماي رسمی از قانون مدنی به نام اینستیتوتیونس منتشر کردند دانشجویان سنگین یافتند، یک کتابچۀ 

این کتابچه در اساس چیزي جز همان تفسیرات گایوس نبود که حک و اصالحی در آن به عمل آمده بود و با 

طور گایوس در قرن دوم با مهارت قابل ستایشی قانون مدنی زمان خود را به . (مقتضیات زمان وفق داده شده بود

، تریبونیانوس و چهار 534در . کرد در همین ضمن یوستینیانوس قوانین جدیدي منتشر می.) روشن خالصه کرده بود

وارد کردند؛ نسخۀ قبلی از اعتبار افتاد و براي » قانون نامه«اي از  دستیارش این قوانین را در نسخۀ تجدیدنظرشده

قانونهاي دیگري که در زمان او تدوین شده بود تحت عنوان . پس از مرگ یوستینیانوس. ضبط در تاریخ باقی نماند

هاي قبلی به زبان التین بود، ولی نسخۀ جدید به یونانی  نسخه. منتشر شد) قوانین جدید(نووالي کونستیتوتیونس 

. ه شدانتشار یافت، بدین ترتیب نقطۀ ختامی بر حیات زبان التینی به عنوان زبان قانون در امپراطوري بیزانس نهاد

شوند، و متسامحاً با  نامیده می) مجموعۀ قوانین مدنی(ها روي هم کورپوس یوریس کیویلیس  همۀ این مجموعه

  .شود از آنها یاد می» قانون نامۀ یوستینیانوس«عنوان 

تداي در اب. آورد این قانون نامه، مانند قانون نامۀ تئودوسیوسی، اعتقادات مسیحیت اصیل آیین را جزو قوانین در می

این . گرفتند شد، و نسطوریوس، ائوتوخس، و آپولیناریس مورد لعن و تکفیر قرار می آن از اصل تثلیث طرفداري می

اما . داد تا به اقتدار آن گردن نهند کرد و به تمام فرق مسیحی فرمان می قانون نامه اولویت کلیساي رم را تصدیق می

تمام قوانین کلیسایی، مانند قانونهاي مدنی، باید از ناحیۀ : داشت م میدر فصول بعد سلطۀ امپراطور را بر کلیسا اعال

ها، و راهبان وضع شده  در ادامۀ این قانون نامه مقرراتی براي بطرکان، اسقفان، رؤساي صومعه. سلطنت صادر شوند

ازاتهایی ویژه تعیین شده رفتند مج ها یا میدانهاي مسابقه می کردند یا به تماشاخانه بود،و براي کشیشانی که قمار می

مجازات مانویان یا بدعتگذارانی که توبۀ خویش شکسته بودند مرگ بود، و مجازات دوناتیان، پیروان مذهب . بود

وحدت طبیعت، و سایر بدعتگذاران مصادرة اموال، محرومیت از خرید و فروش، محرومیت از ارث بردن یا به میراث 
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ینان از تصدي مشاغل دولتی محروم بودند، حق اجتماع و گردهمایی نداشتند، گذاردن اموال خود طبق وصیت بود؛ ا

مقررات مالیمتري به . توانستند مسیحیان ارتدوکس را به اتهام بدهکاري تحت تعقیب قرار دهند و از نظر قانونی نمی

قانون به وسیلۀ عمال دولت  داد که از زندانها بازدید کنند و از زندانیان در برابر سوء استفاده از اسقفان اجازه می

.حمایت کنند

بردگان آزاد شده دیگر حکم یک طبقۀ . کرد این قانون نامه تمایزات جدیدي جایگزین تمایزات طبقاتی پیشین می

توانستند به  شدند و حتی می مند می جداگانه را نداشتند و، بالفاصله پس از آزاد شدن، از تمام مزایاي مردان آزاد بهره

، و )افراد شریف و وضیع(» هونستیورس«: شدند مردان آزاد به دو طبقه تقسیم می. و امپراطوري نیز برسندسناتوري 

تکوین یافته بود توسط این » هونستیورس«سلسله مراتبی که از زمان دیوکلتیانوس در میان ). عوام(» هومیلیورس«

نها، ایلوسترها، سپکتابیلها، کالریسیمها، و گلوریوسها؛ پاتریسی: این سلسله عبارت بود از. قانون نامه تأیید و تثبیت شد

  .در این قانون رومی عناصر شرقی بسیاري وجود داشت

مجازات هتک ناموس یک . در قوانین مربوط به بردگی این قانون نامه نفوذ فلسفۀ رواقی یا مسیحی مشهود است

توانست با زنی آزاد ازدواج  موافقت موالیش می برده در صورت. کنیز، مانند تجاوز به عصمت یک زن آزاد، مرگ بود

کرد؛ اما قانون او به بردگی فروختن طفل  یوستینیانوس نیز مانند کلیسا آزاد ساختن بردگان را تشویق می. کند

برخی از مواد قانون نامه به سرفداري جنبۀ قانونی . دانست نوزادي را که والدینش از فرط فقر مستأصل بودند مجاز می

مرد آزادي که به مدت سی سال قطعه زمینی را کاشته بود موظف . کرد اد و زمینه را براي فئودالیسم مهیا مید می

بود که با اعقاب خود براي همیشه در آن زمین زیست کند؛ توجیه این مادة قانونی جلوگیري از لم یزرع ماندن اراضی 

آمد، نظیر یک بردة فراري،  ش در صنف کشیشان در میموافقت ارباب کرد، یا بی رعیتی که فرار می. کشاورزي بود

  .توانست مورد ادعاي مجدد اربابش قرار گیرد می

تحت قیمومیت بودن مادام العمري او درقرن چهارم از میان . وضع زن تا حدي به وسیلۀ این قانون نامه اصالح شد

توانست به کسی ارث برسد منسوخ شده  اي که به موجب آن فقط از طریق مردان چیزي می رفته بود، و اصل کهنه

یوستینیانوس کوشید تا به . شد، در این اصالحات سهم بزرگی داشت مند می بود؛ کلیسا، که غالباً از ارثیۀ زنان بهره

خواست رهبانیت  نظریات کلیسا دربارة طالق اعتبار اجرایی بدهد، و طالق را، جز در صورتی که یکی از طرفین می

اما این ممنوعیت با رسوم و قوانین موجود بسیار منافات داشت؛ و عدة زیادي از افراد طبقات . کرد پیشه کند، ممنوع

امپراطور، در قانونهاي بعدي که در . مختلف اعتراض کردند که این ماده موجب ازدیاد موارد زهر خوراندن خواهد شد

در  1453ظر گرفت؛ این قانون با چند وقفه تا هاي متنوعی براي طالق در ن این مورد وضع کرد، سخاوتمندانه زمینه

کیفرهایی که توسط آوگوستوس براي تجرد و بچه نیاوردن برقرار شده بود در این قانون . امپراطوري بیزانس متبع بود

قسطنطین براي زنا مجازات مرگ قایل شده بود، هر چند که ندرتاً این مجازات را به مرحلۀ عمل در . نامه ملغا شد

د؛ یوستینیانوس مجازات اعدام را در مورد مردان زناکار همچنان حفظ کرد، اما مجازات زنان زانیه را به می آور

شوهر در صورتی حق داشت فاسق زن خود را بکشد که پس از فرستادن سه . محکومیت به اعتکاف در دیر تقلیل داد

مجازاتهاي سختی نیز . دید اي می یا در میخانهاخطار استشهادي به زن خود، باز او را با مرد مظنون در خانۀ خویش 

مجازات . شوهر یا بیوه مقرر شده بود، مگر اینکه آن زن، همخوابه یا فاحشه باشد براي رابطۀ جنسی با یک زن بی

شد، یوستینیانوس براي  و مال ضبط شده به زن مورد تجاوز واگذار می. هتک ناموس مرگ و مصادرة اموال بود

داد مرتکبان را پیش از اعدام شکنجه و مثله  نها مجازت مرگ تعیین کرد، بلکه غالباً دستور میهمجنس بازي نه ت
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در این قانونگذاري افراطی علیه انحرافات جنسی، نفوذ مسیحیتی که از گناهان تمدن . کنند و دور شهر بگردانند

.زد آشکار بود میالعمل پیرایشگرانۀ خشونت آمیز دست  دوران شرك به خشم آمده بود و به عکس

امتیاز کهن خویشان صلبی براي تملک دارایی متوفاي بدون . یوستینیانوس در قانون داراییها تغییري قاطع داد

وصیت منسوخ گشت؛ و مقرر شد که اموال چنین شخصی به خویشان بطنی مستقیم او ـ فرزندان، فرزندزادگان، و 

اموال کلیسا ـ اعم از . کرد ت واگذاري آن براي امور خیریه را تشویق میقانون نامه هبۀ اموال یا وصی. غیره ـ داده شود

هاي مالکانه، و رعایا و بردگان ـ انتقال ناپذیر اعالم شد؛ هیچ فرد یا گروه از روحانیان یا  منقول و غیر منقول، بهره

این قانونهاي لئوي اول و  .علمانیان حق بخشیدن، فروختن، یا واگذاري وصیتی هیچ یک از متعلقات کلیسا را نداشت

آنتمیوس، که با قانون نامه تأیید شد، مبناي ازدیاد ثروت کلیسا قرار گرفت؛ در حالی که داراییهاي دنیوي نسل به 

. کلیسا کوشید ربا را ممنوع سازد، اما توفیق نیافت. گشت تر می شد، اموال کلیسا در طی نسلها انباشته نسل متفرق می

شدند، اما با سپردن ضمانت یا اداي سوگند مبنی بر  ماندند دستگیر می داخت دین خود عاجز میوامدارانی که از پر

  .شدند اینکه در دادگاه حاضر خواهند شد، آزاد می

. زندانی کردن هیچ کس امکان نداشت مگر به حکم رئیس دادگاه؛ و زمان بین دستگیري و محاکمه خیلی محدود بود

عظمت این باسیلیکا را از بزرگی . ند که یوستینیانوس برایشان باسیلیکایی ساختوکالي دعاوي چندان زیاد بود

بایست در حضور رئیس  اي می هر محاکمه. کتاب یا طومار داشت 150.000توان حدس زد که  اش می کتابخانه

ه را به دادگاه شد قضی در صورت تمایل طرفین، می  شد؛ اما، گرفت که از طرف امپراطور تعیین می دادگاهی انجام می

شد؛ وکالي مدافع موظف بودند  در برابر قاضی نهاده می» کتاب مقدس«در هر محاکمه یک جلد . اسقفی احاله کرد

به آن سوگند بخورند که منتهاي کوشش را در دفاع شرافتمندانه از موکالن خود خواهند کرد و اگر قضیه را غیر 

بایست به کتاب مقدس سوگند خورند  داد؛ مدعی و مدعی علیه نیز می شرافتمندانه یافتند، از وکالت استعفا خواهند

توانست در  ناپذیر نبود؛ قاضی می مجازاتها گرچه سخت بود، اما منجز و تخفیف. که در دعواي خود ذیحق هستند

به  رفت، و کمتر حبس به عنوان توقیفی براي محاکمه به کار می. مورد زنان، صغیران، و مستان تخفیف قایل شود

قانون نامۀ یوستینیانوس از این لحاظ که قطع عضو را جزو انواع مجازات قرار داده بود . شد عنوان مجازات تعیین می

کردند، و  محصالن مالیاتی که در ارقام مالیات تزویر می. تر بود از قانونهاي هادریانوس و آنتونینوس پیوس عقب مانده

داشتند، ممکن بود به قطع دست محکوم  حدت طبیعت رونوشت برمیکسانی که از آثار مربوط به آیین مذهب و

بریدن گلو یا بینی کراراً در قانون . شوند، و اساس آن این نظریه بود که اندام مرتکب جرم باید به سزاي بزه خود برسد

ور از قابلیت نامۀ مورد بحث مقرر شده است؛ قانون بیزانس بعداً کور کردن را نیز به آن افزود، مخصوصاً به منظ

مجازات اعدام در مردان آزاد به وسیلۀ سر بریدن، و در مورد بعضی بردگان با . انداختن وارثان یا آرزومندان سلطنت

یک شارمند محکوم . شدند جادوگران و فراریان از خدمت نظام زنده زنده سوزانده می. گرفت مصلوب ساختن انجام می

.مجلس سنا و باالخره به امپراطور استیناف دهد توانست به یک دادگاه عالیتر یا به می

وجه تمایز اساسی این قانون نامه . توان ستود تا جزء جزء قانون نامۀ یوستینیانوس را به صورت یک کل آسانتر می

. هاي پیشین در حمایت جدیتر از اصالت آیین، تاریک اندیشی عمیقتر، و شدت قصاص آن است نسبت به قانون نامه

آن امپراطور . تر بود تا در دورة یوستینیانوس ک رومی تربیت شده، زندگی در عصر آنتونینها متمدنانهاز لحاظ ی

توانست از مسائل مبتال به زمان و محیط خویش بگریزد؛ و در بلندپروازي خویش براي وحدت بخشیدن به همه  نمی

قانون نامۀ . نیز به قانون درآورد چیز، در کنار عدالت و نوعپروري، ناچار خرافات و بربریت عصر خویش را
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رسید هرگز  کارانه بود و براي تمدنی که به نظر می یوستینیانوس، مانند هر چیز دیگر امپراطوري بیزانس، محافظه

این قانون بزودي متبع بودن خود را، جز در قلمروي که هر روز . رفت نخواهد مرد قیدي بس شدید به شمار می

کرد، بر  بدعتگذاران ناسیونالیست شرقی، که این قانون نامه عرصه را برایشان تنگ می. دشد، از دست دا کوچکتر می

مسلمانان آغوش گشودند و در لواي قرآن امکان رشد و شکوفایی بیشتري یافتند تا در زیر لواي قانون نامۀ 

کومت انگلوساکسونها، و ایتالیاي تحت حکومت لومباردها، گل تحت حکومت فرانکها، انگلستان تحت ح. یوستینیانوس

مع هذا، این قانون نامه به مدت چندین . اسپانیاي تحت حکومت ویزیگوتها قوانین یوستینیانوس را نادیده گرفتند

هاي چندین ملت، آزادي  نسل به جماعات مختلف و متفرقی از مردم نظم و امنیت داد و، در طول مرزها و میان کوچه

این قانون نامه تا پایان قانون امپراطوري بیزانس . روز از آن برخوردارند فراهم آوردو مصونیتی بیش از آنچه ملتها ام

باقی ماند؛ و پنج قرن پس از پایان حیاتش در غرب مجدداً از طرف حقوقدانان بولونیا احیا شد، مورد قبول امپراطوران 

  .هاي جدید شدو پاپها قرار گرفت و به منزلۀ چوب بست نظم، وارد ساختار بسیاري از کشور

V  - امپراطور متأله  

تنها کاري که براي امپراطور باقی مانده بود وحدت بخشیدن به اعتقادات، و تبدیل کلیسا به یک دستگاه همگن براي 

احتماال زهد یوستینیانوس از روي اخالص بود و جنبۀ صرفاً سیاسی نداشت؛ خود او، تا آن حد که . فرمانروایی بود

برد، در کتابهاي االهیات غور و  زیست؛ با روزه و دعا به سر می داد، مانند راهبی در کاخ خویش می تئودورا اجازه می

آشکار،  پروکوپیوس، با نوعی همدلی. نمود کرد، و با استادان و بطرکان و پاپان بر سر دقایق ایمان بحث می تفحص می

ر خود سراغ داشته باشد مشکل بتواند از قتل هر کس که حتی اندك جرئتی د«: گوید از قول یک توطئه گر چنین می

نشیند و با اشتیاق تمام، با کشیشان  مردي که همواره بدون نگهبان تا دیر وقت شب می. یوستینیانوس تن زند

اي  تقریباً نخستین استفاده» .کند نباید ترسی برانگیزد کهنسال، طومارهاي مربوط به کتاب مقدس را باز و بررسی می

السلطنگی یوستینوس کرد، پایان دادن به شقاق میان  دار بودن نایب نوس از قدرت خود هنگام عهدهکه یوستینیا

با پذیرفتن نظریۀ پاپ، . امپراطور زنون شدت یافته بود هنوتیکونکلیساهاي شرقی و غربی بود که به واسطۀ 

تالیا در برابر گوتها، و در شرق در برابر پیروان مذهب وحدت طبیعت، از پشتیبانی روحانیان اصیل یوستینیانوس در ای

.آیین برخوردار شد

کرد که مسیح فقط داراي یک ماهیت بوده است، در مصر از حیث شمارة پیروان  این فرقه، که با حدت احتجاج می

اصیل «ن چندان پیشرفت کرده بودند که به نوبۀ خود به در اسکندریه افراد آ. چیزي از فرقۀ کاتولیک کم نداشت

جنگیدند و زنانشان نیز با افکندن  ها با هم می تقسیم شده بودند؛ این دو گروه در کوچه» بدیل آیین«و » آیین

یۀ وقتی که نیروهاي مسلح امپراطور اسقف کاتولیکی را در اسقف. کردند ها از بام خانه در پیکار آنان شرکت می پرتابه

آتاناسیوس مستقر ساختند، جماعت مقتدیان اولین وعظش را با سنگ پاسخ گفتند، اما همه در همان محل به دست 

در حالی که مذهب کاتولیک بر اسقفیۀ اسکندریه تسلط داشت، ارتداد در روستاها . سربازان امپراطوري کشته شدند

گرفتند، و مصر یک قرن پیش از آمدن اعراب از  نادیده می یافت؛ دهقانان اوامر بطرك و فرمانهاي امپراطور را بسط می

  .دست امپراطوري خارج شده بود

تئودورا با یک شماس رومی . در این مورد نیز، مانند موارد دیگر، تئودوراي ثابت قدم بر یوستینیانوس متردد چیره شد

ط که پس از رسیدن به این مقام، امتیازاتی اي چید تا وي را به مقام پاپی برساند، به این شر به نام ویگیلیوس توطئه
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و به ) 537(پاپ سیلوریوس توسط بلیزاریوس از مسند خود در رم برکنار شد . به پیروان مذهب وحدت طبیعت بدهد

امپراطور . جزیرة پالماریا تبعید گشت و در آنجا بزودي از فرط بدرفتاري مرد؛ و ویگیلیوس به فرمان امپراطور پاپ شد

توان برانداخت، کوشید تا با در نظر گرفتن  ا قبول نظر تئودورا، مبنی بر اینکه مذهب وحدت طبیعت را نمیسرانجام ب

ویگیلیوس را به . آرامشان سازد» سه فصل«هاي پیروان آن در سندي از االهیات امپراطوري معروف به  خواسته

یوس با کراهت به این کار تن داد و بالفاصله پس ویگیل. قسطنطنیه احضار کرد و او را واداشت تا آن سند را امضا کند

؛ موافقت خود را پس گرفت، و به فرمان امپراطور به )550(از آن از طرف روحانیان کاتولیک افریقا تکفیر شد 

اي در پروکونسوس تبعید شد؛ بار دیگر موافقت کرد، و رخصت یافت که به رم بازگردد، اما در بین راه  صخره

. رگز هیچ امپراطوري تالشی اینهمه آشکار براي تسلط بر مقام پاپی به خرج نداده بوده). 555(درگذشت 

؛ تقریباً هیچ یک از اسقفان غرب )553(یوستینیانوس مقرر داشت تا یک شوراي جامع در قسطنطنیه تشکیل شود 

را رد کرد، و کلیساهاي در آن شورا حضور نیافتند؛ شورا پیشنهادهاي یوستینیانوس را پذیرفت، کلیساي غربی آنها 

.شرق و غرب شقاق خود را به مدت یک قرن از سر گرفتند

سنگینترین ضربه را بر امپراطور وارد آورد و  548فوت تئودورا در . سرانجام، مرگ بر تمام مشاجرات فایق آمد

و بر اثر بحرانهاي  او در آن زمان شصت و پنج سال داشت و از فرط ریاضت. شجاعت، صراحت، و قدرت او را تباه کرد

مکرر ضعیف شده بود؛ حکومت را به زیردستان واگذاشت، استحکامات دفاعی را که براي ساختنشان بس زحمت 

دهها مصیبت زندگی او را در هفده سال باقیماندة عمرش . کشیده بود رها کرد، و خود را به االهیات مشغول داشت

ل مکرر بود، چندین شهر بر اثر زلزله تقریباً بکلی از صفحۀ زمین محو وقوع زلزله مخصوصاً در این هفده سا. تباه کرد

 559در . ، باز هم طاعون558قحطی، و در  556طاعون آمد، در  542در . شدند، و باز ساختن آنها خزانه را تهی کرد

ناموس زنان و هونهاي کوتریگور از دانوب گذشتند و موئسیا و تراکیا را غارت کردند، هزاران اسیر گرفتند، به 

آوردند پیش سگان انداختند،  دوشیزگان و راهبگان تجاوز کردند، نوزادانی را که زنان اسیر ضمن راهپیمایی به دنیا می

امپراطور هراسان به سرداري که وي را چندین بار از خطر رهانده بود متوسل . و تا باروهاي قسطنطنیه پیش رفتند

مع هذا زره پوشید، سیصد تن از سربازان قدیمی را که با او در ایتالیا جنگیده  بلیزاریوس پیر و ضعیف شده بود،. شد

نیروهاي . هون به میدان شتافت 7000بودند گردآورد، چند صد مرد تعلیم نیافته به سربازي گرفت، و براي مقابله با 

را در جنگل مجاور مخفی  خود را با تدبیر و مهارت مخصوص خویش آرایش داد و دویست تن از بهترین سربازان خود

وقتی که هونها پیش تاختند، این سربازان به جناحین آنها حمله کردند و خود بلیزاریوس در رأس ارتش . ساخت

مردم شهر . بربران، پیش از آنکه حتی یک تن رومی بسختی آسیب ببیند، فرار کردند . کوچک خود با آنان جنگید

امپراطور حسود به . تعقیب نکرده و پیشواي هون را اسیر نساخته است شکوه داشتند که چرا بلیزاریوس دشمن را

بهتانهاي حسادت آمیز علیه سردار خود گوش داد و بر او گمان توطئه برد و فرمان داد تا مردان مسلح خود را 

  .ردچشم از جهان فرو بست، و یوستینیانوس نیمی از مایملک او را تصاحب ک 565بلیزاریوس در سال . مرخص کند

در آخرین سالهاي عمرش دلبستگی او به االهیات ثمر عجیبی به بار . امپراطور هشت ماه پس از سردار خود زنده ماند

اعالم کرد که جسم مسیح فسادناپذیر است، و طبیعت انسانی او . مدافع ایمان، خود مردي بدعتگذار شده بود: آورد

روحانیان به او اخطار کردند که اگر در آن کژاندیشی . تهرگز معروض احتیاجات و ذلتهاي جسم فانی نبوده اس

آنکه توبه کند، پس از هشتادو سه  وي بی» .به آتش دوزخ سپرده خواهد شد و در آن تا ابد خواهد سوخت«بمیرد، 

).565(سال زندگی و سی و هشت سال سلطنت، درگذشت 
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وي یک امپراطور . باستان با آن خاتمه یافتتون گفت عهد  مرگ یوستینیانوس نقطۀ دیگري از تاریخ بود که می

کوشید تا بربرها را از  نگریست، می رومی به تمام معنا بود که به تمام امپراطوري شرق و غرب به یک سان می

خواست بار دیگر در آن قلمرو وسیع حکومتی منظم و قوانینی یکنواخت برقرار  سرزمین خود دور نگاه دارد، و می

در دوران حکومت او افریقا، دالماسی، کرس، ساردنی، : تا حد زیادي به این هدف نایل آیدوي موفق شد . سازد

. سیسیل، و قسمتی از اسپانیا باز پس گرفته شدند؛ ایرانیان از سوریه رانده شدند، و وسعت امپراطوري دو برابر شد

حدت و روشنی و وسعت دامنه، یکی قانون او، گرچه در مورد بدعتگذاري و سوءاخالق جنسی وحشیانه بود، به علت و

حکومت او با فساد اداري، مالیات گزاف، عفو، و مجازات هوسبازانه ملوث . رود از نقاط اوج در تاریخ قانون به شمار می

شده بود؛ اما از سوي دیگر، بر اثر مساعی یک سازمان دقیق اقتصادي و اداري، بس ممتاز بود؛ و این سازمان 

عصر «اي که سایر قسمتهاي اروپا در  وجود آورد که گرچه نسبت به آزادي بیگانه بود، اما در دوره اي از نظم به شالوده

یوستینیانوس نام خود را در . اي از اروپا بنیان تمدن را محکم و پیوسته نگاه داشت رفتند، در گوشه فرو می» ظلمت

دوران حکومت او در نظر معاصران . هاي اوستتاریخ صنعت و هنر باقی گذاشت؛ کلیساي سانتا سوفیا نیز از یادگار

امپراطوري یک بار دیگر موج فنا را بازگردانده و تا چندي از مرگ نجات : نموده است اصیل آیینش البد چنین می

  .یافته است

الی یوستینیانوس در آغاز سلطنت خزانه را پر یافت، اما به هنگام مرگ آن را خ. اما متأسفانه این نجات بس کوتاه بود

باقی گذاشت؛ قانونهاي ناروادارانۀ او، و محصالن مالیاتی دزدش، ملتها را به همان سرعت که به دست ارتشهاي او 

توانستند  مواجب مانده هم نمی کشاندند؛ و آن ارتشهاي به تحلیل رفته، متفرق، و بی شدند به نارضایتی می تسخیر می

افریقا بزودي به بربرها . یرانیهاي بسیار تصرف کرده بودند، دفاع کنندبراي مدتی طوالنی از سرزمینهایی که به بهاي و

واگذاشته شد؛ سوریه، فلسطین، مصر، افریقا، و اسپانیا به چنگ اعراب افتاد؛ و ایتالیا به سلطۀ لومباردها درآمد؛ طی 

دست آورده بود از یک قرن پس از مرگ یوستینیانوس، امپراطوري روم سرزمینهایی بیش از آنچه در زمان او به 

بود اگر حکومت  نظري مغرورانه به گذشته ممکن است به ما چنین بنمایاند که چقدر بهتر می. دست داد

کرد، با اوستروگوتهایی که بر ایتالیا نسبتاً  یوستینیانوس ملیتها و مذاهب نوخاسته را به یک اتحادیۀ فدرال تبدیل می

اي براي حفظ و انتقال بی مضایقۀ فرهنگ  گرفت، و واسطه پیش می خوب حکمرانی کرده بودند روشی دوستانه در

  .شد باستانی به کشورهاي جدیدالوالده می

او . ضرورتی ندارد که ما ارزیابی پروکوپیوس را از یوستینیانوس بپذیریم، زیرا خود پروکوپیوس آن را نقض کرده است

اش از ایقانش منشأ  جفاهاي مذهبی: انش برمی آمدفرمانرواي بزرگی بود که تمام عیوبش از منطق و اخالص ایم

شویم و  ما از خشونتهاي او متأثر می. گرفت، جنگهایش از روح رومیش، و اموال مصادره کردنش از جنگهایش می

.آخرین افراد نسل رومی در واقع او و بلیزاریوس بودند، نه بونیفاکیوس و آیتیوس. ستاییم عظمت اهداف او را می
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فصل ششم

  مدن بیزانسیت

326-565  

  

I  - کار و ثروت  

. اي بود از سرمایه گذاریهاي خصوصی، کارگردانی دولتی، و صنایع ملی شده اقتصاد بیزانسی مخلوط متجددانه

گرفت و بسیاري از  مالکیت دهقانی در زمان یوستینیانوس هنوز وجه غالب اقتصاد کشاورزي بود، اما امالك وسعت می

لی با سیل، رقابت یا عدم کفایت، مالیات سنگین یا جنگ تدریجاً به تابعیت زمینداران بزرگ دهقانان به علت خشکسا

گرفت  منابع معدنی در تملک دولت بود، ولی استخراج مواد بیشتر از طرف سازمانهاي خصوصی انجام می. آمدند درمی

دن قدیم و جدید تراکیا، پونتوس، و بالکان معادن یونان تهی شده بود، اما معا. که معادن را از دولت اجاره کرده بودند

بودند ـ یعنی تنها اجبارشان به کار اکراهشان از گرسنگی » آزاد«بیشتر کارگران صنعتی . برداري بود ه مورد بهر

کرد؛ اما  بردگی مستقیم در خارج از حیطۀ بیگاري خانگی و صنعت نساجی نقش بسیار ناچیزي ایفا می. کشیدن بود

هاي اصلی آبیاري از طرف دولت معمول  اید در مصر و شمال افریقا، کار اجباري براي نگاهداري ترعهدر سوریه، و ش

  . ساخت هاي خود می دولت غالب کاالهاي مورد احتیاج ارتش، ادارات کشوري، و دربار را در کارخانه. بود

شنهاد خود مبنی بر تدارك یک ، برخی از راهبان نسطوري آسیاي مرکزي یوستینیانوس را به پی552در حدود سال 

اگر به خاطر آوریم که یونان و روم به خاطر تسلط بر راههاي بازرگانی چین . مند ساختند منبع مستقل ابریشم عالقه

را که به معابر شمالی منتهی به خاور دور شده بود در » راه ابریشم«و هند چه جنگهاي بسیاري با ایران کردند، و نام 

که رومیان به چین داده بودند، و نام سریندیا که به منطقۀ ) سرزمین ابریشم(نین به نام سریکا نظر آوریم، و همچ

. بین چین و هند داده شده بود؛ توجه کنیم، خواهیم فهمید که چرا یوستینیانوس مشتاقانه پیشنهاد مزبور را پذیرفت

یک . ید هم چند نهال توت، با خود آوردندشا آن راهبان به آسیاي مرکزي بازگشتند و مقداري تخم کرم ابریشم، و

صنعت ابریشم سازي کوچک در یونان وجود داشت، اما به کرم ابریشم وحشی متکی بود که از برگ بلوط، زبان 

در این دوران تولید ابریشم، مخصوصاً در سوریه و یونان، به صنعت مهمی تبدیل . کرد گنجشک، یا سرو تغذیه می

موروس (چنان توسعه یافت که موجب شد نام جدید مورئا ـ یعنی سرزمین درخت توت  شد؛ این صنعت در پلوپونز

.ـ به آن شبه جزیره داده شود) آلبا 

هاي ابریشمین و ساختن رنگهاي ارغوانی در انحصار دولت بود و در کارگاههایی که  در قسطنطنیه بافتن برخی پارچه

هاي ابریشمین و رنگین فقط براي  استفاده از پارچه. گرفت نجام میدر کاخ امپراطوري یا نزدیک آن واقع شده بودند ا

وقتی که صنعتگران . کارمندان عالیرتبۀ دولت مجاز بود، و گرانبهاترین آنها خاص اعضاي خانوادة سلطنتی بود

 هاي مشابهی تولید کردند و به اشخاص عادي فروختند، یوستینیانوس این خصوصی به طور مخفی و قاچاقی پارچه

هاي ابریشمین و رنگی تجملی از میان برد؛ سیل  را با رفع بسیاري از محدودیتهاي استعمال پارچه» بازار سیاه«
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هاي خصوصی ممکن نبود به دکانها سرازیر کرد؛ و  هاي دولتی را به قیمتی که رقابت با آن براي تولید کننده پارچه

ستینیانوس با پیروي از رویۀ دیوکلتیانوس کوشید تا نظارت یو. دولت قیمتها را باال برد. وقتی رقابت خاتمه یافت

از شمارة کارگران کاسته شد، دستمزدها  542پس از طاعون سال . دولت را بر تمام قیمتها و دستمزدها برقرار کند

ا ، سعی کرد ت1348پس از طاعون  1351یوستینیانوس، مانند پارلمنت انگلستان در . باال رفت، و قیمتها اوج گرفت

  :با صدور فرمانی دربارة قیمتها و دستمزدها کارفرمایان و مصرف کنندگان را یاري کند

ورزند و  ایم که پس از وقوع بالي آسمانی اخیر، صنعتگران، کشاورزان، و ملوانان بغایت حرص می چنین خبر یافته

ین افراد را از درخواست دستمزد یا ما همۀ ا..  . .طلبند که دو یا سه برابر سابق است قیمتها و دستمزدهایی را می

همچنین پیمانکاران ساختمانی، کشاورزي، و سایر کارها را از پرداخت مزدي . کنیم قیمتی بیش از سابق نهی می

از زمان قسطنطین تا دوران  .ما دربارة تأثیر این فرمان اطالعی نداریم. داریم بیشتر از میزان معمول سابق ممنوع می

راهها و پلهاي رومی دائماً . تینیانوس تجارت داخلی و خارجی در امپراطوري بیزانس رونق داشتپایانی سلطنت یوس

شد، و شهوت خالق سودجویی باعث ایجاد ناوگانی بازرگانی شد که پایتخت را با دهها بندر در شرق و غرب  تعمیر می

. ازار و مرکز کشتیرانی جهان باقی مانداز قرن پنجم تا پانزدهم، قسطنطنیه به عنوان بزرگترین ب. ساخت مربوط می

سوریه به . م حفظ کرده بود، اکنون از حیث تجارت پایینتر از انطاکیه بود اسکندریه، که این تفوق را از قرن سوم ق

نیروي تجارت و صنعت ترقی کرد؛ سوریه میان ایران و قسطنطنیه، و قسطنطنیه و مصر واقع بود؛ بازرگانانش جسور 

توانستند از حیث وسعت معامالت و اعمال طرق مدبرانه  ؛ و فقط یونانیان فعال و با حرارت بودند که میو مدبر بودند

گسترش آنان در سراسر امپراطوري عاملی بود در شرقی ساختن آداب و هنرها، که مشخص . با آنان رقابت کنند

.امپراطوري بیزانس بود

گذشت، یوستینیانوس کوشید تا با برقراري  ز ایران مخاصم میچون راه بازرگانی قدیم سوریه به آسیاي مرکزي ا

هاي جنوبی دریاي سرخ تسلط  روابط حسنه با حمیریهاي جنوب باختري عربستان و پادشاهان حبشه، که بر دروازه

ها و اقیانوس هند به جانب بنادر  هاي بازرگانی بیزانسی از این تنگه سفینه. داشتند، راه تجارتی جدیدي بیابد

کرد که  هاي اضافی بر این تجارت تحمیل می سپردند؛ اما تسلط ایران بر آن بندرها همان قدر هزینه ندوستان ره میه

یوستینیانوس چون از این راه هم خیري ندید، تأسیس بندرهایی را در ساحل دریاي سیاه . عبور از راههاي قدیم

رفت، و در آنجا بازرگانان  و از آنجا با کاروان به سغد میتشویق کرد، کاالهاي بازرگانی از این بندرها به کولخیس، 

آمد و شد رو به افزایش در . توانستند بدون مداخله و بازرسی ایران معامالت خود را انجام دهند چینی و اروپایی می

ارهاي در همین ضمن، تجارت یونان باز. این راه شمالی، سریندیا را به ذروة ثروت و هنر قرون وسطایی آن رساند

  .سابق خود را در غرب همچنان در دست داشت

. شد این اقتصاد فعال بر پول رایج امپراطوري متکی بود، که استحکامش باعث پذیرفته شدن آن در سراسر جهان می

 4,55حاوي » بزانت«قسطنطنین سکۀ جدیدي ضرب کرده بود تا جاي آورئوس قیصر را بگیرد؛ این سولیدوس یا 

تنزل سولیدوس از حیث . دالر ارزش داشت 5,83برابر  1946حساب پول ایاالت متحده در سال  گرم طال بود و به

مبین باال رفتن قیمتها و کاسته شدن از قیمت پول در طول تاریخ » سو«ارزش  فلز و ارزش اقتصادي به سکۀ بی

. یز و تشخیص اعمال شودجویی فضیلتی است که مانند سایر فضایل باید با حس تم دهد که صرفه است، و نشان می

توان از  شکوفایی اقتصادي امپراطوري بیزانس را در آغاز سلطنت یوستینیانوس می. اینک بانکداري بسیار پیشرفته بود

چهار درصد بر وام به دهقانان، شش درصد بر وامهاي خصوصی با وثیقه، : اي که وي تثبیت کرد دریافت نرخ بهره
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در آن زمان در هیچ جاي دیگر از جهان . و دوازده درصد بر سرمایه گذاري دریاییهشت درصد بر وامهاي بازرگانی، 

  .نرخ بهره به آن اندازه نازل نبود

دار، که در آن سود متناسب با  اشرافیت سناتوري از طریق مالکیت زمین، و بازرگانان بزرگ از راه مضاربات دامنه

ر شدند که پیش از آن فقط نصیب معدودي از مردم در رم مخاطره بود، از چنان ثروت و زندگی متجملی برخوردا

اي برتر از سلیقۀ اعیان روم در زمان سیسرون و یوونالیس داشتند؛  اشراف امپراطوري شرق ذوق و سلیقه. شده بود

کردند، طالق در میانشان کمتر بود، و در خدمتگزاري به کشور  آنان خود را با بلعیدن غذاهاي کمیاب خفه نمی

هاي مزین، رداهایی که  اسراف این طبقه بیشتر در پوشیدن جامه. داشتند اي ابراز می ري و کوشش قابل مالحظهوفادا

هایی از  دورة خزدار و رنگهاي خیره کننده داشت، و قباهاي ابریشمینی که رنگرزي آن گران تمام شده بود و رشته

برخی . گرفت یا وقایع تاریخی تزیین شده بود صورت می هایی از طبیعت طال در بافت آن به کار رفته بود و با منظره

در زیر این . هاي یک سناتور تمام داستان زندگی مسیح منقوش بود بودند؛ بر جامه» نقوش دیواري متحرك«از آنان 

فرسود، کارمندان دولت که لنگ لنگان  طبقۀ متوسط که زیر بار مالیات می: قشر زرین اجتماع اینها قرار داشتند

داشتند، مجموعۀ مختلطی از راهبان مزاحم، و تودة درهمی از طبقات پایین که از گرانی قیمتها رنج  ی بر میقدم

.بردند و به مزدي ناچیز خوشدل بودند می

اخالقیات جنسی و معامالتی تمدن بیزانسی با اخالقیات تمدنهایی که در مرحلۀ مشابهی از رشد اقتصادي بودند 

وحناي زرین دهن رقص را به عنوان یک تفریح هیجان انگیز محکوم کرده بود، اما مردم ی. تفاوت چندانی نداشت

کرد، ولی پانتومیمهاي هوس انگیز  کلیسا از تعمید دادن هنرپیشگان ابا می. رقصیدند قسطنطنیه همچنان می

و یکنواختی زندگی  بایست از کسالت تکگانی شد؛ در هر حال مردم می هاي نمایش بیزانس اجرا می همچنان بر صحنه

تقریباً همۀ زنان «گوید که در زمان او  تاریخ محرمانه اثر پروکوپیوس، که هرگز قابل اعتماد نیست، می. بیرون آیند

گرفت؛ اوریباسیوس، پزشک برجستۀ  مطالعات و تحقیقات زیادي دربارة داروهاي ضد آبستنی انجام می» .فاسد بودند

صلی را به این داروها اختصاص داده است؛ یک نویسندة پزشکی دیگر به نام قرن چهارم، در مجموعۀ طبی خود ف

آیتیوس، در قرن ششم، استعمال سرکه یا آب نمک، یا خودداري از مجامعت در آغاز و پایان دورة قاعدگی، را توصیه 

طنیه فحشا را کاهش دهند، دارها از قسطن ها و روسپیخانه یوستینیانوس و تئودورا کوشیدند تا با تبعید دالله. کرده بود

به طور کلی مقام زن بلند بود؛ تا آن زمان هیچ گاه زنان از حیث قانون و عرف تا آن . اما حاصل کار گذرا و موقتی بود

  .اندازه آزاد یا مؤثر در حکومت نبودند

II  -  565- 364: علم و فلسفه  

تعلیمات ابتدایی  ات، علم، و فلسفه چه بود؟در این جامعۀ ظاهراً مذهبی، سرنوشت آموزش و پرورش، دانش، ادبی

هنوز به دست معلمان خصوصی بود، که بر حسب تعداد دانش آموز و ترم تحصیلی از اولیاي اطفال کارمزد 

تعلیمات عالیه، تا زمان تئودوسیوس دوم، هم توسط مدرسان مستقل و هم توسط استادانی که حقوق . گرفتند می

کرد که مواجب استادان به قدري  لیبانیوس شکوه می. گرفت داشتند انجام می دریافت میخود را از شهرداري یا دولت 

کم است که آنان از فرط گرسنگی آرزوي رفتن نزد نانوا را دارند، اما از ترس اینکه مبادا او طلب خود را مطالبه کند، 

سسترس  600.000شنویم که  را می با این حال، ما وصف معلمانی مانند ائومنیوس. کنند از این کار خودداري می

هاي دیگر بهترینها و بدترنیها درآمدي  داشتند؛ در این رشته نیز مانند رشته در سال دریافت می) دالر ؟ 30.000(
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براي اشاعۀ شرك، یولیانوس مقرر داشت که معلمان دانشگاه نخست از طرف . کالن داشتند، و درآمد بقیه اندك بود

تئودوسیوس دوم، به عللی مخالف دالیل یولیانوس، . س به مشاغل خود منصوب گردنددولت آزمایش شوند و سپ

ها بزودي محدود به کسانی شد که خود را با اصالت آیین  تعلیم دادن بدون پروانۀ دولتی را جرم شمرد، این پروانه

.دادند وفق می

شت، و تخصص هر یک بترتیب در طب، دانشگاههاي بزرگ شرق در اسکندریه، آتن، قسطنطنیه، و انطاکیه قرار دا

المعارف طبی  پزشک یولیانوس، یک دایرة) 403- 325حد (اوریباسیوس پرگامومی . فلسفه، ادبیات، و علم بالغت بود

آیتیوس، آمیدایی، پزشک درباري دوران سلطنت یوستینیانوس، اثري مشابه آن . تدوین کرد» کتاب«شامل هفتاد 

گوش، بینی، دهان، و  ترین تحلیلهاي دوران باستان دربارة بیماریهاي چشم، امل برگزیدهالمعارف پدیدآورد که ش دایرة

هاي مختلف جراحی، از لوزتین گرفته تا  دندان بود؛ فصلهاي جالبی دربارة گواتر و هاري داشت؛ و همچنین شیوه

ز همه مبتکرتر بود؛ وي انگلهاي اسکندر ترالسی در میان این نویسندگان کتابهاي پزشکی ا. داد بواسیر، را توضیح می

اي تشخیص و معالجۀ امراض  سابقه مختلف روده را نام برد، اختالالت دستگاه گوارش را دقیقاً وصف کرد، و با دقت بی

کتاب درسی او دربارة آسیب شناسی و معالجۀ امراض داخلی به زبانهاي سریانی، عربی، عبري، و . ریوي را شرح داد

  به گفتۀ. در عالم مسیحیت نفوذي یافت که فقط از آن بقراط، جالینوس، و سورانوس کمتر بود التینی ترجمه شد، و

  . آوگوستینوس، تشریح انسان زنده در قرن پنجم معمول بود

و برخی از آنان بر حسب   بسیاري از پزشکان طالع بینی را قبول داشتند،. شد خرافات هر روزه وارد قلمرو طب می

مثال آیتیوس براي جلوگیري از آبستنی توصیه کرده بود . کردند معالجات مختلفی تجویز می چگونگی وضع کواکب

، با )395(که زن باید دندان طفلی را نزدیک مقعد خود آویزان کند؛ و مارکلوس، در رسالۀ خود به نام دربارة طب 

ا بهتر از انسانها بود، علمیترین وضع قاطره. تأکید در افاقۀ همراه داشتن پاي خرگوش بر تکنیک جدید پیشی گرفت

به نام دستور فن دامپزشکی؛ این کتاب تقریباً مؤسس علم ) 450-383(اثر آن زمان کتابی بود از فالویوس وگتیوس 

  .رفت دامپزشکی بود و تا دوران رنسانس جزو آثار معتبر به شمار می

ریا بودند؛  کیمیاگران اغلب محققانی بی. ن بودرفتند، و اسکندریه مرکز آ شیمی و کیمیاگري به موازات هم پیش می

همین دقت بود که شیمی فلزات و   در نتیجۀ. کردند بیش از دیگر دانشمندان کهن در اعمال روشهاي تجربی دقت می

. توانیم به یقین بگوییم که آینده صحت اهداف آنان را توجیه نخواهد کرد آلیاژها را پیش بردند، و ما نمی

یز مبنایی شریف داشت؛ تقریباً نزد همه کس مسلم بود که ستارگان و خورشید و ماه بر وقایع زمینی شناسی ن ستاره

فال تولد . اما مزوران بر این بنیانها برجهاي جادوگري و غیبگویی و وردخوانیهاي فریبندة خود را بنا کردند. اثر دارند

قدیس آوگوستینوس از دو دوست . متداولتر بوددر شهرهاي قرون وسطایی حتی از نیویورك و پاریس امروزي هم 

. کردند هاي فلکی را به دقت بررسی می گوید که هنگام تولد حیوانات خانگی خود وضع منظومه خود سخن می

.شناسی و کیمیاگري اعراب قسمتی از میراث یونانی اسالم است بسیاري از موهومات ستاره

پدرش تئون آخرین مردي است که . ان و فیلسوف مشرك استجالبترین شخصیت علمی آن عصر هیپاتیا ریاضید

نامش در موزة اسکندریه به عنوان استاد ضبط شده است؛ او تفسیري بر بزرگترین تألیف ریاضی بطلمیوس، آرایش 

گوید که هیپاتیا تفسیراتی بر  سویداس می. ریاضی یا المجسطی، نوشت و شرکت دختر خود را در آن کار اذعان کرد

هیچ یک از آثار او اکنون باقی . قانون هیئت بطلمیوس، و قطوع مخروطی آپولونیوس پرگایی نوشت  یوفانتوس،آثار د
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وي از ریاضیات به فلسفه پرداخت، دستگاه فلسفی خود را بر اساس نظریات افالطون و فلوطین قرار داد، . نمانده است

پس از انتصاب به کرسی فلسفه در » .بسیار پیش افتاداز فیلسوفان زمان خود «) به گفتۀ سوکراتس، مورخ مسیحی(و 

برخی از . موزة اسکندریه، عدة زیادي از دانش پژوهان را از نقاط مختلف و دوردست به محضر خود جلب کرد

خواهد ما باور کنیم که هیپاتیا ازدواج کرد، اما  سویداس می. دانشجویان عاشق او شدند، اما او ظاهراً هرگز ازدواج نکرد

گوید که شاید ساخته و پرداختۀ دشمنان هیپاتیا باشد؛  سویداس داستان دیگري نیز می. ا این حال دوشیزه ماندب

آنچه تو به آن »  :طبق این روایت، وقتی جوانی با سماجت خود مزاحم او شد، او بیتابانه پیراهن خود را باال زد و گفت

او چندان دلبستۀ فلسفه بود که در کوچه و بازار » .یباورزي این نماد نسل ناپاك است، نه یک چیز ز عشق می

: گوید سوکراتس می. پرسیدند بدهد ایستاد تا پاسخ کسانی را که مشکالت فلسفۀ افالطون و ارسطو را از او می می

شد، چنان بود که کراراً در برابر بزرگان  خویشتنداري و سهولت رفتار او، که از تهذب و تربیت ذهنیش ناشی می«

آنکه آن حالت منزه و مجللی را که به آن شهره بود و بر اثر آن احترام و ستایش همگان را به  شد، بی هر حاضر میش

مسیحیان اسکندریه . اما این ستایش در حقیقت همگانی نبود ».خود جلب کرده بود در محضر مردان از دست بدهد

ی فریبنده بود، بلکه با اورستس، شحنۀ مشرك شهر، نیز ایمان نگریستند، زیرا او نه تنها بی قاعدتاً به وي چپ می

وقتی سیریل، اسقف اعظم اسکندریه، پیروان راهب خود را براي طرد یهودیان از . اي داشت دوستی صمیمانه

برخی از . اي از واقعه براي تئودوسیوس دوم ارسال داشت اسکندریه فرستاد، اورستس گزارش بیطرفانۀ آزرده کننده

). 415(آن شحنه سنگ باریدند، و او سردستۀ آشوبگران را دستگیر کرد و چندان شکنجه داد تا مرد راهبان بر 

گفتند تنها مانع آشتی میان شحنه و  حامیان سیریل هیپاتیا را متهم کردند که محرك اصلی اورستس بوده است؛ می

جزء دستگاه سیریل، هیپاتیا را از  یک روز گروهی از متعصبان، به رهبري یکی از کارمندان. بطرك او بوده است

اش به زیر آوردند، به کلیسایش کشاندند، جامه از تنش درآوردند، تا حد مرگ با آجر زدندش، جسدش را تکه  ارابه

عملی چنین غیرانسانی «: سوکراتس می گوید). 415(اي سوزاندند  هاي تنش را با شادي وحشیانه پاره کردند، و پاره

مع هذا، هیچ کس مجازات نشد؛ » .تنها بر سیریل، بلکه بر تمامی کلیساي اسکندریه وارد آورد بزرگترین ننگ را نه

و مشرکان را ) 416سپتامبر (امپراطور تئودوسیوس دوم فقط آزادي حضور راهبان در محلهاي عمومی را محدود کرد 

.پیروزي سیریل کامل بود). 416دسامبر (از احراز مشاغل دولتی محروم ساخت 

تادان مشرك فلسفه، پس از مرگ هیپاتیا، امنیت خود را در هجرت به آتن یافتند؛ در آتن تعلیمات غیر مسیحی اس

زندگی دانشجویی در آنجا هنوز قرین نشاط و رونق بود، و دانشجویان . نسبتاً آزاد بود و صدمه و آزاري در پی نداشت

نجمنهاي برادري، پوشیدن لباسهاي مشخص، جنجال از بسیاري از امکانات تسلی بخش تحصیالت عالی ـ تشکیل ا

مکتبهاي رواقی و اپیکوري از میان رفته بود، اما فلسفۀ . هاي تفریحی ـ برخوردار بودند آفرینی، و ترتیب دادن برنامه

مط (تمیستیوس . گذراند افالطون تحت رهبري تمیستیوس، پریسکوس، و پروکلوس دوران انحطاط درخشانی را می

پریسکوس مدتی دوست . تفسیرات خود بر آثار ارسطو، در ابن رشد و سایر متفکران قرون وسطی نفوذ یافت، با )380

و مشاور یولیانوس بود؛ وي از طرف والنس و والنتینیانوس اول، به اتهام اینکه با جادوگري موجب تب کردن آن دو 

در همانجا به ) 395(گش در نود سالگی شده است، دستگیر شد؛ پس از استخالص به آتن بازگشت و تا هنگام مر

وي، . ، مانند یک افالطونی حقیقی، از طریق ریاضیات به فلسفه پرداخت)485-410(پروکلوس . تعلیم فلسفه پرداخت

اما به . با بردباري و حوصلۀ دانشورانه، تمام عقاید فلسفۀ یونانی را در یک منظومه گرد آورد و به آن ظاهري علمی داد

توان با موجودات فوق  کرد که با روزه گرفتن و تطهیر روح می نۀ نوافالطونی نیز توجه داشت ؛ فکر میخوي رازورا

این مدارس نیروي حیاتی خود را   بست، 529هاي آتن را در سال  وقتی که یوستینیانوس مدرسه. طبیعی دمساز شد
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ادان کهن شده بود؛ در زیر بار عظمت میراث خود هاي است کار آنها منحصر به تکرار و تکرار نظریه. از دست داده بودند

خرد و مختنق شده بودند؛ تنها انحراف آنها از آن میراث گرایش به نوعی رازوري بود که از حال و هواي غیر 

یوستینیانوس مدارس معلمان فن بالغت و نیز فیلسوفان را بست، اموال . ارتدوکسی مسیحیت به عاریه گرفته بودند

  .فلسفۀ یونان، پس از یازده قرن تاریخ، به انتها رسیده بود. ه کرد، و مشرکان را از تعلیم باز داشتآنان را مصادر

متفکران قرون وسطی به . عبور از فلسفه به دین، از افالطون به مسیح، در چند نوشتۀ عجیب یونانی کامال پیداست

از آتنیان که تعلیمات بولس را پذیرفته بود ـ  ها را به دیونوسیوس آریوپاگوسی ـ یکی طرزي متیقن همۀ این نوشته

در « ، »در سلسله مراتب کلیسایی«، »در سلسله مراتب آسمانی«: اند ها عمدتاً چهار فقره این نوشته. دادند نسبت می

  . »در االهیات رازورانه«، و »اسماي االهی

دهد که بین قرن  د؛ محتویاتشان نشان میان دانیم این کتابها چه وقت و کجا و به وسیلۀ چه کس نوشته شده ما نمی

. دانیم که کمتر کتابی تا این اندازه بر االهیات مسیحی تأثیر گذاشته است اند؛ و تنها می چهارم و ششم به وجود آمده

یکی از آنها را ترجمه کرد و مطالبش را دربست پذیرفت؛ آلبرتوس ماگنوس ) جان اریجینا(یوهانس سکوتوس اریوگنا 

توماس آکویناس آنها را گرامی شمردند؛ صدها رازور مسیحی ـ و نیز یهودي و مسلمان ـ از مواد آنها مایه  و) کبیر(

گرفتند؛ و هنر و االهیات رایج قرون وسطی آنها را به منزلۀ راهنمایی خطاناپذیر در مورد موجودات و مراتب آسمانی 

خدا، گرچه به نحو الیدرکی . جهانشناسی مسیحی بودمنظور کلی آنها توأم ساختن مشرب نوافالطونی با . پذیرفت

میان خدا و انسان سه . خارج از دایرة محسوسات است، در همه چیز نهفته است و سرچشمه و مایۀ زندگی آنهاست

ها، نبردها، و قدرتها؛ و سلطنتها،  سرافیم، کروبیان، و اورنگها؛ سلطه: دستۀ سه تایی از موجودات فوق طبیعی قرار دارد

خواننده به یاد خواهد آورد که دانته چگونه این نه گروه را بر گرد تخت خداوند گردآورده، و (الئک مقرب، و مالئک م

در این کتابها، خلقت از طریق فیضان .) میلتن چه سان برخی از اسماي آنها را در یک بیت پرطنین وارد کرده است

کند؛ و آنگاه این نه سلسلۀ آسمانی، با  واسطه جریان پیدا می همه چیز از خدا به این سلسلۀ ملکوتی: گیرد صورت می

.گردانند جریانی معکوس، انسان و تمام مخلوقات را به سوي خدا باز می

III  -  565- 364: ادبیات  

هایش، تعلیمات عالی را در قسطنطنیه تجدید سازمان دادند و رسماً  تئودوسیوس دوم، یا نایب السلطنه 425در سال 

یک تن براي فلسفه، دو تن براي حقوق، بیست و هشت تن براي دستور : ی با سی و یک معلم تأسیس کردنددانشگاه

زیاد معلمانی که براي   این دو مادة اخیر شامل ادبیات هر دو زبان بود، و شمارة. زبان و فن بالغت التینی و یونانی

یکی از این استادان، پریسکیانوس، در . یات استتعلیم آن استخدام شده بودند مبین دلبستگی فوق العاده به ادب

التینی و یونانی تألیف کرد که یکی از مشهورترین کتابهاي درسی قرون » گرامر«کتاب بزرگی در  526حدود سال 

کلیساي شرقی ظاهراً در آن زمان ایرادي به استنساخ از کتابهاي کالسیک مذهب شرك نگرفت؛ چند تن . وسطی شد

ض کردند، اما مکتب قسطنطنیه تا پایان امپراطوري بیزانس، باوفاداري کامل، شاهکارهاي باستانی را از قدیسان اعترا

در حدود سال . کرد، و با وجود باال رفتن قیمت پارشمن انتشار کتاب هنوز فراوان بود از طریق استنساخ منتقل می

در این . را ساخت» هرو و لئاندر«، شخصی مجهول االصل به نام موسایوس شعر معروف خود تحت عنوان 450

دهد که چگونه لئاندر، با گذشتن از هلسپونت به وسیلۀ شنا، براي رسیدن به معشوقۀ خود هرو  منظومه، وي شرح می

او را در پاي برج خود افکنده  ، چگونه بر اثر این کوشش غرق شد، و چگونه چون هرو جسد گرفتبر بایرن پیشی 
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این . تا مرگ را در کنار عشق مردة خود در میان امواج بجوید اي بلند و راست با سر در آب جست یافت،از فراز صخره

اي به سبک و سیاق  ابیات عاشقانه» گلچین ادبیات یونانی«اصلمندان مسیحی دربار بیزانس بودند که براي تکمیل 

حد (اي از اشعار آگاتیاس  اینجا قطعه. و خدایان مشرك را براي موضوع خود انتخاب کردند هاي کهن سرودند منظومه

  :کنیم که سرود دلپذیري است و شاید بن جانسن را در پدید آوردن شاهکاري یاري کرده باشد را نقل می) 550

  دارم، اما اگر تو مرد غمگینی را شراب دوست نمی

  هسته بنوش،شاد توانی ساخت، نخستین جرعه را آ

  .ستانم آنگاه اگر جام را به من دهی، می

  نوشم، و چون لب تو بر لب آن خورده است، به خاطر تو می

  کنم، زدایم، و دیگر سختی و تروشرویی نمی اندوه از روان می

  .گریزم و از آن پیالۀ لذتبخش نمی

  سازد، زیرا بوسۀ ترا به من منتقل می

  . گوید ت به من میو راز سروري را که از تو گرفته اس

از سال » تاریخ جهان«ائوناپیوس ساردیسی یک مجلد . مهمترین آثار ادبی این عصر از طرف مورخان به وجود آمد

تألیف کرد که اکنون از میان رفته است؛ قهرمان این تاریخ یوستینیانوس است، و در آن بیست و سه  400تا  270

سوکراتس، که از مسیحیان اصیل . ان متأخر و نو افالطونیان آمده استتذکرة نامعتبر و پراطناب نیز از سوفسطایی

گرفت؛ این تاریخ، چنانکه از  را در بر می 439تا  309که از » تاریخ کلیسا«آیین قسطنطنیه بود، کتابی نوشت به نام 

لی بیغرضانه است؛ اما شود، نسبتاً دقیق و به طور ک داستانی که در مورد هیپاتیا از این کتاب نقل کردیم مشاهده می

راند که  ها، و معجزات آکنده است و چندان زیاد از خود سخن می این سوکراتس نوشتۀ خود را با خرافات، افسانه

وي کتاب خود را با احتجاج عجیبی براي آشتی میان . گویی برایش مشکل بوده است بین خود و جهان فرقی گذارد

ر صلح برقرار شود، مورخان چیزي براي نوشتن نخواهند داشت، و آن جماعت کند که اگ کند؛ فکر می ها ختم می فرقه

نوشت که قسمت اعظم آن را از » تاریخ کلیسا«سوزومن نیز یک » .فعالیت خود را قطع خواهند کرد» سانحه سرا«

بود و  سوزومن یک فلسطینی تازه مسیحی شده بود و، مانند مقتداي خود، وکیل دعاوي. کتاب سوکراتس گرفته بود

شده است در اعتقاد به خرافات  زیست؛ از کتاب او نیز چنین پیداست که تحصیل حقوق باعث نمی در پایتخت می

را تألیف کرد؛ وي » تاریخ امپراطوري روم«کتاب  475اي در حدود سال  زوسیموس قسطنطنیه. سستی پدید آید

دیونوسیوس  525حوالی سال . یحی خود نداشتمشرك بود، اما در زودباوري و یاوه بافی دست کمی از رقباي مس

این . طریقۀ جدیدي براي تاریخگذاري وقایع، از سال فرضی تولد مسیح، پیشنهاد کرد) دنیس کوتاه(اکسیگوئوس 

پیشنهاد تا قرن دهم مقبول کلیساي التینی واقع نشد، و بیزانسیها تا پایان امپراطوري همچنان سالهاي تاریخ خود را 
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دانیم،  دانستند که امروز نمی اگر بدانیم که جوانان تمدن ما چه چیزهایی می. کردند ش جهان حساب میاز بدو آفرین

  .از خود مأیوس خواهیم شد

، به تحصیل حقوق پرداخت، به )490(وي در قیصریۀ فلسطین متولد شد . تنها مورخ بزرگ آن زمان پروکوپیوس بود

در نبردهاي سوریه، افریقا، و ایتالیا با آن . ی بلیزاریوس منصوب شدقسطنطنیه آمد، و به سمت منشی و مشاور حقوق

چون بیش از هر کس به . کتابهاي جنگها را منتشر کرد 550در سال . سردار همراه بود، و با او به پایتخت بازگشت

را تحت  فضایل بلیزاریوس و خست یوستینیانوس واقف بود، آن سردار را قهرمان کتابهاي خود ساخت و امپراطور

پروکوپیوس حال کتاب تاریخ محرمانه را . آن کتاب با استقبال مردم و سکوت امپراطور مواجه شد. الشعاع او قرار داد

از طرف یوستینیانوس مأمور شد شرحی  554نوشت، اما آن را چنان با موفقیت از انتشار حفظ کرد که در سال 

تدوین کرد، و  560پروکوپیوس کتاب ساختمانها را در سال . سددربارة عمارات ساخته شده در دوران سلطنت او بنوی

. در آن چندان امپراطور را ستود که ممکن بود خود یوستینیانوس کار وي را به عدم اخالص یا تمسخر تعبیر کند

این کتاب، مثل همۀ . تاریخ محرمانه تا پس از مرگ یوستینیانوس و شاید هم خود پروکوپیوس به جهان عرضه نشد

هاي او بر اشخاصی که دیگر  کنیم، شیرین و خواندنی است؛ اما در حمله یبتهایی که ما از در و همسایه میغ

پیچاند  اي می مورخی که قلم خود را براي اثبات نظریه. توانند از خود دفاع کنند جنبۀ نامطبوعی وجود دارد نمی

.تواند حقایق را نیز خالف واقع جلوه دهد مطمئناً می

رفت؛ گاه از رسم و فلسفۀ  وس گاه در موضوعاتی که خارج از دایرة تجربه و مشهودات خودش بود به خطا میپروکوپی

پرستی عصر خود سهیم  جست؛ در خرافه کرد و گاه به نطقها و درازگوییهاي توسیدید تأسی می هرودوت پیروي می

انداخت؛ اما  رؤیاها مطالبش را از جلوه و جال میها، و  بود، و با قلمفرسایی دربارة بدشگونیها، خوش شگونیها، معجزه

نوشت، شرحش بسیار معتبر بود؛ در فن نوشتن استاد بود؛ ربط و ترتیب مطالب  هر جا که از مشاهدات خود چیز می

  .از خلوصی کالسیک برخوردار است  یونانیش روشن و صریح است، و تقریباً. او منطقی است، شرحش جذاب است

د؟ از نظر ظاهر بلی؛ مع هذا، در او انعکاسی از مذهب شرك کسانی وجود دارد که الگوي او در آیا او مسیحی بو

دربارة بخت چنین داد . اش رنگی از جبري گرایی رواقی و شکاکیت افالطونیان دارد تاریخنویسی بودند، و نوشته

گمان من این چیزها هرگز براي اما به . بخت طبیعتی واژگون و اختیاري غیر قابل پیش بینی دارد :دهد سخن می

با اینهمه، دربارة این موضوعات همواره سخن گفته . انسان قابل درك نبوده است و هرگز هم قابل درك نخواهد بود

به نظر ..  .طلبد  چون هر یک از ما براي جهل خود تسالیی می …شود  اش اظهار می شود و عقاید متفاوتی درباره می

من خود دربارة این مسائل سکوت احتیاط آمیزي را رعایت خواهم  …. خدا ناعاقالنه استمن تحقیق دربارة ماهیت 

  . توان نامعتبر شمرد کرد، و تنها نظرم این است که ایمانهاي کهن و شایستۀ احترام را نمی

IV   -  565-326: هنر بیزانسی

  گذر از دوران شرك – 1

دولت و کشوري که یازده قرن دوام : دارة امور دولتی و هنر تزیینیدستاوردهاي برجستۀ تمدن بیزانس عبارت بود از ا

  .آورد، و سانتا سوفیایی که هنوز هم برجاست
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چپاول . تا زمان یوستینیانوس دیگر هنر مشرکانه به پایان رسیده بود و نیمی از آثار آن معیوب یا منهدم گشته بود

نان فرایندي از تباهی و غفلت را پیش آورد که تا زمانی که بربرها، غارتگري امپراطوري، و آسیب وارد از طرف مؤم

یک عامل انهدام این آثار این . پترارك در قرن چهاردهم براي حفظ بقایاي آنها مجاهدت کرد، همچنان ادامه یافت

هاي شیاطین است؛ در هر حال چنین  اعتقاد عام بود که خدایان مذهب شرك ابلیسها هستند و معابد آنها خانه

خود مشرکان . ها مورد استفادة بهتري دارد ها در بناي کلیساهاي مسیحی یا خانه شد که مصالح ویرانه ساس میاح

چند تن از امپراطوران مسیحی، مخصوصاً هونوریوس و تئودوسیوس دوم، در . غالباً در این چپاول شرکت داشتند

معبد تسئوس، پانتئون، و چند بناي دیگر را، با . نحفظ بناهاي کهن بسیار کوشیدند، و روحانیان روشنفکر نیز پارتنو

  .تبدیل آنها به معابد مسیحی، از آسیب مصون داشتند

دانست؛ این پیکرهاي برهنه با حرمت بکارت و  گاه شرك، بت پرستی، و فساد اخالق می مسیحیت نخست هنر را تکیه

هبان به عنوان وجود آرمانی جایگزین پهلوانان شد، و را وقتی که جسم آلت شیطان انگاشته می. تجرد سازگار نبودند

سازي و نقاشی تبدیل به هنر بازسازي  شدند، دقت در اندامهاي بدن از عالم هنر حذف شد، و در نتیجه مجسمه می

اما وقتی که مسیحیت پیروز شد و براي جاي دادن جماعات رو به . شکل گشت هاي بی هاي بیحالت و جامه چهره

ها قد  بزرگ الزم آمد، سنتهاي هنري محلی و ملی دوباره سر بر آورد و هنر معماري از میان ویرانه تزاید باسیلیکاهاي

هایی از  طلبیدند؛ عبادت کنندگان نیاز داشتند مجسمه به عالوه، این بناهاي وسیع بناچار تزییناتی می. برافراشت

یرهایی داشته باشند که داستان مصلوب شدن مسیح و مریم داشته باشند تا نیروي تخیلشان برانگیخته شود، و تصو

  .بدین ترتیب مجسمه سازي، موزاییک سازي، و نقاشی احیا شد. مسیح را براي مردم عامی و بیسواد باز گوید

استحکام ساختمان، سادگی شکل، و سبکهاي باسیلیکایی . در رم، هنر جدید با هنر قدیم چندان تفاوتی نداشت

در نزدیکی سیرك نرون، بر تپۀ واتیکان، معماران قسطنطین نخستین . منتقل شدستوندار از شرك به مسیحیت 

متر ساخته بودند؛ این کلیسا به مدت دوازده قرن معبد بزرگ  65و عرض  115کلیساي سان پیترو را به طول 

ن نام ساخت که مسیحیت التینی باقی ماند، تا آنکه برامانته آن را ویران کرد و بر جاي آن کلیساي وسیعتري به هما

  .هنوز هم برپاست

، در محل شهادت آن )بولس حواري آن سوي دیوارها(کلیسایی که قسطنطین به نام سان پائولوفوئوري له مورا 

متر ـ ساخته  120در  60حواري، ساخت بار دیگر به فرمان والنتینیانوس دوم و تئودوسیوس اول با همان وسعت ـ 

سانتاکوستانتسا، که به فرمان قسطنطین به عنوان آرامگاه خواهر اوکونستانتیا ساخته شد، اساساً به همان صورتی  .شد

سان جووانی در الترانو، سانتاماریا در تراستوره، و سان لورنتسوفوئوري له . بنا شده بود باقی است 330-326که در 

از آنکه قسطنطین آنها را شروع کرد، تجدید ساختمان شدند و از آن پس تاکنون چندین  مورا، ظرف یک قرن پس

از روي یک معبد مشرکان اقتباس شد، و تاالر آن، صرف  432طرح سانتاماریا مادجوره در سال . اند بار تعمیر شده

.نظر از تزیینات دورة رنسانسی آن، اساساً به همان وضع اولیه باقی است

ن تاکنون طرح باسیلیکایی طرحی مطلوب و مناسب براي کلیساهاي مسیحی بوده است؛ زیرا هزینۀ ناچیز از آن زما

اما . آن سادگی پرشکوهش، و منطق ساختمانی و استحکام بسیارش آن را در هر نسل مقبول و مطلوب ساخته است

همواره در صدد یافتن طرحهاي جدیدي معماران اروپایی . طرح باسیلیکایی به این آسانیها تغییر و تحول پیدا نکرد

آنجا، . دربارة این کلیساها بودند، و این طرحها را در شرق ـ حتی در سپاالتو، پایگاه مقدم شرق در آدریاتیک ـ یافتند
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در ساحل دالماسی، دیوکلتیانوس در اوایل قرن چهارم به هنرمندان خود آزادي کامل داده بود تا تجربۀ الزم را در 

. جوییش انجام دهند، و آنان انقالبی در هنر معماري اروپایی به وجود آوردند اخی براي دوران کنارهساختمان ک

طاقهاي قوسی این عمارت مستقیماً ، بدون واسطۀ کتیبه، از روي سرستون افراشته شده بودند؛ بدین گونه بود که در 

به جاي افریزهاي مصور، زینت عجیبی از  در این کاخ،. یک وهله سبکهاي بیزانسی، رمانسک، و گوتیک پا گرفت

خطوط شکسته و جناغی به کار رفته بود که براي چشم معتاد به آثار کالسیک نامأنوس بود، ولی مدتهاي مدید در 

رفت که نه تنها مسخر دین مشرق  سپاالتو نخستین نشانۀ این امر بود که اروپا می. معماري مشرق زمین رواج داشت

  .الاقل در جهان بیزانس، تحت نفوذ هنر شرق قرار گیرد  زمین شود، بلکه،

  هنرمند بیزانسی – 2

آن هنر بس زیبا و درخشان که به هنر بیزانسی معروف است، از کجا به قسطنطنیه رسیده بود؟ این سؤالی است که 

آن بر روي هم به اند، و نتیجۀ  باستانشناسان، تقریباً با شدت و حرارت سربازان مسیحی، بر سر آن مشاجره داشته

شدند و رم در اثر مهاجمات  هر چه سوریه و آسیاي صغیر در صنعت نیرومندتر می. پیروزي شرق انجامیده است

از ایران ساسانی، از . گشت بربران ضعیفتر، آن موج هلنیستی که با اسکندر کبیر آسیا را گرفته بود رو به اروپا باز می

شرقی وارد بیزانس شد و به ایتالیا و حتی به گل رسید؛ هنر یونانی مبنی  سوریۀ نسطوري، و از مصر قبطی هنرهاي

شرق رنگ را بر خط، طاق قوسی و . بر نمایش طبیعی اشیا به یک هنر شرقی مبنی بر تزیین نمادي جاي پرداخت

همان . داد گنبدي را به سقف تیري، زینت پر پیمان را به سادگی خشک، و جامۀ حریر را به توگاي بیشکل ترجیح می

طور که دیوکلتیانوس و قسطنطین اشکال سلطنت ایران را گرفته بودند، هنر قسطنطنیه نیز نظر خود را هر چه 

گرفت، و نظرش را به نحو روزافزونی به آسیاي صغیر، ارمنستان، ایران، سوریه، و  بیشتر از غرب بربري شده بر می

ها  ر زمان سلطنت شاپور دوم و خسرو انوشیروان انتقال انگیزهشاید پیروزي سپاهیان ایران د. ساخت مصر معطوف می

النهرین بودند که  ادسا و نصیبین در این دوره مراکز مترقی فرهنگ بین. و اشکال هنري شرق را به غرب تسریع کرد

انان، راهبان، عناصر ایرانی، ارمنی، کاپادوکیایی، و سوري را ممزوج ساخته بودند، و این عناصر را به میانجیگري بازرگ

هاي کهن ـ  شیوه. ساختند و صنعتگران به انطاکیه، اسکندریه، افسوس، قسطنطنیه، و سرانجام به راونا و رم منتقل می

.طارمها، طاقهاي ضربی، و گنبدها دیگر معنایی نداشت  دوریک، یونیایی، و کورنتی ـ در جهان معماري قوسها،

هاي مسیحیت و نمایش جالل حکومت کشور  ود، خود را وقف انتشار آموزههنر بیزانسی، که بدین گونه پدید آمده ب

ها و موزائیکها و نقوش دیواري داستان زندگی مسیح، اندوههاي مریم، و شرح  ها و فرشینه این هنر بر روي جامه. کرد

خ فرمانروا را تزیین شد، کا و یا وارد دربار می. کرد زندگی حواري یا شهیدي را که در آن کلیسا مدفون بود مجسم می

هاي درخشان خیره  آراست، اتباع او را با کوکبه هاي نمادي یا تاریخی می هاي رسمی او را به نشانه کرد، جامه می

حامیانی که هنرمند . کرد ساخت، و کار را با نمایش دادن مسیح و مریم به عنوان امپراطور و ملکه ختم می می

ودند و بنابراین محدودة انتخاب موضوع و سبکش نیز وسعتی نداشت؛ این را که توانست برگزیند معدود ب بیزانسی می

کردند و  هنرمندان بیزانسی به هیئت اجتماع کار می. کردند چه بکند یا چگونه بکند شاه یا بطرك برایش معین می

آورد،  معجزه آسا به وجود میهنرمند بیزانسی آثار . بنابراین کمتر نامی از این افراد هنرمند در تاریخ باقی مانده است

کرد؛ اما هنر او، چون در خدمت یک سلطان مستبد و یک اعتقاد  مردم را با خالقیت درخشان خود بلند و پست می

  .افتاد ماند و به تنگنا و رکود می الیتغیر بود، در قید شکل می
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س، آتیک، ایتالیا؛ ستونها و معادن سنگ مرمر در پروکونسو: هنرمند بیزانسی مصالح فراوانی در دسترس داشت

سرستونهاي قابل تاراج معابد مشرکان ـ هر جا که معابد مزبور هنوز باقی مانده بودند؛ و آجرهایی که از خاك خشک 

کرد؛ این طریقه براي اشکال منحنیی که سبک شرقی به او تحمیل  معموال با آجر و مالط کار می. شد محل تهیه می

ساخت ـ باسیلیکایی که با یک بازوي جناحی قطع  خود را به یک طرح چلیپایی راضی می غالباً. کرد مناسب بود می

گاه جزء طوالنی چلیپا را به صورت کثیراالضالع هشت ضلعی . یافت شد و خود تا محراب و مناره امتداد می می

اما مهارت ممتاز او، . اآورد، مانند کلیساهاي قدیس سرگیوس و باکخوس در قسطنطنیه، یا سان ویتاله در راون درمی

رسند، در ساختن گنبد مستدیر بر فراز پایۀ هشت  که در آن هیچ یک از هنرمندان پیش یا پس از او به پایش نمی

اي از آجر بر  وسیلۀ مطلوب او براي این کار یک طاق ضربی بود؛ بدین معنی که نخست قوس یا نیمدایره. ضلعی بود

ساخت، و  کرد، یک مثلث مستدیر از آجر رو به باال و داخل بین هر نیمدایره می روي هر ضلع کثیراالضالع درست می

مثلثهاي مستدیر همان طاقهاي ضربی مورد بحث . نهاد آمد گنبدي بنا می اي که از اجتماع آنها پدید می بر روي دایره

ین دایره به شکل مربع در از حیث اثر معماري، ا. شدند می» معلق«بودند که از لبۀ گنبد تا باالي کثیراالضالع 

.آمد، از آن پس سبک باسیلیکایی در شرق تقریباً ناپدید شد می

از مجسمه کمتر . برد در تزیین داخل ساختمان، معمار بیزانسی مهارتهاي چندین هنر را به حد افراط به کار می

با . ند نمایش اندام زن و مرد نبودکرد؛ چندان که به خلق زیبایی انتزاعی اشکال نمادي توجه داشت، در ب استفاده می

را با توأم » تئودوسیوسی«اینان ستون . این حال، مجسمه سازان بیزانسی هنرمندانی توانا، صبور، و پر مایه بودند

ي یونیایی با برگهاي سبک کورنتی تراشیدند، و براي اینکه نقشها را پرتر و درهمتر سازند، بر این »گوشها«ساختن 

چون ستونی که . مفصلی از ترکیبهاي مختلف بود، صورت حیوانات و گیاههاي بسیار نقش کردند ستون، که مجموعۀ

به این ترتیب به وجود آمد براي نگاه داشتن دیواره یا قوس مناسب نبود، بین ستون و دیوارة قوس یک سر ستون 

بود؛ و بعد در طی زمان این سر  گذاشتند که در قسمت فوقانی چهار گوش و پهن، و در پایه گرد و باریک» پولوینو«

اما بعداً نقاشان . در این مورد نیز، مانند مربع گنبددار، ایران بر یونان فایق آمد. ستون را نیز به نقش گل آراستند

مأمور شدند که دیوارها را با تصویرهاي آموزنده یا وحشت انگیز بیارایند؛ و موزائیکسازان مکعبهایی از سنگ یا شیشۀ 

ها، یا روي محراب، یا در مثلثهاي میان قوسها، یا هر جا که  آبی یا طالیی بر کفها یا دیواره خشان با زمینۀرنگین در

ها، محرابها، ستونها، و دیوارها جواهر  گوهریان بر جامه. یک فضاي خالی با چشم شرقی معارضه داشت، کار گذاشتند

ها و فرشهاي کلیسا را  کردند؛ بافندگان فرشینه کاري می ههاي محراب را کند نشاندند؛ چوبکاران منبرها و نرده می

پیش از آن هرگز هیچ هنري در . پوشاندند هاي مطرز و ابریشمین می کردند و محراب و منبر را با پارچه فراهم می

ذهن  رنگ آمیزي به این غنا، در نمادگرایی به این ظرافت، در تزیین به این کمال، و در هماهنگی به این جامعیت که

  .انگیخت دست نیافته بود بخشید و روح را برمی را آرامش می

سانتا سوفیا – 3

شورش نیکا به . تا زمان یوستینیانوس ادغام عوامل یونانی، رومی، شرقی، و مسیحی در هنر بیزانسی تکمیل نشده بود

در سرمستی حاصل از یک لحظه . دیگر، پایتخت خود را از نو بسازد نرونیوستینیانوس امکان داد تا، مانند یک 

آزادي، جماعت اوباش عمارت سنا، حمامهاي زئوکسیپوس، رواقهاي آوگوستئوم، یک جناح کاخ امپراطوري، و 

را براساس طرحهاي  توانست این بناها یوستینیانوس می. کلیساي سانتا سوفیا را، که مقر بطرك بود، سوزانده بودند

قبلیشان ظرف یک یا دو سال از نو بسازد؛ اما به جاي این کار تصمیم گرفت که وقت، پول، و نیروي انسانی بیشتري 
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اي بیش از هر ساختمان دیگر در روي  به کار برد و پایتخت خود را زیباتر از رم بسازد و کلیسایی بنا کند که جلوه

ها،  دژها، کاخها، صومعه: هاي ساختمانی تاریخ را شروع کرد ترین برنامه طلبانه پس یکی از جاه. زمین داشته باشد

در قسطنطنیه عمارت سنا را با مرمر سفید، و . ها در سراسر امپراطوري افراشته شدند کلیساها، رواقها، و دروازه

خت، و از آبراهۀ جدیدي که حمامهاي زئوکسیپوس را با مرمر الوان از نو ساخت؛ رواق و گردشگاهی در آوگوستئوم سا

کف و : قصر خود را مظهر شکوه و تجمل ساخت. کرد آب شیرین به شهر آورد هاي ایتالیا برابري می با بهترین آبراهه

نمایاند و سناتورها را نشان  دیوارهایش از مرمر بود؛ سقفش، با نقشهاي معرق، پیروزیهاي دوران سلطنتش را می

در آن سوي » .کنند ور، افتخارات و احتراماتی تقریباً االهی به امپراطور اعطا میدر حال جشن و سر«داد که  می

این قصر براي خود داراي . بوسفور، نزدیک خالکدون، نیز قصر تابستانی هریون را براي تئودورا و دربارش ساخت

  .لنگرگاه، میدان، کلیسا، و چند حمام بود

نوس ساختمان کلیساي جدید سانتاسوفیا را آغاز کرد ـ این کلیسا به چهل روز پس از خوابیدن شورش نیکا، یوستینیا

) حکمت مقدس، یا کالم خالق، یا خود خدا(هیچ قدیسی به این نام تخصیص داده نشده بود، بلکه به هاگیاسوفیا 

بودند،  وي آنتمیوس ترالسی و ایسیدوروس میلتوسی را، که از تمام معماران زمان خود مشهورتر. انتساب یافته بود

این دو تن شکل باسیلیکایی رایج را کنار گذاشتند وطرحی ریختند که . براي طرح کار و نظارت بر آن احضار کرد

هاي عظیم استوار بود و در طرفین با دو نیمگنبد  مرکز آن گنبد وسیعی بود که نه بر دیوارها، بلکه بر پشتواره

 134,000,000(پوند طال  320,000کارگر استخدام شدند، و براي ساختن این کلیسا ده هزار . یافت استحکام می

استانداران دستور یافته بودند که ممتازترین بقایاي بناهاي . خرج شد، و خزانه بر سر این کار به کلی تهی گشت) دالر

  نقره،  طال،باستانی را به این عبادتگاه جدید بفرستند؛ چندین نوع مرمر با رنگهاي مختلف از چندین ناحیه وارد شد؛ 

خود یوستینیانوس در کار طرح و . عاج، و سنگهاي گرانبها براي تزیین کلیسا از اکناف امپراطوري فرستاده شد

. در حل مسائل فنی سهم بسزایی داشت) اش بنا به گفتۀ ستایشگر تحقیر کننده(ساختمان فعاالنه شرکت داشت، و 

یافت و کارگران را  ، و دستمالی بر سر در محل کار حضور میهر روز با جامۀ سفید کتانی بر تن، عصایی به دست

آن ساختمان در پنج سال و ده ماه تمام شد، و در . کرد که کار خود را با شایستگی و بموقع انجام دهند تشویق می

به  ، امپراطور و بطرك مناس، همراه با دستۀ پر هیبتی از مشایعان، براي افتتاح آن کلیساي مجلل537دسامبر  26

یوستینیانوس بتنهایی به سوي منبر گام برداشت و، در حالی که دستهاي خود را به دعا برافراشته بود، . راه افتادند

اي سلیمان، من ترا ! سپاس خداي را که مرا الیق انجام دادن چنین کار بزرگی دانسته است«: چنین بانگ برداشت

متر؛ هر دو انتهاي  69و به عرض  76ک صلیب یونانی به طول طرح زمینی کلیسا عبارت بود از ی .»!ام شکست داده

ساختمان با گنبد کوچکی پوشانده شده بود؛ گنبد وسطی بر فراز مربعی که از تالقی جناحین یا بازوهاي صلیب به 

 10(متر 30متر از سطح زمین فاصله داشت؛ قطرش  55افراشته شد؛ ذروة گنبد ) متر 30متر در  30(وجود آمده بود 

گنبد پانتئون یک تکه از بتون ریخته شده بود؛ گنبد سانتاسوفیا از آجر و . بود) متر کمتر از قطر گنبد پانتئون در رم

انتاسوفیا در اندازة امتیاز گنبد س .بودکه البته، با این ترتیب، ضعیفتر از گنبد پانتئون   به صورت سی قاب متقارب بود،

این گنبد برخالف گنبد پانتئون بر یک بنیان مستدیر استوار نبود، بلکه بر : آن نبود، بلکه در اتکا و پشتبند آن بود

این مسئلۀ   اي چهارگوش قرار گرفته بود؛ اي مستدیر و پایه طاقهاي ضربی و قوسهایی تکیه داشت که میان طوقه

کاري قابل «: کند پروکوپیوس گنبد مزبور را چنین وصف می. خوبی حل نشده بودمعماري هرگز از آن پیش به آن 

ماند که با زنجیري زرین  رسد بر طاقهاي زیر خود استوار باشد، بلکه بدان می که به نظر نمی..  .ستایش و دهشت انگیز 

هاي رنگارنگ ـ سفید، سبز، مرمر. اي از تزیین فروزان بود داخل کلیسا مجموعه» .از اوج آسمان آویزان شده باشد
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سنگهایی که به دقت . نمایاند قرمز، زرد، ارغوانی، طالیی ـ کف، دیوارها، و ستونهاي دو طبقه را همچون باغ گل می

تراشیده شده بود ستونها، قوسها، مثلثهاي میان قوسها، کتیبۀ دیوارها، و قرنیزها را با نقش برگ و خار و پیچک 

چهل . ، که از حیث اندازه و زیبایی بیسابقه بود، بر دیوارها و طارمها نصب شده بودپوشانده کاشیهاي معرق می

حس . کرد چلچراغ نقره، که از دورة گنبد آویزان بود، به قدر همان تعداد پنجره به روشن ساختن کلیسا کمک می

داد؛  بیننده دست می وسعت، که به واسطۀ عظمت شبستان و راهروهاي دراز و فضاي بی ستون زیر گنبد مرکزي به

مشبک کاري فلزي نردة نقرة جلو مقصوره و نردة آهن تاالر فوقانی؛ منبري که با عاج، نقره، و سنگهاي گرانبها 

خاتمکاري شده بود؛ تخت نقرة بطرك؛ پردة سیمین و زرین که در باالي محراب آویخته بود و منقوش به نقش 

از مسیح و مریم بود؛ محراب طالیی که از مرمرهاي کمیاب ساخته امپراطور و امپراطریس در حال دریافت برکت 

شده بود و محتوي ظرفهاي مقدس نقره و طال بود؛ و خالصه همۀ این تزیینات وافر بر روي هم ممکن بود 

سازند و چون جواهرسازان  یوستینیانوس را در پیشی گرفتن بر الف شاهان مغول، که مدعی بودند چون غوالن می

.ند، ذي حق سازدپرداز می

سخن » کلیساي عظیم«مردم در همه جا از آن به عنوان . سانتاسوفیا، هم ابتدا و هم اعتالي سبک بیزانسی بود

وقتی که انسان براي «. کند احترامی وحشت انگیز از آن صحبت می گفتند، و حتی پروکوپیوس شکاك هم با  می

روح، که در  …. که آن بناي عظیم محصول قدرت بشر نیست کند شود، احساس می عبادت به این ساختمان وارد می

انگارد که خدا در اینجا نزدیک است، و از این خانۀ ممتاز خود  دهد، چنین می این کلیسا خود را به آسمان عروج می

   ».شادمان

  از قسطنطنیه تا راونا – 4

اما پروکوپیوس بیست و . بزرگترین کامیابی یوستینیانوس بود که بیش از فتوحات و قانونهایش دوام یافتسانتاسوفیا 

اگر شما هر یک از آنها «: گوید کند که به وسیلۀ او ساخته و یا بازسازي شدند، و می چهار کلیساي دیگر را وصف می

ی را ساخته و تمام اوقات سلطنت خود را بر همان را بتنهایی ببینید گمان خواهید کرد که امپراطور فقط همان یک

ساختمان در سراسر امپراطوري حکمفرما بود؛ و آن » جنون«تا مرگ یوستینیانوس این » .یک کار صرف کرده است

رفت، در شرق یکی از درخشانترین ادوار تاریخ  قرن ششم، که مشخص آغاز قرون تیرگی در غرب به شمار می

انطاکیه، غزه، اورشلیم، اسکندریه، سالونیکا، راونا، و رم، و از کرچ در شبه جزیرة کریمه تا  در افسوس،. معماري بود

در افریقا، صدها کلیسا پیروزي مسیحیت برشرك و غلبۀ سبک شرقی ـ بیزانسی را بر شیوة رومی ) سفاقس(سفاکس 

ا به طارمها و طاقهاي ضربی و گنبدها ستونهاي خارجی، آرشیتراوها، نماهاي مثلثی، و افریزه. ـ یونانی جشن گرفتند

سوریه در قرون چهارم، پنجم، و ششم یک رنسانس حقیقی داشت؛ مدارس آن در انطاکیه، بیروت، . جاي سپردند

ادسا، و نصیبین ناطقان، حقوقدانان، مورخان، و بدعتگذاران بسیار به جهان عرضه داشتند؛ هنرمندانش در 

اي تزیینی سرآمد اقران شدند؛ معماران آن دهها کلیسا ساختند، و مجسمه موزائیکسازي، پارچه بافی، و هنره

.سازانش آنها را با نقوش برجستۀ فراوان تزیین کردند

بنیانگذار آن موضعش را طوري انتخاب کرده بود . اسکندریه تنها شهر امپراطوري بود که هرگز از پیشرفت باز نماند

بایست از بندرهاي آن استفاده کنند و تجارت آن را اعتال بخشند؛ هیچ یک  می که تقریباً تمام جهان مدیترانه ناگزیر

از آثار معماري باستانی یا قرون وسطایی آن به جا نمانده است، اما بقایاي متفرق فلزکاري، عاجکاري، و چوبکاري آن، 
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معماري . غنی بودند و همچنین هنر شبیه سازي آن معرف مردمی است که در هنر نیز، مانند شهوانیت و تعصب،

  .قبطی، که با باسیلیکاي رومی آغاز شده بود، در دوران سلطنت یوستینیانوس عمدتاً شرقی شد

راونا . ، آغاز شد)404(شکوه معماري راونا اندکی پس از آنکه هونوریوس آن شهر را پایتخت امپراطوري غرب ساخت 

مناسبات نزدیکش با قسطنطنیه ، هنرمندان و سبکهاي  در نایب السلطنگی طوالنی گاالپالکیدیا سعادتمند شد، و

طرح شرقی معمول، که عبارت بود از گنبدي که با طاقهاي ضربی . هاي ایتالیایی امتزاج داد شرق را با معماران و شیوه

 ، در راونا، در موسولئوم، که450شد، براي اولین بار در سال  بر پایۀ قسمت عرضی یک کلیساي چلیپایی نهاده می

توان  می» شبان نیکو«آرامگاه پالکیدیا بود، پدیدار شد؛ در داخل آن هنوز تصویر موزائیک مشهور مسیح را در شکل 

هاي  گاه گنبددار باسیلیکاي اورسیانا یک رشته موزائیک افزود که شامل چهره اسقف نئون به تعمید 458در . دید

قدیس آپولیناریس ـ که پیرو مذهب آریانیسم و مؤسس  میالدي، تئودوریک براي 500در حدود سال . حواریون بود

در این کلیسا، بر موزائیکهایی که شهرت جهانی دارند، . نامدار جامعۀ مسیحیت در راونا بود ـ کلیساي جامعی بنا کرد

  .اند که نمایانندة سبک بیزانسی است قدیسان سپیدجامه با وقار خشکی نمایانده شده

به  547کلیساي سان ویتاله به سال . یوس پیروزي هنر بیزانسی را در ایتالیا پیش بردتسخیر راونا به دست بلیزار

هاي موقر خود آن را آراستند،  سرپرستی یوستینیانوس و تئودورا، که هزینۀ تزیین آن را تأمین کردند و با چهره

ث حقیقی است و باید صاحبان تمام امارات دال بر اینند که تصویرهاي معرق امپراطور و ملکه از هر حی. تکمیل شد

هیئت این دو فرمانروا و . اند ستود آن را به سبب شهامتی که براي منتقل ساختن آن به آیندگان ابراز داشته

نمایی خشک آنها  دار است؛ جبهه کلیساییان و خواجگانی که تصویرشان در این ساختمان هست سخت و گوشه

هاي زنان بر موزائیکها نوعی پیروزي در صنعت  یک؛ تصویر جامهبازگشتی است به شکلهاي پیش از دوران کالس

بخش تصویري است که نقش یک دستۀ سیار مذهبی در پارتنون یا تصویر  موزائیکسازي است، اما فاقد رشادت شادي

هاي دو  زنان یا سناتوران در محراب صلح آوگوستوس دارد، و نیز از مالحت و ظرافت تصاویر منقوش بر دروازه

  .ساي شارتر یا رنس عاري استکلی

دو سال پس از گشایش کلیساي سان ویتاله، اسقف راونا کلیساي سانت آپولینارة کالسه را، که کلیساي دیگري براي 

. این کلیسا در حومۀ دریایی شهر قرار داشت که وقتی، پایگاه ناوگان رومی بود. قدیس حامی شهر بود، تقدیس کرد

باسیلیکاي قدیمی رومی مبتنی بود؛ اما در سرستونهاي مرکب آن، با طرح برگهاي ساختمان این کلیسا بر طرح 

آکانتوس که پیچ و تابی غیر کالسیک دارند، چنانکه گویی نسیمی شرقی بر آن وزیده باشد، ردپاي هنر بیزانسی دیده 

ر قوسها و مثلثهاي بین در زی) متعلق به قرن هفتم(ردیفهاي دراز از ستونهاي کامل، موزائیکهاي رنگین . شود می

هاي معرق در  اي از ستاره هاي گچبري در جایگاه همسرایان، و صلیب گوهرنشان بر زمینه قوسهاي ستوندار، لوحه

.سازد مقصوره این کلیسا را یکی از عبادتگاههاي برجستۀ شبه جزیرة ایتالیا، که تقریباً یک تاالر هنري است، می

  هنرهاي بیزانسی – 5

کار هنرمند بیزانسی بود، اما در اطراف یا در داخل آن چندین هنر دیگر وجود داشت که ارجمندیش معماري، شاه

داد؛ مع هذا،  نهاد؛ خوي زمان، رنگ را به خط رجحان می او به مجسمه کاري وقعی نمی. فراموش ناشدنی است

ه همترازان فیدیاس و پروکوپیوس مجسمه سازان زمان خود را ـ محتمال نقش برجسته سازان را ـ به مثاب
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هاي قرون چهارم، پنجم، و ششم داراي تصویرهاي انسانی هستند که با  ستاید؛ و برخی از مقبره پراکسیتلس می

عاجکاري در میان . شود اي از تزیینات آسیایی اشتباه می رشاقتی هلنی با برجسته کاري ساخته شده و با مجموعه

درجها،   زانسی عاج را در تصویرهاي دو لتی و سه لتی، جلد کتابها،بیزانسیها هنري محبوب بود؛ هنرمندان بی

بردند؛ در این صنعت، تکنیکهاي  اشیاي خاتمکاري، و دهها تزیینات دیگر به کار می  ها، هاي عطر، پیکرچه  جعبه

عاج صندلی . هلنیستی انحطاط نیافت، و فقط نقوش خدایان و قهرمانان به تصاویر مسیح و قدیسان تبدیل گشت

  .کامیابی بزرگی در یک هنر کوچک است) 550حدود (اسقف ماکسیمیانوس در باسیلیکاي اورسیانا در راونا 

آمد، نقاشی بیزانسی به روشهاي  در حالی که به قرن ششم در خاور دور بر روي رنگهاي روغنی آزمایش به عمل می

هاي شراعی و کتانی؛ گچنگاري یا  هاي چوبی و پارچهاستعمال رنگهاي محرق در تابلو: معمول یونانی وفادار مانده بود

رفت؛ و نقاشی با رنگهاي ژالتینی  فرسکوسازي، که در آن رنگهاي مخلوط با آهک بر سطوح گچی مرطوب به کار می

دانست که چگونه مسافت و عمق  نقاشی بیزانسی می. شد و سفیدة تخم مرغی که بر روي تابلو یا گچ خشک اجرا می

. رهاند ها معموال خود را از اشکاالت مناظر و مرایا می ازد، اما با پر کردن زمینه با نقش ساختمانها و پردهرا نمودار س

دیوارهاي کلیسا با نقوش دیواري تزیین . کار پرتره فراوان بود، اما متأسفانه تعداد اندکی از آنها به جا مانده است

دستهاي بیقواره، اندامهاي : دهد اي را نشان می الیسم خام و ناپختهشد؛ قطعاتی که از آن نقشها باقی مانده است رئ می

  .هاي زرد، و زلفهاي آراستۀ عجیب و غریب کوتاه، چهره

کاري بود؛ شاهکارهاي باقیمانده از هنرمندان این دوران نقوش دیواري یا تابلوها  هنرمند بیزانسی دلبسته و استاد ریزه

کرد ـ یعنی  می» تذهیب«ه وي با آن کتابهاي عصر خود را به معنی واقعی کلمه نیستند، بلکه مینیاتورهایی هستند ک

مینیاتوریست ابتدا طرح . شد کتاب، چون گرانبها بود، مانند سایر اشیاي قیمتی تزیین می .ساخت میبا رنگ، روشن 

اي معموال به رنگ  کرد، زمینه ك بر پاپیروس، پارشمن، یا ورق تاشدة پوست رسم میخود را با قلم یا قلم موي ناز

ها را با اشکال زیبا و ظریف  داد، و زمینه و حاشیه ساخت؛ رنگهاي خود را در متن تصویر جا می طالیی یا آبی می

پرداخت؛  ؤلف را میکرد؛ گاه چهرة م نخست با دقت روي حرف اول یک فصل یا یک صفحه کار می. کرد تزیین می

کرد و به  رفت، متن را تقریباً فراموش می آراست؛ سرانجام، چندانکه هنرش پیش می آنگاه متن را به تصویرها می

گزید و آن را به  پرداخت، یا یک رمز مذهبی را بر می زد؛ به گلنقشها یا اشکال هندسی می تزیینات تجملی دست می

آمد، بدان حد که  ها به صورت مجموعۀ مجللی از رنگ و خط درمی تمام صفحه کرد، تا آنکه انواع مختلف تکرار می

.خود متن گویی خود را از جهان خشنی بزور وارد آن دنیاي ظریف کرده است

هاي خطی قبال در مصر زمان فراعنه و بطالسه معمول بود، و از آنجا به یونان هلنیستی و روم انتقال  تذهیب نسخه

تیکان داراي یک جلد انئید و کتابخانۀ آمبروسیوس در میالن داراي یک جلد ایلیاد است که هر دو موزة وا. یافته بود

انتقال از مینیاتور مشرکانه به مینیاتور . به قرن چهارم منسوبند و، از حیث تزیین، سبکی کامال کالسیک دارند

این مؤلف . شود پدیدار می) 547حدود (مسیحی در کتاب نقشه برداري مسیحی تألیف کوسماس ایندیکوپلئوستس 

قدیمیترین . لقب خود را از سفر به هندوستان، و شهرت خویش را از کوشش در اثبات مسطح بودن زمین حاصل کرد

مینیاتور مذهبی موجود از آن مجلدي است از سفر پیدایش که در قرن پنجم استنساخ شده و اکنون در کتابخانۀ 

ورق از کاغذپوستی ارغوانی نوشته شده است؛ چهل و هشت مینیاتور  24ین در وین است؛ متن با حروف زرین و سیم

سبز، بنفش، سرخ، و سیاه رسم شده، داستان انسان را از هبوط آدم تا مرگ یعقوب باز   آن، که به رنگهاي سفید ،

به سال ) النهرین بین راهب اهل(طومارهایی از صحیفۀ یوشع در موزة واتیکان، و کتاب اناجیل تذهیب رابوال . گوید می
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النهرین و سوریه اشکال و عالئمی آمد که بر تصویرنگاري جهان  از بین . ، درست به همان اندازه زیبا هستند586

اي و  بیزانسی غلبه کرد؛ این شکلها و عالمات به هزار وضع مختلف در هنرهاي کوچک تکرار شد و به صورت کلیشه

  .مرگبار هنر بیزانسی سهیم گشت متداول درآمد و در پدید آوردن ثبات

براي . داشت، موزائیکسازي را وسیلۀ محبوب هنرنمایی خود قرار داد نقاش بیزانسی چون فروزش و دوام را دوست می

هاي مرمر رنگین را انتخاب کرد ـ و این کاري است که مصریان، یونانیان، و رومیان کرده بودند؛  کف ساختمان خرده

سانتیمتر  8/0هاي متفاوت، اما معموال  اي یا مینایی، به رنگهاي مختلف، با اندازه اي شیشهبراي سطوح دیگر مکعبه

موزائیک غالباً در ساختن تصویرها یا . شد گاه سنگهاي گرانبها با این مکعبها آمیخته می. کرد مربع استعمال می

ه شوند، یا به عنوان کمکی به عبادت و بایست در کلیساها و خانه گذاشت رفت که می شمایلهاي قابل حملی به کار می

هنرمند در . کرد امنیت همراه مسافران برده شوند؛ اما موزائیکساز ترجیحاً سطح دیوارهاي کلیسا یا کاخ را انتخاب می

چید؛ اینجا او همۀ  کارگاهش، بر یک پارچۀ شراعی که طرح رنگین داشت، مکعبهاي خود را به طور آزمایش می

هاي دورتر با چشم دیگران  گرفت تا در زیر دستش آن تدرج دقیق و امتزاج رنگهایی که از فاصله یهنرش را به کار م

در همان حال، پوششی از ساروج سنگین، و سپس پوششی از ساروج ظریف بر . قابل احساس باشد به وجود آید

اي خود مکعبها را به درون  شد؛ آنگاه موزائیکساز، از روي نمونۀ پارچه سطحی که باید پوشانده شود کشیده می

سطوح منحنی، مانند گنبدها و . هاي بریده بودند تا نور را بگیرند این مکعبها معموال در جلو داراي لبه. فشرد می

از این هنر . گرفت داري را می ها، مطلوبتر بود، زیرا در اوقات و زوایاي مختلف نور مالیم و سایه نیمگنبدهاي مقصوره

.هاي رنگی تا حدي الهام گرفت اً سبک گوتیک براي ساختن شیشهپرزحمت بود که بعد

ها در آن  اي از آن باقی نمانده است؛ ظاهراً رنگ آن شیشه اي یاد شده، اما نمونه در متون قرن پنجم از چنین شیشه

و  گري در آن زمان هزار سال قدمت داشت، تراش دادن شیشه و شیشه. زمان خارجی بوده است نه جزو خود شیشه

کاري فلزات و سنگهاي قیمتی از زمان  هنر کنده. رفت سوریه، که قدیمترین مرکز آن بود، هنوز مرکز آن به شمار می

مع هذا، . ها، و مهرهاي بیزانسی معموال داراي طرح و کار ضعیفند آورلیوس به انحطاط افتاده بود؛ گوهرها، سکه

در پایتخت، . فروختند، زیرا زینت، روح بیزانس بود قات میگوهریان محصوالت خود را تقریباً به افراد تمام طب

هاي آثار مقدس محرابهاي بسیاري را  کارگاههاي زرگري و سیمگري متعدد وجود داشت؛ درجها، جامها، و جعبه

  .هاي ثروتمندان فراوان بود آراست؛ و ظرف نقره در خانه می

هاي ظریف، رنگارنگ، و  در این صنعت، مصر با پارچه. شد ده میهاي زیبا دی در هرخانه، و تقریباً بر تن هر کس، پارچه

ها استاد  ها، آویختنیها، و روپوشها ـ سرآمد کشورهاي دیگر بود؛ قبطیان در این زمینه ها، پرده مصور خود ـ جامه

بافندگان بیزانسی . یکسان است گوبلنهاي ساخت  هاي این دوره از جهت فنی تقریباً با پارچه برخی از فرشینه. بودند

هاي سفیدي که به نقشهاي واقعی از فرد مرده مزین بود ـ  هاي مطرز، و حتی کفنهاي منقوش ـ پارچه پرندها، پارچه

ع مشخص از اي به یک نو شد؛ هر طبقه پوشید شناخته می در قسطنطنیه هر کس از روي لباسی که می. ساختند می

  .مانست ها در یک مجلس بیزانسی به دم طاووس می نهاد؛ و منظرة جامه زیبایی و ظرافت لباس ارج می

کرد  در مراسم دعاي دسته جمعی کلیسا موسیقی نقشی بس مهم ایفا می. موسیقی در میان تمام طبقات محبوب بود

در قرن چهارم، آلوپیوس یک دیباچۀ موسیقی نوشت  .داد تا احساسات را با ایمان عجین سازند و مؤمنان را یاري می

این نمایش تنها با حروف در . که قسمتهاي موجود آن اکنون راهنماي عمدة ما در شناختن نت موسیقی یونانی است
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شدند، جاي سپرد؛ این عالمتها را ظاهراً آمبروسیوس به میالن،  آن قرن به عالئم مخصوص، که نئومس خوانده می

در اواخر قرن پنجم یک راهب یونانی به نام رومانوس کلمات و . ل، و هیرونوموس به رم وارد ساختندهیالري به گ

دهد و هرگز از نظر عمق احساسات و  نتهاي سرودهاي مذهبی را، که هنوز قسمتی از قداس یونانی را تشکیل می

اي از  اب موسیقی نوشت که خالصهاي تحت عنوان در ب بوئتیوس مقاله. قدرت بیان نظیر نداشته است، ترکیب کرد

داشت؛ این رسالۀ کوچک تا زمان ما در دانشگاههاي  نظریات فیثاغورس، آریستوکسنوس، و بطلمیوس را بیان می

. اکسفرد و کیمبریج جزو کتابهاي درسی موسیقی بود

یزانسی این است که براي یک ذهن غربی معنی جوهر هنر ب. انسان باید مشرق زمینی باشد تا هنر شرقی را دریابد

در حکومت استبدادي، در ثبات سلسله مراتب طبقاتی، در رکود علم : شرق در قلب و مغز یونان ارجی بسزا یافته بود

هاي فاخر و تشریفات مجلل،  و فلسفه، در کلیساي تحت فرمان دولت، در مردمی که زیر نفوذ مذهب بودند، در جامه

شد، در  هوشرباي موسیقی تکراري، در زرق و برقی که بر احساسات چیره می در مراسم پربانگ و تماشایی، در نغمۀ

روح یونان . توسط خیالپردازي، و در غرق کردن هنر نمایشی در هنر تزیینی) طبیعت گرایی(شکست ناتورالیسم 

درست در . باستان این وضع را ممکن بود نامطلوب و تحمل ناپذیر یابد، اما خود یونان اکنون بخشی از شرق بود

هنگامی که حیات یونان در معرض تهدید تجدید یافتۀ ایران و قدرت باور نکردنی اسالم واقع شده بود، سستی 

  .آسیایی بر یونان چیره شد

  

  فصل هفتم

  ایرانیان

224 -641  

  

I    - جامعۀ ساسانیان  

خفی قرار داشت که به مدت هزار در آن سوي فرات یا دجله، در تمام طول تاریخ یونان و روم، آن امپراطوري تقریباً م

سال از اروپاي رو به توسعه و از مهاجمان آسیایی بر کنار مانده بود، هرگز عظمت هخامنشی خود را فراموش نکرده 

نظیر و اشرافی خود را چنان به دست تواناي شاهان  بود، آهسته از صدمات جنگهاي پارتها شفا یافته بود، و فرهنگ بی

  .د که بعدها توانست پیروزي اسالم بر ایران را تبدیل به رنسانس فرهنگی ایران کندساسانی حفظ کرده بو

آید، سرزمین آریاییها بود و افغانستان، بلوچستان،  ایران قرن سوم وسیعتر از ایران امروز بود؛ چنانکه از نام آن برمی

ونی بود، فقط قسمتی از جنوب شرقی این پارس، که سابقاً نام استان فارس کن. سغد، بلخ و عراق را نیز در بر داشت

توجهی نداشتند، نام تنها یک قسمت را به تمام » بربرها«داد؛ اما یونانیان و رومیان، که به  امپراطوري را تشکیل می

یک سد کوهستانی، از هیماالیا در جنوب خاوري تا قفقاز در شمال باختري، از میان این سرزمین . آن دادند
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هاي سرسبز دجله و فرات  کرد؛ در مشرق یک فالت بلند لم یزرع بود؛ در مغرب دره به دو نیم میگذشت و آن را  می

شد و مغرب ایران را از حیث گندم، خرما،  هاي بیشمار جاري می قرار داشت که آب آنها به هنگام طغیان به آبراهه

ها هزاران ده، صدها  ر تپه زارها یا در واحهدرطول رودها یا فواصل بین آنها، د. ساخت ها غنی می انگور، و سایر میوه

، )سابقاً تخت جمشید(اکباتان، ري، موصل، استخر : قصبه، و دهها شهر قرار داشت که مهمترین آنها عبارت بودند از

  .شوش، سلوکیه، و تیسفون پایتخت عظیم و باشکوه ساسانیان

تقریباً همه باریک اندام و قدري تیره گون هستند «: کند آمیانوس مارکلینوس ایرانیان این دوره را چنین وصف می

افراد طبقات عالی خشن موي نبودند و همه شان اندام باریک » .ریشی نسبتاً جالب دارند، و زلفی دراز و خشن …

بالیدند، و دوستار ورزشهاي خطرناك و  خوي و چابکی خود مینداشتند؛ غالباً خوش هیکل بودند، به رفتار و 

پوشیدند، سندل یا پوتین بنددار به پا  گذاشتند، شلوار گشاد می مردان دستار بر سر می. وه بودندهاي باشک جامه

بستند؛ بینوایان با لباس نخی،  کردند ، کمربند و شمشیر می کردند؛ ثروتمندان نیمتنه یا قباي پشمین در بر می می

اي که از فرط فراخی چین  شنل گشاد، و روجامه زنان پوتین و شلوار کوتاه، پیراهن و. ساختند مویی، یا پوستی، می

انداختند و آن را  کردند و دنبالۀ آن را به پشت می پوشیدند؛ موي مشکین خود را در جلو سر چنبره می خورد می می

موبدان و زردشتیان غیرتمند، به نشانۀ پاکی، . داشتند تمام طبقات رنگ و زینت را دوست می. آراستند به گل می

دادند؛ شاهان با پوشیدن کفش سرخ، شلوار آبی، و کالهی  پوشیدند؛ سرداران رنگ سرخ را ترجیح می د میلباس سفی

در ایران نیز، مانند جوامع متمدن، . ساختند که یک گوي یا سر حیوان یا پرنده بر آن بود خود را از سایرین ممتاز می

.ساخت و نیم بیشتر از زن را لباس نیمی از مرد را می

ی فرهیخته معموال، مانند فرانسویان، حساس و تیز شوق و تند ذهن بود؛ غالباً تناسان بود، ولی به هنگام ضرورت ایران

بیش از آنچه شجاع باشد محیل بود، و از این رو فقط ..  . .در سخن بیمالحظه و زیاده رو بود«چاالك و آماده؛ 

ایرانیان فقیر آبجو . کردند همیشه با دشمنان حفظ می اي که درست همان فاصله» .بایست دورادور از او ترسید می

جو در  دادند؛ ایرانیان پرهیزکار و صرفه نوشیدند، اما تقریباً تمام طبقات، از جمله خدایان، شراب را ترجیح می می

اب شدند تا بیایند و آن را بیاشامند؛ آنگاه، خود آن شر ریختند و مدتی منتظر خدایان می مراسم مذهبی شراب می

آداب ایرانی در این دورة ساسانی، بنابر روایات، خشنتر از زمان هخامنشیان و مالیمتر از دوران . نوشیدند مقدس را می

تشریفات و . سازد که ایرانیان واالمنشتر از یونانیان بودند اشکانیان بود؛ اما داستانهاي پروکوپیوس ما را از این آگاه می

ا حد زیادي از طرف امپراطوران یونان اقتباس شده بود؛ دو سلطان رقیب، یکدیگر را رسوم دیپلوماتیک دربار ایران ت

کردند، براي مأموران سیاسی خارجی مصونیتی قایل بودند و آنان را از بازرسی و عوارض گمرکی  خطاب می» برادر«

  .ن ایران جستتوان در دربار پادشاها سرچشمۀ رسوم دیپلوماسی اروپا و امریکا را می. کردند معاف می

کند که لواط و فحشا در میان آنان  اما اذعان می» کنند، بیشتر ایرانیان در روابط جنسی افراط می«: گوید آمیانوس می

در خوراك میانه رو، در خلوت «: ستاید ربی گملیئل ایرانیان را به داشتن سه صفت می. کمتر رایج بود تا نزد یونانیان

منتهاي کوشش براي ترغیب ازدواج و افزودن بر میزان موالید به کار » .ل هستندو نیز در روابط زناشویی معتد

امر به  دین، . رفت تا نیروي انسانی کافی براي جنگها فراهم شود؛ در این مورد خداي عشق مارس بود نه ونوس می

ه باروري موجب نیرومندي داد ک داد، و چنین تعلیم می کرد، مراسم زناشویی را با جالل فراوان انجام می ازدواج می

رئیس خانواده در کانون خانه به . اهورمزدا، خداي روشنایی، در نبرد با اهریمن، شیطان کیش زردشتی، است

پرداخت، و از این رو طالب فرزندانی بود تا این آیین و نسلش بعد از خود او محفوظ ماند؛ اگر او صاحب  نیاپرستی می
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والدین عموماً وسایل ازدواج فرزندان خود را، بیشتر به . کرد فرزندي اختیار می شد، پسري را به فرزند ذکوري نمی

جهیز و شیربها، مخارج . توانست بدون اجازة والدین شوهرکند کردند؛ اما زن می اي ، فراهم می وسیلۀ داللهاي حرفه

زنا . شد ی زن اول توصیه میچندگانی مجاز بود و در صورت نازای. ساخت ازدواج و فرزند آوري زودگاه را میسر می

. و زن شوهر را به سبب ظلم و ترك انفاق، طالق گوید  توانست زن را به علت بیوفایی، شوهر می. نضج یافته بود

ها، مانند هتایراي یونانی، آزاد بودند که در میان مردم ظاهر و در ضیافت  این همخوابه. داشتن همخوابه بالمانع بود

شدند؛ این رسم دیرین ایرانی به اسالم  زنان قانونی معموال در اندورن خانه نگاهداري میمردان حاضر شوند؛ اما 

در شاهنامۀ . بایست از مردان حفظ شوند زنان ایرانی بغایت زیبا بودند، و شاید به همین سبب می. منتقل شد

زیبایی زنانه بر قوانین . شوند کشند و در معاشقه و اغوا پیشقدم می فردوسی این زنان هستند که آرزوي مردان را می

.آمد مردانه فایق می

سرگرمی آنان گوي . آمدند کودکان به یاري ایمان مذهبی، که براي استحکام قدرت والدین ضرور می نماید، بار می

این تفریحات . کردند بازي، ورزشهاي قهرمانی، و شطرنج بود، و در نوجوانی در تفریحات کالنساالن خانواده شرکت می

ایرانیان ساسانی موسیقی را براي اعمال مذهبی، عشق، و . عبارت بود از تیراندازي، اسبدوانی، چوگانبازي، و شکار

موسیقی و آواز زنان زیبا صحنه را «در بزمها و ضیافتهاي شاهانه «: فردوسی گوید. دانستند جنگ الزم می

فراوان بود؛ به موجب روایت، باربد، خنیاگر محبوب  ؛ لیر، گیتار، فلوت، نی، کرناي، طبل، و سایر ادوات»آراست می

در تعلیم و تربیت نیز . خواند نغمه ساخت و، در سراسر سال، هر شب یکی از آنها را براي شاه می 360خسرو پرویز، 

تعلیمات عالی در . کرد؛ دبستانها در معابد جاي داشتند و اطفال تحت تعلیم موبدان بودند دین نقشی بسزا ایفا می

پسران شاهان محلی و ساتراپها . شد ادبیات، طب، علوم، و فلسفه در دانشگاه مشهور جندیشاپور در خوزستان داده می

اي که متعلق به دربار بود، تحصیل  زیستند و با شاهزادگان خانوادة سلطنتی، در دانشکده غالباً نزدیک شاه می

  . کردند می

از ادبیات آن زمان فقط . شکانیان، در زمان ساسانیان نیز معمول بودپهلوي، زنان هندو اروپایی ایران در دورة ا

دانیم که آن ادبیات وسیع بوده است؛ اما چون  ما می. کلمه باقی مانده است که همه مربوط است به دین 600,000

یندي مشابه ما را به احتماال فرا. (گذاشتند تا از میان برود موبدان حافظ و ناقل آن بودند، بیشتر آثار غیر دینی را می

شاهان ساسانی .) این اشتباه انداخته است که ادبیات اوایل قرون وسطی در جهان مسیحیت عمدتاً مذهبی بوده است

به فرمان او آثار افالطون و ارسوط به زبان : حامیان روشنفکر ادبیات و فلسفه بودند ـ و بیش از همه خسرو انوشیروان

در دوران سلطنت او . ه جندیشاپور تدریس شد، و حتی خود او نیز آنها را خواندپهلوي ترجمه گشت و در دانشگا

این کتاب مخلوطی . وقایع تاریخی بسیاري ثبت و تدوین شد که تنها قسمت موجود آن کارنامۀ اردشیر بابکان است

دارس آتن را هنگامی که یوستینیانوس م. است از تاریخ و داستان عشقی که بعدها مبناي شاهنامۀ فردوسی شد

پس از چندي هواي وطن کردند؛ شاه . بست، هفت تن از استادانش به ایران گریختند و به دربار خسرو پناهنده شدند

خود با یوستینیانوس، قید کرد که خردمندان یونانی باید رخصت بازگشت یابند و از  533، در عهدنامۀ سال »بربران«

.پیگرد و آزار مصون باشند

نروایی این پادشاه روشنفکر دانشگاه جندیشاپور، که در قرن چهارم یا پنجم تأسیس شده بود، در دوران فرما

مسیحیان . آوردند دانشجویان و استادان از اکناف جهان به آن روي می. شد» بزرگترین مرکز فرهنگی آن زمان«

. فلسفه را به ارمغان آوردندهاي سریانی آثار یونانی در طب و   نسطوري در آن دانشگاه پذیرفته شدند و ترجمه
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نوافالطونیان در آنجا بذر صوفیگري را کاشتند؛ و سنت طبی هندوستان، ایران، سوریه، و یونان، در آنجا به هم 

به موجب نظریۀ طب ایرانی، بیماري از آلودگی یا ناپاکی یکی از . آمیخت و یک مکتب درمانی شکوفا را به وجود آورد

گفتند که بهداشت عمومی  شد؛ پزشکان و موبدان ایرانی می ب، خاك، بادـ حاصل میعناصر چهارگانه ـ آتش، آ

مستلزم سوزاندن تمام مواد فاسد کننده، و بهداشت فردي مستلزم اطاعت کامل از دستورات نظافت دین زردشت 

  . است

به موجب این . یاد نهاده بوددانیم این است که این علم تقویم منظمی را بن آنچه از علم نجوم ایرانی در این دوره می

 روز،شد، و پنج  تقویم، سال به دوازده ماه سی روزه، و هر ماه به دو هفتۀ هفت روزه و دوهفتۀ هشت روزه تقسیم می

و هیچ گونه اقدام مهمی بدون  علم احکام نجوم و جادوگري امري عمومی بود،. گردید هم به آخر سال اضافه می

آمد؛ و هر واقعۀ زمینی به اعتقاد مردم نتیجۀ جنگ ستارگان سعد و نحس در  رجوع به وضع صور فلکی به عمل نمی

جنگیدند ـ و این در حقیقت همان نبرد  آسمان بود ـ همان گونه که فرشتگان و شیاطین در روح انسان با یکدیگر می

  .اهورمزدا و اهریمن بود

ن زردشت به وسیلۀ سلسلۀ ساسانیان اقتدار و استیالي سابق خود را باز یافت؛ زمینها و عشر محصوالت کشاورزي دی

موبد موبدان، که . به موبدان اختصاص داشت؛ دولت بر دین استوار بود، همچنانکه در اروپاي آن زمان نیز چنان بود

ضر در صحنه، که افراد آن مغان یا مجوسان نامیده قدرتش فقط از خود شاه کمتر بود، بر یک طبقۀ مقتدر و حا

مغان بر حیات روحی تمام ایرانیان فرمانروایی داشتند، گنهکاران و . کرد شدند و مقامشان ارثی بود، حکومت می می

ن را از اینان گهگاه شارمندا. ترساندند، و به مدت چهار قرن افکار ایرانیان را در بند نگاه داشتند طاغیان را از دوزخ می

تشکیالت مغان چندان ثروتمند بود که . کردند اجحاف مأموران مالیات، و بینوایان را از جور زورمندان حفظ می

اي داراي یک آتشکده بود که در آن  هر شهر عمده. کردند هاي معابد قرض می شاهان گاه مبالغ هنگفتی از خزانه

توانست روح را از اهریمن  تنها یک زندگی منزه و پاکیزه می .شعلۀ مقدس، به نشانۀ خداي نور، همواره فروزان بود

نجات دهد؛ در نبرد با شیطان، بهره گرفتن از یاري مغان و پیشگویی، وردخوانی، جادوگري، و دعاهاي آنان امري بس 

رسید، از دادگاه سهمگین روز رستاخیز  شد به پاکی و قدسیت می روحی که بدین سان یاري می. ضروري بود

.یافت گذشت، و در بهشت، شادمانی جاودان می می

در جنب این دین رسمی ، سایر مذاهب چندان محلی نداشتند، میترا، خداي آفتاب، که نزد پارتها بسیار محبوب بود، 

اما موبدان زردشتی، مانند روحانیان مسیحی و . دید اکنون آن ستایشی را که در خور یاور بزرگ اهورمزدا بود نمی

ادعا کرد که ) 276-216حدود (وقتی که مانی . شمردند یهود، ارتداد از دین ملی را گناهی بزرگ میمسلمان و 

چهارمین پیامبر خدا در ردیف بودا، زردشت، و مسیح است، و دینی مبنی بر تجرد، صلح طلبی، و تورع اعالم کرد، 

وفقیت خود را در خارج از مرزهاي ایران مغان مجاهد و داراي تعصب ملی او را مصلوب کردند، و مانویت مجبور شد م

دادند،  مع هذا، موبدان و پادشاهان ساسانی عموماً نسبت به یهودیت و مسیحیت تسامح به خرج می. جستجو کند

عدة زیادي از یهودیان . درست همان طور که پاپها نسبت به یهودیان رفتار مالیمتري داشتند تا نسبت به بدعتگذاران

وقتی ساسانیان به قدرت رسیدند، مسیحیت در ایران مستقر شده . امپراطوري ایران پناهنده شدند به ایاالت باختري

شد؛ اما پس از  بود؛ این دین تا هنگامی که دین رسمی دشمنان دیرین ایران یعنی یونان و روم نشده بود، تحمل می

قش فعالی در دفاع از سرزمین بیزانس میالدي در نصیبین کردند، ن 338آنکه روحانیان مسیحی، همچنانکه در سال 

در برابر شاپور دوم به عهده گرفتند، و مسیحیان ایران امید طبیعی خود به پیروزي بیزانس را آشکار ساختند، دین 
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، شاپور فرمان به قتل عام مسیحیان امپراطوري خود داد؛ تا هنگامی که این 341در . مسیح مورد تعقیب قرار گرفت

ساکنان بسیاري از دههاي مسیحی کشته شده بودند؛ حتی با   ها محدود کرد، ان، راهبان، و راهبهفرمان را به کشیش

. تن مسیحی کشته شدند 16000، )379(این وجود، در طی این تعقیب و آزار، که تا زمان مرگ شاپور ادامه یافت 

. ي داد تا کلیساهاي خود را از نو بسازندآزادي مذهبی را به مسیحیان بازگرداند و آنان را یار) 420-399(یزدگرد اول 

  .شورایی از اسقفان ایرانی کلیساي مسیحیان ایران را از مسیحیت یونان و روم مستقل ساخت 422در 

در میان عبادات و مشاجرات دینی، فرمانها و بحرانهاي دولتی، و جنگهاي داخلی و خارجی، مردم با بیصبري وسایل 

چراندند، و به هنرهاي دستی و داد و  ها را می کاشتند، گله ساختند، زمین را می م میتقویت دولت و معابد را فراه

شد که کارهایی قهرمانی از قبیل آباد  زراعت یک وظیفۀ دینی بود، و به مردم گفته می. ورزیدند ستد اشتغال می

اضی بایر، و استفاده از رودها ساختن بیابان، کشتکاري زمین، نابود ساختن آفات و گیاهان هرزه، حاصلخیز ساختن ار

براي دهقان ایرانی تسلی روحی بسیار الزم بود، زیرا او . کند براي آبیاري فتح نهایی اهورمزدا را بر اهریمن تأمین می

هاي خود را از بابت مالیات و عوارض به  کرد و از یک ششم تا یک سوم فراورده معموال براي زمینداران بزرگ کار می

، ایرانیان صنعت شکرسازي از نیشکر را از هندوستان فرا گرفتند؛ امپراطور یونانی، 540در حدود سال  .داد دولت می

سال پس از آن ایران را گرفتند،  14؛ اعراب که )627(هراکلیوس، در کاخ سلطنتی تیسفون یک انبار پر از شکر یافت 

کش، و اسپانیا بردند، که از آنجا در تمام اروپا بزودي طرز کاشتن نیشکر را آموختند و آن را به مصر، سیسیل، مرا

دامپروري از کارهاي برجستۀ ایرانیان بود؛ اسبهاي ایرانی از نظر نژاد، چاالکی، زیبایی، و سرعت بعد از . رواج یافت

سگ . داشت اسبهاي عربی بهترین بودند؛ هر ایرانی دوستار اسب بود، همان گونه که رستم رخش را دوست می

شمردند؛ و گربۀ ایرانی در تمام  ها سودمند بود که ایرانیان آن را حیوان مقدسی می مراقبت گله و خانه چندان در

.جهان شهرت و شاخصیت یافته بود

هاي اصناف متعدد بودند، و در  اتحادیه. صنعت ایرانی در زمان ساسانیان از حالت خانگی به اشکال شهري درآمد

ابریشمبافی از چین وارد شده بود؛ حریرهاي دوران ساسانی . قالبی پدید آمده بودبرخی از شهرها یک طبقۀ کارگر ان

بازرگانان چینی به ایران . همه جا مطلوب بود، و براي صنعت نساجی بیزانس، چین، و ژاپن نمونه واقع شده بود

دیان، ایران و بیزانس و روم را آمدند تا ابریشم خام بفروشند و فرش، جواهر، و غازه بخرند؛ ارمنیها ، سوریها، و یهو می

راهها و پلهاي خوب، که مورد مراقبت دقیق بود، چاپار دولتی و . با داد و ستد کند خود مربوط ساخته بودند

ساخت که تیسفون را با تمام استانها مربوط سازند؛ و در خلیج فارس بندرهایی ساخته  کاروانهاي بازرگانی را قادر می

مقررات دولتی قیمت غله، دارو، و سایر مایحتاج زندگی را محدود . ندوستان را تسریع کندشده بود تا تجارت با ه

توان از داستان یک اصلمند ایرانی دریافت  ثروت طبقات عالی را می. گرفت و از احتکار و انحصار جلو می. ساخت می

ف ندارد، پانصد دست دیگر از که هزار مهمان به شام دعوت کرده بود، و چون دریافت که بیش از پانصد دست ظر

  . همسایگان خود عاریت گرفت

دادند و به  زیستند، استثمار زمین و مردم را سازمان می خاوندان فئودال، که معموال در امالك روستایی خود می

دند؛ کر با شکارورزي پرشور و دلیرانه، خود را براي نبرد تربیت می. آراستند هنگام جنگ از رعایاي خود هنگهایی می

کردند، و خود و اسبشان، مانند دوران اخیر اروپاي ملوك  اینان به عنوان افسران سوار نظام ورزیده خدمت می

الطوایفی، زرهپوش بودند؛ اما در انضباط دادن به سربازان خود، یا در استعمال آخرین صنعتهاي مهندسی و محاصره 

عی، باالتر از این مالکان، اشراف بزرگ بودند که به عنوان ساتراپ از نظر کاست اجتما. و دفاع، از رومیان، عقبتر بودند
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طرز اداره ظاهراً بسیار خوب بود، زیرا گرچه مالیات . راندند و یا ریاست ادارات دولتی را داشتند بر ایاالت فرمان می

ان غالباً پرتر از خزانۀ شد، خزانۀ ایر کمتر از مالیات امپراطور روم شرقی و غربی بود در وصول آن کمتر سختگیري می

دالر در صندوقهاي خود داشت، و عایدي  460‘000‘000، خسروپرویز پولی معادل 626در سال . امپراطوران بود

دالر بود، که با در نظر گرفتن قدرت خرید طال و نقره در آن زمان مبلغ بسیار  170‘000‘000ساالنۀ کشور معادل 

شد؛ تفسیر قانون  مشاوران ایشان، و موبدان بر اساس احکام اوستایی وضع میقانون از طرف شاهان، . شد هنگفتی می

مردانی سربلند، «آمیانوس، که با ایرانیان جنگیده بود، قضات ایرانی را . و نظارت در اجراي آن به عهدة موبدان بود

. شناخته شده بودند به طور کلی ایرانیان مردم درست پیمانی. کند وصف می» صاحب تجربه، و داراي دانش حقوقی

انتهایی  سوگند در دادگاه با مراسم مذهبی توأم بود؛ مجازات سوگندشکنی در قانون بسیار شدید، و در دوزخ باران بی

شد که روي فلز سرخ  از مظنونان خواسته می: شد براي کشف بزه از روش اوردالی استفاده می. از تیر، تبر، و سنگ بود

کودك کشی، و سقط جنین ممنوع بود و مجازات سخت . بگذرند، یا غذاي مسموم بخورندگرم راه بروند، یا از آتش 

گردید، و زن زانیه بینی و گوش خود را از  شد تبعید می داشت؛ سزاي لواط مرگ بود؛ مردي که زناکاریش بر مال می

م فقط پس از تجدید نظر و توانستند به دادگاههاي عالیتر استیناف دهند، و مجازات اعدا محکومان می. داد دست می

.تصویب شاه قابل اجرا بود

شمرد و منزلتشان را در فرمانهایی که  دانست و خویشتن را نایب آنها می پادشاه قدرت خود را به خدایان منسوب می

 شاه شاهان، شاه آریاییها و غیر«کرد، خود را  هر وقت که زمان ایجاب می. داد کرد نشان می به نام آنها صادر می

نامید، شاپور دوم این عبارت را نیز بر عنوان مزبور افزوده  می» سلطان جهان، زادة خدایان  ،]ایران و انیران[آریاییها 

شاهان ساسانی، که از لحاظ نظري مستبد بودند، در عمل معموال با » .برادر خورشید و ماه، دمساز ستارگان«: بود

ادارة مشعشع «مسعودي، مورخ مسلمان، : کردند دادند کار می مشورت وزیران خود که هیئت دولت را تشکیل می

خسرو انوشیروان، . ستود شاهان ساسانی، سیاست منظم آنان، مراقبتشان از اتباع خود، و سعادت مستملکاتشان را می

نیست؛  مالیات، عایدات عایدات ، ارتش نیست؛ بی ارتش، شاه نیست؛ بی  بی«: گفت بنا به روایت ابن خلدون، چنین می

در اوقات عادي، سلطنت موروثی بود، اما ممکن » .بی کشاورزي، مالیات نیست؛ بی حکومت صحیح، کشاورزي نیست

تقیم وقتی وارث مس .رسیدها  بود از طرف شاه به یکی از پسران کهتر منتقل شود، در دو مورد قدرت عالیه به ملکه

  .گزیدند، اما انتخابشان محدود بود به اعضاي خاندان سلطنت وجود نداشت، نجبا و موبدان کسی را به سلطنت برمی

اي  اي با پرده از او منتهاي دلیري را در شکارورزي انتظار داشتند؛ در غرفه. زندگانی شاه آکنده بود از الزامات توانفرسا

رفت، هفت شتر تخت او را، و صد شتر  کشیدند به شکار می ر آن را میدیبا که ده شتر آراسته به زیور شاهوا

هاي ساسانیان را  ده هزار سوار ممکن بود در التزام وي باشند، ولی اگر سنگنبشته. کردند خنیاگرانش را حمل می

بز وحشی، بایست سوار اسب شود، و شخصاً یک گوزن،  معتبر بدانیم، باید بگوییم که در آخرین وهلۀ سفر شکار می

چون . او گردآوري شده بودند دنبال کند» بهشت«آهو، گاومیش، ببر، شیر، یا یکی دیگر از حیواناتی را که در پارك یا 

. یافت اي از مسائل مملکتی مواجه می گشت، خود را در میان هزار ملتزم و تشریفات فراوان با رشته به کاخ خود باز می

جواهر سنگین شده بودند بپوشد، بر تختی زرین بنشیند، و تاجی چنان سنگین  هایی را که از کثرت بایست جامه می

با این شکل و شمایل بود . ماند، آویزان باشد اي نامشهود از سرش، که بیحرکت می بر سر گذارد که الزم بود با فاصله

کرد، و گزارشها و  قضاوت می آورد، صدها رسم تشریفاتی سیاسی را به جا می پذیرفت،  که او سفیران و میهمانان را می

دادند، فقط  کردند، زمین را بوسه می آمدند تعظیم می کسانی که به نزدیک او می. داشت اخبار انتصابات را دریافت می
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. داشتند تا مبادا نفسشان او را آلوده سازد خاستند، و هنگام سخن گفتن دستمالی جلو دهان نگاه می با اجازة او برمی

.کاشت رفت و بذر شاهانه را شادمانه می ی از زنان یا معشوقگان خود میشبانگاه نزد یک

II – سلطنت ساسانیان  

بنابر روایات ایرانی، ساسان، موبدي در تخت جمشید بود؛ پسرش بابک امیر کوچکی در خور بود؛ بابک، گوچیهر 

وصیت به پسر خود شاپور فرمانرواي فارس را کشت، خود را شاه آن سامان ساخت، و قدرت خویش را به موجب 

اردوان پنجم، آخرین پادشاه پارت یا اشکانی . اي مرد و برادرش اردشیر جانشین وي شد واگذاشت؛ شاپور بر اثر سانحه

و خود شاهنشاه شد ) 224(ایران، از شناسایی این سلسلۀ جدید محلی ابا کرد، اردشیر اردوان را در جنگ کشت 

یفی اشکانیان را با یک حکومت سلطنتی پر قدرت، که از طریق یک تشکیالت وي حکومت سست ملوك الطوا). 226(

گذراند، جایگزین کرد؛ حمایت روحانیان را با بازگرداندن دین زردشت  اداري متمرکز اما رو به گسترش امور را می

قام داریوش سوم را از وسلسله مراتب آن جلب کرد؛ و با اعالم اینکه نفوذ هلنیستی را در ایران برخواهد انداخت و انت

او . جانشیان اسکندر خواهد گرفت و تمام سرزمینهاي شاهان هخامنشی را باز خواهد ستاند، غرور مردم را برانگیخت

نبردهاي سریعش حدود ایران را در شمال خاوري تا جیحون و در باختر تا . هاي خود وفا کرد تقریباً به تمام وعده

، تاج را بر سر پسر خود شاپور نهاد و به او سفارش کرد که یونانیان و رومیان را )241(به هنگام مرگ . فرات بسط داد

  .به دریا بریزد

ها او را مردي با وجنات زیبا  سنگنبشته. تمام قدرت و کاردانی پدر خویش را به ارث برده بود) 272-241(شاپور اول 

ورزید؛ از  تی عالی داشت و به دانش مهر میتربی. کند؛ اما این بدون شک تهنیتی است رسمی و نجیب وصف می

سفیر یونان، چنان مسحور شده بود که به این فکر افتاد که از سلطنت استعفا کند و   صحبت ائوستاتیوس سوفسطایی،

برخالف شاپور دوم، به تمام ادیان آزادي کامل داد، به مانی اجازه داد تا در دربارش موعظه کند، و . فیلسوف شود

» .مغان، مانویان، یهودیان، مسیحیان، و ارباب سایر مذاهب در امپراطوري او از هر ایذایی مصون باشند«که  اعالم کرد

با ادامۀ ویراستن اوستا، که در دوران اردشیر آغاز شده بود، موبدان را تحریض کرد که آثار فلسفۀ مابعدالطبیعی، 

در حمایت از هنر . د، در این کتاب مقدس ایرانی بگنجانندنجوم، و طب را، که غالباً از هند و یونان گرفته شده بو

رسید، اما در سلسلۀ طوالنی ساسانیان  در فرماندهی نظامی به عظمت شاپور دوم یا دو خسرو نمی. گشاده دست بود

تر، هاي آن هنوز نام او را بر خود دارند، و در شوش پایتخت جدیدي در شهر شاپور ساخت که ویرانه. بهترین مدیر بود

این ساختمان عبارت بود از سدي با . در ساحل رود کارون، یکی از ساختمانهاي بزرگ مهندسی کهن را برپا داشت

داد؛ براي ساختن این سد، مسیر رود موقتاً  متر تشکیل می 6متر و عرض  520قطعات سنگ خارا که پلی به طول 

شاپور  بنابر روایات، . شد تا جریان آب را منظم سازد هایی در سد ایجاد بستر آن سنگفرش گردید، و دریچه  عوض شد،

. براي طرح کردن و ساختن این سد، که تا قرن حاضر همچنان دایر بود، از مهندسان و اسیران رومی استفاده کرد

روم شاپور با آنکه قلباً مایل به جنگ نبود، ناچار به آن دست یازید، به سوریه حمله کرد، به انطاکیه رسید، از ارتش 

که به موجب آن تمام سرزمینهایی را که سابقاً از ) 244(شکست خورد، و قرارداد صلحی با رومیان منعقد ساخت 

چون از همکاري ارمنستان با رومیان خشمگین بود، به آن کشور وارد شد . رومیان گرفته بود به آنان بازگرداند

از آنکه جناح راستش بدین گونه حفظ شد، جنگ با روم پس ). 252. (اي طرفدار ایران در آنجا مستقر ساخت وسلسله

، انطاکیه را غارت کرد، و هزاران اسیر گرفت )260(امپراطور والریانوس را شکست داد و دستگیر کرد . را از سر گرفت
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ار دیگر اودناتوس، فرماندار پالمورا، با روم همدست شد و شاپور را مجبور کرد تا ب. تا در ایران به کار اجباري گمارد

.فرات را مرز ایران و روم بشناسد

زیرا او صلح و   کند، می) 309 – 302(عظمتی نداشتند، تاریخ ذکر کوتاهی از هرمز دوم  302تا  272جانشیان او از 

. را به خرج دولت تعمیر کرد هاي فقیران،  اماکن عمومی و مساکن شخصی، مخصوصاً خانه. سعادت را حفظ کرد

ما . شد دار می ي رسیدگی به شکایات بینوایان از اغنیا تأسیس کرد و خود غالباً ریاست آن را عهدهدادگاه جدیدي برا

دانیم که آیا همین عادات عجیب موجب محروم شدن پسر او از سلطنت شد یا نه؛ به هر حال، وقتی که هرمز  نمی

ادة او، که با یقین و اعتماد شاپور دوم نام درگذشت، نجبا پسر او را زندانی کردند و تاج و تخت را به کودك هنوز ناز

  . نهادند؛ دادند و براي اینکه سلطنت او را کامال محرز سازند، تاج شاهی را بر شکم مادر او بستند

از کودکی براي جنگ ). 379-309(با چنین آغاز میمونی، شاپور دوم وارد طوالنیترین سلطنت در تاریخ آسیا شد 

به . ا نیرومند ساخت، و در شانزدهسالگی زمام حکومت و ادارة میدان نبرد را به دست گرفتتربیت شد؛ و ارادة خود ر

عربستان خاوري حمله کرد، چندین ده را ویران ساخت، هزاران اسیر را کشت، و باقی اسیران را با ریسمانی که از 

ر، جنگ با روم را از سر گرفت و، ، براي تسلط بر راههاي بازرگانی به خاور دو337در . زخمشان گذراند به هم بست

گرویدن روم و ارمنستان به دین مسیح به . با چند فاصلۀ زمانی از صلح، آن را تقریباً تا هنگام مرگ ادامه داد

طی چهل سال، شاپور با . کشمکش کهن شدتی نو بخشید، گویی خدایان با خشمی هومري به جنگ پیوسته بودند

. یولیانوس او را به تیسفون پس نشاند، اما خود به وضعی ننگین عقب نشست. جنگید اي دراز از امپراطوران روم رشته

و ایاالت رومی ساحل دجله ) 363(یوویانوس، که با مانور ماهرانۀ شاپور شکست خورده بود، مجبور شد با او صلح کند 

ة آبرو و اقتدار بود و خاك صد هزار وقتی که شاپور دوم درگذشت، ایران در ذرو. و نیز تمام ارمنستان را به او واگذارد

.ایکر زمین با خون انسانی تقویت شده بود

اي از تورانیان، که یونانیان آنها را به نام  طایفه 425در حدود سال . در قرن بعد، جنگ به مرز شرقی ایران کشانده شد

بهرام . سیحون را تصرف کردند شدند، ناحیۀ بین جیحون و شناختند، و بغلط هونهاي سفید نامیده می هفتالیان می

، دلیرانه با آنها جنگید و )438-420(پنجم، پادشاه ساسانی، که به واسطۀ بیباکیش در شکار ملقب به بهرام گور بود 

شکستشان داد؛ اما پس از مرگ او تورانیان در نتیجۀ باروري و جنگجویی به اکناف گسترده شدند، و امپراطوریی 

. اش بلخ بود پایتخت این امپراطوري گرگان، و شهر عمده. ي خزر تا رود سند وسعت داشتتشکیل دادند که از دریا

جانشین او را ) 488- 484(غلبه کردند و او را کشتند و بالش ) 484-459(تورانیان بر فیروز، پادشاه ساسانی 

  .خراجگزار خود ساختند

به سبب کشمکش شاه با اشراف و موبدان براي  ایران، همزمان با این تهدیدي که از طرف مشرق متوجهش شده بود،

به فکر افتاد تا با تقویت یک نهضت اشتراکی ) 531- 488(قباد اول . حفظ اقتدار خویش، دچار هرج و مرج شد

یکی از موبدان . اش اشراف و موبدان بودند، دشمنان خویش را ضعیف سازد ، که هدف اصلی حمله)کمونیستی(

میالدي، خود را فرستادة یزدان براي ترویج یک کیش باستانی اعالم کرده  490ی سال زردشتی، به نام مزدك، حوال

اند؛ هیچ کس حقی طبیعی براي تملک چیزي  همۀ مردم مساوي زاده شده: اصول آن دین به گفتۀ او چنین بود. بود

اشیا و تمام زنها باید ملک بیش از دیگري ندارد؛ مالکیت و ازدواج از ابداعات انسان و اشتباهات پست اوست؛ و کلیۀ 

خواهد، به بهانۀ اعتراض به مالکیت و ازدواج و دستیابی به  دشمنانش ادعا کردند که او می. مشترك تمام مردان باشند
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اي دیگر از مردم سخنان او را شادمانه پذیرفتند، اما  بینوایان و عده. آرمانشهر، دزدي، زنا، و زنا با محارم را ترویج کند

هاي ثروتمندان، بلکه  پیروان او نه تنها خانه. مزدك هم از موافقت شاه با آن مذهب به شگفت آمد شاید خود

اشراف . هایشان را نیز به تملک خویش درآوردند حرمسراهاي آنها را نیز تصاحب کردند و زیباترین و گرانترین معشوقه

قباد، پس از سه سال محبوس . هی برداشتندآزرده و خشمگین قباد را زندانی کردند و برادرش جاماسپ را به شا

خواستند یک فرد  هفتالیان، که می. ، از زندان گریخت و به هفتالیان پناهنده شد]انوشبرد[» قلعۀ فراموشی«بودن در 

جاماسپ . وابسته به آنها فرمانرواي ایران باشد، ارتشی براي او فراهم کردند و او را در تسخیر تیسفون یاري دادند

قباد، پس از محکم ساختن قدرت ). 499(کرد، اشراف به امالك خود گریختند، و قباد بار دیگر شاهنشاه شد  استعفا

شاید آن نهضت باعث باال بردن شأن  .بکشتخویش، بر کمونیستها تاخت و مزدك و هزاران تن از پیروانش را 

رسید، بلکه از  بود، زیرا فرمانهاي شوراي دولتی از آن پس نه تنها به امضاي شاهزادگان و موبدان می کارگران شده

قباد به مدت یک نسل دیگر سلطنت کرد، با دوستان قدیمش هفتالیان . شد ها نیز امضا می طرف سران اتحادیه

سلطنت را به دومین پسر خود   ام مرگ،جنگید و پیروز شد، اما در جنگ با روم کامیابی قطعی حاصل نکرد؛ به هنگ

.خسرو که بزرگترین شاه ساسانی بود سپرد

دارندة روان (نامیدند، و ایرانیان لقب انوشیروان  رایونانیان خوسروئس و اعراب کسري می) 579- 531(خسرو اول 

و شاید اگر عدل را از رحم  خواندند؛ می» عادل«وقتی که برادران مهترش او را . را به نامش اضافه کرده بودند) جاوید

و » استاد بزرگ در تظاهر به پرهیزکاري«: کند پروکوپیوس او را چنین وصف می. جدا کنیم، او شایستۀ این لقب بود

تیزهوشی، فرهنگ، خردمندي، رشادت، و «طبري، مورخ ایرانی، . عهد شکنی؛ اما پروکوپیوس از زمرة دشمنان بود

وي . افتتاحیه در دهان او گذاشته است که اگر راست نباشد، خوب جعل شده است او را ستوده و یک خطابۀ» تدبیر

حکومت را کامال تجدید سازمان داد؛ در انتخاب دستیارانش فقط شایستگی را مالك قرار داد و توجهی به رتبه و مقام 

اي  سپاه بنیچهوي . نکرد؛ و بزرگمهر، مربی پسرش، را به وزارت برگزید که وزیري ارجمند از کار درآمد

تري ایجاد کرد، و قوانین  نظم مالیاتی عادالنه. الطوایفی را با یک ارتش دایمی با انضباط و شایسته جایگزین کرد ملوك

ها ساخت؛ زمینهاي بایر را با دادن گاو،  براي اصالح آب شهرها و آبیاري مزارع سدها و ترعه. ایران را مدون ساخت

انان حاصلخیز کرد؛ تجارت را با ساخت، تعمیر، و نگاهداري پلها و راهها رونق بخشید؛ وسایل کشاورزي، و بذر به دهق

ازدواج را، به این عنوان که ایران براي حفظ . و آنچه در توان داشت با شور و غیرت وقف خدمت به مردم و کشور کرد

جرد را، با تأمین جهیز زنان و مردان م. مرز و بوم خود به جمعیت بیشتري احتیاج دارد، تشویق ـ اجباري ـ کرد

یتیمان و کودکان بینوا را به خرج دولت نگاهداري و . امکانات تربیت فرزندان از بودجۀ دولتی، به ازدواج تحریض نمود

فیلسوفان، پزشکان، . کرد داد، اما مسیحیت را، حتی در حرم خود، تحمل می وي بدعت را با مرگ سزا می. تربیت کرد

ز هندوستان و یونان در دربار خود گردآورده بود و از مباحثه با آنان دربارة مسائل زندگی، حکومت، و و دانشمندان را ا

یک فیلسوف » بزرگترین بدبختی چیست؟«: یک بار در طی مباحثه این سؤال پیش کشیده شد. برد مرگ لذت می

؛ وزیر خسرو با »آشفته در جسمی بیمار روحی»  :؛ یک هندو جواب داد»پیري توأم با فقر و بالهت«: یونانی پاسخ داد

به گمان من بزرگترین بدبختی براي انسان این است که پایان «: بیان این جمله تحسین همگان را به خود جلب کرد

خسرو ادبیات، علوم، و دانش پژوهی را با » .زندگی خویش را نزدیک ببیند، بی آنکه به فضیلت عمل کرده باشد

ها و تاریخنگاریهاي بسیار را تأمین کرد؛ در زمان سلطنت او دانشگاه  رد، و مخارج ترجمهک گشاده دستی حمایت می

کرد که دربارش همواره پر از بیگانگان  وي امنیت خارجیان را چنان حفظ می. جندیشاپور به اوج اعتال رسید

.متشخص بود
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هایی براي افریقا و  نیانوس، که نقشهیوستی. چون بر تخت شاهی نشست، میل خود را براي آشتی با روم اعالم کرد

چون افریقا و ایتالیا . امضا کردند» صلح ابدي«یک قرارداد » برادر«، آن دو 532ایتالیا داشت، موافقت کرد؛ و در سال 

توانست پیروز شود، سهمی  سقوط کرد، خسرو بر سبیل مزاح، به این عنوان که اگر ایران با او صلح نکرده بود او نمی

، خسرو به روم اعالن جنگ داد، به 539در . تهاي او خواست، و یوستینیانوس براي او هدایاي گرانبها فرستاداز غنیم

کند؛ شاید  این بهانه که یوستینیانوس مواد معاهدة فی مابین را نقض کرده است؛ پروکوپیوس این اتهام را تأیید می

انوس هنوز در غرب سرگرم جنگ است، به روم حمله خسرو پنداشته بود خردمندانه این است که تا ارتش یوستینی

به عالوه، خسرو . برد و منتظر ننشیند تا یک بیزانس پیروزمند و نیرومند تمام نیروهاي خود را علیه ایران به کار برد

پس به سوریه لشکر . معتقد بود که ایران باید سرانجام بر معادن طالي طرابوزان دست یابد و به دریاي سیاه برسد

هاي گرانبها از آنها دست برداشت، و بزودي به  کشید؛ هیراپولیس، آپامیا، و حلب را محاصره کرد، با دریافت فدیه

مردم بیباك آن شهر، از فراز دیوار دفاعی، نه تنها با باریدن تیرها و سنگهاي منجنیق بر . هاي انطاکیه رسید دروازه

شاه خشمگین، شهر را با . که بدان شهره بودند، از او استقبال کردند اي بلکه همچنین با متلکهاي وقیحانه سپاهیانش، 

اي از  تمام ساختمانهاي آن را، جز کلیساي اعظم، سوزاند؛ عده. یک حملۀ ناگهانی تصرف، و خزاین آن را تاراج کرد

آنگاه با شادي . دهند جدید را تشکیل» انطاکیۀ«و مابقی را به ایران فرستاد تا اهالی یک  مردم شهر را قتل عام کرد، 

یوستینیانوس سردار خود بلیزاریوس را براي . در همان دریاي مدیترانه، که وقتی مرز باختري ایران بود، آبتنی کرد

نجات آن نواحی فرستاد، اما خسرو، با غنیمتهایی که به دست آورده بود، با خاطر آسوده از فرات گذشت، و آن سردار 

یک  بی نتیجه ماندن جنگهاي ایران و روم بی شک به واسطۀ اشکال در نگاهداري). 541(محتاط وي را تعقیب نکرد 

نیروي اشغالی در آن سوي بیابان سوریه یا رشته کوههاي تاوروس در سمت دشمن بود؛ ترقیات جدید در حمل و 

هاي  ا و محاصرهطی سه تجاوز دیگر به آسیاي روم، خسرو به پیشرویه. نقل، جنگهاي بزرگتري را ممکن ساخته است

، 545در ). 543-542(سریع دست زد، باجها و اسیرها گرفت، روستاها را تاراج کرد، و بدون مزاحمت بازگشت 

براي یک متارکۀ پنجساله به خسرو پرداخت، و در انقضاي پنج سال ) دالر 840000(پوند طال  2000یوستینیانوس 

، پس از جنگهایی که به مدت یک نسل به طول )562(رانجام س. پوند دیگر براي پنج سال تمدید تأدیه کرد 2600

انجامید، آن دو پادشاه پیر عهد کردند که صلح را به مدت پنجاه سال حفظ کنند؛ یوستینیانوس موافقت کرد که هر 

به ایران بپردازد، و خسرو از ادعاي خود بر سرزمینهاي مورد اختالف در ) دالر 7‘500‘000(پوند طال  30000سال 

.قفقاز و سواحل دریاي سیاه دست برداشت

، به درخواست حمیریان جنوب باختري عربستان، ارتشی 570در حدود سال . اما کار خسرو با جنگ هنوز تمام نبود

به آن سامان فرستاد تا آنان را از قید فاتحان حبشی آزاد سازد؛ وقتی که آزادي تحصیل شد، حمیریان دریافتند که 

یوستینیانوس با حبشه پیمان اتحادي بسته بود؛ یوستینوس دوم، . استان ایرانی مبدل شده استسرزمینشان به یک 

جانشین او، طرد حبشیان را از عربستان عملی غیردوستانه شمرد؛ به عالوه، ترکان مرزهاي خاوري ایران محرمانه با 

خسرو، با وجود ). 572(ن جنگ داد روم موافقت کرده بودند که به خسرو حمله کنند؛ یوستینوس دوم به خسرو اعال

کبرسن، شخصاً به میدان جنگ رفت و شهر مرزي دارا را از رومیان گرفت؛ اما سالمتش یاري نکرد و براي نخستین 

وي . ، در سنی نامعلوم، زندگی را بدرود گفت579، به تیسفون بازگشت، و در آنجا به سال )578(بار شکست خورد 

ي خود در تمام جنگها و نبردها جز یکی پیروز بود، امپراطوري خود را از هر سو طی چهل و هشت سال زمامدار

وسعت بخشیده بود، ایران را بیش از هر زمان دیگر پس از داریوش اول نیرومند کرده بود، و چنان نظم اداري 

. تغییر اقتباس کردند صحیحی برقرار ساخته بود که وقتی اعراب ایران را تسخیر کردند آن را تقریباً بدون هیچ گونه
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طبق اعتقاد عمومی آن زمان، از یوستینیانوس بزرگتر بود، و تمام نسلهاي  خسرو، که تقریباً معاصر یوستینیانوس بود،

  .دانند آیندة ایران را نیز او را نیرومندترین و تواناترین پادشاه تاریخ خود می

این سردار بهرام چوبین بود که نخست . از سلطنت افتاد، به دست یکی از سرداران )589- 579(پسر او، هرمز چهارم 

وقتی که خسرو به سن . ، پسر هرمز چهارم، و یک سال بعد پادشاه ساخت)589(خود را نایب السلطنۀ خسرو دوم 

، تاج و تخت خود را از او خواست؛ بهرام این خواست را نپذیرفت؛ خسرو به هیراپولیس در سوریۀ روم  بلوغ رسید

اوریکیوس، امپراطور روم شرقی، به او گفت که سلطنتش را باز خواهد ستاند، مشروط بر آنکه ایران از گریخت؛ م

واقعۀ کم نظیري شدند که عبارت بود از  ارمنستان بیرون رود؛ خسرو این پیشنهاد را پذیرفت، و مردم تیسفون شاهد 

.یاري سربازان رومی براي به تخت نشاندن یک شاهزادة ایرانی

بر اثر غرور حاصل از [به باالترین قدرتی رسید که ایران پس از خشیارشا به خود دیده بود، و ) پیروز(پرویز خسرو

وقتی فوکاس، ماوریکیوس را کشت و به جاي او نشست، . زمینۀ سقوط امپراطوري خود را فراهم ساخت] همان قدرت

آنکه دشمنی دیرین بین دو   از او بگیرد؛ ماحصل تا انتقام دوست خود را) 603(پرویز به آن غاصب اعالن جنگ داد 

چون بیزانس در نتیجۀ آشوب و انشقاق ضعیف شده بود، ارتشهاي ایران توانستند دارا، آمد، . امپراطوري از نو آغاز شد

علیه   پرویز، که از کامیابی سرمست شده بود،). 613-605. (ادسا، هیراپولیس، حلب، آپامیا، و دمشق را تصرف کنند

، نیروهاي مشترك او اورشلیم را غارت 614در سال . یهودي به ارتش او پیوستند 26000مسیحیان اعالم جهاد کرد؛ 

، بکلی سوخت؛ و »کلیساي قیامت«بسیاري از کلیساهاي مسیحی، از جمله . مسیحی را کشتند 90,000کردند و 

اي نوشت  به هراکلیوس، امپراطور جدید روم، نامه پرویز. صلیب واقعی، محبوبترین یادگار مسیحیان، به ایران برده شد

از خسرو، بزرگترین خدایان و ارباب تمام زمین، به هراکلیوس، بندة بیمقدار و «: و سؤالی در خداشناسی مطرح کرد

در » گویی که به خداي خویش اعتماد داري، پس چرا وي اورشلیم را از دست من نجات نداد؟ تو می: شعور خود بی

تمام مصر، که پس از داریوش دوم از ملکیت ایران  619ارتش ایرانی اسکندریه را تسخیر کرد، و تا سال ، یک 616

در همین ضمن، یک ارتش ایرانی دیگر بر آسیاي صغیر تاخت و خالکدون . خارج شده بود، به شاه شاهان تعلق یافت

فور از قسطنطنیه جدا شده بود، به مدت ده ؛ ایرانیان آن شهر را، که فقط به وسیلۀ تنگۀ بوس)617(را تصرف کرد 

در آن ده سال خسرو پرویز کلیساها را ویران کرد؛ ثروت و آثار هنري آنها را به ایران برد؛ و، با . سال در دست داشتند

وضع مالیاتهاي سنگین، آسیاي باختري را چنان از توش و توان انداخت که در برابر حملۀ اعراب، که یک نسل بعد 

  .رفت، پایداري نتوانستصورت گ

در حدود نودو شش کیلومتري شمال (خسرو ادارة جنگ را به سرداران خود سپرد، به کاخ تجملی خود در دستگرد 

معماران، مجسمه سازان، و نقاشان را گردآورد تا پایتخت جدیدش را . رفت، و خود را وقف هنر و عشق کرد) تیسفون

. هایی از شیرین، محبوبترین زن از سه هزار زن او، بر سنگ بتراشند هرهبس زیباتر از پایتخت قدیم سازند، و چ

کرند که شاه را نیز به مسیحیت گروانده  ایرانیان شکوه داشتند از اینکه شیرین مسیحی است، و حتی برخی ادعا می

اما . ار بسازدهاي بسی است؛ به هر حال، در بحبوحۀ جنگ مقدس خود، خسرو به او اجازه داد تا کلیساها و صومعه

ایران، که با غنایم جنگی و بردگان بیشمار ثروتمند شده بود، اشتغال شاه را به خوشگذرانی و هنر، و حتی تساهل 

ایرانیان پیروزیهاي او را به منزلۀ غلبۀ نهایی ایران بر یونان و روم، و چیرگی اهورمزدا . توانست ببخشد دینی او را، می

  .ستودند می  بر مسیح،
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از امپراطوري بیزانس  .ام پاسخ اسکندر داده شد، و انتقام ماراتون، ساالمیس، پالتایا، و آربال گرفته شده بودسرانج

چیزي جز چند بندر آسیایی، چند قطعه از خاك ایتالیا، شمال افریقا، یونان، و یک نیروي دریایی شکست نخورده، و 

هاي  راکلیوس ده سال وقت صرف کرد تا از ویرانهه. یک پایتخت محاصره شدة دچار وحشت و یأس نمانده بود

سرزمین خود کشور جدیدي بسازد و ارتش نوینی بیاراید؛ آنگاه به جاي عبور از تنگۀ خالکدون، که مستلزم مخارج و 

همان . تلفات زیاد بود، ناوگان خود را وارد دریاي سیاه کرد، از ارمنستان گذشت، و از پشت سر به ایران حمله برد

که خسرو اورشلیم را ویران ساخته بود، هراکلیوس کلورومیا، زادگاه زردشت، را خراب کرد و آتش مقدس  گونه

خسرو ارتشهاي خود را یکی پس از دیگري به مقابله با او فرستاد؛ همۀ آنها ). 624(جاودان آن را خاموش ساخت 

یخت، سردارانش، که از اهانتهاي وي آزرده رفتند، خسرو به تیسفون گر مغلوب شدند، و همچنانکه یونانیان پیش می

وي را زندانی ساختند و فقط نان و آب به او دادند؛ هجده . خاطر شده بودند، در خلع او با اشراف همدست شدند

  ).628(پسرش را جلو چشم خود او کشتند؛ سرانجام یکی دیگر از فرزندانش به نام شیرویه او را کشت 

III  - هنر ساسانیان  

هاي هنري دوران ساسانی به جا نمانده است؛ اما همین  و جالل شاپورها، قبادها، و خسروها چیزي جز خرابهاز ثروت 

مقدار کافی است که ما را از دوام و قابلیت انعطاف هنر ایرانی، از زمان داریوش کبیر و تخت جمشید تا دوران شاه 

  .عباس کبیر و اصفهان، به شگفت آرد

اند و فقط آثار کاخهاي سلطنتی  ها همه ناپدید شده ن باقی مانده کامال دنیوي است؛ آتشکدهآنچه از معماري ساسانیا

. هستند که نماي گچکاري مزینشان مدتها پیش از میان رفته است» اسکلتهایی غول آسا«به جا مانده است؛ اینها 

هیچ کس . از واقع شده استقدیمیترین این کاخها قصر اردشیر اول در فیروزآباد است که در جنوب خاوري شیر

پس از پانزده قرن گرما و . گیرد میالدي را در بر می 460م تا  ق 340داند؛ دامنۀ حدسیات از  تاریخ این کاخ را نمی

. پوشاند که سی متر ارتفاع و هفده متر عرض دارد سرما و دزدي و جنگ، گنبد عظیم این کاخ هنوز تاالري را می

کند؛ این  متر به دو قسمت تقسیم می 52متر پهنا دارد، نمایی را به درازاي  13لندي و متر ب 27قوس سر در آن، که 

قوسهاي برآمدگی پاطاق به پایۀ گنبد مستدیري منتهی   از تاالر چهارگوش مرکزي،. نما در دوران اخیر ویران شد

ک ترتیب جالب و غیرعادي بر دو دیوار مجوف تحمیل شده بود که روي قسمت داخلی و فشار گنبد با ی .شد می

اي زده شده بود، و بر این بنیان، که از تقویت دیوار داخلی به وسیلۀ دیوار خارجی به وجود  خارجی آن یک طاق دبه

معماري این قصر با . آمده بود، پشت بندهاي متکی به جرزهاي ستونی پیوسته، از سنگ محکم، افزوده شده بود

سبک ستونی تخت جمشید کامال متفاوت بود ـ این شیوه گرچه خام و ابتدایی بود، اما در آن از اشکالی استفاده شده 

.بود که بعدها در سانتاسوفیاي یوستینیانوس به کمال خود رسید

یخ آن معلوم نیست، نمایی با سه در محلی نه چندان دور از این کاخ، در سروستان، ویرانۀ بنایی وجود دارد که تار

اي، و  قوس، یک تاالر بزرگ مرکزي با دو اطاق جانبی، که پوشش آنها از گنبدهاي شلجمی، طاقهاي دبه

شود که حکم پشتبند را دارند، پشتبند اسکلتی معماري گوتیک ممکن است از این  نیمگنبدهایی تشکیل می

در شمال باختري شوش خرابۀ . اش، اقتباس شده باشد لب نگاهدارندهنیمگنبدها، با برداشتن تمام قسمتهاي آن جز قا

این کاخ کهنترین نمونۀ طارم عرضی است که با تیرکهاي قطري ساخته شده . یک کاخ دیگر وجود دارد، ایوان کرخه

تیسفون اما جالبترین آثار زمان ساسانیان ـ که اعراب فاتح را با عظمت خود به وحشت انداخت ـ کاخ سلطنتی . است
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وصف  638این احتماال همان بنایی است که یک مورخ یونانی سال . بود که اعراب به آن طاق کسري لقب دادند

یوستینیانوس سنگ مرمر یونانی براي خسرو تهیه کرد و صنعتگران ماهري فرستاد که کاخی به : گوید کند و می می

فرو ریخت؛ گنبد آن از میان  1888ین بنا در سال جناح شمالی ا» .سبک رومی در نزدیکی تیسفون برایش ساختند

اند و نمایی در جهت افقی دارند که به پنج ردیف از قوسهاي  متر باال رفته 35رفته است؛ سه دیوار بزرگ به ارتفاع 

یک قوس بزرگ مرکزي، که بیست و شش متر ارتفاع و بیست و دو متر عرض دارد و . کور تقسیم شده است

و  35شد که طولش  ین قوس بیضی شکل است که تاکنون شناخته شده، به سقف تاالري منتهی میبلندترین و پهنتر

این نماهاي خراب شده تقلیدي از نماهاي غیر . متر بود؛ شاهان ساسانی فضاي وسیع را دوست داشتند 23عرضش 

توان دربارة  رابهتند؛ اما نمیاین نماها بیش از آنکه زیبا باشند، پ. ظریف رومی، مانند تماشاخانۀ مارکلوس، هستند

  .هاي فعلی قضاوت کرد زیباییهاي گذشته از روي ویرانه

هایی  اند نیست، بلکه سنگنبشته جالبترین آثار باقی مانده از دوران ساسانیان کاخهاي خشتیی که طعمۀ زمان شده

قیم نقوش برجستۀ این نقوش شگرف اخالف مست. است که بر سینۀ بعضی از کوههاي ایران باقی مانده است

خواهند بر استمرار قدرت ایران و برابري  اند؛ گویی می هخامنشی هستند و در برخی موارد در جنب آنها قرار گرفته

نمایاند ك پاي بر  قدیمترین نقوش زمان ساسانیان اردشیر را می. شاهان ساسانی با شاهان هخامنشی تأکید کنند

نقوش برجستۀ نقش رستم، نزدیک . ن امپراطور اشکانی ـ گذاشته استپشت یکی از دشمنان خود ـ احتماال آخری

نمایانند؛ این شاهان پیکرهاي پر صولت  و بهرام دوم را می  تخت جمشید، ظریفتر وزیباترند و اردشیر، شاپور اول،

حیوانات  دهند، اما اینان نیز، مانند سایر شاهان و مردان، در رشاقت و تناسب اندام به پاي نقش را تشکیل می

نقوش برجستۀ مشابهی در نقش رجب و در شاپور تصویرهاي سنگی نیرومندي از شاپور اول، بهرام اول، و . رسند نمی

در طاق بستان، نزدیک کرمانشاه، دو قوس متکی بر ستون عمقاً بر سنگ بریده شده است؛ . نمایانند بهرام دوم را می

دهند؛ سنگ با  ا شاپور دوم و خسروپرویز را در شکار نشان میهاي داخلی و خارجی قوسه نقوش برجسته در جبهه

تصاویر فیلهاي فربه و خوکهاي وحشی جان گرفته است؛ شاخ و برگ درختان بدقت، و سرستونها با زیبایی منقوش 

این نقوش رشاقت حرکت یا نرمی خطوط، تشخیص فردي، و حس مناظر و مرایاي کارهاي یونانی را . اند گشته

چندان اثري از نمونه سازي در آنها مشهود نیست؛ اما از حیث وقار و صولت، نیروي حیاتی، و قدرت و  فاقدند، و

  .اند صالبت با بیشتر نقوش برجستۀ امپراطوري روم قابل مقایسه

، مع هذا. اند، همچنین بسیاري از تصاویر کاخها؛ اما فقط اثري از رنگ آنها مانده است این نقوش، ظاهراً رنگین بوده

سازد که هنر نقاشی در دوران ساسانیان شکوفا شده است؛ گویند که مانی یک  اسناد موجود این نکته را آشکار می

گوید که عمارات خود را با تصاویر قهرمانان  مکتب نقاشی تأسیس کرده بود؛ فردوسی از ایرانیان واالجاهی سخن می

هر وقت یکی . کند ، نقوش دیواري قصر تیسفون را وصف می)897فتـ (کردند؛ و بحتري، شاعر عرب  ایرانی تزیین می

اي که در خزانۀ شاهی  شد تا تصویري از او براي مجموعه مرد، بهترین نقاش عصر فرا خوانده می از شاهان ساسانی می

. شد بسازد نگهداري می

. شد مند می بهره صنعت نساجی ساسانیان از طرحهاي نقاشی، مجسمه سازي، سفالسازي، و سایر اشکال تزیینی

ها، روپوشهاي صندلی، سایبانها، چادرها، و فرشها با حوصلۀ بسیار و  هاي حریر، مطرز، دیبا، و دمشقی، فرشینه پارچه

هر ایرانی، جز دهقان و موبد، آرزوي . شدند مهارت استادانه بافته، و آنگاه به رنگهاي زرد، آبی، و سبز رنگ آمیزي می

هاي فاخر؛ و  که به طبقۀ باالتر از خود او متعلق باشد؛ هدایا غالباً عبارت بود از جامهاي را داشت  پوشیدن جامه
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هاي زمان ساسانیان، که  دو دوجین از پارچه. قالیهاي بزرگ رنگین، از دوران آشوریها، در شرق از مخلفات ثروت بود

ي زمان ساسانیان حتی در آن دوران نیز، ها پارچه. اند، از قماشهاي پرارزش موجود هستند از جور زمان محفوظ مانده

از مصر تا ژاپن، مورد تحسین و تقلید بود؛ و در دورة جنگهاي صلیبی براي پوشاندن آثار قدیسان مسیحی این 

هاي  پارچه  وقتی که هراکلیوس قصر خسروپرویز را در دستگرد تسخیر کرد،. شد محصوالت مشرکان ترجیح داده می

یا بهارستان خسرو انوشیروان مناظري از بهار و » فرش زمستانی«. غنایم گرانبهاي او بود مطرز و یک فرش بزرگ جزو

ها و گلها با یاقوت و الماس در کنار خیابانهاي  در این فرش میوه: تابستان بر خود داشت تا زمستان را از یاد او ببرد

شید به داشتن فرش بزرگ ساسانی گوهرآگینی هارون الر. اند اي از طال مجسم شده نقره و جویهاي مروارید بر زمینه

  . سرودند ایرانیان در وصف قالیهاي خود غزلها می. بالید که از کثرت جواهر ضخامت یافته بود به خود می

مع . هاي زمان ساسانیان جز قطعاتی که براي استفادة روزمره ساخته شده بود چیزي به جا نمانده است از سفالینه

در دوران هخامنشیان بسیار پیش رفته بود، و حتماً در دورة ساسانیان نیز تا حدي ادامه هذا، صنعت سفالسازي 

به گمان ارنست فنلوسا، ایران محتمال مرکزي بود که از . داشته است که توانست بعد از غلبۀ اعراب به آن کمال برسد

ضوع که آیا لعابکاري روي سفال و آن میناکاري حتی به خاور دور راه یافته است؛ و مورخان هنري بر سر این مو

فلزکاران زمان  63 .دارندمیناکاري مشبک از ایران ساسانیان یا سوریه یا بیزانس منشأ گرفته است هنوز اختالف 

نسل غول آسا بود؛ آنها را چرخگري ساختند که گویی خاص  ها، و ساغرهایی می ساسانیان پارچها، لیوانها، پیاله

انداختند؛  ساختند، یا با چکش طرحی به روش معکوس از پشت به آن می کردند، با اسکنه یا قلم بر آنها نقش می می

جام مشهوري . پرداختند و تصویرهاي دلپذیري از حیوانات، از خروس گرفته تا شیر، به صورت دسته یا لولۀ آنها می

اي از  در کتابخانۀ ملی پاریس هست مدالهایی از شیشۀ کریستال بر خود دارد که در شبکه» وجام خسر«که به نام 

گوتها . طالي مضروب نشانده شده است؛ بنابر روایات، این جام جزو هدایاي هارون الرشید به شارلمانی بوده است

. اند اند و به غرب برده احتماال این هنر خاتمکاري را از ایرانیان آموخته

ساختند و، همراه با زرگران، زینت آالت گوهرنشان براي زینت مردان و زنان ثروتمند و  یمگران ظرفهاي گرانبها میس

چندین ظرف نقره از دوران ساسانیان هنوز موجود است که در موزة بریتانیایی، . نیز اشخاص عادي می پرداختند

نقوش این ظروف همواره . شود پلیتن نیویورك نگاهداري میارمیتاژ لنینگراد، کتابخانۀ ملی پاریس، و موزة هنري متر

اند تا  مرکب است از تصویر شاهان و اصلمندان در شکار، و در آنها حیوانات با ذوق و کامیابی بیشتري رسم شده

دوران  حتی کتابهاي. هاي رومی برابر بود هاي شاپور اول، گاه در زیبایی با سکه هاي ساسانیان، مثال سکه سکه. انسانها

سوزاندند،  توان جزو آثار هنري به شمار آورد؛ بنابر روایات، هنگامی که کتابهاي مانی را در مالء عام می ساسانی را می

مواد اولیۀ قیمتی در اثاث خانۀ دوران ساسانی نیز به . چکید شد و بر زمین می قطعات طال و نقرة جلد آنها ذوب می

گوهر آگین داشت؛ خسرو دوم براي ناجی خود، امپراطور ماوریکیوس، میزي رفت؛ خسرو اول یک میز طالي  کار می

  . هاي طالي گوهرنشان استوار بود از کهربا ساخت که بر پایه

اگر ما . بر روي هم، هنر ساسانیان نمایانگر احیاي پر زحمت هنر، پس از چهار قرن انحطاط در دوران اشکانیان، است

رسد،  وت کنیم، باید بگوییم که در کمال و عظمت به پاي هنر دوران هخامنشی نمیبه قید احتیاط از بقایاي آن قضا

اما این هنر قدرت و صالبت . کاري، و ذوق با هنر ایران بعد از اسالم برابري نتواند کرد همچنین از حیث ابداع، ریزه

ویدبخش غناي هنري دوران کهن را در نقوش برجستۀ خود حفظ کرد و، در موضوعات تزیینی خویش، تا حدي ن

هنر این دوران افکار و سبکهاي جدید را با خوشی پذیرفت، و خسرو اول، ضمن مغلوب ساختن سرداران . آینده شد
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هنر ساسانی با اشاعۀ . ، این ذوق را به کار برد که هنرمندان و مهندسان یونانی را به ایران آورد]روم شرقی[یونانی 

رق ـ در هندوستان، ترکستان، و چین، و در غرب ـ در سوریه، آسیاي صغیر، هاي هنري خود در ش شکلها و انگیزه

شاید نفوذ آن به هنر یونانی یاري کرد تا از ابرام در نمایش . مصر، و اسپانیا دین خود را ادا کرد  قسطنطنیه، بالکان،

ین معاضدت نمود تا از تصویرهاي کالسیک دست بردارد و به روش تزیینی بیزانسی بگراید؛ و به هنر مسیحیت الت

ها  هنر ساختن دروازه. اي عطف توجه کند سقفهاي چوبی به طارمها و گنبدهاي آجري یا سنگی و دیوارهاي پشتواره

هیچ . که خاص معماري ساسانی بود، به مسجدهاي اسالمی و قصرها و معابد مغول منتقل شد  و گنبدهاي بزرگ،

یابد و رنگ و شرارة خود را به زندگی  ر فکر خالق فرصت و تحول میدیر یا زود، ه: شود چیز در تاریخ گم نمی

  .افزاید می

IV  - فتح اعراب  

پس از کشتن پدر و نشستن به جاي او، شیرویه ـ که به نام قباد دوم تاجگذاري کرده بود ـ با هراکلیوس صلح کرد؛ 

نمود؛ رومیانی را که به دست سپاهیان مصر، فلسطین، سوریه، آسیاي صغیر، و مغرب بین النهرین را به او تسلیم 

هراکلیوس طبعاً . را به اورشلیم بازگردانید» صلیب واقعی«ایران اسیر شده بودند به کشورهایشان باز فرستاد، و بقایاي 

را در » صلیب واقعی«، هنگامی که 629اما مالحظه نکرد که در همان روز، در سال . از چنین پیروزي شایانی شاد شد

در همان سال . اي از اعراب به پادگان یونانی نزدیک رود اردن حمله کردند داد، دسته در اورشلیم قرار میمعبد آن 

اردشیر سوم، پسر هفتسالۀ شیرویه، به . گیر در ایران شایع شد و هزاران تن، از جمله شاه، را کشت یک بیماري همه

کشت و تخت شاهی را غصب کرد؛ سربازان خود شهر براز فرمانروایی برداشته شد؛ سرداري به نام شهربراز آن پسر را 

هر کس که خون شاهان در تن «: اش را در خیابانهاي تیسفون بر زمین کشاندند و بانگ زدند  او را کشتند و جنازه

. مردم عادي همیشه شاهدوست تر از شاهند» .نداشته باشد و بر تخت سلطنت ایران نشیند، به این روز خواهد افتاد

پریشانی . شد و مرج اکنون بر قلمرویی که از بیست و شش سال جنگ مداوم فرسوده شده بود حکمفرما میهرج 

ظرف چهار سال نه تن . اجتماعی به آن فساد اخالقی که همراه ثروت و فتح به ایران آمده بود هر چه بیشتر دامن زد

ند، یا به مرگ طبیعی غیر عادي درگذشتند، از حاکمان مدعی تخت سلطنت شدند، ولی یا به قتل رسیدند، یا گریخت

استانها، و حتی شهرها، یکی بعد از دیگري استقالل و انفکاك خود را از . و بدین ترتیب از صحنه ناپدید گشتند

تاج شاهی به یزدگرد سوم تفویض شد،  634در . کردند حکومت مرکزیی که دیگر توانایی فرمانروایی نداشت اعالم می

. سان، و فرزند یک کنیز بودکه از ساللۀ سا

، 634پس از تأسیس یک کشور جدید عرب، درگذشت عمر، خلیفۀ دوم، در ] صلی اهللا علیه و آله[، محمد 632در 

دریافت کرد که در آن نوشته شده بود ایران دچار هرج و مرج و  ، سردار خود در سوریه، ]ابن حارثه[اي از مثنی  نامه

خالد با . نام داشت، به این مأموریت گمارد] بن ولید[ن فرمانده عرب را، که خالد عمر بهتری. آمادة تسخیر است

لشکري از عربان بدوي، که معتاد به زد و خورد و تشنۀ به دست آوردن غنایم بودند، در امتداد ساحل جنوبی خلیج 

اسالم آور تا در امان باشی، یا «: رستادایران، ف] مرزدار[فارس به راه افتاد و این پیام را به هرمز، فرماندار استان مرزي 

دارند، همان گونه که تو زندگی را دوست  آیند که مرگ را دوست می اکنون مردمی به سوي تو می …جزیه بپرداز 

مسلمانان با غلبه بر تمام موانع . هرمز او را به رزم تن به تن طلبید؛ خالد دعوت او را پذیرفت و او را کشت» .داري می

رسیدند؛ عمر، براي نجات یک ارتش عرب در جاي دیگر، خالد را فرا خواند؛ مثنی به جاي او فرماندهی را به فرات 

یزدگرد، که در آن هنگام . از رود فرات گذشت] جسر[دار شد و با نیروي تقویتی خود را از روي یک پل قایقی  عهده
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استاندار خراسان واگذار کرد و به او فرمان داد که  ]فرخزاد[جوانی بیست و دو ساله بود، فرماندهی عالی را به رستم 

ایرانیان در جنگ جسر با اعراب مصاف دادند، آنان را شکست دادند و . نیروي عظیمی براي نجات کشور فراهم کند

بیپروا تعقیبشان کردند؛ مثنی صفوف در هم ریختۀ ارتش خود را از نو بیاراست و در جنگ بویب نیروهاي بینظم 

تلفات مسلمین سنگین بود؛ مثنی از زخمهایی که برداشته بود ). 634(تقریباً تا آخرین نفر منهدم ساخت  ایران را

. را، همراه با یک ارتش سی هزار نفري، فرستاد] وقاص[درگذشت؛ اما خلیفه به جاي او سرداري الیقتر به نام سعد 

رستم آنها را از فرات به سوي قادسیه گذراند؛ . ردتن ایرانی با این عمل مقابله ک 120.000یزدگرد با مسلح ساختن 

در چهارمین روز، طوفان شن به . در آنجا، طی چهار روز خونین، یکی از قطعیترین نبردهاي تاریخ آسیا انجام گرفت

سوي ارتش ایران وزیدن گرفت؛ اعراب از فرصت استفاده کردند و بر دشمنان خویش، که به سبب طوفان بینایی خود 

سعد، که حال مقاومتی در ). 636(رستم کشته شد، و ارتشش پراکنده گشت . دست داده بودند، پیروز شدندرا از 

.دید، نیروهاي خود را به سوي رود دجله پیش راند، از آن گذشت، و وارد تیسفون شد برابر خود نمی

اي شگرف، و تخت گوهرنشان آن اعراب ساده و خشن، با شگفتی، بر کاخ شاهانه، قوس عظیم سردر، تاالر مرمر، فرشه

شاید به دلیل چنین ضعفها و مشکالتی . کردند غنایم را بار کنند و ببرند ده روز تمام با مشقت تالش می. خیره شدند

سعد از این دستور تبعیت نمود و سه » .عراق کافی است«: بود که عمر به سعد دستور داد که پیشتر نرود؛ او گفت

یزدگرد در استانهاي شمالی خود ارتش   در این ضمن،. النهرین کرد رمانروایی اعراب بر بینسال بعد را صرف تثبیت ف

نفري براي مقابله با او فرستاد؛ در نهاوند،  30.000سرباز فراهم کرد؛ عمر یک ارتش  150.000دیگري مرکب از 

 100.000نامیده شد؛ » الفتوحفتح «هاي جنگی خود به پیروزي بزرگی نایل شدند که  اعراب به واسطۀ برتري حیله

یزدگرد . بزودي تمام ایران به دست اعراب افتاد). 641(هاي باریک به تنگنا افتادند و کشته شدند  سرباز ایرانی در دره

به بلخ گریخت، از چین کمک خواست، اما تقاضایش پذیرفته نشد؛ از ترکان یاري جست و نیروي کوچکی از آنان 

بدین ). 652(نبرد جدید خود شد، برخی از سربازان ترك وي را به خاطر جواهراتش کشتند گرفت، اما همینکه عازم 

  .گونه، سلسلۀ ساسانیان منقرض شد

  فصل هشتم

  محمد

  )م 632-570(هـ ق  21 –هـ   ق 41

  

I –  العربجزیرة  

در ] ص[میالدي در گذشت، و پنج سال پس از او محمد  565شرقی، به سال  یوستینیانوس، امپراطور بزرگ روم

کشور عربستان، که سه چهارم آن بی آب و علف بود، عرصۀ زندگی قبایلی . اي تهیدست در عربستان زاده شد خانواده

سی به خواب هم در آن هنگام ک. بدوي بود که همۀ ثروتشان براي تزیین بنایی چون کلیساي سانتا سوفیا بسنده نبود

دید که یک قرن بعد این مردم خانه به دوش نیمی از متصرفات آسیایی دولت روم، همۀ ایران و مصر، و بیشتر  نمی
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براستی این نمود تاریخی که از عربستان طلوع کرد و در نتیجۀ . شمال افریقا را بگشایند و به سوي اسپانیا پیش تازند

تسلط یافتند و دین اسالم را در آنجا بسط دادند از عجیبترین حوادث اجتماعی  آن اعراب بر نیمی از حوزة مدیترانه

.قرون وسطی است

از . کیلومتر است 2.000و حداکثر عرضش  2‘250حداکثر طول آن . عربستان بزرگترین شبه جزیرة جهان است

ی شنزاري است که قسمتی لحاظ زمینشناسی این شبه جزیرة عظیم دنبالۀ صحراي بزرگ افریقا و جزو اقلیم صحرای

عربستان فالت وسیعی . واژة عرب به معنی خشک و بیحاصل است. از ایران را گرفته، تا صحراي گوبی امتداد دارد

گیرد و سپس، در مناطق  متر اوج می 3650یکباره ) بحر احمر(کیلومتري دریاي سرخ  48است که در فاصلۀ 

در قلب جزیره، در جاهایی که با حفر . رود خلیج فارس پیش می کوهستانی خشک، با شیب مالیمی به سوي مشرق و

شوند که داراي درخت خرما هستند، و از  هاي سبز و روستایی دیده می آید، واحه چاههاي کم عمق آب به دست می

بارد؛ و  در عربستان هر چهل سال یک بار برف می. آید هر طرف تا صدها کیلومتر شنزارهاي وسیعی به چشم می

سوزاند و خون را در عروق  رسد، اما آفتاب روز چهره را می درجۀ سانتیگراد باالي صفر می 3ام شب گرما تا هنگ

در این سرزمین . در آن هواي شن بیز، مردم ناچار باید لباسهاي بلند بپوشند و سر را با عقال بپوشانند. جوشاند می

بارد که زمینه را  در امتداد ساحل گاهی بارانهایی می. ندز آسمان همیشه صاف و بی ابر است و هوا از روشنی برق می

و این بارانهاي گاه به گاه در ساحل باختري و در ناحیۀ حجاز، با شهرهاي مکه و . کند براي پیدایش تمدن فراهم می

ر روند، بیشت مدینه، و همچنین در جنوب باختري و یمن، که کانون اصلی دولتهاي باستانی عربستان به شمار می

  .است

به دست نرمسین، فرمانرواي بابل،  ماجانرسد، از سقوط  م می ق 2400یک لوح بابلی، که تاریخ آن به حدود سال 

 ماجان پایتخت کشور معین بود که در جنوب باختري عربستان پا گرفت؛ از روي لوحهاي عربی که. دهد خبر می

اند  رسد، بیست و پنج تن از شاهان آن را که پس از این شکست حکومت کرده م می ق 800تاریخ آنها به سال 

م است؛ البته در این قسمت اطمینان  ق 2300لوح دیگري هست که به نظر بعضی محققان مربوط به . شناسیم می

از همین کشور . دیار یمن پا گرفته ، ثبت است در این لوح نام یک کشور عربی دیگر به نام سبا، که در. کامل ندارند

که در ) در این زمینه میان تاریخنویسان اتفاق نظر است(سبا یا از مستعمرات آن در قسمت شمالی عربستان بود 

البته به عنوان (شاهان سبا مأرب را پایتخت کرده بودند، و معموال . م ملکۀ سبا به نزد سلیمان رفت ق 950حدود 

نگیدند؛ تأسیسات معتبري مانند سدهاي مأرب، که هنوز آثار آن به جاست، به وجود آوردند؛ دژها و ج می) دفاع

اي براي حکومت  معبدهاي باشکوه پی افکندند؛ و مال بسیار در کار دین خرج کردند و از دین به عنوان وسیله

م نیست ـ با حروف  ق 900یمتر از سال الواحی که از آنها به جاي مانده ـ و به احتمال قوي قد. کردند استفاده می

آوردند که در مراسم دینی آسیا و مصر  هجایی با کمال زیبایی حجاري شده است، سبائیان کندر و مر به بار می

مردم آن دیار بر تجارت دریایی میان هند و مصر نیز تسلط داشتند، قسمت جنوبی راه . اهمیت فراوان داشت

م،  ق 115در حدود سال . رسید در قلمرو آنها بود می) اورشلیم(به پترا و بیت المقدس  کاروانروي که از مکه و مدینه

در جنوب باختري عربستان دولت کوچک دیگري به نام حمیر پدید آمد، بر سبا حمله برد، آن را شکست داد، و از آن 

که تسلط عربستان بر تجارت  م، آوگوستوس، ق 25به سال . پس تا قرنها تجارت عربستان را زیر سلطۀ خود درآورد

بین هند و مصر را تاب نیاورده بود، سپاهی به فرماندهی آیلیوس گالوس به منظور تسخیر مأرب اعزام داشت؛ اما 

راهنمایان عرب لژیونهاي رومی را گمراه کردند، گرما و مرض نابودشان کرد، و لشکرکشی به شکست منتهی شد؛ ولی 

در عصر حاضر نیز انگلیسیها همین (یر کرد، و تجارت مصر و هند به دست رم افتاد یک سپاه دیگر رومی عدن را تسخ
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م گروهی از حمیریها از  در قرن دوم ق .)کار را کردند، یعنی به وسیلۀ تسلط بر عدن بر راه تجارت هند سلطه یافتند

دست زدند، و از نظر نژادي و  سامیدریاي سرخ گذشتند، حبشه را مستعمرة خود ساختند، به گسترش فرهنگ 

روم (حبشیها دین مسیح و صنایع دستی و هنر را از مصر و بیزانس . خونی نیز با سیاهپوستان حبشی درآمیختند

ند، و هفت دولت دریافت کردند، کشتیهاي بازرگانی حبشی دریاها را شیار کردند و تا هند وسیالن پیش راند) شرقی

در خود عربستان بسیاري از حمیریها به پیروي از پادشاهشان،  .پذیرفتندکوچکتر نجاشی را به عنوان پادشاه خویش 

باختري عربستان ذونواس، تحت تأثیر شور دینی خود، به آزار مسیحیان جنوب . ذونواس، دین یهود اختیار کردند

پرداخت؛ آنها از همکیشان خویش کمک خواستند؛ حبشیان به نداي ایشان پاسخ دادند و شاهان حمیري را مغلوب 

یوستینیانوس با دولت نوبنیاد همپیمان شد؛ . و یک خاندان حبشی را در آنجا به قدرت رسانیدند) 522(کردند 

و حبشیان را براندند و یک حکومت ایرانی در کشور یمن روي  ایرانیان به طرفداري شاهان مخلوع حمیري برخاستند

  .شد؛ این دولت شصت سال دوام داشت و با حملۀ اعراب به ایران برچیده )575(کار آوردند 

شیوخ غسانی از قرن سوم تا قرن . نددر شمال جزیره نیز بعضی دولتهاي کوچک عرب پدید آمدند که چندان نپایید

. که جزو سوریه بود زیر حمایت بیزانس حکومت کردند) پالمورا(هفتم، در قسمت شمال باختري و ناحیۀ اطراف تدمر 

در همین دوره ملوك لخمی نیز در حیره و نزدیکی بابل به تأسیس دربار و نشر فرهنگی نیمه ایرانی، که در موسیقی 

  .بدین ترتیب، اعراب مدتها پیش از ظهور اسالم به شام و عراق راه یافته بودند. ست یازیدندو شعر معروف بود، د

هر قبیله به نام . ها استوار بود ها، و قبیله سازمان سیاسی عربستان پیش از اسالم بر روابط ابتدایی خویشاوندي، طایفه

پیش از عصر پیغمبر، . پنداشتند غسان می شد، مثال غسانیان خود را از تبار یک نیاي مشترك فرضی خوانده می

یونانیان همۀ مردم . عربستان به صورت یک واحد سیاسی جز در تعبیرات مبهم یونانیان در جاي دیگر نیامده است

نامیدند و کلمۀ ساراسن از آن مایه گرفته است و ظاهراً خود کلمۀ ساراکنوي از کلمۀ  شبه جزیره را ساراکنوي می

اعراب، که از نظر ارتباط با دنیاي خارج دستخوش محدودیتهایی بودند، ناگزیر بر  1.ته شده استشرقیون عربی گرف

اي  مرد عرب جز نسبت به قبیله وظیفه و عالقه. اي تأکید کردند و مردمی خودکفا شدند امکانات محلی و قبیله

هیچ تردید، و با  ب معکوس داشت، و بیاي که بدان وابسته بود تناس میزان عالقۀ او با وسعت قبیله. کرد احساس نمی

کند، او به خاطر قبیله انجام  کمال آسایش خاطر، همۀ کارهایی را که مرد متمدن در راه کشور و دین یا نژاد خود می

حکومت قبیله یا طایفه به عهدة شیخ بود . داد کشت، و جان می آدم می کرد، گفت، دزدي می یعنی دروغ می. داد می

ران خاندانها از خاندانی که از روزگار پیشین به علت ثروت یا کاردانی یا شجاعت شهرتی داشت که به وسیلۀ س

.شد انتخاب می

آوردند و به  مردان روستایی، برخی از حبوبات و سبزیها را از زمینی که نیروي باروري چندانی نداشت به دست می

ایشان احداث نخلستان و کشت و پرورش درخت هلو، اما از نظر . زدند پرورش حیوانات و تربیت اسب نیز دست می

زردآلو، انار، لیمو، پرتقال، موز، و انجیر بیشتر مقرون به صرفه بود؛ برخی نیز به کشت گیاهان معطر چون کندر، 

گرفتند، و  پرداختند؛ و همچنین کسانی از گلهاي سرخ کوهستانی عطر می آویشن، یاسمین، و اسطو خودوس می

محتمال یک دوازدهم جمعیت در . شکافتند تا مر و بلسان به دست آوردند ۀ درختان خاصی را میگروهی نیز ساق

در این ساحل تعدادي بندرگاه و بازار بود که تجارت دریاي سرخ . شهرهاي ساحل باختري یا اطراف آن اقامت داشتند

سابقۀ روابط متقابل بازرگانی . داد داشتدر داخل عربستان راههاي کاروانرو بزرگ تا شام امت. شد در آنجا مبادله می

به احتمال قوي، روابط بازرگانی عربستان با هند نیز چون تجارت با . رسید م می ق 2743عربستان و مصر به سال 
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در بازار مکارة . کشانید بازارهاي مکارة ساالنه بازرگانان را گاه به این شهر و گاهی به آن شهر می. مصر قدیمی است

  .آمدند شد، صدها بازرگان، بازیگر، خطیب، قمارباز، شاعر، و روسپی گرد می نزدیک مکه تشکیل میعکاظ، که 

گذرانیدند و، به اقتضاي فصول سال و باران  پنج ششم جمعیت بدوي و صحراگرد بودند، که به چوپانی روزگار می

جه بسیار داشتند، اما در بیابان بی آب و این مردم به اسب تو. بردند زمستان، رمۀ خود را از چراگاهی به چراگاهی می

رفت، در  گرچه در ساعت بیش از سیزده کیلومتر نمی. سپرد علف شتر بزرگترین یاور ایشان بود که موقرانه راه می

اعراب بدوي شیر شتر را می خوردند، موي . برد تابستان پنج روز و در زمستان بیست و پنج روز با تشنگی به سر می

سوزانیدند، از گوشت آن بهرة فراوان  فضوالت این حیوان را به جاي مواد سوختنی می شستند، میرار آن خود را با اد

توانست صبور چون شتر  با این وسایل مختلف، بدوي می. آوردند بردند و از مو و پوست آن لباس و چادر فراهم می می

بدوي، که قامتی کوتاه و اندامی الغر داشت و در عین . مند چون اسب با مشکالت زندگی صحرا رو به رو شودو هوش

توانست با چند دانه خرما و اندکی شیر روزهاي پی در پی را  اي نیرومند برخوردار بود، می حال از بدنی ورزیده و بنیه

برد و  ساخت که او را از زمین به قلمرو خیال شاعران می یاز خرما شرابی م. به سر برد و به زندگی خود ادامه دهد

آمد و، مانند مردم اسپانیا که  کرد؛ بسرعت به خشم می رنج و ماللت زندگی یکنواخت را با عشق و جنگ چاره می

آماده  اش شده بود براي انتقام اند، در قبال اهانت و آزاري که متوجه او یا قبیله زودخشمی را از اعراب به ارث برده

گذراند؛ و هنگامی  قسمت مهمی از زندگی خود را با جنگ، که آتش آن میان قبایل مختلف مشتعل بود، می. شد می

مصر، و اسپانیا را گشود، عمل وي در حقیقت توسعۀ جنگ و غارتی بود که در ایام جاهلیت   که کشورهاي شام، ایران،

انجام مناسک حج و تجارت، ایام صلح مقدس قرار داده بود؛ اما  بعضی اوقات سال را، به منظور. یازید بدان دست می

در اوقات دیگر عقیده داشت که صحرا قلمرو خاص اوست و هر که جز در ماههاي حرام و بدون پرداخت باج معمولی 

ز او بدانجا درآید، به او و وطنش تجاوز کرده است، و غارت اموال متجاوز در حقیقت باجی بود که به طریقی ساده ا

. کرد، زیرا نتیجۀ آن اطاعت از مقررات قانون و مقتضیات تجارت بود زندگی شهرنشینی را تحقیر می. شد دریافت می

بدوي، هم مهربان بود و هم خونخوار، هم بخشنده بود . صحرا را دوست داشت، که در آنجا از آزادي کامل بهره ور بود

اط بود و هم شجاع، هر چند فقیر بود، با مناعت و بزرگواري با و هم بخیل، هم خیانتگر بود و هم امین، هم محط

.بالید، و عالقه داشت که سلسله نسب را به نام خویش بیفزاید شد، به پاکی نژاد خود می جهان روبه رو می

یگر به نظر بدوي، در یک قضیه بحث نبود؛ وي عمیقاً باور داشت که در عرصۀ زیبایی زنان او گوي سبقت را از زنان د

البته قابل ذکر است که زنان گندمگون اعراب بدوي از زیبایی طبیعی بیمانندي برخوردار بودند که . اند ربوده

پایید و شرایط سخت زندگی بیابانی را  توانست هر شاعري را به توصیف آن برانگیزد، اما این زیبایی چندان نمی می

اسالم، و حتی پس از آن نیز، زنان عرب، گذشته از زمان پیش از ظهور . بست آورد و بزودي رخت بر می تاب نمی

بعدها این روش زندگی تغییر بسیار . کوتاهی که مورد پرستش و عالقۀ شدید مردان بودند، زندگی پر رنجی داشتند

کرد، دست  توانست دختر خود را پس از تولد زنده به گور کند، و اگر نمی خواست، می هر پدري اگر می. کمی یافت

کرد که کوشش وي به  داشت، زیرا احساس می شد و از شرمزدگی روي از کسان پنهان می از تولد وي غمین میکم 

رسید،  جاذبۀ طفولیت او سالی چند بر پدر نفوذ داشت و همینکه به سن هفت یا هشت می. هدر رفته است

شوهر و . پرداخت شوهر کند میتوانست به هریک از جوانان قبیله که مورد رضایت پدر بود و بهاي عروس را  می

بعضی رسوم این شجاعت افراطی به . جنگید حبیب او، در صورت لزوم، براي حمایت او و دفاع از شرف خود با دنیا می

مع ذلک این معشوق کاالیی بیش نبود و جزو دارایی پدر یا شوهر یا . عاشقان دلباختۀ اسپانیایی منتقل شده است

شد که به مقام یار  همیشه خادم مرد بود و کمتر می. برد را با چیزهاي دیگر به ارث می رفت که او پسرش به شمار می
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وظیفۀ زن . انتظار مرد از زن خود این بود که فرزندان بسیار بیاورد و مخصوصاً پسر بزاید. و صاحب وي ترقی کند

توانست  خواست، می و مرد هر وقت می غالباً او یکی از زنان متعدد بود،. چیزي جز زادن و پروردن مردان جنگجو نبود

.او را از سر خود باز کند

عرب پیش از اسالم خواندن و . مع هذا، زیباییهاي او، مانند جنگ، الهامبخش خیال شاعران و موضوع شعر ایشان بود

اب دورة در میان اعر. داشت دانست، ولی، پس از اسب و زن و شراب، شعر را از همه چیز بیشتر دوست می نوشتن نمی

. جاهلیت عالم و مورخ نبود، ولی عالقۀ فراوان به فصاحت زبان و صحت گفتار و اشعار مختلف موزون وجود داشت

زبان عربی، همچون زبان عبري، تصریف پیچیده و مفردات فراوان داشت، تفاوت کلمات آن بسیار دقیق بود، و در آن 

اعراب به قدمت و کمال زبان خویش . دقایق فلسفی توانا بود روزگار در تعبیر احساسات شاعران و بعدها به توضیح

. کردند هاي جالب و شعر روان و نثر محکم خویش با عالقه تکرار می بالیدند و کلمات خوشاهنگ آن را در خطبه می

قبایل هاي صحرا و در بازارها سرگذشت عشق یا جنگ قهرمانان یا  اشعار شاعرانی که در روستاها و شهرها یا در خیمه

شاعر براي مردم خود مورخ، متخصص انساب، . فریفت سرودند خاطرشان را می یا شاهان را ضمن قصاید طوالنی می

هاي شعري،  وقتی شاعر در یکی از مسابقه. هجاگر، عالم اخالق، روزنامه و پیام آور آینده، و نیز وسیلۀ اعالن جنگ بود

دانست و سخت خوشحال  بیلۀ وي این حادثه را مایۀ افتخار خویش میبرد، ق اي می شد، جایزه که گاه به گاه طرح می

شد و مدت یک ماه، تقریباً هر روز، قبایل مختلف به  مهمترین مسابقۀ شعري هر سال در بازار عکاظ طرح می. شد می

یید یا تحقیر شنیدند تأ در این بازار به جز گروه مستمعان، که آنچه را می. کردند زبان شاعران خویش هنرآزمایی می

بهترین قصاید قرائت شده در این بازار را با حروف زیباي براق می نوشتند، که قصاید  .نبودکردند، داور دیگري  می

اعراب این . شتگ شد و در خزاین امیران و شاهان، به عنوان آثار گرانبهاي جاوید، ضبط می طالیی نامیده می

آید، با حروف طال بر  گفتند، زیرا قصاید برندة مسابقه را، چنانکه از روایتهاي مکرر بر می نیز می» معلقات«ها را  قصیده

.آویختند کردند و به دیوارهاي کعبه می حریر مصري ثبت می

هایی طوالنی  اینها قصیده. رسد از معلقات عصر جاهلیت هفت قصیده به جاست که تاریخ آن به قرن ششم میالدي می

یعنی معلقۀ لبید، از   یکی از این قصاید،. رانند هستند با وزنهایی مختلف که معموال از عشق و جنگ سخن می

آورد که زنش را در روستا ترك کرده است و همینکه از جنگ به سوي خانه  سرگذشت جنگاوري سخن به میان می

لبید این منظره را چنان مؤثر . خانه را رها کرده و با مرد دیگري رفته استکند که همسرش  گردد، مالحظه می باز می

کند که حرارت و هیجان سخنش کمتر از گولدسمیث ، نویسندة ایرلندي، نیست و در فصاحت شعر و قوت  نقل می

  :گویند میکنند و  در یک معلقۀ دیگر، زنان ، مردان را به جنگ ترغیب می. برد تعبیر از او سبق می

  ما دختران طارق هستیم

  نهیم بر سریر نرم گام می

  مردانمان اگر به دشمن روي کنند

  آنان را در آغوش گیریم و بسترها برایشان بگسترانیم

  و اگر به دشمن پشت کنند
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  از ایشان جدا شویم

  چنانکه دیگر دوستشان نگیریم

  :ویدگ و نیز می

  اي بنی عبدالدار

  اي مدافعان این دیار

  بزنید، با هر آن تیغ آبدار

  :راند در معلقۀ امرؤالقیس اشعاري هست که از عشق شهوت آلود اعراب سخن می

نهاد و  ماند و با آنکه از خیمۀ خود پاي بیرون نمی و چه بسا زنی که در لطافت و پاکی و سپیدي به تخم مرغ می

  .گرفتم رفتم و از او کام می نبود، من، بی دلهره و شتاب، به سراغش می کسی را به او دسترس

 .ریختند یافتند، در ظلمت شب، به نهان خونم می گذشتم، و اگر آنان بر من دست می از میان پاسبانان خیمۀ او می

لطیف جلوه  اي آن مجموعۀ درخشان بر پیکر آسمان چون گوهرهایی بر پرده. شب تاریک بود و پروین دمیده بود

  .کرد می

.جز جامۀ خواب، از تن کنده بود وقتی که فرا رسیدم، او بر در پرده سرایش ایستاده بود و همۀ لباسهایش را، 

  ترا چه چاره کنم؟ آیا دیدة عقل تو هیچ گاه بینا نخواهد شد؟ : و چون مرا بدید، گفت

کشید تا جاي پاي ما را از روي ریگها محو  بر زمین میاز خیمه بیرونش آوردم، و او دامن پرنقش و نگار جامۀ خود را 

  .گرداند

من سرش را به سینه چسباندم  هاي ریگی آرمیدیم، وقتی که از میان قبیله گذشتیم و به مکان امنی در آن سوي تپه

  .اش، هر بار خود را به من فشرد و آن زن باریک میان، با آن ساقهاي فربه و خلخال بسته

  .اي چون آینۀ درخشنده داشت تی سفید، میانی باریک و سینهقامتی بلند، پوس

  .او از آبی گوارا و صاف پرورش یافته است. چون بیضۀ شترمرغ، سپیدي را به زردي درآمیخته است

آورد، به وقتی که  کرد، و در آن حال نگاهش نگاه آهوان و جره را به یاد می نمود و گاه پرهیز می گاه دیدار می

  .طلبد را میهاي خود  بچه

  .گرفت ، جلوة غزاالن سپیداندام بیابان را داشت گردنی گردنبند بسته و متناسب، که چون آن را باال می
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  .غلتید هاي خرما بر پشتش می خرمنی از گیسوان سیاهش چون خوشه

  .شد گیسوبندش در آن گم می گیسوانش به باال گراییده بود و آنچنان مجعد و انبوه بود که رشتۀ

بود که درختان » بردي«باریکش در لطافت چون افساري بود از چرم بافته، و ساقهاي ظریفش چون نیهاي  میان

  .خرما در آنها سایه افکنده باشد

گویی رختخوابش . خوابد بندد و تا چاشتگاه می معشوقۀ من بانویی است که هرگز چون کنیزکان به صد کار کمر نمی

  .پیوسته پر از نافۀ مشک است

ن روي انگشتانی نرم و لطیف دارد، چون کرمهاي سرزمین ظبی و یا چون مسواکهایی که از شاخۀ نرم اسحل از ای

  .تراشیده باشند

  .بوداش در آن شب قیرگون، چون فانوس رهبانان از دنیا بریدة دیرنشین، تاریکی را روشن ساخته  چهره

شعر و موسیقی به هم آمیخته بود، و ناي و . کردند عران عصر جاهلیت اشعار خود را همراه نغمۀ موسیقی انشاد میشا

خوان را براي  شد در مهمانیها زنان آوازه بسا می. داشتند عود دف را از همۀ ابزارهاي موسیقی بیشتر دوست می

پادشاهان غسانی عدة زیادي . یافتند جلس شراب حضور میاي از آنها نیز در م عده. کردند سرگرمی مهمانان دعوت می

، که مکیان براي جنگ با 624به سال . بردند خوان داشتند که به کمک ایشان رنج حکومت را از خاطر می کنیز آوازه

. خوان همراه داشتند تا مایۀ تسلیت و تشجیع جنگجویان شوند از شهر خارج شدند، یک دسته زنان آوازه] ص[محمد 

رفت که آهنگ بم داشت و  هاي عربی حتی در عصر جاهلیت تأثر آور و غم انگیز بود و کلماتی در آن به کار می مهنغ

.داشت خوان را مشغول می شعر آن تا مدتی آوازه

در ستاره و ماه و اعماق زمین خدایان متعدد را . عرب بیابانی دینی ابتدایی و در عین حال لطیف و روشن داشت

کرد، اما غالباً آن قدر اجنه در اطرافش  ترسید؛ گاه به گاه از آسمان انتقامجو طلب مرحمت می از آنها می پرستید و می

کردند که از جلب رضایتشان ناامید شد، تسلیم به قضا و قدرت را پذیرفت، با ایجاز مردانه  لولیدند و گیجش می می

کرد، ولی  اً دربارة زندگی پس از مرگ چندان اندیشه نمیظاهر. نیایش کرد، و در برابر الیتناهی شانه باال انداخت

اش واگذارند تا زودتر در دنیاي دیگر به او برسد  گاهی اوقات تقاضا داشت که شترش را پهلوي قبرش ببندند و گرسنه

عضی کرد و در ب گاه به گاه قربانیان انسانی به خدایان خود تقدیم می. و از ذلت پیاده به بهشت رفتن نجاتش دهد

  .پرستید نقاط بتان سنگی را می

. این شهر مقدس، در آنجا که هست، به علت خوبی آب و هوا به وجود نیامده است. مکه مرکز این بت پرستی بود

اي  دره. کوههاي لخت که تقریباً از همه طرف آن را در میان گرفته گرماي تابستان این شهر را طاقت فرسا کرده است

یک باغ وجود  با آن مأنوس بود،] ص[آمد لم یزرع بود؛ در این شهر، به آن صورت که محمد که مکه در آنجا پدید 

کیلومتري از دریاي سرخ، این شهر را در  77نداشت، ولی موقعیت آن در نیمه راه ساحل باختري عربستان، در فاصلۀ 

زرگانی را از جنوب عربستان به هند و هاي بزرگی که احیاناً یک هزار شتر به دنبال هم داشتند و کاالي با راه قافله

صاحبان این تجارت میان . بردند، به صورت توقفگاه مناسبی درآورده بود افریقاي میانه و مصر و فلسطین و شام می
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خودشان شرکتهاي سهامی داشتند، بر بازار عکاظ مسلط بودند، و تشریفات مذهبی پر سود را در اطراف کعبه و 

  .کردند سنگ مقدس آن رهبري می

این عقیده رایج است که . یکی است) به معنی مکعب(انگلیسی  Cubeکعبه به معنی خانۀ چهار گوش است و با 

در آغاز تاریخ به وسیلۀ فرشتگان آسمان ساخته شد، بار دوم آدم ابوالبشر، و بار . کعبه ده بار تجدید بنا شده است

ر چهارم ابراهیم و پسرش اسماعیل که از هاجر زاده بود آن را پس از آن، براي با. سوم پسرش شیث آن را پی افکندند

کعبه را ] ص[بار هفتم قصی پیشواي قبیلۀ قریش، بار هشتم بزرگان قریش در دورة زندگانی محمد  …بنا کردند 

. بناي آن را تجدید کردند) م 696و 681(هـ ق  79و  62، و بار نهم و دهم سران اسالم به سال )605(ساختند 

محل کعبه در داخل محوطۀ وسیع مسجدالحرام . اي که بار دهم ساخت شد تقریباً همان است که اکنون هست هکعب

در . است؛ بناي چهار گوش آن همه از سنگ است و دوازده متر طول، ده متر و نیم عرض، و پانزده متر ارتفاع دارد

و آن سنگ سیاه بیضی شکلی . جاي دارد ضلع جنوب شرقی، به ارتفاع یک و نیم متر از سطح زمین، حجراالسود

کسان . است که قطر آن هجده سانتیمتر است و به اعتقاد خیلیها از آسمان آمده و شاید شهابسنگ بوده است

به نظر دانشوران مسلمان، حجراالسود نشانۀ .بسیاري بر این نظرند که این سنگ از روزگار ابراهیم در کعبه بوده است

براهیم است، یعنی اسماعیل و فرزندان وي که بنی اسرائیل آنها را طرد کردند و پدران قبیلۀ یک تیره از فرزندان ا

سنگی را که معماران رد «: آوردند را شاهد می 118مزمور  23و  22قریش از آنها بودند؛ در تأیید این گفتار، آیات 

از این جهت « : انجیل متی را  21باب  43ونیز آیۀ »  …این از جانب یهوه شده . کردند، همان سر زاویه شده است

در کعبۀ پیش از  ».اش را بیاورند عطا خواهد شد گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده، به امتی که میوه شما را می

یکی از آنها، اهللا، محتمال بت قبیلۀ قریش بود؛ سه بت . رفت اسالم تعدادي بت بود که مظهر خدایان عرب به شمار می

را به عنوان بزرگترین ) الالت(ـ الت  اگر بدانیم که هرودوت ال ـ ایل 2.ت و عزي و منات، دختران اهللا بودنددیگر، ال

قریش با پرستش اهللا به عنوان بزرگ . کهنسالی این خدایان عربی را دریافت توانیم کرد خداي عرب یاد کرده است،

گفتند که اهللا خداي سرزمین آنهاست و باید یک دهم خدایان، زمینۀ یکتاپرستی را فراهم کردند و به مردم مکه 

قریش، که نسب خود را به ابراهیم و اسماعیل . محصول و نخستین مولود چارپایان خود را بدو پیشکش کنند

گزیدند؛ و یک اقلیت اشرافی، از فرزندان قصی،  داران و خادمان و ناظران امور مالی کعبه را برمی رسانیدند، پرده می

  .ومت مکه را به دست داشتندزمام حک

در آغاز قرن ششم میالدي قریش به دو گروه رقیب منقسم شده بودند که در رأس یکی از آنها هاشم بازرگان 

این رقابت سخت نقش مهمی در تاریخ اسالم . ثروتمند و نکوکار بود و دررأس گروه دیگر برادرزادة او امیه جاي داشت

عبداهللا پسر  568به سال . رهبري خاندان وي به پسرش عبدالمطلب رسید در پی مرگ هاشم،. ایفا کرده است

عبداهللا سه روز با عروس خود بود و از آن پس به سفر . عبدالمطلب با آمنه، که او نیز از خاندان قصی بود، ازدواج کرد

رین شخصیت تاریخ آمنه بزرگت) 569(بازرگانی رفت و هنگام بازگشت در مدینه درگذشت، و دو ماه پس از فوت وي 

  .اسالم را به دنیا آورد
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II    -  م 622- 569: در مکه] ص[محمد  

  اول هـ ق –ق هـ  51

پدرش عبداهللا پنج شتر . از اعقاب خاندانی شریف و برجسته بود که از پدر خود ثروتی ناچیز به ارث برد] ص[محمد 

مین کنیز بود که در طفولیت تربیت او را به و تعدادي گوسفند و یک خانه و کنیزي براي او به ارث گذاشت، و ه

است و برخی از عبارات کتاب مقدس پیوندهایی معنوي » بسیار ستوده«بین کلمۀ محمد که به معنی  3.عهده گرفت

. را پیش بینی کرده است] ص[وجود دارد، و همین امر موجب شده است که تصور شود کتاب مقدس ظهور محمد 

مادرش درگذشت؛ در آغاز جدش که در آن هنگام هفتاد و شش ساله بود، و پس از او شش ساله بود که ] ص[محمد 

از آنها همه گونه محبت و رعایت دید، ولی ظاهراً ] ص[و محمد   دار شدند، عمویش ابوطالب سرپرستی وي را عهده

شتن از نظر اعراب در آن موقع هنر خواندن و نو. هیچ کس در این فکر نبود که وي را خواندن و نوشتن بیاموزد

معلوم نیست که . دانستند اهمیتی نداشت؛ به همین جهت، در قبیلۀ قریش بیش از هفده تن خواندن و نوشتن نمی

پس از نیل به مقام پیامبري، کاتب مخصوص داشت، مع ذلک، معروفترین و . شخصاً چیزي نوشته باشد] ص[محمد 

.شناخت دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم دیده میبلیغترین کتاب زبان عربی به زبان وي جاري شد و 

. رسد کنند به ده هزار مجلد می اطالعات کمی داریم، ولی داستانهایی که دربارة او روایت می] ص[از جوانی محمد 

که شهري در ) بوسترا(بنابر یکی از این روایات، عمویش ابوطالب پس از دوازدهسالگی او را با یک کاروان تا بصري 

بعید نیست که در این سفر با برخی از وجوه تعلیمات دین یهود و آیین عیسی برخورد کرده . یار شام بود همراه بودد

براي امور تجارتی ] ص[روایت دیگري نیز حاکی است که چند سال پس از سفر نخستین، بار دیگر محمد  4.باشد

ر بیست و پنجسالگی با همین بیوة مالدار، که در آن د. خدیجه، که یک بیوة مالدار بود، به بصري مسافرت کرده است

وقت چهل سال داشت و مادر چند فرزند بود، ازدواج کرد و تا بیست و شش سال بعد که خدیجه وفات یافت، زن 

و ] ص[در آن روزگار براي ثروتمندان عرب اکتفا به یک زن معمول نبود، ولی شاید در مورد محمد . دیگري نگرفت

چند دختر آورد که فاطمه از همه معروفتر است؛ دو پسر ] ص[خدیجه براي محمد . ر عادي بوده استخدیجه این کا

به  پسر ابوطالب، را که پدرش درگذشته بود،] علیه السالم[علی ] ص[محمد . نیز آورد که در طفولیت درگذشتند

خدیجه زنی نکوسیرت و همسري شایسته و بازرگانی الیق بود که در  .دادفرزندي گرفت و خاطر خویش را تسلیت 

کرد  از او یاد می] ص[نسبت به او وفادار ماند؛ و بعد از وفات خدیجه همیشه محمد ] ص[همۀ حوادث زندگی محمد 

  .که از همۀ زنانش بهتر بوده است

رنگی مایل به سرخی  :کند چهل و پنجسالگی چنین وصف میرا در سن ] ص[، محمد ]ع[، همسر فاطمه ]ع[علی 

داشت و چشمانی درشت و سیاه، موي بی چین و نرم و گونۀ صاف و ریش انبوه، گردنش چون نقره سپید بود، یک 

ردیف موي از سینه تا تهیگاه داشت و جز آن بر سینه و زیر بغل وي موي نبود؛ دست و پایش ضخیم بود؛ و چون راه 

نگریست با همۀ تن خود سوي  ویی از باال سرازیر شده بود یا از سنگی فرود آمده بود و چون به جایی میرفت گ می

از مشک خوشبوتر  …شد، نه کوتاه بود نه بلند، نه زبون بود نه خسیس؛ عرق بر چهرة وي چون مروارید بود و  آن می

 .آلهیه و صلی اهللا عل …بود، پیش از او و پس از او کسی را چون او ندیدم 
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دانست مزاح از  کرد، می خندید؛ استعداد مزاح داشت اما کمتر می ظاهري با مهابت داشت، کمتر می] ص[محمد 

به گرفتگی  .التأثر بود بنیۀ او نیرومند نبود، نازك طبع و سریع. کسی که امور عامه را به عهده دارد خطرناك است

اش متورم و هراس انگیز  آمد چهره شد یا به هیجان می وقتی خشمگین می. کرد متمایل بود و اندیشه بسیار می

کرد،  توانست دشمن بی سالح خود را، اگر توبه می دانست که چگونه احساسات خود را آرام کند، و می شد؛ ولی می می

  .فوراً ببخشد

دست کم با ] ص[محمد . بردند که گروهی از آنها در مکه اقامت داشتند سر میدر عربستان عدة زیادي مسیحی به 

، مناسبات »که از متون دینی یهودي و مسیحی مطلع بود«یکی از آنها، یعنی ورقه، پسر نوفل و عمو زادة خدیجه، 

در آنجا با بعضی از شاید . کرد نزدیک داشت؛ و همو غالباً به مدینه، شهري که پدرش در آنجا درگذشته بود، سفر می

دهد که وي اصول  بسیاري از آیات قرآن نشان می. پیروان دین یهود که در مدینه فراوان بودند برخورد کرده است

از نظر . اخالقی دین مسیح و یکتاپرستی دین یهود را ستوده و متون دینی این دو آیین را زادة وحی دانسته است

اي، و تشتت سیاسی که در عربستان  باري اخالقی، زدوخوردهاي قبیله بت پرستی شرك آمیز، بی بندو] ص[محمد 

از این رو وي ضرورت . جریان داشت در مقایسه با آموزشهاي دین یهود و آیین عیسی بسیار شرم آور و ابتدایی بود

رسم طغیان گر را وحدت بخشد و به صورت یک ملت سالم در آورد و راه و  یک دین نو را، که بتواند گروههاي توطئه

ها به خاطر  شاید این اندیشه. و انتقام زمینی را براندازد و اخالق و دستورات آسمانی را به اجرا درآورد، عمیقاً دریافت

بسیاري از . اند اي مدعیان پیامبري در عربستان بوده دانیم که در آغاز قرن هفتم عده می. گذشت کسان دیگر هم می

ورد اعتقاد پیروان دین یهود بود، آشنا بودند؛ اینان نیز با بیصبري منتظر بودند تا اعراب با فکر مسیح موعود، که م

گروهی از اعراب نیز که عنوان حنیف داشتند منکر خداوندي بتان کعبه بودند و از خداي . پیامبري از جانب خدا بیاید

، چون ]ص[محمد . داشتند ستند سخن میباید جهانیان بندة او باشند و از روي رضا و رغبت او را بپر اي که می یگانه

  .کرد همۀ رسوالن خدا، زبان حال مردم عصر خویش بود و حاجتها و آرزوهاي ایشان را تعبیر می

رسید، تنها به غاري  وقتی ماه مبارك رمضان فرا می. شد شد، بیشتر مجذوب دین می هر چه به چهلسالگی نزدیک می

یکی . کرد و شب را با روزه و تفکر و نماز سر می رفت و چند روز اصله دارد، میدر کوه حرا، که با مکه پنج کیلومتري ف

طبق . ، که تنها در غار بود، آن حادثۀ عظیم که محور همۀ تاریخ اسالم است براي او رخ داد610از شبهاي سال 

خصاً دربارة این ش] ص[روایت محمد بن اسحاق، معروفترین کسی که سرگذشت پیامبر را به قلم آورده است، محمد 

:حادثۀ بزرگ چنین فرموده است

: گفتم» .بخوان«: اي در آن بود و گفت اي از حریر پیش من آورد که نوشته هنگامی که خفته بودم، جبرائیل صفحه

» .خواندن ندانم»  :گفتم» .بخوان«: مرا فشاري داد که پنداشتم مرگ است؛ آنگاه مرا رها کرد و گفت» .خواندن ندانم«

این را گفتم » چه بخوانم؟«: گفتم » .بخوان«: مرا فشاري داد که پنداشتم مرگ است، و سپس مرا رها کرد و گفتباز 

را به نام پروردگارت که خداي آفرینندة عالم است بر » قرآن«] »اي رسول گرامی«: [گفت. که مبادا باز فشارم دهد

] بدان که[را و » قرآن«بیافرید، بخوان ] ل نطفه استکه تحو[آن خدایی که آدمی را از خون بسته . خلق قرائت کن

و به آدم آنچه را که . آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت. پروردگار تو کریمترین کریمان عالم است

 چون به آخر رسید، او رفت و من از خواب بیدار شدم و گویی در. من نیز خواندم» .دانست به الهام خود تعلیم داد نمی

: گفت از غار خارج شدم؛ چون به میان کوه رسیدم، از آسمان ندایی شنیدم که می. اي ثبت شده بود ضمیرم نوشته

جبرائیل را به صورت مردي دیدم، . سر به آسمان برداشتم و نگریستم» .تو پیامبر خدایی و من جبرائیلم! اي محمد«
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ایستادم و او را » .تو پیامبر خدایی و من جبرائیلم! داي محم«: گفت قدمهاي خویش در آسمان صاف گشوده بود و می

نگریستن گرفتم و قدم بر نداشتم؛ در آفاق آسمان روي خود را به طرف او همی گرداندم و به هر سو نگریستم او را 

به جلو نرفتم و به عقب برنگشتم، تا خدیجه فرستادگان خویش را به جستجوي من . دیدم، و همچنان ایستاده بودم

  . ستادفر

بنا بر روایت، خدیجه اطمینان یافت که آنچه محمد . وقتی به نزد خدیجه آمد، آنچه را دیده بود براي او نقل کرد

  .دیده وحی صادق آسمانی است، و او را تشویق کرد که رسالت خویش را به مردم اعالم کند] ص[

شد؛  لرزید یا بیخود می می  افتاد، ه زمین میشد که در این حالت شهود ب بارها می. از آن پس وحی بارها تکرار شد

کرد و به زحمت قدم بر  ریخت؛ و حتی شتري که بر آن سوار بود این هیجان را احساس می عرق از پیشانیش می

وقتی به او گفتند کیفیت نزول  5.گفت که پیر شدن وي نتیجۀ این حاالت بوده است] ص[بعدها محمد . داشت می

وقتی بدو . شود ه قرآن در آسمان مضبوط است و بتدریج و به زبان جبرائیل بدو نازل میوي را وصف کند، گفت ک

کند که همه را کلمه به  تواند این آیات مقدس را به خاطر بسپرد، گفت که جبرائیل او را وادار می گفتند چگونه می

شد با صدایی  بسا می. شنیدند او را نمیدیدند و صداي  در این موقع اطرافیان پیامبر جبرائیل را نمی. کلمه تکرار کند

سراسر زندگی تا شصت سالگی، با پیشرفت سن، پیوسته صفاي ذهن . قرین بود که به گفتۀ او مانند صداي زنگ بود

  . گرفت یافت و نیروي معنوي و مهارت فرماندهیش باال می وقدرت تفکر وي افزایش می

د که پیامبر خداست و مبعوث شده تا اعراب را به یکتاپرستی و بتدریج اعالم کر] ص[در طی چهار سال بعد، محمد 

هاي تازه را، اگر فایدة  در راه دعوت خود با مشکالت فراوان رو به رو شد، زیرا مردم اندیشه.اخالقی نو هدایت کند

ك سر و با یک جامعۀ بازرگانی شکا] ص[محمد . پذیرند مادي سریع الحصولی از آن امید نداشته باشند، آسان نمی

وعدة . آمدند کار داشت که قسمتی از درآمد آن از زایرانی بود که براي پرستش خدایان متعدد به سوي کعبه می

داد تا حدي بعضی مشکالت را  مندي از نعیم بهشت در جهان دیگر که به مؤمنان می نجات از آتش جهنم و بهره

عرب،   تی داشتند ـ اعم از ثروتمند، فقیر، برده،وي همۀ کسانی را که به استماع سخنانش رغب. کرد هموار می

آمدند مجذوب سخنان پرشورش  پذیرفت؛ معدودي از آنها که به نزد وي می مسیحی، و یهودي ـ در خانۀ خود می

اش بود، بعد پسر عمش علی، سپس خادمش زید،  نخستین مؤمن رسالت وي همسر سالخورده. شدند و ایمان آوردند

که در میان قریش مقامی ] البته بعدها خویشاوند شد[آنگاه خویشاوند وي ابوبکر . زاد کرده بودکه او را خریده و آ

به دین نو گرویدند که با وي  مکهمؤمن شد، و به تأثیر نفوذ وي، پنج تن از سران ] یعنی بعداً پیدا کرد[معتبر داشت 

محمد غالباً به  .شوند میو منابع احادیث پرحرمت اسالمی محسوب  6روند به شمار می] ص[شگانۀ محمد اصحاب ش

قریش در آغاز کار دعوت او را . کرد ساخت و تبلیغ یکتاپرستی می رفت و زایران را مخاطب خویش می دورن کعبه می

ند، بلکه در قبال آن صبوري کردند؛ مشرکان گفتند عقلش سبک است، و پیشنهاد کردند که به خرج جدي نگرفت

و همینکه به دین ایشان حمله برد و گفت مراسمی که در کعبه به  کند،خود او را به نزد طبیبی بفرستند که عالجش 

براي دفاع از دین خویش که مایۀ گذرانشان بود به پا خواستند، و اگر   حقیقت پرستش بتان است، کنند در پا می

ابوطالب به دین نو نگرویده بود، اما، در نتیجۀ . حمایت بیدریغ عمویش ابوطالب نبود او را بسختی آزار کرده بودند

.یش حمایت کنداي که به رسوم قدیم عرب داشت، ناچار بود از افراد قبیلۀ خو عالقه
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کردند، زیرا از وقوع فتنه میان قبایل بیم داشتند، اما  و پیروان آزاد وي چندان خشونت نمی] ص[قریش با محمد 

توانستند بدون آنکه رسوم قبیله را نقض کرده باشند دربارة بردگانی که مسلمان شده بودند تدابیري را که  می

بعضی از آنها را به زندان کردند و بعضی دیگر را ساعتها . گردانید اعمال کنندپنداشتند آنها را از دین نو باز تواند  می

نقره   ابوبکر از سالها تجارت خود چهل هزار سکۀ. دادند داشتند و آبشان نمی سر برهنه در آفتاب سوزان نگاه می

بردگان مسلمان خرج سکه را در راه آزادي تعدادي از  35000اندوخته بود؛ چون سرگذشت این بردگان را بدید، 

قریش  .کردنیز با این سخن که اگر کسی به اکراه از دین خویش بازگردد گناهی ندارد، کار را آسان ] ص[محمد . کرد

اي که نسبت به  نجهکرد بیشتر از اعتقادات وي خشمگین شدند و شک نسبت به بردگان می] ص[از توجهی که محمد 

کردند چنان باال گرفت که پیامبر به ناچار به آنها اجازه یا دستور داد که به حبشه مهاجرت کنند؛  مسلمانان فقیر می

).615(و پادشاه مسیحی آنجا مقدم ایشان را بگرمی پذیرفت

عمربن . ح اهمیت داشتاي رخ داد که در تاریخ اسالم چون گرویدن بولس حواري به دین مسی یک سال بعد حادثه

وي مردي نیرومند بود، . کرد به دین نو گروید خطاب که از دشمنان سرسخت اسالم بود و به شدت با آن مخالفت می

اسالم وي اعتمادي را که مسلمانان آزار دیده بدان . در جامعه مقامی معتبر داشت، در شجاعت اخالقی کم نظیر بود 

بدین ترتیب،  .درآیندنگیخت و هم سبب شد که بسیاري از اعراب به دین نو حاجت فراوان داشتند در ایشان برا

. دادند، آشکارا به دعوت مردم دست زدند مسلمین، که تا این زمان مراسم دینی خود را دور از چشم مردم انجام می

به عهده داشتند، گردآمدند و پیمان کردند که مناسبات خود را با آن گروه از بنی قریش، که دفاع از خدایان کعبه را 

و خاندان ] ص[بسیاري از هاشمیان، که محمد . دانستند قطع کنند را وظیفۀ خود می] ص[هاشم که دفاع از محمد 

ه ببرند که در آنجا ابوطالب براي احتراز از خونریزي مصمم شدند، به یک درة دورافتادة مکه پنا وي از آن جمله بودند،

این تفرقه دو سال تمام در میان قبایل بود و پس از آن بعضی مردان قریش ). 615(از آزار ایشان جلوگیري تواند کرد 

  .هاي خویش بازگردند، و تعهد کردند که دیگر آزارشان نکنند از لجاج باز آمدند و به هاشمیان گفتند به خانه

سه حادثۀ بزرگ براي  619عدود بودند از این پیشامد خوشحال شدند، ولی به سال مسلمانان مکه که گروهی م

کسان نسبت به او وفادارتر بود و بیش از همه دعوتش را تأیید  در این سال خدیجه که از همۀ. رخ داد] ص[محمد 

دانست از  که می، ]ص[کرد درگذشت، و هم ابوطالب که پشتیبان و مدافع وي بود از جهان چشم پوشید؛ محمد  می

کید مکیان در امان نیست و هم از پیشرفت بسیار کند دعوت در مکه رنجیده خاطر بود، به طائف که شهري خوش 

زیرا بزرگان شهر مصلحت . هوا در نود و شش کیلومتري شرق مکه است سفر کرد، ولی طائف او را نپذیرفت

ها به  را در کوچه] ص[از دین نو بیمناك شدند و محمد  مردم نیز. دیدند اشراف تجارت پیشۀ مکه را برنجانند نمی

در آنجا سوده را که . استهزا گرفتند و سنگ به سویش انداختند، به حدي که ساقهایش خونین شد و به مکه بازگشت

زنی بیوه بود بگرفت و، در این وقت که پنجاه سال داشت، از عایشه، دخترك هفتساله و زیباي ابوبکر، خواستگاري 

.دکر

المقدس رفت، آنجا پاي دیوار ندبه، که از بقایاي  شبی چنان دید که از بستر به بیت. در این اثنا وحی ادامه داشت

معبد یهود بود، اسب بالداري را که براق نام داشت در انتظار خود دید که وي را به آسمانها پرواز داد و از آنجا باز 

به برکت این سیر شبانه بود که . ا دوباره به بستر خویش در مکه بازگشتپس از آن، پیامبر با وضعی معجزه آس. آورد

  .بیت المقدس سومین شهر مقدس مسلمانان شد
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آمدند به دین خویش دعوت کرد، و  بازرگانانی را که از مدینه براي زیارت کعبه به مکه می] ص[محمد  620به سال 

پیامبر مبعوث و روز حساب به نظرشان ناآشنا نبود و به وسیلۀ بعضی از آنها دعوتش را پذیرفتند، زیرا یکتاپرستی و 

یهودیان مدینه با آن انس گرفته بودند وقتی این بازرگانان به شهر خویش بازگشتند، دوستان خود را به دین نو 

مانه به ، هفتاد و سه تن از مردم مدینه محر622به سال . بسیاري از یهودیان نیز به دعوت نو اقبال کردند. خواندند

از آنها ] ص[محمد . آمدند و او را دعوت کردند که به شهرشان مهاجرت کند و در آنجا اقامت گزیند] ص[نزد محمد 

کنند از او دفاع خواهند کرد؟ و آنان قسم خوردند که چنین  پرسید آیا همان طور که از فرزندان خود دفاع می

پاسخ ] ص[اثناي دفاع از او کشته شوند، پاداششان چیست؟ محمد خواهند کرد؛ ولی، ضمناً از او پرسیدند که اگر در 

  . داد که پاداش آنها بهشت است

وي، که به دشمنی بنی هاشم خو گرفته بود، آزار  .شددر این هنگام ابوسفیان، نوادة امیه، پیشواي قریش در مکه 

شاید شنیده بود که پیامبر سر مهاجرت از مکه دارد، و بیم داشت که کار وي در . را از سر گرفت] ص[پیروان محمد 

کسانی را مأمور کردند که  قریشمدینه بنیاد گیرد و به جنگ مکه و خدایان کعبه قیام کند؛ در نتیجۀ تحریض او، 

از قضیه خبردار شد و با ابوبکر به غار ثور که ] ص[محمد . بگیرند و شاید گفته بودند که وي را بکشند را] ص[محمد 

فرستادگان قریش سه روز به جستجوي ایشان بودند، ولی نتوانستند آنها را . یک فرسخ با مدینه فاصله دارد رفتند

دو شتر آوردند که شبانه بر آن سوار شدند و راه شمال پیش گرفند و، پس از چندین روز  ابوبکرآنگاه پسران . بیابند

سپتامبر سال  24مطابق ] (در دوم ربیع االول[ راهپیمایی ـ که سیصد و بیست کیلومتر مسافت را سپرده بودند ـ 

اند و جلوتر از آنها به آنجا  گفتند از زیارت مکه آمده یدویست تن از مسلمانان، که م. به مدینه رسیدند) مسیحی 622

. هاي مدینه به استقبال پیامبر ایستاده بودند رسیده بودند، با گروهی از مردم شهر که مسلمان شده بودند بر دروازه

، )622یۀ ژوئ 16مطابق (هفده سال بعد، عمر غرة محرم ـ ماه اول سال عربی ـ را، که این هجرت در آن رخ داده بود 

.مبدأ تاریخ اسالم قرار داد

III  -  م630-622: در مدینه] ص[محمد  

  هـ ق  1.9

نامیده شد، در غرب فالت مرکزي عربستان قرار داشت؛ از لحاظ هوا » شهر پیامبر«یثرب، که بعدها مدینۀ النبی یا 

به ] ص[وقتی محمد . ه بودرسید و داراي صدها باغ و نخلستان و مزرع نسبت به مکه مانند بهشت عدن به نظر می

ها یکی پس از دیگري تقاضا کردند که نزد ایشان مقیم شود، و بعضی از آنها مهار شترش را  شهر درآمد، دسته

اما جواب وي . گرفتند تا از ادامۀ سیر آن جلوگیري کنند و، به اقتضاي رسوم عربی، در تقاضاي خود مصر بودند می

بدین طریق ایشان را از رقابت باز داشت، » بگذارید برود که مأمور است؛«: مودفر نشان یک سیاست کامل بود که می

در جایی که ] ص[محمد . کرد بایست توقف کند رهبري می برد و به جایی که می زیرا فقط خدا بود که شتر را راه می

بعدها . اي عایشهشتر توقف کرد مسجدي ساخت و در مجاورت آن، دو خانه بنا کرد، یکی براي سوده و دیگري بر

  .منازل دیگري براي سایر زنان بر آن افزود

مکه را رها کرد، بسیاري از روابط خویشاوندي را بریده بود؛ و چون در مدینه اقامت گزید، ] ص[هنگامی که محمد 

ودند، درصدد برآمد در دولت جدید برادري دینی را جانشین روابط خونی کند و از رقابت مهاجرین، که از مکه آمده ب
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بدین جهت هر یک از مهاجران را  7.و انصار، که مسلمانان مدینه بودند، جلو گیرد، زیرا آثار این رقاتب نمایان شده بود

در نخستین مراسمی که در مدینه . با یکی از انصار برادرخوانده کرد و گفت تا هنگام نماز در مسجد با یکدیگر باشند

. ، و حاضران همین کلمه را با صداي بلند تکرار کردند»اهللا اکبر«اي بلند گفت برپا شد پیامبر به منبر رفت و به صد

آنگاه، در همان حال که پشت وي به جمعیت بود، خدا را سجده کرد و از منبر فرود آمد، و چون به پایین رسید، سه 

، دین نو را اسالم نامیدند ـ بدین جهت. ها نشان فروتنی و اطاعت از خدا بود بار دیگر خدا را سجده کرد، و این سجده

آنگاه به حاضران  8.و سلم که به معنی صلح است، و پیروان آن را مسلم خواندند  یعنی تسلیم، به معنی اطاعت صرف،

هنوز هم مسلمانان در شرق و غرب جهان، در مسجد و . توجه کرد و دستور داد که تا ابد این مراسم را حفظ کنند

اي هست که در  از پی نماز خطبه. کنند سجد نیست، هنگام نماز، این رسوم را رعایت میصحرا یا دیار بیگانه که م

.شد زمان پیامبر ضمن آن وحی تازه اعالم و طرح کار و سیاست هفته تعیین می

بایست قسمت روزافزونی از وقت خویش را به تنظیم امور  و بناچار می 9پیامبر در مدینه یک حکومت دنیوي بنیاد کرد

و همۀ . اعی و اخالقی و مناسبات سیاسی قبایل و امور جنگی صرف کند، زیرا کار دین و دنیا از هم جدا نبوداجتم

بدین ترتیب محمد . امور دنیا و دین، چنانکه در بین پیروان دین یهود نیز رسم بود، به دست پیشواي دین سپرده بود

پس گروه بزرگی از . درت بی چون و چراي او تن ندادنداما همۀ مردم مدینه به ق 10.، هم قیصر بود و هم مسیح]ص[

آنها را به ] ص[یافتند و محمد  اعراب ناخرسند مدینه، که سنتهاي قومی و آزادیهاي خود را دستخوش نابودي می

یهودیان مدینه از این . جنگ کشانیده بود، دین نو و مناسک آن را به دیدة تردید نگریستند و در برابر آن ایستادند

. کردند دادند و از ادامۀ تجارت با مکیان خودداري نمی مله بودند، که همچنان به دین خود دلبستگی نشان میج

  :مفاد این پیمان قریب بدین مضمون است. با این یهودیان پیمانی بست که نشان کمال مهارت بود] ص[محمد 

یامبر خدا بر گروندگان به دین که بدانند این پیمانی است که از طرف محمد صلی اهللا علیه و آله، برگزیده و پ

مسلمین یک امت بیش نیستند و باید در تمام شئون زندگی مانند شخصیت فردي قیام کنند و به شرایط زیر بین 

  :یهود پیمان بندند

در موقع لزوم، مسلمین از یهود نصرت و ) 2. یهود و مسلمانان در حال صلح حقوق مساوي خواهند داشت)1

مسلمین با یهود به ) 4. یک ملت محسوب خواهند شد) یثرب(یهود با ساکنین مدینه ) 3. ند کردحمایت خواه

. یهود در به جا آوردن اعمال دین، مانند مسلمین، آزادي خواهند داشت) 5. دوستی و محبت رفتار خواهند کرد

اگر کسی بر ) 7. اهند کردباشند، از آنها نیز حمایت خو می) حلیف(قبایلی که با یهود همعهد و همسوگند ) 6

طرفین دوستان یکدیگر را ) 8. یهودي تعدي کرد، مسلمین تعاقب خواهند کرد و او به قصاص خواهد رسید

اگر اختالفی میان  )9. احترام خواهند کرد، و یهود در حفظ مدینه و اطراف شهر با مسلمین تشریک مساعی کنند

تصفیه و حکومت خواهد » قرآن مجید«و » تورات«وجب حکم به م] ص[رسول خدا  یهود و مسلمانان پیدا شد،

   .گردیداین پیمان میان یهود و مسلمانان بسته شده و مبادله ) 10. فرمود

اع، این پیمان را بزودي همۀ طوایف یهود که در مدینه و اطراف بودند، یعنی بنی نضیر و بنی قریظه و بنی قینق

مشکل را چنان این ] ص[محمد . به مدینه باعث کمبود غذا در مدینه شد مکیمهاجرت دویست خاندان  .. . .پذیرفتند

ان داد، به رسم پس به پیروان خود فرم. به دست آوردن غذا از هر جا که شد: کنند حل کرد که مردم گرسنه می

شد،  وقتی این غارتها با پیروزي قرین می بتازندگذشتند  معمول قبایل عرب، به کاروانهایی که از حدود مدینه می
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هر که در این . نهاد می داد و یک پنجم باقی را براي کارهاي دینی و خیریه باقی چهار پنجم غنایم را به مهاجمان می

ها مکرر  حمله به قافله. دادند، و پاداش خود او بهشت بود اش می شد، سهم غنیمت او را به زن بیوه تصادمها کشته می

شد و تعداد مهاجمان فزونی گرفت و بازرگانان مکه، که زندگی اقتصادیشان وابسته به امنیت کاروانها بود، متوحش 

یکی از این تصادمها در آخرین روز رجب بود ـ یکی از . و مسلمانان برآمدند] ص[محمد شدند و درصدد انتقام از 

کنند ـ و ضمن آن یکی کشته شد؛ این کار براي مردم مکه و  ماههاي حرام که در آن اعراب از جنگ خودداري می

ه سال دوم هجرت ب. آمیز بود شد، وهن مدینه، و هم نسبت به رسوم عرب که از روزگار قدیم بدقت رعایت می

ابوسفیان، . رفت راه بست با سیصد تن از مسلمانان مسلح بر کاروانی که از شام به مکه می] ص[، محمد )م623(

پیشواي قافله، از قضیه خبر یافت و راه خود را بگردانید و به طلب کمک کس به مکه فرستاد؛ نهصد تن از مردان 

رة بدر، در فاصلۀ سی و دوکیلومتري جنوب مدینه، برابر یکدیگر قریش از مکه خارج شدند و دو سپاه کوچک در د

رسید، ولی او شخصاً  در این جنگ شکست خورده بود کار وي و اسالم به پایان می] ص[اگر محمد . قرار گرفتند

ن به فرماندهی را به عهده گرفت، بر قریش پیروز شد، و کار اسالم باال گرفت و مسلمانان با اسیران و غنایم فراوا

از میان اسیران، کسانی که در مکه بیشتر از دیگران مسلمانان را آزار کرده بودند ). م 624ژانویۀ (مدینه بازگشتند 

ابوسفیان با کاروان از خطر جست و مسلمانان را تهدید . آزاد کردند 11کشته شدند، و بقیه را در مقابل فدیۀ سنگین

سید، با خانوادة کشتگان همدردي کرد و دلداري داد و گفت که بر وقتی به مکه ر. کرد که انتقام خواهد گرفت

آنگاه سوگند خورد که . کشتگان خود گریه نکنند و مرثیه نگویند که جنگ دنباله دارد و انتقام آنها گرفته خواهد شد

. برنخیزد، زن خود را نبیند] ص[تا بار دیگر به پیکار محمد 

از جمله، زنی . فته بود، رسوم جنگ را به کار بست و به دفع مخالفان پرداخت، که از پیروزي بدر نیرو گر]ص[محمد 

شاعر به نام عصما در اشعار خود بدو تعرض کرد؛ عمیر، که یک مسلمان نابینا بود، شبانه به خانۀ او رفت و در حال 

  .اش را درید خواب با شمشیر سینه

: پیامبر گفت» .آري اي پیامبر خدا«: وي جواب داد»اي؟ تهآیا تو عصما را کش«: از عمیر پرسید] ص[روز بعد محمد 

: پیامبر فرمود » آیا از این جهت مسئولیتی به عهدة من هست؟«: عمیر گفت. »خدا و پیامبرش را یاري کردي«

همچنین، یکی از یهودیان به نام ابوعفک که نزدیک » .خیر، در این مورد حتی دو گوسفند با هم درگیر نخواهند شد«

سال داشت پیامبر را هجو کرد؛ دو تن از مسلمانان او را که در حیاط خانه اش خفته بود کشتند؛ و شاعر دیگري صد 

را علیه یهودیان مصمم ] ص[به نام کعب ابن اشرف، که مادرش یهودي بود و در مدینه اقامت داشت، وقتی محمد 

کرد که انتقام شکست خویش را بگیرند و از زنان ها سرود و قریش را تحریض  دید، از اسالم روي گردانید و قصیده

پیامبر فرمود کیست که شر ابن اشرف را کوتاه کند؟ روز . مسلمان سخن به میان آورد و خشم مسلمانان را برانگیخت

ین گونه کارها دفاعی مشروع بود که در مقابل خیانتکاران به نظر مسلمانان ا .انداختندسر شاعر را پیش پاي وي  بعد، 

. رئیس دولت بود و حق داشت که دشمنان را محکوم کند] ص[محمد . کردند می

دوستی یهودیان مدینه نسبت به دینی که تمایالت جنگی داشت و از آغاز کار آن را همانند دین خود دیده بود 

اند به  گفت اسالف یهود ظهور وي را بشارت داده کرد و می تورات می از] ص[تفسیري را که محمد . دوامی نیافت

از زبان خدا گفت که یهودیان کتاب خدا را تحریف کرده، پیامبران خویش را کشته، و ] ص[و محمد   استهزا گرفتند،

ایستادند؛  جانب آن میالمقدس را قبله کرده بود و مسلمانان هنگام نماز به  پیامبر بیت. اند از تصدیق مسیح ابا ورزیده

در  12.مکه و کعبه را قبله قرار داد، و یهودیان گفتند که او به بت پرستی بازگشته است) م 624(به سال سوم هجرت 
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همین اوقات یک زن مسلمان به بازار یهودیان بنی قینقاع رفت؛ هنگامی که در دکان زرگري نشسته بود، یک یهودي 

آن زن چون برخاست و وضع را بدید از رسوایی . سر به باالي لباسش پیوستبدجنس دامن لباس وي را از پشت 

پیروان ] ص[محمد . یکی از مسلمانان، یهودي گنهکار را به قتل رسانید و برادر یهودي، مسلمان را کشت. بگریست

را پذیرفت و  تسلیمشان. خویش را گردآورد و مدت شانزده روز یهودیان بنی قینقاع را محاصره کرد تا تسلیم شدند

  .تعداد ایشان هفتصد نفر بود. فرمان داد تا با لوازم و اثاث خود از مدینه بیرون روند و از امالك خود چشم بپوشند

قیام کند، یک ] ص[کار ابوسفیان مایۀ شگفتی است، که غیظ خود را فرو خورد و پیش از آنکه براي جنگ محمد 

رسید، در نزدیک  با سپاهی که شمار آن به سه هزار می) م 625اوایل (سال تمام منتظر ماند و به سال سوم هجرت 

پانزده زن، و از جمله زنان ابوسفیان، همراه سپاه آمده . فرود آمد احد، که در فاصلۀ پنج کیلومتري شمال مدینه است،

فقط یک ] ص[محمد  .انگیز خود هیجان سپاهیان را بیفزایند و به انتقام تحریکشان کنند هاي غم بودند تا با نغمه

هزار سپاهی در این جنگ بسیج کرد و خود نیز دلیرانه جنگید و زخمهاي بسیار برداشت و سرانجام از عرصۀ پیکار 

حمزه، عموي پیامبر، در جنگ کشته شد، و هند ـ معروفترین زنان . بیرون برده شد و مسلمین شکست خوردند

خاك افتاده بودند و پدرش به دست حمزه کشته شده بود ـ جگر  ابوسفیان که پدر و عمو و برادرش در جنگ بدر به

ابوسفیان . او را به دندان جوید و به این اکتفا نکرده، از پوست و ناخن وي خلخال و دستبند براي خود ساخت

بهبود ] ص[شش ماه پس از این واقعه، محمد . کشته شده است، و پیروزمندانه به مکه بازگشت] ص[پنداشت محمد 

کردند، حمله برد  دادند و براي قتل او توطئه می ت و به یهودیان بنی نضیر، که قریش را بر ضد مسلمانان یاري مییاف

و، پس از سه هفته محاصره، به آنها اجازه داد از مدینه بروند و هر خانواده به قدر بار یک شتر از لوازم خود همراه 

درآمد، که قسمتی را خاص خود نگاه داشت و بقیه را ] ص[د نخلستانهاي پربرکت بنی نضیر به تصرف محم. ببرد

خواست گروههاي دشمن را از اطراف خود  ، که با مکیان در جنگ بود، می]ص[محمد . میان مهاجران تقسیم کرد

.دور کند

ظه رسید و یهودیان بنی قری ، قریش و ابوسفیان، با سپاهی که شمارآن به ده هزار می)م 626(به سال پنجم هجري 

، که در میدان جنگ قدرت مقابله با این ]ص[محمد . نیز کمک مؤثر ایشان بودند، حمله بر مسلمانان را از سر گرفتند

قریش بیست روز مدینه را . نیروي بزرگ را نداشت، ترجیح داد که براي دفاع از مدینه خندقی در اطراف آن حفر کند

با سه ] ص[هاي خود بازگشتند؛ بالفاصله، محمد  آورد، به خانهمحاصره کردند، و چون باران و طوفان به ستوهشان 

چون تسلیم شدند، اسالم میان مسلمانی و مرگ مخیرشان . هزار تن از مسلمانان به یهودیان بنی قریظه حمله برد

در این . ششصد مرد جنگجوي آنها کشته و در بازار مدینه دفن شدند، و زنان و کودکانشان به فروش رفتند. کرد

در کار فرماندهی مهارت یافته بود، زیرا در اثناي ده سال اقامت در مدینه شصت و پنج حملۀ ] ص[هنگام محمد 

در عین حال، وي سیاستمداري دقیق . جنگی ترتیب داد که فرماندهی بیست و هفت حمله را شخصاً بر عهده داشت

ي، هم با مهاجران در آرزوي دیدار خانه و و. دانست که چگونه جنگ را به طریق صلح ادامه باید داد بود و می

کسانشان که در مکه به جا مانده بودند همدلی داشت، و هم با مهاجر و انصار در آرزوي زیارت کعبه که به روزگار 

همچنانکه مسیحیان اولیه دین مسیح را صورت تکامل یافتۀ دین . جوانی برایشان اهمیت بسیار داشت شریک بود

به سال ششم هجري . پنداشتند مسلمین نیز آیین محمدي را تکامل یافتۀ ادیان االهی پیشین میدانستند،  یهود می

، به پیشنهاد صلح، کس پیش قریش فرستاد و تعهد کرد که اگر بگذارند مراسم حج را انجام ]ص[محمد ) م 628(

  .دهد، متعرض کاروانهایشان نشود
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ط بر این است که یک سال تمام بی زد و خورد بگذرد، و محمد سران قریش پاسخ دادند که قبول این پیشنهاد مشرو

پس از آن . دو طرف شرایط صلح دهساله را امضا کردند 14.با قبول این شرط پیروان خود را وحشت زده کرد] ص[

یهودیان . اي به یهودیان خیبر، که در فاصلۀ شش روز راه در شمال خاوري مدینه اقامت داشتند، انجام گرفت حمله

به . تن از آنها کشته شدند؛ سرانجام، بقیه تسلیم شدند 93سختی از خویشتن دفاع کردند، و در اثناي زد و خورد ب

آنها اجازه داده شد در محل خود بمانند و زمین را زراعت کنند، به شرط اینکه همۀ امالکشان متعلق به مسلمانان 

بدین ترتیب، این عده از جنگ ضرري ندیدند، مگر . ندباشد و یک نیمه از محصوالت خود را به فاتحان تسلیم کن

پیشوایشان کنانه و پسر عمویش که، چون قسمتی از دارایی خود را نهان کرده بودند، سرشان را از دست دادند، 

. صفیه، یک دختر هفدهسالۀ یهودي، که نامزد کنانه بود، به صف زنان پیامبر درآمد

مدینه، که شمارشان دو هزار بود، با مسالمت وارد مکه شدند؛ قریش به  مسلمانان) م 629(به سال هفتم هجري 

محمد . و پیروانش هفت بار بر کعبه طواف کردند] ص[محمد . ارتفاعات مجاور رفتند تا با مسلمانان برخورد نکنند

انان آن را تکرار االاهللا سر داد، و مسلم ، به نشان احترام، حجراالسود را با عصاي خود لمس کرد و نداي الاله]ص[

اي از بزرگان قریش ـ از جمله خالد بن ولید و  رفتار منظم و شور مسلمین تبعیدي در مکیان اثر کرد و عده. کردند

بعضی قبایل صحرانشین مجاور مکه با پیامبر . عمر و عاص، از سرداران بزرگ اسالم در دوران بعد ـ مسلمان شدند

گفتنی است که چون پیامبر به . بمانند، ولی در جنگها با وي همدستی کنند پیمان بستند که بر معتقدات خود باقی

  .با توسل به قدرت خویش، مکه را به تصرف درآورد تواند،  مدینه بازگشت، دریافت که می

دو سال بیشتر از صلح نگذشته بود که یکی از قبایل همپیمان قریش شرایط صلح را نقض کرد و بر یکی از قبایل 

ابوسفیان، که از . پس، پیامبر ده هزار مرد فراهم آورد و به جانب مکه هجوم برد). م 630هـ ،  8(هجوم برد مسلمانان 

. بسیار کریمانه بود] ص[العمل محمد  عکس. نیروي مسلمانان مطلع بود، گذاشت تا بدون مقاومت وارد مکه شوند

بتانی را که داخل کعبه و اطراف آن . می اعالم کرددربارة همۀ مردم مکه، به جز دو سه تن از دشمنان خود، عفو عمو

مکه را شهر مقدس اسالم قرار . بود در هم شکست؛ اما حجراالسود را به جاي گذاشت و بوسیدن آن را مقرر داشت

قریش از مقاومت مستقیم دست برداشت، و مردي که هشت . داد و اعالم کرد که از آن پس کافري وارد آن نشود

  .یان دل به مهاجرت داده بود فرمانرواي مکه شدسال از آزار مک

IV  : م 632-630: پیامبر پیروز

  هـ ق 11 –هـ ق  9

در این دو سال، از . عمدتاً در مدینه گذرانید پیامبر دو سال آخر زندگی خود را، که همواره با پیروزیهایی قرین بود،

کعب بن زهیر، بزرگترین شاعر عرب . ا گردن نهادپس اتفاقات ناچیز، همۀ عربستان تسلیم قدرت وي شد و اسالم ر

در آن روزگار، که در بعضی قصاید خود پیامبر را هجا گفته بود، به مدینه آمد، تسلیم وي شد، و اسالم آورد، و پیامبر 

پیامبر  .دادخویش را به عنوان جایزه بدو   بردة] ص[اي غرا سرود و محمد  کعب در مدح پیامبر قصیده. از او درگذشت

اي مختصر، در انجام  با مسیحیان عربستان پیمان بست و تعهد کرد که از آنها حمایت کند و، در مقابل پرداخت جزیه

ادشاهان به گفتۀ مورخان، در همین دوران، قاصدان به سوي پ. مراسم دین خود آزاد باشند، ولی از ربا منعشان کرد

هاي پیامبر جواب  ظاهراً کسی از اینان به نامه. روم و ایران، امیر حیره، و غسانیان فرستاد و به دین نو دعوتشان کرد
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نگریست  به دیدة متفکري بیطرف می وي جنگهاي ایران و روم را، که براي هر دو طرف خسارتهاي بسیار داشت،. نداد

  .ه قدرت خود را خارج از حدود عربستان بسط دهدو ظاهراً به هیچ وجه در اندیشه نبود ک

حتی به . قضا، دین، و جنگ توجه کامل داشت گرفت، زیرا به جزئیات امور تشریع، کار حکومت همۀ وقت او را می

اعراب، مانند یهودیان، سال را به دوازده ماه قمري تقسیم . تقویم توجه کرد و آن را براي پیروان خود نظم داد

فرمان داد که سال ] ص[محمد . افزودند که با سال شمسی برابر شود هر سه سال یک ماه بر آن میکردند و  می

اسالمی همیشه دوازده ماه باشد، که هر ماه سی روز یا بیست و نه روز بود، و طبعاً نتیجه چنان شد که از آن پس 

. نیم یک سال از تقویم گرگوري جلو افتادتقویم اسالمی با فصول سال انطباق نداشت و از این رو هر سی و دو سال و 

اي دربارة قانون نیاورد و در کار  پیامبر یک قانونگذار به روش علمی نبود و براي امت خود کتابی یا خالصه

کرد، چنانکه دربارة امور عادي زندگی نیز دستورات الزم از طریق  قانونگذاري، به اقتضاي مقام، براساس وحی عمل می

  .شد وحی اعالم می

کرد که بعضی  رسید، از فرط تواضع محبوب همگان بود و بارها اعتراف می با آنکه پیامبر شخصاً به همۀ امور می

دانستند  پنداشتند و از مرگ و سهو بر کنار می و به کسانی که او را فراتر از انسانی عادي می 16داند چیزها را نمی

گاه وحی خدا دربارة کارهاي . آورد غیب آگاه است یا معجزه میهیچ وقت ادعا نکرد که از عالم . کرد اعتراض می

اش ـ وحی به تأیید رفتار  شد، چنانکه در مورد ازدواج وي با همسر زید ـ پسر خوانده انسانی و شخصی او نیز نازل می

.وي آمد

ته باشیم که کثرت اند، ولی باید به یاد داش گیري مردم مغرب زمین شده ده زن و دو کنیز وي مایۀ حیرت و خرده

مرگ و میر مردان در میان سامیان عصر قدیم و آغاز قرون وسطی تعدد زوجات را در نظر آنها به مقام یک ضرورت 

در نظر پیامبر نیز تعدد زوجات یک موضوع عادي و بی اشکال بود، . حیاتی و تقریباً یک وظیفه اخالقی باال برده بود

حدیث مشکوکی از . گرفت، اما هدف وي اشباع تمایالت جنسی نبود رر میبدین جهت، با خاطري آسوده، زنان مک

بعضی » .عطر، زن، و نماز: سه چیز از دنیاي شما محبوب من است«: فرموده بود] ص[اند که محمد  عایشه نقل کرده

انده بودند؛ هاي فقیري بود که از پیروان یا دوستان وي به جا م ازدواجهاي وي به سائق نیکوکاري و ترحم به بیوه

خواست به وسیلۀ آن مناسبات خود را  مانند ازدواج با حفصه، دختر عمر، که می بعضی دیگر ازدواجهاي مصلحتی بود،

شاید بعضی . خواست بدین وسیله دوستی قدیم را جلب کند با پدرش محکم کند، یا با دختر ابوسفیان که می

به جز . شد، و این آرزویی بود که مدتها از آن محروم مانده بودکرد که پسري داشته با ازدواجها را به این امید می

از همۀ فرزندانی که از خدیجه آورد فقط . خدیجه، همۀ زنانش عقیم بودند، و این قضیه دستاویز دشمنانش شده بود

وي سخت فرزندي آورد که از تولد   از ماریۀ قبطیه، که نجاشی حبشه بدو اهدا کرده بود،. فاطمه باقی مانده بود

  .پانزده ماه بیشتر زنده نماند) ابراهیم(خوشحال شد، ولی این پسر 

وعدة بهشت به . اما وي به مطالبات زنان اعتنا نداشت  غالباً خانۀ او با نزاعها و رقابتها و توقعات مالی زنان آشفته بود،

گذرانید،  ر شب را نزد یکی از آنها میه. کرد داد و قسمتی از وقت خود را به رعایت عدالت میان آنها صرف می آنها می

ولی عایشه بیش از دیگران مورد توجه بود، و این امر موجب . اي خاص خود نداشت زیرا فرمانرواي همۀ عربستان خانه

  :پس این آیه نازل شد. خشم زنان دیگر وي شد

www.IrPDF.com



١٨۶۴

پذیر، و هر که را خواهی به خود تو اي رسول، هر یک از زنانت را خواهی نوبتش مؤخردار و هر که را خواهی به خود ب

این بهتر شادمانی دل و   خواندي، باز بر تو باکی نیست،] به مهر[از خود راندي اگرش ] به قهر[مپذیر و همان را که 

بلکه به آنچه ایشان را اعطا کردي همه خشنود باشند، و . روشنی دیدة آنهاست و هرگز هیچ یک باید محزون نباشد

   .استشما مردم است آگاه است و خدا دانا و بردبار  خدا به هر چه در دل

هایی که بتوالی در آنها اقامت گرفت همگی از خشت  خانه. زندگی پیامبر، جز در مورد زنان و قدرت، بسیارساده بود

هایی از موي بز یا کرك  ها از شاخۀ خرما بود و درب آنها پردهسقف آن. بودند و بیش از دو متر و نیم بلندي نداشتند

دوخت، یا لباس خود  دیدند که پاپوش خود را می بارها او را می. شد بستر وي تشکی بود که بر زمین گسترده می. شتر

یا از بازار  دوشید، و کرد، یا بز خانگی را در حیاط می زد، یا آتش روشن می کرد، یا خانه را جارو می را وصله می

خوراك عمدة وي خرما و نان جو . کرد خورد و پس از غذا انگشتان خود را پاك می با دست غذا می. خرید خوراکی می

شراب را که بر دیگران حرام کرده بود هرگز . گرفت بود، شیر و عسل همۀ تجملی بود که گاهی از آن بهره می

با . و با مهابت رو بود، و در مقابل گردن فرازان مغرور، بزرگ،  دهبا بزرگان خوش برخورد و با ضعیفان گشا. ننوشید

. جست گذشت شرکت می اي که بر او می کرد، در تشییع هر جنازه یاران خود سختگیر نبود، از بیماران عیادت می

براي غذا دعوت برده را . کرد، دوست نداشت که نسبت بدو با تکریم خاص رفتار کنند هرگز به ابهت قدرت تظاهر نمی

با آنکه از غنیمت و منابع دیگر مال . کرد کاري که قوت و فرصت انجام آن را داشت به برده واگذار نمی. پذیرفت می

داد از کم هم  کرد؛ آنچه براي خودش تخصیص می براي خانوادة خود بسیار کم خرج می  فراوان به دست او می رسید،

. کرد رسید صرف صدقات می می کمتر بود؛ قسمت اعظم مالی را که به دست او

کرد، و  کشید، موي خود را رنگ می زد، سرمه می عطر می. مثل همۀ مردم، به وضع ظاهر خود توجه خاص داشت

ها نگاه  بود، و شاید آن را به منظور مهر کردن اسناد و نامه» محمد رسول اهللا«انگشتري به دست داشت که نقش آن 

بسیار حساس بود، تحمل بوهاي ناخوش یا صداي زنگ یا . ین و دلپذیر بودصداي وي زنگدار و شیر. داشت می

ترین  در رفتارت میانه روي اختیار کن و سخن آرام گو، نه با فریاد بلند، که منکر و زشت«: صداهاي بلند را نداشت

. شد شد که غمین بود و ناگهان خوشحال و خوشگفتار می بانی بود، بسا میحساس و عص 57 .استصداها صوت االغ 

اي ابو هریره، دیر به دیر بیا تا «: کرد فرمود مزاحی شیرین داشت، یک بار به ابوهریره که بسیار نزد وي آمد و شد می

توانست خشن و  قاضی عادلی بود و می. کرد ت بود و با دشمن سهل انگاري نمیجنگجویی سرسخ ».باشیمحبوبتر 

از قبیل کور کردن : بسیاري از خرافات وحشیانه را از میان برد. گر باشد، اما کارهاي رحیمانۀ وي فراوان بود خدعه

را به حد پرستش  دوستانش او. چشم بعضی حیوانات براي جلوگیري از چشم بد، یا بستن شتر متوفا بر سر قبرش

کردند،  گرفت جمع می شد، و یا آبی را که با آن وضو می پیروانش آب دهان، یا موي او را که جدا می. دوست داشتند

از نیرو و سالمت کامل ] ص[محمد . رهاند زیرا عقیده داشتند که این چیزها ایشان را از بیماري و سستی می

اما وقتی به پنجاه و نه سالگی رسید، این .مهرورزیها و پیکارهاي او شده بود برخوردار بود، و این امر سبب توفیق او در

از آن . اند پنداشت یهودیان خیبر یک سال پیش از آن گوشت زهرآلود به وي خورانیده می. هر دو رو به ضعف گذاشت

به زیارت قبور  رفت، شد؛ به گفتۀ عایشه، در دل شب از خانه بیرون می هاي نامعلوم می پس دچار تب و نوبه

گفت که  کرد و بدانان تبریک می خواست و به صداي بلند براي آنها دعا می شتافت، براي مردگان آمرزش می می

یت کرد، او شبی چنان شد که عایشه از سردرد شکا. تبها شدیدتر شد  وقتی به شصت و سه سالگی رسید، .اند مرده

. نیز سردرد داشت و به مزاح از عایشه پرسید آیا میل ندارد پیش از او بمیرد و به دست پیامبر خدا به خاك رود

از آن . عایشه مطابق معمول جواب داد که وقتی از خاك کردن وي باز گردد عروس دیگري به جایش خواهد آورد
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ز پیش از مرگ، از بستر بیماري برخاست، به مسجد رفت و سه رو. گرفت شد و باز می پس چهارده روز تب قطع می

ربیع االول  13روز . کند؛ پهلوي وي نشست تا نمازش را تمام کرد ابوبکر را دید که به جاي او امامت مسلمانان می

.بستچشم از جهان فرو   عایشه بود، ، در حالی که سرش به سینۀ)632ژوئیۀ سال  7روز (سال یازدهم هجري 

. از بزرگترین بزرگان تاریخ است] ص[اگر بزرگی را به میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم، باید بگوییم محمد 

وي درصدد بود سطح معنویات و اخالق قومی را که از گرماي هوا و خشکی صحرا به ظلمات توحش افتاده بودند اوج 

توان کسی را جز او یافت که همۀ  کمتر می. و در این زمینه توفیقی یافت که از همۀ مصلحان دیگر بیشتر بود دهد،

زیرا به دین اعتقاد داشت، به عالوه، در   وي مقصود خود را از راه دین انجام داد،. آرزوهاي خود را تحقق بخشیده باشد

ورات و ترسها و امیدهایشان کمک گرفت و در حدود فهمشان با از تص. آن روزگار نیروي دیگري در اعراب مؤثر نبود

وقتی او دعوت خویش را آغاز کرد، اعراب قبایل بت پرستی بودند که به طور متفرق در صحراي . آنها سخن گفت

وي خرافات و تعصبات را محدود کرد و به . خشک عربستان سکونت داشتند؛ ولی به هنگام مرگ او ملتی شده بودند

هودیت، مسیحیت، آیین زردشتی، و دین قدیم عربستان دینی پدید آورد ساده و روشن و نیرومند، با معنویاتی جاي ی

که اساس شجاعت و مناعت قومی بود؛ وي طی یک نسل در یکصد معرکه پیروز شد؛ و در مدت یک قرن امپراطوري 

  .بر یک نیمۀ جهان نفوذ داردعظیمی به وجود آورد ـ اینک هم، در روزگار ما، نیروي معتبري است که 

ها یادداشت

مطمئنترین وجه همان . هم آن را با تردید تلقی کرده است» لغتنامۀ آکسفرد«. این وجه اشتقاق درست نیست – 1

  .شود مصاحب دیده می» المعارف  دایرة« است که ذیل ساراسنها در 

رب االرباب یا رب االلهه بوده و بتان، » اهللا«. شود نمیدیده » اهللا«کلبی، بتی به نام » االصنام«در کتابهایی چون  – 2

شده و بعد به  گفته می» هال«و در لهجۀ شمالی » اال«در لهجۀ جنوبی  که » اهللا«. به عقیدة بتپرستان، مظهر اویند

  .تغییر یافته، خداي نامجسم است» اهللا«

. حلیمه که زنی شوهردار و آزاد بود گذرانده استکدام کنیز؟ پیغمبر دوران طفولیت را در قبیلۀ بنی سعد و نزد  – 3

  .هاي قصه پردازان است داستان ورقه و بردن خدیجه پیغمبر را نزد او، ظاهراً از بر ساخته

اما اینکه مؤلف . است] ص[اند تنها پیشگویی بحیرا دربارة آیندة محمد  آنچه تاریخنویسان از این مالقات نوشته – 4

این سفر با برخی از وجوه دین یهود و آیین عیسی برخورد کرده باشد بر چه اساسی است؟ نویسد بعید نیست در  می

با تعلیمات یهود و مسیحیت برخورد کرده ) بخصوص(در این سفر ) ص(نماید که رسول اکرم  بلکه باید گفت بعید می

  .باشد

فاسبقم «و هود به مناسبت آیۀ ) ترمذي، باب تفسیر(شیبتنی هود والواقعه : حدیثی بدین مضمون آمده است – 5

  .است که در آن سوره آمده است» کما امرت

تاریخ تحلیلی «رجوع شود به . براي توضیح بیشتر. ترتیبی که مؤلف پس از آن سه تن نوشته است قطعی نیست – 6

  .»اسالم تا پایان امویان
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مردم مدینه قریش را که از . ود داشتاین رقابت از صدها سال پیش از اسالم بین دو دستۀ شمالی و جنوبی وج – 7

از روزي که پیمان برادري . خواندند و قریش مردم مدینه را آبکش و کشتکار نامتمدن می. بیابان به شهر آمده بودند

میان مهاجر و انصار بسته شد، آتش دشمنی قحطانی و عدنانی خاموش گردید، ولی نیم قرن نگذشته بود که معاویه 

  .و تا عصر معتصم افروخته ماندآن را روشن ساخت، 

خوانده » مسلمین«، پیروان رسول به نام »أحقاف«و » نحل«هاي  هاي مکی، و از جمله در سوره در بعض آیه – 8

» مسلمین«اند، و بدین ترتیب، این نام در مدینه به مسلمانان داده نشده است، بلکه در مکه هم آنان را  شده

  .گفتند می

حکومتی تأسیس کرد که اساس آن دین بود، ولی در مواردي که با مسائل اجتماعی مربوط پیغمبر در مدینه  – 9

  .بنابراین، حکومت او دنیاوي محض نبود. خواست شد از مسلمانان نظر می می

دانیم قیصر حاکمی بود خودمختار که خود را در برابر  این تعبیر شاید از نظر مسیحیان درست باشد، ولی می – 10

دانست، در صورتی که پیغمبر در کار حکومت فرستادة خدا بود، و در دستگاه االهی  زي مسئول نمیکسی یا چی

  .مسئول

دانم مؤلف سنگینی فدیه را چگونه احساس کرده است، در حالی که بعض اسیران بدون فدیه آزاد شدند و  نمی – 11

  .اي بسیار اندك گرفته شد از بعضی هم فدیه

  .المقدس به مکه هفده ماه پس از هجرت بوده است، نه در سال سوم هجرت تغییر قبله از بیت – 12

 14کشتن ششصد مرد باالي سن . داستان کشتن ششصد تن از بنی قریظه با آن تفصیل اثر قصه پردازان است – 13

بیشتر مگر تمام جمعیت بنی قریظه چه قدر بوده است؟ براي تفصیل . نمودار وجود حداقل پنج هزار تن یهودي است

.»تاریخ تحلیلی«رجوع شود به  ،

  .کردند زیرا آنان عمق این پیمان نامه و اثر بعدي آن را که بسیار زود به سود مسلمانان ظاهر شد درك نمی – 14

. عنوان بسط قدرت در مورد پیغمبر چندان دقیق نیست، زیرا قدرت او همچون پادشاهان قدرت مطلق نبود – 15

» سباء«؛ 1، »انبیاء«؛ 79، »نساء«(» قرآن«قدرتی بود در راه بسط اسالم و مطابق بعض آیات  برد آنچه او به کار می

اسالم از نخست براي همۀ مردم آمده بود، نه براي عربستان تنها، و به همین دلیل محدود به عربستان نبود و ) 28

  .محدود به عربستان نماند

دانند و معتقدند او هرگز  شیعیان پیغمبر را معصوم می. شیعی استاین اظهار نظر موافق عقیدة مسلمانان غیر  – 16

  .اشتباه نکرد و چنان نبود که چیزي را نداند
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فصل نهم

  قرآن

  

I  - ترکیب  

کلمۀ قرآن، که به معنی یک مجموعۀ خواندنی یا یک گفتار است، به تمامی کتاب مقدس مسلمین و نیز به هر یک از 

اي از اجزاي به هم پیوسته است، و  ن نیز چون کتاب مقدس یهود و مسیح مجموعهقرآ. شود بخشهاي آن اطالق می

به خالف تورات همۀ قرآن . وحی شده است) ص(مسلمانان عقیده دارند که تمام حروف آن به وسیلۀ خدا به محمد 

. سد آن نمی  اثر یک تن است، از این جهت هیچ کتابی که به دست یک تن نوشته شده باشد از لحاظ نفوذ به پایۀ

کرد، که بر  شد امال می پیامبر در طی بیست و سه سال آخر عمر خود در اوقات مختلف آیاتی را که به او وحی می

بدون رعایت ترتیب زمانی یا منطقی،   هاي قبل، کاغذ پوستی یا پوست پاره یا برگ خرما یا استخوان ثبت، و با آیه

دگی پیامبر در یک کتاب فراهم نیامدند، ولی بعضی مسلمانان آنها را به ها در زمان زن این آیه 1.شد نگاهداري می

وقتی گروهی از این قاریان از میان رفتند و کسی که جانشین ایشان تواند شد نبود، ابوبکر، زید . خاطر سپرده بودند

روایتی، اجزاي قرآن را از  بنابر  هاي قرآن را جمع کند و زید، بن ثابت ـ بزرگ کاتبان پیامبر ـ را مأمور کرد که آیه

چون . برگهاي خرما و الواح سنگ سفید و خاطر کسان فراهم آورد؛ چون کار به انجام رسید، چند نسخه از آن نوشت

کلمات قرآن زیر و بم نداشت، بعضی قاریان در توضیح بعضی کلمات خالف کردند و قرائت متون قرآن در شهرهاي 

عثمان کوشید این اختالف را مورد . ترش بودند، مورد اختالف واقع گردیدجهان اسالم، که پیوسته در حال گس

  هایی از آن نوشت و به دمشق و کوفه و بصره فرستاد؛ از آن وقت، ، و نسخه) م 651هـ ق،  31(تجدید نظر قرار دهند 

  .قرآن در کمال صحت و حرمت محفوظ مانده است

هر قسمت بتنهایی مقصود روشن و . اپیوستگی کرده استشرایط خاص قرآن این کتاب را دستخوش تکرار و ن

کند، یا به  دهد، یا قانونی وضع می کند، یا نماز و دعایی را فرمان می اي را تقریر می رساند ـ یا عقیده مفهومی را می

فتحی نماید، یا دعوت به جنگی دارد، یا  کند، یا نقل حکایتی می پردازد، یا ترغیب به عملی می تقبیح دشمنی می

سازد، یا روش اخالقیی  کند، یا یک رسم دینی را برقرار می نماید، یا مالی مطالبه می کند، یا پیمانی انشا می اعالم می

توانیم  با اطمینان نمی. دارد دهد، و یا براي بازرگانی یا صناعت یا یکی از کارهاي مالی روشی مقرر می را توضیح می

قسمتی از آن سخنی است که . اجزاي متفرق را در یک کتاب فراهم کند قصد داشته همۀ این] ص[گفت که محمد

و . در وقت معین با شخص معینی گفته شده و فهم آن، بدون اطالع کامل از تاریخ و رسوم آن دوران، مشکل است

ول که غالباً قرآن یکصد و چهارده سوره دارد که به ترتیب طول، و نه ترتیب نز. گردند تنها مؤمنین از آن برخوردار می

هاي  چون تاریخ نزول سوره. شود هاي کوتاه ختم می هاي طوالنی آغاز و به سوره مرتب شده و از سوره معلوم نیست،

هاي مدنی که در اول قرآن آمده  سوره. بنابراین نظم موجود به خالف ترتیب تاریخ است کوتاه عموماً قدیمتر است،

هاي مکی بیشتر جنبۀ معنوي و اسلوب شاعرانه دارد و در آخر قرآن  رهسو. داراي هدف عملی و اسلوب معمولی است

.بنابراین، شایسته است که قرائت این کتاب را از آخر آغاز کنیم. است
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این روشی است که . ها، به جز فاتحه، گفتار خدا یا جبرائیل خطاب به پیامبر یا پیروان یا دشمنان اوست همۀ سوره

. توان دید اند، و همان است که در بعضی فقرات اسفار خمسۀ موسی می بر آن بوده پیامبران بنی اسرائیل نیز

اعتقاد داشت که مقررات اخالقی فقط در صورتی ممکن است در دل کسان جاي گیرد ـ و از آن چنان ] ص[محمد

انب خدا نازل بدقت اطاعت کنند که مایۀ قوت و نظم و جماعت شود ـ که مردم ایمان داشته باشند آن مقررات از ج

اسلوب . شده است؛ و این روش با اسلوب حماسی باشکوه و بالغتی که با گفتار اشعیاي نبی برابر است تناسب دارد

در . قرآن میان شعر و نثر است و بسیاري از عبارات آن موزون و مقفاست، ولی تابع وزن و قافیۀ خاص و منظم نیست

و اسلوب روان و نیرومند است و جز کسانی که با زبان عرب انس و به  هاي مکی قدیم کلمات آهنگدار و مطنطن سوره

و تشبیهات . زبان قرآن عربی خالص فصیح است. تواند چنانکه باید آن را دریابد دین اسالم دلبستگی دارند، کسی نمی

به اتفاق آرا، . تو استعارات نیرومند و روشن و عبارات دلفریب فراوان دارد که با سلیقۀ مردم مغرب زمین جور نیس

  .قرآن بهترین و نخستین کتاب نثر عربی است

II  - عقاید  

تواند بگوید که دینی بر حق یا باطل  مورخ نمی. از جملۀ مقاصد دین ایجاد یک قسم نظم و حکومت اخالقی است

طلبد بیشتر آن است که چه عوامل اجتماعی  از کجا بیاورد؟ آنچه وي می است ـ وي اطالعات کامل براي این قضاوت

و روانشناختیی مایۀ ظهور آن دین شده؛ تا چه حد توانسته است وحشیان را آدمی خوي، و بدویان را به شارمندان 

آزادي باقی شایسته مبدل کند و امید و شجاعت و ایمان را در دلهاي مأیوس نفوذ دهد؛ چه قدر براي تکامل ذهنی 

.گذاشته است؛ و چه نفوذي در تاریخ داشته است

اند، و قبول  یهودیت ، مسیحیت، و اسالم بر این اصل مهم که جهان زیر سلطۀ یک حکومت اخالقی است تأکید کرده

اند؛ یعنی اعتقاد به اینکه در جهان، شر و خلل هر چه باشد، یک  آن را شرط اساسی سالمت جامعۀ انسانی دانسته

. راند قل نیکوکار، که مردم از ادراك کنه ذاتش عاجزند، درام جهانی را به سوي یک هدف عادل و شرافتمندانه میع

اند، اتفاق دارند که این عقل جهانی خداي واحد  این سه دین، که در تکوین معنویات مردم قرون وسطی مؤثر افتاده

فزوده است، و آن اینکه خداوند در سه اقنوم مختلف جلوه ولی مسیحیت نکتۀ دیگري بر این اعتقاد ا. ذوالجالل است

یهودیت و اسالم عقیده دارند که این اعتقاد شرك نقابدار است، و یکتایی خدا را با کلماتی نیرومند و حماسی . کند می

باالي  خاص این معنی است و مؤذنان این معنی را هر روزه از] اخالص[کنند، و سورة صد و دوازدهم قرآن  اعالم می

  .کنند یکصد هزار گلدسته تکرار می

به او ] ص[خدا مایۀ حیات و موجب پیدایش آن و سرچشمۀ همۀ خیرات جهان است، و چنانکه خداي محمد 

تخمها در [زمین را بنگري وقتی خشک و بی گیاه، آنگاه باران بر آن فرو باریم تا سبز و خرم شود و  …:فرماید می

آدمی به قوت و غذاي خود به چشم خرد بنگرد که ما آب  …) . 5، »حج«(یاه زیبا برویاند نمو کند و از هر نوع گ] آن

و . و حبوبات براي غذا برویاندیم]. و انواع نباتات از آن برآوردیم[آنگاه خاك زمین را بشکافتیم . باران را فرو ریختیم

ي پر از درختان کهن ] و جنگلها[و خرما و باغها و درخت زیتون و نخل . باغ انگور و نباتاتی که هی بدروند، باز بروید

هاي  به چشم تعقل بنگرید که در آن آیات و نشانه هنگامی که میوة آن پدید آید و برسد،  …). 30- 24، »عبس«(

  ).99، »انعام«(خدا براي اهل ایمان هویداست 
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و خورشید و ماه را  …ن برافراشت نگرید، بی ستو که آسمانها را، چنانکه می …« اهللا نیز خداي نیرومندي است، 

و اوست خدایی که بساط  …به گردش آیند ] و مدار معین[مسخر ارادة خود ساخت که هر کدام در وقت خاص 

» . …ها پدید آورد  هر گونه میوه] از درختان[زمین را بگسترد و در آن کوهها برافراشت و نهرها جاري ساخت و 

  :الکرسی گویددر آیۀ معروف به آیۀ ). 3و2رعد، (

خداي یکتاست که جز او خدایی نیست؛ زنده و پاینده است؛ هرگز او را کسالت خواب نگیرد تا چه رسد که به خواب 

رود؛ اوست مالک آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است؛ که را این جرئت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد، 

ه پیش نظر خلق آمده است و آنچه سپس خواهد آمد؛ و خلق به هیچ مگر به فرمان او؟ علم او محیط است به آنچ

مرتبۀ علم او احاطه نتواند کرد، مگر به آنچه او خواهد؛ قلمرو علمش از آسمانها و زمین فراتر و نگاهبانی زمین و 

).255، »بقره«(آسمان بر او آسان و بیزحمت است، چه او داناي بزرگوار و تواناي با عظمت است 

هاي قرآن و هر کتابی که یک مسلمان  به جز سورة توبه، همۀ سوره. ر عین قدرت و عدالت مهربان نیز هستخدا د

با آنکه پیامبر پیوسته خطرات » .به نام خداوند بخشایندة مهربان«: شود سنی بنویسد با این عبارت پرشکوه آغاز می

  :شود خدا خسته نمیکند، هرگز از ستایش رحمت جاوید  جهنم را به مردم یادآوري می

ما «: داند حرکت دیدگان و خفایاي دلها را می. کند، به همه چیز احاطه دارد علم خداوند، چنانکه قرآن وصف می

ق، (» .هاي نفس او کامال آگاهیم، که از رگ گردن او به او نزدیکتریم ایم و از وساوس و اندیشه انسان را خلق کرده

داند، بنابراین همه چیزها در علم او حاضر است و از روز اول همه  ل و گذشته میخداوند آینده را نیز چون حا). 17

دانست چه کس از عذاب نجات خواهد یافت و اوست که  خدا از ازل می. چیزها به ارادة خدا مقرر و محدود شده است

ا بخواهد در بهشت رحمت هرکه ر«). 8فاطر، (» .. .هر که را خواهد گمراه سازد، و هر که را خواهد هدایت فرماید«

همان طور که یهوه قلب ). 31دهر، (» خود داخل گرداند و براي ستمگران عالم عذاب دردناك مهیا ساخته است

] قساوت و جهل[ما بر دلهایشان پرده ..  .«: فرعون را بپوشانید و آن را سخت کرد، خدا نیز دربارة کافران گوید

حق سنگین ساختیم و اگر به هدایتشان بخوانی ] از شنیدن[ ند و گوش آنها را انداختیم تا دیگر آیات ما را فهم نکن

منظور این آیه و امثال آن ترغیب مردم به ایمان است؛ مع  بی گفتگو،). 57کهف، (» دیگر ابداً هدایت نخواهند یافت

تر از آوگوستینوس ، از گفتۀ قرآن، با بیانی کامل]ص[ذلک، این سخن در هر دینی قرین خشونت است، ولی محمد 

رسانیدیم،  می] به جبر و الزام[خواستیم هر نفسی را به کمال هدایتش  و اگر ما به مشیت ازلی می«: کند تأکید می

در روایتی که منسوب به ). 13سجده، (» ولیکن وعدة حق حتمی من است که دوزخ را البته از جن و انس پر سازیم

: ما با پیامبر نشسته بودیم، او با چوبی بر روي زمین چنین نوشت« :استاست چنین گفته شده ] علیه السالم[علی 

این اعتقاد به قضا و » .هیچ کس در میان شما نیست که مکانش در دوزخ یا بهشت از جانب خدا تعیین نشده باشد

جنگ شجاعت را  گري را از لوازم تفکر اسالمی کرده است، و پیامبر و دیگر پیشوایان براي آنکه به هنگام قدر، جبري

آورد و احتیاط آن را به عقب  زیرا خطر ساعت مرگ را جلو نمی  اند، در دل مؤمنان برانگیزند از آن کمک گرفته

کردند، ولی همین  ترین مشکالت زندگی را با قلب مطمئن تحمل می در نتیجۀ این اعتقاد، مؤمنان سخت. برد نمی

  .اندیشۀ آنها را از کار انداخت عقیده در قرون اخیر مانع پیشرفت مسلمین شد و

فرشتگان پیکهاي خدایند و همانها اعمال نیک و بد مردم را . گوید قرآن از فرشتگان و جن و شیطان بسیار سخن می

اند و برخالف فرشتگان خوردن و آشامیدن و ازدواج و مرگ دارند؛ برخی از  جنیان از آتش آفریده شده. کنند ثبت می
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، ولی غالبشان فروتر از این مقامند و وقت خویش را به گمراه )سورة جن(هند  به قرآن گوش فرا میآنها پارسایانند که 

پیشواي جنیان شرور ابلیس است که سابقاً از فرشتگان بود، ولی چون . کنند کردن و از راه به در بردن مردم صرف می

.از سجدة آدم ابا ورزید، خدا او را از رحمت خود دور کرد

نیز، چون کتاب عهد جدید ، مبادي اخالقی بر محور ترس از عقاب و امید ثواب در زندگی پس از مرگ دور در قرآن 

و ] زنانه[اي است طفالنه و لهو وعیاشی و آرایش  بدانید که زندگانی دنیا بحقیقت بازیچه] اال اي هوشیاران[«. زند می

در این جهان فقط یک چیز محقق ). 20حدید، (» .. .تفاخر و خودستایی با یکدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان

یابد و اعتقاد به جهان دیگر را  بعضی اعراب معتقد بودند که همه چیز با مرگ خاتمه می. و آن مرگ است  هست،

، ولی قرآن حشر جسم و روح را )83مؤمنون، (» هاي پیشینیان است اینها افسانه …« : گفتند کردند و می مسخره می

حشر بالفاصله پس از مرگ نیست، بلکه مردگان تا روز رستاخیز خواهند خفت و، در نتیجۀ همین . کند تأیید می

از وقت قیامت فقط خدا مطلع است، ولی پیش از قیامت . اند خواب، پندارند که بالفاصله پس از مرگ بیدار شده

سستی گیرد و اخالقشان فاسد شود؛ وقتی آن روز نزدیک شود، ایمان مردم . دهد ها هست که از آن خبر می نشانه

صور است؛ پس از نفحۀ  آخرین آژیر سه بار نفخۀ. رقابت و اختالف و جنگ بسیار شود؛ و عاقالن آرزوي مرگ کنند

اول، آفتاب بگیرد، ستارگان بریزند، آسمانها بیفتد، کوهها و بناها با خاك و دشت یکسان شوند، و آب دریاها خشک 

بعد از نفحۀ دوم همۀ مردم از فرشتگان و جن و انس، جز تنی چند که ). به بعد 102طه، (شود یا چون شعله بجهد 

ها از قبور برخاسته با  دمد و تن پس از چهل سال، اسرافیل نفخۀ سوم را می .شوند میخدا بر آنها رحمت آورد، هالك 

هایی را که همۀ کردار و  کند، و فرشتگان در پیشگاه وي نامه و خداوند بر بندگان تجلی می. ورندخ جانها پیوند می

نیکیها و بدیها را وزن کنند و انسان را براي اعمالی که کرده . گفتار و اندیشۀ کسان در آن ثبت است همراه دارند

اند شهادت دهند و براي  تشان را انکار کردهپیامبران پیش آیند و بر ضد آنها که رسال. است به مقام حساب آورند

نیکان و بدان همگی بر پل صراط که بر فراز جهنم کشیده شده ـ و از . اند شفاعت کنند کسانی که به ایشان گرویده

مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است ـ بگذرند؛ بدان و کافرن از آن فرو افتند، و نیکوکاران آسوده از آن گذشته به 

زیرا . شود آیند ـ و این براي استحقاق ثواب نیست، بلکه نتیجۀ رحمت خداست که شامل حال ایشان میبهشت در

دهد و غالباً کسانی را که دعوت پیامبر را نپذیرند به عذاب جهنم  قرآن صحت ایمان را بیشتر از رفتار نیک اهمیت می

چون ). ؛ و غیره63؛ توبه، 50؛ انفال، 41اعراف، ؛ 115، 56؛ نساء ، 131، 63، 10آل عمران، (دهد  در آخرت بیم می

اند که در هر طبقه مقامی متناسب با گناه  همۀ گناهان از یک درجه و یک قسم نیست، جهنم را هفت طبقه کرده

کسانی که سزاوار عقاب . کند؛ زمهریر نیز هست ها را بریان می در آنجا گرمایی هست که چهره. گنهکار وجود دارد

به  40واقعه، (نوشند  هایی از آتش به پا دارند، و گمراهان کافر آب جوشان را چون شتران تشنگیزده میسبکترند کفش

.شاید دانته بعضی تصورات کمدي االهی را از قرآن گرفته باشد). بعد

بهشت . تصویر بهشت در قرآن با آنچه در اثر دانته هست تفاوت دارد و، چون تصویر جهنم، واضح و روشن است

. شوند کنند، و فقیران زودتر از توانگران وارد آن می متگاه مؤمنان نیکوکار است و کسانی که در راه خدا جانبازي میاقا

بهشت یک باغ بسیار وسیع است که جویها در آن روان است و درختان انبوه . محل آن در آسمان هفتم یا باالتر است

زنند و  سندس و استبرق و زیور از جواهر دارند؛ بر تختها تکیه میبر آن سایه افکنده و نیکوکاران در آنجا لباس از 

آید تا بار آن را آسان توانند چید، میوه  اند؛ از درختان بهشت، که شاخ آن فرود می حور و غلمان به خدمتشان آماده

گرچه در این ( در آنجا جویها از شیر و عسل و شراب هست؛ نیکوکاران در جامها و ابریقها شراب نوشند. خورند می

در آن بهشتها «). 35نباء، (در آنجا لغو و تکذیب نشنوند . و از آن سردرد نگیرند و عقل نبازند) دنیا شراب حرام است
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و دست هیچ کس پیش از آنها بدان زنان ] به چشم پرناز جز به شوهر خود ننگرند[زنان زیباي باحیایی است که 

که همه در خوبی و جوانی ] زیباي دلربا[و دختران  …اقوت و مرجانند گویی ی] در صفا و لطافت[ …نرسیده است 

هر یک از . هایشان از مشگ است و از معایب اجسام انسانی و آلودگیهاي آن برکنار است که تن»  …مانند یکدیگرند 

ارها و حتی نکوکاران به پاداش اعمال نیکی که کرده هفتاد و دو تن از این سیاهچشمان دارد که گذشت روزها و ک

در بهشت جز این لذتهاي جسمانی لذتهاي ). 56دخان، (مرگ جمال پیکر و لذت و مصاحبتشان را نخواهد کاست 

که حسن و ] زیبا[و پسرانی «. بعضی مؤمنان قرآن همی خوانند و خدا بر همۀ آنها تجلی کند. روحانی نیز هست

  چه کسی از چنین نعیمی چشم تواند پوشید؟راستی » .گردند جوانیشان ابدي است گرد آنها به خدمت می

III – اخالق  

رفتار دینی در . همچنان که در تلمود قانون و اخالق از یکدیگر جدا نیستند، در قرآن نیز این دو یکی بیش نیست

قرآن شامل مقرراتی در . قرآن و تلمود شامل رفتار دنیوي نیز هست و همۀ امور آن از جانب خدا به وحی آمده است

وص آداب زندگی و بهداشت، ازدواج و طالق، رفتار با فرزندان و بردگان و حیوانات، تجارت و سیاست، ربا و وام، خص

.عقود و وصایا، امور صناعت و مالیه، جرایم و مجازات، و جنگ و صلح است

یشواي مدینه بود، هنگامی که پ. کرد کرد و خود وي نیز در آغاز جوانی تجارت می بازرگانی را تحقیر نمی] ص[محمد 

و  دید؛ نمیبرد و در این کار عیبی  فروخت و از این معامله سود می خرید و به تفاریق می بعضی کاالها را یکجا می

است؛ مسلمانان نیکوکار را  تشبیهات تجارتی در زبان قرآن فراوان. کرد احیاناً کسانی را به مورد معامله رهبري می

احادیث . دهد گر را از عذاب الیم بیم می دهد که در این دنیا ثروتمند خواهند شد و تاجران دروغگو و حیله وعده می

دارند تا به قیمت گران بفروشند تقبیح، و فروشندگان را به  نبوي محتکران و سفته بازان را که چیزها را نگاه می

دهد دستمزد کارگر را پیش از آنکه  کند و به صاحبکار دستور می با ترازوي صحیح ترغیب می تکمیل پیمانه و توزین

در همۀ تاریخ ). 130؛ آل عمران، 275بقره، (داند  قرآن، گرفتن و دادن ربا را حرام می. عرقش خشک شود بپردازد

کرد که  کسان را ترغیب می. رده باشدبه نفع فقرا بر اغنیا مالیات وضع ک] ص[یابیم که به قدر محمد  مصلحی را نمی

مرد بر ورثۀ او  به هنگام وصیت قسمتی از مال خود را براي اعانت فقیران اختصاص دهند؛ اگر کسی بدون وصیت می

نیز، مانند معاصران خود، ] ص[محمد ). 8نساء، (الزم بود که قسمتی از میراث او را براي اعمال خیر اختصاص دهند 

به صورت یک قانون طبیعی پذیرفت، ولی تا آنجا که توانست در راه تخفیف مشکالت و نتایج داري را  رسم برده

  . داري کوشید نامطلوب برده

شهوت   دهد که بندة به مردان دستور می. دانست که زن مطیع مرد باشد وضع زن را بهبود بخشید، ولی طبیعی می

تصدي امور حکومت را . داند را بدترین وسیلۀ ابتالي مردان میتقریباً مانند آباي کلیساي مسیحی، زنان . خود نباشند

با اینهمه وقتی . آنها اجازه دارند براي نماز به مسجد بروند، اما اگر در خانه نماز بخوانند بهتر است. بر زنان حرام کرد

نیکو داشت، بنابر رفتند، اگر هم کودکان خود را همراه داشتند، نسبت به آنها رفتاري  زنان به مسجد پیامبر می

کرد تا مادر طفل از طول آن به  شنید، خطبه را کوتاه می روایات، وقتی در اثناي نماز صداي گریۀ کودکی را می

زن و مرد را از لحاظ تشریفات ). 31اسري، (وي رسم زنده به گور کردن دختران را از میان برداشت . زحمت نیفتد

حق داد به هر کار مجازي اشتغال ورزد، مال و منفعت خود را نگاه دارد، ارث  قضایی و استقالل مالی برابر کرد؛ به زن

این عادت اعراب جاهلیت را که زن چون ). 32و  4نساء (و به هر صورت که مایل است در مال خود تصرف کند  ببرد، 
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رضاي او  ن زن را بیسهم ارث زن را یک نیمۀ سهم مرد قرار داد و شوهر داد. رسید باطل کرد اثاث پدر به پسر می

  .اند اي هست که بعضیها آن را دلیل وجوب حجاب زنان گرفته در قرآن آیه. منع کرد

 …هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دورة جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایی مکنید  درخانه«: فرماید این آیه می

دربارة زنان . براي کارهاي الزم خود از خانه بیرون روندروایتی است که پیامبر اجازه داده بود زنان ). 33احزاب، (» 

شاید حرارت : کند شرایط اقلیمی در اخالق افراد اثر می. خود به پیروانش گفته بود از پشت پرده با آنها سخن بگویند

باید دربارة هوسهاي  بدین جهت می. شد فوق العادة هواي عربستان موجب تشدید غریزة جنسی و پیشرسی آن می

کند که زنان و  مقررات اسالم قویاً سفارش می. مردان در مناطقی که گرماي آن طوالنی است با اعتدال قضاوت کرد

قرآن . کند مردان پیش از ازدواج عفیف بمانند و براي اقناع تمایالت جنسی میان زن و شوهر تسهیالت الزم فراهم می

. بر سفارش کرده است از روزه براي عفیف ماندن کمک بگیرند؛ پیام)33نور، (داند  عفت را قبل از ازدواج الزم می

وقتی این رضایت به شهادت شاهدان عادل محقق شد و . داند اسالم رضاي زن و مرد را براي عقد ازدواج الزم می

مرد  19 .نباشندداماد مهر عروس را پرداخت، شرایط صحت عقد فراهم است، خواه پدر و مادر راضی باشند یا 

خودداري از . مسلمان حق دارد با زن مسیحی یا یهودي ازدواج کند، ولی حق ندارد بت پرست یا کافر را به زنی بگیرد

محمد ). 32نور، (اي است که مورد توجه خداست  دواج وظیفهاز است،ازدواج در اسالم نیز چون در شریعت یهود گناه 

یکی اینکه کثرت موالید، میزان تلفات فراوان زن و مرد را جبران کند؛ : تعدد زوجات را به چند دلیل روا شمرد] ص[

اروري دوم اینکه دوران نقاهت وضع حمل طوالنی بود؛ و سوم به خاطر اینکه، به واسطۀ گرماي هوا، دوران استعداد ب

] ص[محمد . رسید؛ وي تعداد زنان شرعی را به چهار محدود کرد، ولی خود از این حد تجاوز کرد زود به سر می

بقره، (، اما با اینهمه آن را بر ازدواج با زنان مشرك ترجیح داد )31- 29معارج، ( 2صیغه یا نکاح تمتع را ممنوع کرد

و با تعدد زوجات به او فرصت داده که تمایالت جنسی خود را از راه اسالم، که تا این حد با مرد تساهل کرده  ).221

وقتی که ). 2نور،(حالل اقناع کند، زنا را بشدت حرام کرده و مجازات زن یا مرد زناکار را یکصد تازیانه قرار داده است 

ه براي اثبات زنا شهادت وحی آمد ک] ص[به قراینی ضعیف بر عایشه گمان بد رفت و نام او بر زبانها افتاد، به محمد 

و کسانی که به زنان عفیف نسبت زنا دهند «. قرآن تهمت زدن به زنان عفیف را منع کرده است. چهار نفر الزم است

بعد از نزول این ). 4نور، (» .و آنگاه چهار گواه نیاورند هشتاد تازیانه به آنها بزنید و هیچ وقت شهادتشان را نپذیرید

.دآیه تهمت زنا کمتر ش

تواند از شوهر طالق گیرد به شرط آنکه مهر خود را  زن می. قرآن نیز چون تلمود طالق را براي مرد روا دانسته است

گرچه اسالم به شوهر اجازه داده ـ چنانکه در ایام جاهلیت نیز روا بوده ـ که همسر خود را ). 229بقره، (پس بدهد 

منفورترین کار حالل در نظر «: اند که فرمود از او روایت کرده. مردش طالق دهد، اما پیامبر این کار را ناپسند می

کند که رابطۀ زناشویی را پیش از آنکه کوشش کافی براي اصالح فی مابین  قرآن نیز تأکید می» .خداوند طالق است

مرد و کسان  چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خالف سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان«انجام شود، قطع نکنند 

زن داوري برگزینید، که اگر مقصود اصالح داشته باشند، خدا ایشان را بر آن موفقیت بخشد، که خدا به همه چیز دانا 

قطعی   طالق پس از سه بار، که میان هر کدام یک ماه فاصله باشد،). 35نساء، (» .و از همۀ سرایر خلق آگاه است

براي آنکه مرد در کار طالق به قدر کافی دقت و تفکر کند، مقرر است که پس از طالق سوم حق ندارد با  .شود می

روا نیست که شوهر به همسر در حال . مطلقۀ خود ازدواج کند مگر آنکه همسر مرد دیگر شود و از او طالق گیرد

شود، اما پس از حیض و پیش از آنکه به شوهر خود  محسوب نمی» نجس«در این دوره زن . حیض خود نزدیک شود

زن باید به تفوق استعداد شوهر معترف . زنان کشت مردانند، مرد باید فرزندانی پدید آورد. نزدیک شود باید پاك باشد
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از او دوري کند اگر زن از شوهر فرمان نبرد، شوهر حق دارد . باشد، و به قدرت فایق او تن دردهد و از او اطاعت کند

  ).35نساء، (» رود میرد و شوهرش از او خشنود است به بهشت می زنی که می« ).34نساء (و او را بزند 

یک بار . ی خود بیشتر از حقوقی که از دست داده بودند به دست آوردندولی زنان به وسیلۀ فصاحت و مهربانی و زیبای

همسرش . عمر بن خطاب همسر خود را مالمت کرد که با لحنی نه چندان احترام آمیز که باید با وي سخن گفته بود

به  عمر. گویند با همین روش با پیامبر خدا سخن می] ص[به تأکید گفت که دخترش حفصه و دیگر همسران محمد

نزد حفصه رفت و او و یکی دیگر از همسران پیامبر را براي این کار مالمت کرد؛ بدو گفتند که قضیه مربوط به او 

شد که پیامبر نیز چون دیگر  گاه می. بخندید  که حادثه را شنید،] ص[نیست، و خشمناك بازگشت؛ و محمد 

داشت و نسبت به آنها و همۀ زنان مسلمان  حترم میمسلمانان با بعضی زنانش بگومگو داشت، ولی همیشه آنها را م

قرآن دوباره به یاد » .زن پارسا گرانبهاترین چیز در دنیاست«: اند که فرمود از او روایت کرده. احساسات شایسته داشت

ان اند و بیست و چهار ماه یا سی ماه شیرش اند و زاییده آورد که مادرانشان آنها را با سختی آبستن شده مردم می

» .بهشت زیر پاي مادران است«: اند که فرمود از پیامبر روایت کرده. اند داده

IV   - دین و دولت  

بزرگترین مشکلی که در راه مصلحان هست یکی این است که همبستگی میان مردم را به حالت مطبوع و جالب 

مونه براساس همبستگی کامل میان هر اخالق ن. درآورند و دیگر اینکه حدود جامعۀ وحدتیافته را بدقت تعیین کنند

در این مرحلۀ . یک از اجزا با کل بزرگ ـ یعنی خود جهان، یا زندگی معنوي و نظم جهان، یا خدا ـ استوار است

ولی اخالق مولود عادت و حاصل الزام است و، به همین جهت، همبستگی جز . شود همبستگی، دین و اخالق یکی می

آید و در نتیجه همیشه اخالق عملی اخالقی  ور باشند به وجود نمی نیروي کافی بهرههایی که از  در میان جامعه

  .گروهی است

اي که وي در آن زاده بود گذشت، اما در میان جمعیت دینیی که  عرضه کرد از مرزهاي قبیله] ص[اخالقی که محمد 

چه منع این کار به طور مطلق مقدور نبود پس از فتح مکه غارت بین قبایل را ممنوع کرد ـ اگر. پدید آورد باقی ماند

ـ و همۀ عربستان ، یعنی همۀ قلمرو اسالم آن وقت را، با معنی تازة یگانگی آشنا ساخت و، براي همکاري و دوستی، 

). 10حجرات، (»  …مؤمنان همه برادر یکدیگرند  …« . شناختند در برابر آنها گشود افقی وسیعتر از آنچه قبال می

ادي و طبقاتی را، که در میان قبایل عربستان بنیادي استوار داشتند، در پرتو اعتقاد دینی مشابهشان، امتیازات نژ

اگر یک بندة حبشی را که سرش چون مویز سیاه است بر شما حکومت «: پیامبر در این باره فرمود . محدود کرد 

را که در اقطار دنیا پراکنده بودند الفت داد و از  این عقیدة شرافتمندانه اقوام مختلفی» .بشنوید و اطاعت کنید  دادند،

  .اي واحد پدید آورد؛ و حقاً این بزرگترین اعجاز مسیحیت و اسالم است آنها جامعه

خوانند، با دشمنی شدید نسبت به غیر مؤمنان  ولی این محبت متعالی، که دین مسیح و اسالم مردم را بدان می

اي اهل « ). 51مائده (»  …به دوستی مگیرید ] که دشمن اسالمند[صاري را اي اهل ایمان یهود و ن«. همراه است

ولی ). 23توبه، (»  …. ایمان، شما پدران و برادران خود را نباید دوست بدارید، اگر که آنها کفر را بر ایمان بگزینند

کار دین به اجبار «: گوید می. دهد که مؤمنان در رعایت این مقررات معتدل باشند هاي مکرر دستور می قرآن در آیه

 …اند  پس اگر به آنچه شما ایمان آوردید یهود و نصاري نیز ایمان آوردند، راه حق یافته«). 256بقره، (»  …نیست 
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پس تو اي رسول، « ]. 82نحل، [» بر تو تبلیغ رسالت و اتمام حجتی بیش نیست  اي رسول ما،« ، ]137بقره، [» 

اما دربارة کافران عرب که به رسالت پیامبر ایمان نیاورده بودند به جهاد ). 17ارق، ط(» اندکی کافران را مهلت ده

چون پیکار با قریش آغاز شد و ماههاي حرام برفت، به مسلمانان دستور داد هر جا کافران را بیابند، به . فرمان داد

ند و زکات دادند، پس از آنها دست بدارید چنانچه از شرك توبه کرده و نماز اسالم به پا داشت«). 5توبه، (قتل برسانند 

که خدا آمرزنده و مهربان است؛ و هر گاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد که از دین آگاه شود، بدو پناه ده تا کالم 

از کشتن مردان «). 6-5توبه، (» خدا بشنود، و پس از شنیدن سخن خدا او را بی هیچ خوف به مأمن و منزلش برسان

هر فرد مسلمی که توانایی جسمی دارد باید در جنگ » .ه توان پیکار ندارند و زنان و اطفال دست برداریدسالدار ک

خدا آن مؤمنان را که در صف جهاد کافران، مانند سد آهنین، همدست و پایدارند بسیار دوست «. مقدس شرکت کند

در دست اوست، آمدن ] ص[یی که جان محمد به خدا«: ] ؛ از جمله احادیث پیامبر است که فرمود4صف، [» دارد می

یک ایستادن شما در صف از شصت سال نماز بهتر «و » یا رفتن در راه خدا از جهان و هرچه در آن است بهتر است

در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی «. ولی این مقررات اخالقی جنگی در واقع ترغیب به جنگ نیست» .است

همان ] ص[محمد ). 190بقره، (» لیکن ستمکار نباشید که خدا ستمگر را دوست ندارد  شما برخیزند جهاد کنید،

مقررات جنگی را که میان مسیحیان عصر وي معمول بود به کار بست و برضد کافران قریش که بر مکه تسلط 

المقدس  بیتداشتند جنگ کرد، درست همان گونه که بعدها پاپ اوربانوس دوم مسیحیان را به جنگ مسلمانان که 

.را به تصرف داشتند دعوت کرد

اعراب از . اي که بناچار میان مبادي نظري و اعمال واقعی هست در اسالم از دینهاي دیگر کمتر است ظاهراً فاصله

بسیاري اقوام دیگر شهوانیتر بودند، بدین جهت اسالم تعدد زوجات را اجازه داد؛ ولی، در قسمتهاي دیگر شریعت 

تنها کسانی که از اسالم . کند مانانی که مقررات آن را بدقت رعایت نکنند با کمال سختی رفتار میاسالم، با مسل

  انتقامجویی با نهاد عرب آمیخته بود،. بیخبرند ممکن است تصور کنند که اسالم از لحاظ اخالقی دین آسانی است

و ستمکاري به شما دست دراز کند او را به هر که به جور «. بدین جهت اسالم نگفت که بدي را به نیکی پاداش دهند

و هر کس پس از ظلمی که بر او رفته «). 194بقره (»  …مقاومت از پاي درآورید، به قدر ستمی که به شما رسیده 

این اخالقی است مردانه، درست مانند آنچه در ). 41شوري، (» اي نیست براي انتقام یاري طلبد، بر او هیچ مؤاخذه

در همۀ تاریخ، . کند، چنانکه مسیحیت بر فضایل زنانه تأکید دارد است، و بر فضایل مردانه تأکید می عهد قدیم آمده

دینی جز اسالم پیروان خود را پیوسته به نیرومند بودن دعوت نکرد، و هیچ دین دیگري در این زمینه مانند اسالم 

و مقاومت سفارش کنید و مهیا و مراقب کار  در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر …« . موفق نبوده است

  .گفت زردشت نیچه نیز چنین می). 200آل عمران، (»  …دشمن بوده و خداترس باشید 

گذارند و، در نتیجۀ همین عالقه و احترام، آن را به  دارند و احترام می مسلمانان قرآن را به نهایت درجه دوست می

اطفال مسلمان تعلیم . اند اند کوشیده ه و در این راه هر چه توانستهخط خوش نوشته و صفحات آن را تزیین کرد

مدت . شود زند و اوج تعلیم نیز به قرآن ختم می کنند و تعلیماتشان در اطراف آن دور می قرائت را از قرآن آغاز می

اخالقشان را شکل داده، و   خاطرشان را تحریک کرده، مانده،سیزده قرن قرآن در حافظۀ اطفال مسلمان محفوظ 

قرآن آسانترین، بی ابهامترین، و غیر تشریفاتیترین کیشها را، آزاد از . قریحۀ صدها میلیون مرد را پیراسته کرده است

برکت خویش ترقی داد و اخالق و فرهنگ مسلمانان را به . قید مراسم بت پرستی و کاهنی، به جانهاي ساده عطا کرد

به پیروي مقررات بهداشت ترغیبشان کرد، عقولشان . اصول نظم اجتماعی و وحدت جمعی را در میان آنها استوار کرد

را از بسیاري اوهام و خرافات و از ظلم و خشونت رهایی داد، وضع بردگان را بهبود بخشید، مردم زبون را از حرمت و 
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اعتدال و ) اگر از رفتار بعضی خلفاي دوران بعد صرف نظر کنیم(جامعۀ مسلمانان عزت نفس برخوردار کرد، و در 

اسالم به . تقوایی به وجود آورد که در هیچ یک از مناطق جهان که قلمرو انسان سفیدپوست بوده نظیر نداشته است

را تحمل کنند؛ در عین مردم تعلیم داد که، بی شکایت و ماللت، با مشکالت زندگی روبه رو شوند، محدودیتهاي آن 

حال آنها را به توسعه و پیشرفتی برانگیخت که از عجایب تاریخ بود، و دین را چنان تعریف کرد که مسیحی و یهودي 

.اصیل آیین در کار پذیرفتن آن مانعی نخواهند دید

کوکار کسی است اثري است، لیکن نی نیکوکاري بدان نیست که روي به جانب مشرق یا مغرب کنید، چه این چیز بی

که به خداي عالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آرد و دارایی خود را، در راه دوستی 

خدا، به خویشان و یتیمان و فقیران و رهگذران و گدایان بدهد و هم در آزاد کردن بندگان صرف کند و نماز به پا 

هر که عهد بسته به موقع خود وفا کند و در کارزار و سختیها صبور و شکیبا  دارد و زکات مال به مستحق برساند و با

اند آنها به حقیقت راستگویان و آنها  باشد و به وقت رنج و تعب صبر پیشه کند، کسانی که بدین اوصاف آراسته

  ).177، »بقره«. (پرهیزکارانند

V  - منابع قرآن  

قرآن از یک سو به ستایش دین . ی موارد به آیین یهود ماننده استاین نکته در خور ذکراست که دین اسالم در بعض

کند، اما در زمینۀ مفاهیمی چون وحدت، نبوت، ایمان، توبه، روز  پردازد و از سوي دیگر آن را نکوهش می یهود می

أکید که مورد ت] ص[اما دین یهود در مورد رسالت محمد  3.حساب، و بهشت و دوزخ از تعلیمات موسی متأثر است

 ]ص[قرآن، با صراحت بسیار، به اتهامات کافران مبنی بر اینکه محمد  4.بلیغ قرآن است، با اسالم همداستان نیست

هاي پیشینیان  و باز گفتند که این کتاب افسانه«: کند  الهامات خود را از منابع پیشینیان دریافت کرده است اشاره می

 )5فرقان، آیۀ (» کنند ه و اصحابش صبح و شام بر او امال و قرائت میو حکایات سابقین است که محمد خود برنگاشت

آموزد بشري است اعجمی  گویند آن کس که مطالب این قرآن را به رسول می می] کافران[و ما کامال آگاهیم که «

داند و  آیینهاي یهودي و مسیحی را آیینهاي الهامی و مبتنی بر وحی می] ص[محمد  ).103نحل، (»  …غیر فصیح 

خدا یکصد و چهار مجموعۀ وحی بر انسان ). 48آل عمران، (نگرد  به تورات و انجیل به عنوان کتابهایی آسمانی می

باقی ] ص[ر خمسۀ موسی، مزامیر داوود، انجیل عیسی و قرآن محمد فرو فرستاده است که از همۀ آنها تنها اسفا

کافر ] ص[این متون دینی متضمن وحی االهی هستند و هر کس به انکار آنها برخیزد از دیدگاه محمد . اند مانده

به هیچ اند و از این رو  موافق نظر پیامبر اسالم اسفار خمسه، مزامیر، و انجیل بشدت دستخوش تحریف گردیده. است

همچنین کسان بسیاري مانند آدم، نوح، ابراهیم، . وجه در خور اعتماد نیستند و ، ناگزیر، قرآن باید جایگزین آنها شود

. بزرگترین و آخرین ایشان است] ص[اند؛ ولی محمد  موسی، ادریس، و عیسی از سوي خدا به رسالت برگزیده شده

کند و گاهی اصالحاتی در آنها به  از آدم تا عیسی تصدیق می مندرجات کتاب مقدس و همۀ رسوالن را] ص[محمد 

کند که، برخالف آنچه در  کوشد؛ از این رو اعالم می آورد و بدین وسیله در حفظ ناموس یا شرافت وحی می عمل می

ین هماهنگی و تجانس ب] ص[محمد ). 157نساء، (انجیل آمده است، عیسی را نه بر صلیب کشیدند و نه او را کشتند 

کند،  داند و، با تفسیري که از برخی از عبارات کتاب مقدس می قرآن و کتاب مقدس را نشانۀ رسالت آسمانی خود می

.گیرد که این کتاب تولد و بعثت او را پیش بینی کرده است نتیجه می
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الم همان یهوة اهللا خداي اس. دین اسالم و آیین یهود دربارة آفرینش و روز حساب دیدگاهی کمابیش مشترك دارند

شد و در منابع سامی پیش  آیین یهود است؛ و اهللا شکل اختصاري ال ـ االه است که به خداي پیشین کعبه اطالق می

بردند  از اسالم به صور گوناگون به منظور بیان الوهیت به کار رفته است؛ همچنین یهودیان کلمۀ الوهیم را به کار می

اهللا اسالم و یهوة آیین یهود هر دو . یب نام الی را بر زبان راند و از او استمداد کردو بر آن بودند که عیسی بر فراز صل

خدایانی پرمهرند؛ اما، در عین حال، قهار و منتقم هستند و از شورها و رغبتهاي انسانی نیز برخوردارند و هیچ خدایی 

، که تأکیدي )هان گوش کن اسرائیل(=  مراسم دینی آیین یهود به نام شمایسرائل. آورند را جز خود به حساب نمی

درآمده است و بخش مهمی از مبانی اعتقادي مسلمین » اله اال اهللا  ال«است بر یکتایی خدا، در دین اسالم به صورت 

شود، انعکاسی از یکی از عبارات مکرر  که همواره در اسالم تکرار می  عبارت بسم اهللا الرحمن الرحیم،. رود به شمار می

همچنین صفت رحمان، که اختصاص به اهللا دارد، یادآور صفت رحماناست که در مورد یهوه به کار . استتلمود 

این نکته نیز در خور تأکید است که صفات و اصطالحاتی مانند قدوس و رحمت اهللا علیه، که در تلمود . رود می

در هر حال، نوعی . اند به کار رفته] ص[مد اند، هموراه مورد استفادة مسلمین قرار گرفته و در مورد اهللا و مح آمده

منابع ] ص[همانندي بین قرآن و تورات وجود دارد، و همین امر افرادي را بر آن داشته است که تصور کنند محمد 

در مورد موضوعاتی . خورد در قرآن صدها مورد بازتابی از مشنا و گمارا به چشم می. شناخته است دین یهود را می

همچنین بسیاري از اساطیر قرآن . رستاخیز، و بهشت نظر قرآن به تلمود نزدیکتر است تا عهد قدیمچون فرشتگان، 

بعضی از . ردیابی کرد) قسمتهاي ادبی تلمود(توان در هگادا  اند، می را، که حدود یک چهارم این کتاب را پدید آورده

گفتنی است که این نوع . این دو وجود داردخوانند و تفاوتهایی بین  خبرهاي قرآن با گزارشهاي کتاب مقدس نمی

. تغییرات، که قصۀ یوسف یکی از آنهاست، پیش از ظهور اسالم در منابع دین یهود صورت گرفته بود

ـ به  )قانون غیر مدون یهودیان(نماید که برخی از قوانین عرفی و سنن دین یهود ـ از طریق منشا و هالخا  چنین می

تورات غذایی و بهداشتی و غسل یا وضوي پیش از نماز، و نیز تیمم با خاك، دقیقاً از آیین دس. اند اسالم رخنه کرده

داشت و از این رو  خوش می مراسم شنبه را، که از نهادهاي دینی آیین یهود است،] ص[محمد . اند شده 5یهود اقتباس

وسی، استفاده از گوشت خوك و سگ و قرآن نیز، چون دین م. با اندکی تغییر روز جمعه را به این کار اختصاص داد

، اما، برخالف دین یهود، مسلمین را از خوردن ) 146؛ انعام، 3مائده، (کند  حیوانات مرده، و خون را تجویز نمی

دارد ـ شاید علت این عدم تحریم آن است که اعراب در غالب موارد گوشتی جز گوشت شتر در  گوشت شتر باز نمی

پیروان دین یهود موظف . دراي عبري است داري اسالم نیز عیناً منطبق با موازین روزه روزهروش . اند اختیار نداشته

. بودند روزي سه نوبت به سوي اورشلیم بایستند و نماز بخوانند و به رکوع و سجود پردازند و پیشانی بر خاك سایند

خوانند،  را به هنگام نماز می نخستین سورة قرآن، که مسلمین آن. این روش پرستش را اقتباس کرد] ص[محمد 

. یکی بیش نیست) سالم علیکم(و اسالمی ) شالوم علیخم(همچنین سالم یهودي . اي یهودي دارد اساساً زمینه

ها و لذات روحانی نیز  اي مادي دارند، اما از جذبه سرانجام، بهشت آیین یهود و جنت اسالمی، که گرچه زمینه

  .مانند سرشارند، به یکدیگر می

خی از عناصر اعتقادي چون فرشته، دیو، شیطان، بهشت، دوزخ، رستاخیز، و روز حساب، که میراث مشترك اقوام بر

روند، به وسیلۀ پیروان دین یهود از بابل و ایران اخذ شدند و برخی دیگر را مسلمین از ایرانیان  سامی به شمار می

باید از روي پلی که بر روي مغاك عمیق و هولناك  بر طبق اصول آخرتشناسی زردشتی و اسالمی، مردگان. گرفتند

گذرند و به  کنند، اما نیکان از آن می دوزخ زده شده بگذرند؛ بدکاران از فراز این پل به درون دوزخ سقوط می

از االهیات، ] ص[محمد . یابند که مقامی امن و جاوید و متضمن نعمتهاي بسیار و زنان زیباروي است، راه می بهشت،

www.IrPDF.com



١٨٧٧

یات، و مراسم دین یهود، و نیز از آخرتشناسی ایرانی استفاده کرد و این همه را با آموزش خود دربارة شیطان، اخالق

.مناسک حج، و تشریفات کعبه درآمیخت و اسالم را پدید آورد

توان دریافت که وي مسیحیت را بخوبی  از قرآن می. به مسیحیت کمتر از دین یهود وامدار است] ص[محمد 

با اینهمه، آموزش قرآن  6.خت و اطالعات خود را در این زمینه از طریق نسطوریان ایرانی به دست آورده بودشنا نمی

به علت همین اطالعات ناقص است که مریم مادر عیسی با . اي مسیحی دارد در مورد توبه و ترس از روز جزا صبغه

ت این تصور را به وجود آورده است که همچنین مریم پرستی مسیحی. مریم خواهر موسی یکی شمرده شده است

هاي  افسانه] ص[محمد ). 116مائده، (دانند  پیروان دین مسیح مریم را یکی از ارکان تثلیث و در نتیجه خدا می

وي همچنین بر معجزات عیسی مهر ). 91؛ انبیا، 47آل عمران، (پذیرد  مربوط به تولد عیسی از مریم باکره را می

که در قرن [مانند پیروان مذهب دوستیسم ). 110؛ مائده، 48آل عمران، (ود مدعی معجزه نیست نهد، اما خ تأیید می

نیز بر آن بود که عیسی مصلوب ] ص[محمد ] کردند زیستند و وجود جسمانی مسیح را انکار می دوم مسیحی می

. ند، به فردوس خدا شتافتاي ببی آنکه صدمه نشد و کسی را که بر دار کردند شبحی از عیسی بود و مسیح خود، بی

نساء (کند که خدا منزه از آن است که فرزندي داشته باشد  داند و اعالم می اما، با اینهمه، عیسی را فرزند خدا نمی

خواهد تا با او انفاق کنند و جز خدا را نپرستند و کسی  خواند و از ایشان می اهل کتاب را فرا می] ص[محمد ). 171

  ).64آل عمران، ( را با او شریک نکنند

کند، با اینهمه نسبت به ایشان خوشبین است و خواستار  پیروان دین مسیح را تقبیح می] ص[هر چند محمد 

حتی پس از برخوردي که با پیروان دین یهود داشت، با اهل کتاب، که . ارتباطی دوستانه بین آنها و پیروان خویش

بر روي هم، با همۀ سختگیري خود، پیروان ادیان  اسالم، . راه مدارا پیش گرفت بودند،همانا یهودیان و مسیحیان 

ات و انجیل احترام خواهد که به کتابهاي تور از این رو از مسلمین می ).73مائده، (داند  دیگر را مردمی رستگار می

گذشته از این، . گشاید اي در تاریخ می آورد و فصل تازه اما به هر حال قرآن را آخرین کالم خدا به شمار می. کنند

مائده، (خواهد تا از شریعت موسی و عیسی پیروي کنند  از مردم یهودي و مسیحی نیز صمیمانه می] ص[محمد 

کند که ادیان پیشین  ابالغ می] ص[محمد . ین وحی خداست تن دهند، و در همان حال به قرآن نیز که آخر)72

ها بپیراید و وحدت  اند و اینک وظیفۀ اسالم است که آنها را از خطاها و کاستی دستخوش تحریف و نابسامانی گردیده

.بخشد و آیینی نیرومند و یکپارچه به انسانیت عرضه کند

اي سامی  این هر سه کتاب زمینه. نی تورات، انجیل، و قرآن استعصر ایمان در حقیقت عصر نفوذ سه کتاب آسما

عرصۀ تاریخ قرون وسطی چیزي جز رقابت روحانی این کتب . اند دارند و عمیقاً از فرهنگ قوم یهود تأثیر پذیرفته

  .آسمانی و ستیز خونین این ادیان سه گانه نیست

  یادداشتها

  .ترتیب یافته است» قرآن«یتها، در حیات پیغمبر این موضوع خالفی است و، به موجب بعض روا – 1

موضوع منع از نکاح موقت بین مسلمانان اجماعی نیست، و به موجب روایتهاي بسیار، این نکاح در دورة زندگی  – 2

  .و ابوبکر و بخشی از خالفت عمر میان مسلمانان رواج داشته است) ص(پیغمبر 
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  .گوید اصل دینها یکی است می» قرآن«بینیم  اد، بخصوص که میصرف مشابهت را نباید به تأثیر نسبت د – 3

  .پدید آوردند) ع(گوید این ناهمسانیها در اثر تحریفهاست که احبار یهود در گفتار موسی  می» قرآن« -  4

شود، یعنی مشروعیت آن مورد تصویب  این گونه حکمها که در شریعت پیشین هم بوده حکم امضایی نامیده می – 5

  .توان آن را اقتباس خواند قرار گرفته است، و نمی) ص( پیغمبر

کوشند تا  کند که می ویل دورانت در این قضاوت نادرست اشتباه همۀ مسیحیان اسالمشناس را تکرار می – 6

) ص(را دربارة یهودیگري و ترسایی مستند به گزارشهاي یهودیان و مسیحیان آشنا با پیغمبر » قرآن«اطالعات 

  .سازند

  

دهم فصل

  شمشیر اسالم

  )م 1058- 632(هـ ق  656 – 11

  

I  - م 660-632: خلفاي راشدین  

  هـ ق 40 – 11

در ایام بیماري [برگزیده بود که ) م644- 573(ولی ابوبکر را  نکرد،پیامبر وفات یافت و جانشینی براي خود تعیین 

پس از کمی آشفتگی و رقابت، این فضیلت، . در مسجد مدینه پیشواي نماز مسلمانان شود] ويمنجر به مرگ 

در آغاز کار عنوان ) نماینده(= کلمۀ خلیفه . مسلمانان را قانع کرد که ابوبکر را به عنوان اولین خلیفه انتخاب کنند

آزرده کرد و او شش ماه تمام از بیعت  را] ص[پسر عم و داماد محمد ] ع[این انتخاب، علی . نبود، بلکه سمت بود

از این اختالف بیش از ده جنگ . ، نیز از انتخاب ابوبکر خشمگین شد]ع[عباس، عموي پیامبر و علی . ابوبکر سرباز زد

اي رخ داد که جهان اسالم را تا امروز دستخوش آشفتگی ساخته  زاد و حکومت خاندان عباسی پدید آمد و تفرقه

کوتاه قامت و الغر اندام و نیرومند بود و ریشی کم پشت و سفید . سال داشت 59نگام انتخاب ابوبکر به ه .است

نرمخو و در عین حال مصمم بود، و به همۀ   در زندگی ساده و زاهدمآب بود،. کرد داشت که با خضاب قرمز می

براي کار . گرفت رش آرام نمیکرد خاط رسید و تا عدالت را اجرا نمی کارهاي کوچک و بزرگ اداره و قضا شخصاً می

داشت و همچنان زاهدمآب بود تا مردم او را قانع کردند که تا حدي از این کار دست بردارد؛ و  خالفت، حقوقی برنمی

قبایل عرب پنداشتند . هنگام مرگ وصیت کرد همۀ حقوقی را که نه به دلخواه گرفته بود به بیت المال بازگردانند

چون هنوز اسالم در دلشان نفوذ نکرده بود و به حکم ضرورت مسلمان شده بودند، همگی تواضع وي از ضعف است و 
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از دین بازگشتند و از پرداخت زکات، که اسالم مقرر کرده بود، سر باز زدند و، چون ابوبکر دربارة پرداخت زکات اصرار 

 13(ن برون شد، و یاغیان را متفرق کرد خلیفه شبانه سپاهی فراهم آورد، سحرگاهان با آ. بردندبه مدینه حمله  کرد، 

ترین سردار اسالم، را فرستاد تا با مرتدان جنگ کند و به  آنگاه خالد بن ولید، معروفترین و سرسخت). م 632هـ ق، 

.اداي زکاتشان وا دارد

ه ابوبکر به ظاهراً هنگامی ک. شاید این آشوب داخلی از جمله عواملی بود که اعراب را به فتح مغرب آسیا کشانید

اتفاقاً بعضی قبایل عرب در . گذشت خالفت رسید اندیشۀ این اقدام و پیشرفت به خاطر هیچ یک از سران اسالم نمی

دیار شام بودند که نخواسته بودند مسیحی شوند و از دولت روم شرقی اطاعت کنند؛ اینان با سپاهیان امپراطوري به 

ابوبکر براي آنها کمک فرستاد و کوشید تا نفرت از . لمانان فرستادندمقاومت برخاستند و کس به طلب کمک نزد مس

. این فرصت مناسبی براي وحدت و اتفاق اعراب در یک جنگ خارجی بود. روم شرقی را میان قبایل عرب بسط دهد

ار کوتاه دانیم، مردمی جنگاور بودند، الجرم دعوت ابوبکر را براي شرکت در جنگی که در آغاز ک اعراب، چنانکه می

رسید پذیرفتند؛ و دیري نگذشت که بدویان صحرا، که سابقاً مردمی شکاك بودند، براي جانبازي در  مدت به نظر می

  .راه پیروزي اسالم آماده شدند

از جمله یکی علل اقتصادي آن بود که در قرن پیش از ظهور پیامبر، . پیشرفت و توسعۀ دولت عرب علل بسیار داشت

ظیمات حکومتی، وضع آبیاري در عربستان مختل شد، در نتیجه، محصوالت زراعتی نقصان یافته، در نتیجۀ ضعف تن

از این رو، محتمال احتیاج به زمین قابل کشت از جمله عواملی بوده که . جمعیت روزافزون در خطر افتاده بود

فزود، از جمله اینکه امپراطوري هاي مسلمانان را به جنبش درآورده است؛ عوامل سیاسی را نیز باید بر این ا دسته

ایران و روم شرقی به سبب خسارتهاي فراوانی که در جنگهاي پیاپی به یکدیگر زدند به ضعف افتاده بودند، و همین 

در قلمرو هر دو دولت مالیاتها پیوسته فزونی . ضعف مایۀ تشویق اعراب در کار حمله به متصرفات ایشان بود

مناسبات نژادي مسلمانان و مردم . انجام وظایف خود و حمایت مردم ناتوان مانده بود گرفت، و دستگاه دولتی از می

زیستند، نخست  هاي عرب، که در شام و عراق می قبیله. بعضی والیتهاي مجاور عربستان در این پیشرفتها اثر داشت

را نیز باید در نظر داشت، از سلطۀ سیاسی مهاجمان مسلم را پذیرفتند و سپس به دین اسالم تن دادند؛ عوامل دینی 

کرد به همین  هاي مسیحی را آزار می جمله اینکه روم شرقی پیروان مذهب وحدت طبیعت، نسطوریان، و دیگر فرقه

. جهت اقلیت معتبري از مردم شام و مصر، و بلکه بعضی از پادگانهاي امپراطوري، کینۀ آن دولت را به دل داشتند

نیروي عوامل دینی فزونی گرفت؛ زیرا سرداران اسالم، که از اصحاب اصیل آیین  وقتی فتوحات مسلمین آغاز شد،

پرداختند و به مرور زمان این اعتقاد در دل پیروانشان ریشه دوانیده  پیامبر بودند، بیش از جنگ به نماز و نیایش می

در این فتوحات اثر داشت، بود که مرگ به هنگام جهاد درهاي بهشت را برایشان خواهد گشود؛ عوامل اخالقی نیز 

زیرا مبادي اخالقی مسحییت و رهبانی استعداد جنگجویی را، که در نهاد عرب و تعلیمات اسالم بود، در خاور نزدیک 

اعراب با مشکالت خو . ضعیف کرده بود؛ به عالوه، سپاه عرب از لحاظ نظم و فرماندهی از سپاه ایرن و روم بهتر بود

توانستند با شکم گرسنه جنگ کنند و براي تحصیل غذا در انتظار  گرفتند؛ می نگ پاداش میکرده بودند و از غنایم ج

شما را به چند چیز «: ببینید ابوبکر به آنها چه می گوید. پیروزي باشند، ولی در جنگهاي خود وحشی خوي نبودند

ی تسلیم دشمن نشوید؛ رحیم باشید؛ عادل باشید؛ دلیر باشید؛ بمیرید؛ ول: کنم که از من یاد داشته باشید سفارش می

از کشتن پیرمردان، زنان، و کودکان بپرهیزید؛ درخت خرما را نبرید و نسوزانید؛ درخت میوه را قطع نکنید؛ گوسفند 

و گاو و شتر را جز براي خوردن نکشید؛ قول خود را، حتی نسبت به دشمنان، حفظ کنید؛ به کسانی خواهید گذشت 

گیریشان واگذارید، اما سایر مردم را وادار کنید که یا مسلمان شوند  اند، آنها را با گوشه گرفته هاي گوشه که در صومعه
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آورند، اگر از آن  گون در ظرفها براي شما می و یا به ما جزیه دهند؛ به کسانی خواهید گذشت که خوردنیهاي گونه

اند، آنها را با  تراشیده و اطراف آن را واگذاشته خوردید، نام خدا را یاد کنید؛ کسانی را خواهید دید که وسط سر را

بلکه انتخاب میان اسالم   کردند، دشمنان را میان اسالم یا شمشیر مخیر نمی» .شمشیر نزنید؛ به نام خدا حرکت کنید

بانی زیرا وقتی تعداد سپاه فاتح عرب و داوطل: و جزیه و شمشیر بود؛ عوامل نظامی نیز در کار حمله و فتوح اثر داشت

بایست آنها را به طرف سرزمینهاي تازه راند تا خوراك و دستمزد خود را  پیوستند فزونی گرفت ناچار می که بدان می

نیروي محرك پیشرفتهاي بعدي از پیشرفتهاي اولی پدید آمد و هر پیروزي، پیروزي دیگري را . از آنجا به دست آورند

توح روم سریعتر انجام گرفت و از فتح مغول پایدارتر بود، از همۀ به همراه داشت، تا آنجا که فتح عرب، که از ف

.انگیزتر است کارهایی که در تاریخ پیکارهاي جهان انجام گرفته حیرت

، پس از آنکه خالد بن ولید عربستان را آرام کرده بود، یکی از قبایل بدوي که )م  633اوایل (در سال دوازدهم هـ ق 

براي جنگ با بعضی قبایل عراق از او کمک خواست، و خالد و پانصد تن از مردان وي زیست  در حدود عربستان می

با دو هزار و پانصد تن از مردم قبایل که به   توانستند مدت زیادي آرام و بیکار بمانند این دعوت را پذیرفتند و، که نمی

به . ر پیش از وقت با این حمله موافق بود یا نهدانیم آیا ابوبک نمی. ایشان پیوسته بودند، به متصرفات ایران حمله بردند

خالد بر حیره تسلط یافت و غنایم فراوان به دست آورد، و آنچه براي خلیفه . نتایج آن را فیلسوفانه پذیرفت  هر حال،

آنگاه  شاهد گفتار آنکه. ها و غنایم فاتحان مقام مهمی داشت در این هنگام زن در اندیشه .العاده زیاد بود فرستاد فوق

که شهر حمص به محاصرة مسلمین درآمد، یکی از سرداران عرب از زیبایی دختران شام دم زد و شوق سربازان خود 

وقتی حیره تسلیم شد، خالد از مردم حیره خواست تا زنی، کرامت نام، از اهل شهر را به یک جنگجوي . را برانگیخت

قضیه بر خویشاوندان و خاندان زن گران بود، . است، تسلیم کنندگفت پیامبر آن زن را به او وعده داده  عرب، که می

مهم نیست، دربارة یک زن سالدار چه باك دارید؛ این مرد احمقی است که مرا در جوانی دیده و «: ولی کرامت گفت

زن، او را در زن را به خالد تسلیم کردند و به آن مرد دادند، اما سپاهی مسلم، با مشاهدة » .پندارد جوانی پایدار است

. مقابل پولی ناچیز آزاد کرد

ور شود، از خلیفه دستور یافت که به کمک سپاه عرب، که در نزدیک  خالد، پیش از آنکه از نتایج پیروزي حیره بهره

میان حیره و دمشق صحراي خشک و بی آبی . دمشق در مقابل کثرت نیروي یونانی به خطر افتاده بود، حرکت کند

سپاهیان در اثناي . خالد شتران بسیار فراهم آورد و سیرابشان کرد. کردند آن را پنج روزه طی می بود که مسافران

وقتی خالد و . دادند کردند و به اسبان خود شیر شتر می کشتند و آب شکمبۀ آنها را مصرف می سفر شتران را می

عرب رسیدند که توشۀ   مدةسپاهش در ساحل رود یرموك، در صد کیلومتري جنوب خاوري دمشق، به سپاه ع

یا ( 240.000عرب ) 25.000یا ( 40.0000گویند،  در آنجا، چنانکه مورخان عرب می. سفرشان تمام شده بود

بدین سان، امپراطور هراکلیوس سراسر . سپاه یونانی را در یکی از آن پیکارهاي قطعی تاریخ شکست داد) 50.000

 .آن پس شام به صورت پایگاهی براي گسترش امپراطوري اسالم درآمد کشور شام را در یک جنگ از دست داد، و از

داد  اي بدو رسید که از مرگ ابوبکر خبر می برد، نامه هنگامی که خالد سپاه خود را در این پیکار به طرف پیروزي می

مه را از مسلمانان نهان خالد نا. و عمر، خلیفۀ تازه، به او فرمان داده بود که فرماندهی سپاه را به ابوعبیده واگذارد

بزرگترین یاور ابوبکر و مهمترین مشاور او بود، ) م644- 582(عمر ابوحفص بن خطاب . داشت تا جنگ به پایان رسید

و شهرتش چنان باال گرفته بود که وقتی ابوبکر او را به عنوان خلیفۀ مسلمانان بعد از خودش انتخاب کرد، هیچ کس 

بلند باال و چهار شانه، تندخو و پر هیجان . ر با دوست خود ابوبکر تفاوت بسیار داشتعم. دلیلی براي اعتراض نیافت

حوادث زمانه و . کرد مانند ابوبکر ساده و زاهدمآب بود، و همچون او سري طاس داشت و ریش خود را رنگ می. بود
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گویند یک بدوي را . بود مسئولیتهاي حکومت، وي را به صورت مردي تندخو و در عین حال داوري خونسرد درآورده

گفت  مند بود و به مسلمانان می به دین عالقه. نتیجه به او اصرار کرد که هر چه خورده پس بزند بناحق زده بود و بی

اي همراه داشت که با آن مسلمانانی را که از مقررات دین تجاوز  تازیانه. یک سر مو از جادة فضیلت منحرف نشوند

مورخان مسلمان گویند . تۀ روایات، پسر خود را که شراب خورده بود آن قدر زد تا جان دادبه گف. زد کرده بودند می

که وي فقط یک پیراهن و یک جامه داشت که چند بار آن را وصله زده بود و غذایش خرما و نان جو و جز آب 

مۀ کوشش وي این بود خفت که در خشونت کم از پیراهن مؤمنین نبود؛ ه نوشید و بر بستري از برگ خرما می نمی

  هنگامی که یکی از ساتراپهاي ایرانی به منظور ابراز وفاداري نزد عمر رفت،. که اسالم را به صلح یا جنگ رواج دهد

البته ما از صحت این گونه داستانها . خلیفۀ مسلمین را با گروهی بینوایان مسلم در آستانۀ مسجد مدینه خفته یافت

  .اطمینان نداریم

. آلود غالباً شجاعت خود را به قساوت می) این لقب خالد بود(» شمشیر خدا«را از آن جهت معزول کرد که  عمر، خالد

فرمانده شجاع موضوع عزل خود را به دیدة بزرگواري و باالتر از بزرگواري نگریست و خود را بی قید و شرط در اختیار 

بست و از پس پیروزي از قساوت  گ مشورت خالد را کار میابوعبیده نهاد؛ ابوعبیده که مردي خردمند بود در امور جن

در اوایل قرون . رسیدند اعراب سواران ماهري بودند که سواران یونانی و ایرانی به پاي آنها نمی. کرد او جلوگیري می

وسطی انسانی یا حیوانی نبود که با فریادهاي موحش و حرکات حیرت انگیز جنگی و سرعت و کروفرشان مقاومت 

به سال . پیکار خود کنند  واند کرد؛ همیشه کوشش داشتند زمینهاي همواره را که مناسب عملیات سواران بود عرصۀت

) م638(هـ ق  17انطاکیه، و به سال ) م 636(هـ ق  15مسلمین بر دمشق تسلط یافتند، به سال ) م 635(هـ ق  14

هـ  21تصرف مسلمین درآمد و پیش از آنکه سال  همۀ شام به) م640(هـ ق  20در سال . بیت المقدس را گشودند

اسقف سوفرونیوس، بطرك بیت المقدس با تسلیم شهر به . به پایان رسد، ایران و مصر را فتح کرده بودند) م641(ق 

عمر این شرط را پذیرفت و، با سادگی مجللتر . شرطی موافقت کرد که خلیفه شخصاً براي امضاي شرایط تسلیم بیاید

خالد و . اي چوبین همراه داشت یک لنگه جو، یک کیسه خرما، یک ظرف آب، و کاسه. از مدینه بیامداز شکوه، 

عمر چون لباسهاي مجلل و اسبان یراقدار ایشان را بدید . ابوعبیده و دیگر سرداران سپاه به استقبال او آمدند

با این وضع به استقبال وي خشمگین شد و یک مشت ریگ به طرف آنها پرتاب کرد و به مالمتشان گرفت که 

به گفتۀ . با سوفرونیوس به مالیمت برخورد کرد و بر مغلوبان جزیۀ کمی مقرر داشت و متعرض کلیسا نشد. اند آمده

المقدس گردش کرد و در اثناي ده روزي که آنجا بود محل مسجدي را که بعدها  مورخان همراه سوفرونیوس در بیت

المقدس را پایتخت دولت اسالم کند،  ؛ و همینکه شنید مردم مدینه بیم دارند او بیتبه نام او معروف شد انتخاب کرد

.به پایتخت کوچک خود بازگشت

این . وقتی مسلمین در شام و ایران به طور کامل استقرار یافتند، مهاجرت از عربستان به شمال و شرق آغاز شد

اما، . پیوستند در این کوچها زنان نیز به مردان می. انند بودمهاجرتها با مهاجرت قبایل ژرمن به والیات مفتوح روم هم

با توجه به شور جنسی مردان مسلم، تعداد زنها کم بود؛ از این رو مسلمین پیروزمند زنان مسیحی و یهودي را به 

این در نتیجۀ . درون حرمهاي خود کشیدند و آنها را صیغه کردند و اطفال ناشی از این زنها را مشروع دانستند

عمر فاتحان . ، شمار اعراب در شام و ایران به نیم میلیون رسیده بود)م644(هـ ق  24مهاجرتها و کنیزبازیها، تا سال 

خواست در خارج عربستان به حال سپاهیگري بمانند و دولت معاش  می. را از خرید زمین و کشاورزي منع کرده بود

ولی دستورات وي پس از مرگش فراموش شد و در ایام حیاتش . ندآنها را فراهم کند تا ارزش جنگی خود را حفظ کن

کرد و یک پنجم را به  وي چهار پنجم غنایم را میان سپاه تقسیم می. نیز، به واسطۀ گشاده دستی او، بی اثر ماند
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اشراف . اقلیتی از مردان صاحب کفایت قسمت اعظم این ثروت روزافزون را به چنگ آوردند. سپرد خزانۀ مسلمانان می

ها داشت و صاحب هزار اسب و ده  زبیر در شهرهاي مختلف خانه. قریش در مکه و مدینه قصرهاي مجلل بنیاد کردند

. نقد داشت) دالر 1,912,000(دینار  400,000عبدالرحمان بن عوف هزار شتر و ده هزار گوسفند و . هزار برده بود

.نگریست عمر تجمل قوم خود را به دیدة تأسف می

و عمر در بستر مرگ نتوانست عبدالرحمان بن ) م 644هـ ق،  23(ردة ایرانی عمر را به هنگام نماز ضربت زد یک ب

الجرم شش تن از سران اسالم را برگزید تا جانشین وي را . دار خالفت شود عوف را قانع کند که پس از وي عهده

عثمان بن . ، به این امید که بتوانند بر او مسلط شوندتر از دیگران بود برگزیدند آنها عثمان را که ضعیف. تعیین کنند

عفان پیري سالخورده و پاکدل و نیک سیرت بود؛ مسجد مدینه را از نو ساخت و تزیین کرد و سپاه اسالم را، که در 

ولی، . هرات و کابل و بلخ و تفلیس و دشتهاي آسیاي صغیر تا سواحل دریاي سیاه در حال پیشرفت بود، تقویت کرد

. ترین دشمنان پیامبر بودند عالقۀ بسیار داشت امیه که در صدر اسالم سرسخت ز بخت بد، نسبت به اشراف بنیا

وري از ثمرات خویشاوندي خلیفه رو به مدینه آوردند؛ و او با مقاصدشان مقاومت نتوانست، و چیزي  امویان براي بهره

دار مناصب  کردند عهده ان پرهیزکار را مسخره مینگذشت که بیش از ده تن از آنان که تقدس و سادگی مسلمان

هاي مخالف و دشمن هم  به صورت دسته مسلمانان نیز از آن پس که هیجان فتوح آرام شده بود، . معتبر شدند

مهاجران مکی با انصار مدنی ضدیت داشتند؛ اهل مکه و مدینه که قدرت را به دست داشتند با دمشق . درآمده بودند

هاشم، خاندان پیامبر، به پیروي  بنی. شدند مخالف بودند و شهرهاي اسالمیی که بسرعت بزرگ می و کوفه و بصره

قرار داشت ـ ] ص[امیه ـ که در رأس آنها معاویه حاکم شام، و پسر ابوسفیان دشمن سرسخت محمد  علی، با بنی

که : عقیدة انقالبی را تبلیغ کرد یک نفر یهودي مسلمان شده در بصره این) م654(هـ ق،  34به سال . مخالف بودند

اند  شود، علی یگانه خلیفۀ بر حق است، و عثمان غاصب خالفت است و کسانی که او را برگزیده پیامبر دوباره زنده می

چون او را از بصره بیرون کردند، به کوفه رفت؛ وقتی از آنجا رانده شد، به مصر رفت و در آنجا . اند خالف شریعت کرده

پانصد تن از مسلمانان از مصر به عنوان زیارت به مدینه آمدند و به . وا یافت و کسان بسیار پیرو او شدندگوشهاي شن

اش را محاصره کردند و ضمن محاصره به اطاقش ریختند و او  چون ابا کرد، خانه. عثمان گفتند از خالفت کناره گیرد

  1).م656هـ ق،  35(خواند کشتند  را در حالی که قرآن می

علی در جوانی نمونۀ کامل . ان بنی امیه از مدینه گریختند، و هاشمیان علی را به عنوان خلیفۀ اسالم برگزیدندسر

تنومند بود و سري . سال داشت 55هنگامی که به خالفت رسید . تواضع و تقوا و نشاط و اخالص در راه دین بود

د؛ و از این حادثه، که ضمن آن سیاست به خوش محضر و نیکوخصال و پراندیشه و درست پیمان بو. طاس داشت

از او . دین تجاوز کرده بود و دسیسه کاري جاي اخالص و دلبستگی به اسالم و مسلمانان را گرفته بود، تأسف داشت

از کسانی که عثمان نصب کرده بود . خواستند که از قاتالن عثمان قصاص بگیرد، ولی در این بین قاتالن فرار کردند

آلود  معاویه به امتناع از این دستور اکتفا نکرد و پیراهن خون .کردندتعفا کنند، ولی غالبشان امتناع خواست تا اس

قریش، که در این هنگام تحت . عثمان را، با انگشتان زنش که هنگام دفاع از او قطع شده بود، در دمشق علم کرد

قیام کردند و ] ع[پیامبر بودند، بر ضد علی   بنی امیه بودند، با معاویه همدل شدند و طلحه و زبیر، که از صحابۀنفوذ 

وقتی مسلمانان بصره نیز به . عایشه، همسر پیامبر، از مدینه به مکه رفت و به شورشیان پیوست. مدعی خالفت شدند

جنگ ورزیده بودند کمک خواست و وعده داد که اگر دعوت از مردم کوفه که در کار ] ع[شورشیان پیوستند، علی 

کوفیان دعوتش را پذیرفتند و دو سپاه در خریبه، در جنوب عراق، در . وي را بپذیرد، شهرشان را پایتخت خواهد کرد

این جنگ از این رو به نام جمل معروف شد که عایشه از کجاوة خود بر پشت شتر سپاه را . جنگ جمل روبه رو شدند
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عایشه با احترام به خانۀ خود باز گردانیده شد؛ : طلحه و زبیر شکست خوردند و کشته شدند. کرد ه جنگ ترغیب میب

.پایتخت را به کوفه، نزدیک بابل قدیم، منتقل کرد] ع[و علی 

ین پایبند معاویه در کار دنیا ورزیده بود و به د. فراهم آورد] ع[معاویه در دمشق نیروي دیگري براي پیکار با علی 

از جمله مقاصد وي در . باید میان او و تمتع از لذات دنیا حایل شود دانست که نمی دین را پلیسی کم خرج می. نبود

] ع[علی . این بود که اقلیت نخبۀ قریش را به ریاست و قدرتی که پیش از پیامبر داشت برساند] ع[پیکار با علی 

] ع[علی ). م657هـ ق،  37(ر ساحل فرات با سپاه معاویه رو به رو شد نیروي خود را سر و سامان داد و در صفین ب

کالم خدا را داور قرار «ها آویخت و تقاضا کرد  جنگ را برده بود که عمرو عاص، سردار سپاه معاویه، قرآن به نیزه

ان خود با این به اصرار سپاهی] ع[علی  2.شاید مقصود وي این بود که طبق دستور قرآن کریم رفتار کنند. »دهند

دو حکم انتخاب شدند و شش ماه مهلت تعیین شد که در اثناي آن اختالف را فیصل دهند و . تقاضا موافقت کرد

  .هاي خویش بازگردند سپاهیان به خانه

بر وي خروج کردند، و سپاهی جدا ترتیب دادند و عنوان خوارج یافتند؛ ] ع[در این هنگام بعضی از سپاهیان علی 

بعضی از آنها آنارشیستهاي . که مردم باید خلیفه را انتخاب کنند و حق داشته باشند او را عزل کنندگفتند  می

پذیرفتند، و همگیشان به دنیادوستی و تجملپرستی، که در  مذهبی بودند که هیچ حکومتی را جز حکومت خدا نمی

آنها را با بحث و استدالل به صف خود باز کوشید که ] ع[علی . طبقۀ جدید حکام اسالم نفوذ کرده بود، معترض بودند

آنگاه تقواي ایشان به تعصب انجامید و دست به کارهاي خشونت آمیز زدند که کارها را آشفته . آرد، اما توفیقی نیافت

و معاویه از ] ع[در وقت معین توافق کردند که علی  دو حکم کرد،ناچار با آنها جنگید و متفرقشان ] ع[کرد و علی 

. حکم علی خلع او را اعالم کرد، اما عمر به جاي اعالم خلع معاویه او را خلیفۀ مسلمانان دانست. خالفت برکنار شوند

د حمله برد و با شمشیر زهرآلود ضربتی به سر او ز] ع[در این هرج و مرج یکی از خوارج در نزدیکی کوفه به علی 

در آنجا وفات یافت نزد شیعه زیارتگاهی است مقدس ) ولی اهللا در نظر شیعیان(مکانی که علی  ).م661هـ ق،  40(

 .است کنند، و ضریح وي، چون مکه که زیارتگاه همۀ مسلمانان است، زیارتگاه شیعیان العاده می که آن را تجلیل فوق

تسلیم شد و ] ع[معاویه به کوفه هجوم برد، حسن . به خالفت بیعت کردند] ع[مسلمانان عراق با حسبن بن علی 

به مکه رفت، چندین بار ازدواج کرد، و در چهل و پنج سالگی ] ع[آنگاه حسن . معاویه مستمریی براي او معین کرد

و را مسموم کرد و به گفتۀ بعضی دیگر یکی از زنانش از روي به گفتۀ بعضیها معاویه ا). م669هـ ق،  49(وفات یافت 

همۀ مسلمانان از روي اکراه با معاویه بیعت کردند و او به قصد امنیت خویش ـ و از این . حسادت زهر به وي خورانید

بر  بدین سان اشرافیت قریش. دانست ـ دمشق را پایتخت قرار داد رو که مدینه را دور از مرکز جهان اسالم می

هاشمیان، که خاندان پیامبر بودند، غلبه یافت؛ جمهوري دینی که در ایام خلفاي راشدین بود سلطنت موروثی دنیایی 

و در مغرب آسیا حکومت سامی جانشین قدرت ایران و روم شد و آسیا از سلطۀ اروپایی که هزار سال در آنجا . شد

مصر و شمال افریقا شکلی به خود گرفت که اساس آن را  استقرار داشته بود رهایی یافت و دیار خاور نزدیک و

  .تاسیزده قرن بعد محفوظ داشت
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II  - م750- 661: خالفت اموي  

  هـ ق 40-132

وي در آغاز کار به وسیلۀ عمر، خلیفۀ عادل امین، که او را به حکوم شام . دربارة معاویه نباید به ناروا قضاوت کرد

علمدار انقالبی شد که از قتل عثمان زاده بود، و سپس، به وسیلۀ دسیسه هاي پس از آن . برگزید، به قدرت رسید

از جمله . هاي قدرت خود را محکم کرد داشت، پایه اي که وي را از توسل به زور جز در موارد خاص بی نیاز می ماهرانه

زیانۀ خود را جایی که زبان کند نخواهم کشید، و تا شمشیر خود را جایی که تازیانۀ من کار می«: سخنان وي این بود

» چطور،«: گفتند» .اگر میان من و مردم مویی رابطه باشد، نخواهد گسیخت. کند به کار نخواهم گرفت من کار می

راه وي به طرف قدرت از راه غالب کسانی که سلسله » .کشم کنم، و وقتی شل کردند می وقتی بکشند شل می«: گفت

  .آلود بود خون اند کمتر حکومت نوینی بنیاد کرده

کوشید تا ابهت و شکوهی در اطراف تخت خود پدید آورد و در این کار از  وي نیز مانند غالب غاصبان قدرت می

حکومت سلطنتی فردي از زمان . کرد امپراطوران روم شرقی، که آنها نیز مقلد شاهنشاهان ایران بودند، تقلید می

معاویه . روش براي فرمانروایی بر اقوام نادان و استثمار آنها مناسب استکوروش تا روزگار ما دوام یافته وظاهراً این 

کرد که مایۀ رفاه عمومی شده، نزاع قبایل را برانداخته، و دولت عرب را  شخصاً روش حکومت خود را چنین توجیه می

ر کار خالفت، به نظر وي تعقیب روش انتخابی د. که از جیحون تا نیل بسط داشت به قوت و وحدت رسانیده است

بایست روش موروثی را  شود، و براي جلوگیري از آن می بناچار، در موقع انتخاب خلیفه مایۀ اختالف و آشوب می

دنبال کرد؛ بدین جهت پسر خود یزید را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد و از همۀ والیتهاي دولت اسالمی براي او بیعت 

.گرفت

. ، جگ دربارة خالفت مانند آغاز خالفت وي درگرفت)م680هـ ق،  61( با وجود این، وقتی معاویه درگذشت

فرستادند و وعده دادند که اگر کوفه را مقر خود کند او را در کار ] ع[مسلمانان کوفه کس پیش حسین بن علی 

ه او از مکه حرکت کرد، خاندان وي و هفتاد تن از پیروان اخالصمندش همرا] ع[حسین . خالفت تأیید خواهند کرد

وقتی این قافله به چهل کیلومتري شمال کوفه رسید، نیرویی از سپاه یزید به فرماندهی عبیداهللا زیاد راه بر او  .بودند

ه قاسم، همان آغاز جنگ تیري ب. و همراهان وي جنگ را برگزیدند] ع[حسین . گرفت و خواستار تسلیم او شد

پس از آن، برادران و  .سپرد، که طفلی ده ساله بود، خورد و او در آغوش عموي خود جان ]ع[برادرزادة حسین 

مضطرب و یکایک از پا درآمدند، و از همراهان وي کس نماند و زنان ] ع[فرزندان و عموزادگان و برادرزادگان حسین 

چوب خود «: یکی از حضار گفت. زد را به کوفه بردند، عبیداهللا با چوب به آن می] ع[وقتی سر حسین . ترسان شدند

شیعیان در کربال، در جایی که ). م680هـ ق،  61(» را بردار، به خدا من پیامبر را دیدم که دهان او را می بوسید

اند و هنوز هم هر ساله حادثۀ غم انگیز قتل وي را  ه بزرگی ساختهبه قتل رسید، به یادگار وي زیارتگا] ع[حسین 

  .تجلیل به عمل می آورند] ع[کنند و از یادگار علی و دو فرزندش حسن و حسین  دهند و عزاداري می نمایش می

نیقها سنگ منج. عبداهللا بن زبیر نیز بر ضد یزید قیام کرد، ولی سپاه شام وي را شکست داد و در مکه محاصره کرد

پس از آن ). م683هـ ق،  64( بسوختبه محوطۀ کعبه افتاد و حجراالسود سه پاره شد و کعبه آتش گرفت و پاك 

وب پس از مرگ یزید دو سال آش. ناگهان محاصره برداشته شد، زیرا یزید مرده بود و سپاه در دمشق مورد حاجت بود

www.IrPDF.com



١٨٨۵

دار خالفت شدند؛ سرانجام عبدالملک بن مروان، پسر عم معاویه، آمد و آشفتگی را از  بود، و در اثناي آن سه تن عهده

میان برداشت و با شجاعت و قساوت فتنه را آرام کرد، و چون کارش استقرار یافت، با رأفت و حکمت و عدالت 

عبداهللا بن . ه اطاعت آورد و محاصرة مکه را تجدید کردسردار وي، حجاج بن یوسف، مردم کوفه را ب. حکومت کرد

کرد؛  اش نیز او را تشجیع و ترغیب می مادر سالخورده. سال داشت، از مکه مانند یک قهرمان دفاع کرد 72زبیر که 

ولی عاقبت شکست خورد و کشته شد، و سرش را به دمشق بردند و پیکر او را پس از آنکه مدتی بر دار بود به 

در سالهاي آرامش پس از این جنگ، عبدالملک مروان به نظم شعر و تأیید ). م692هـ ق،  73(تسلیم کردند  مادرش

ادب پرداخت و به زندگی خود سامان بخشید و پانزده فرزندي را که از هشت زن پدید آورده بود و چهار تن از آنها 

.بعدها به خالفت رسیدند تربیت کرد

- 86(سال دوام داشت، که در اثناي آن زمینۀ کارهاي بزرگ پسر خود ولید اول را  حکومت عبدالملک مروان بیست

، بخارا ) م705هـ ق،  87(بلخ : اعراب فتوح خود را دنبال کردند  در زمان ولید،. فراهم کرد) م715- 705هـ ق،  96

در مشرق، . مین درآمدبه تصرف مسل) م712هـ ق،  94(، و سمرقند )م711هـ ق،  93(، اسپانیا، )م709هـ ق،  91(

حجاج بن یوسف با خشونت و خالقیت حکومت کرد و کارهایی عمرانی انجام داد که از لحاظ اهمیت از قساوتی که 

باتالقها را زهکشی کرد، بسیاري زمینهاي بایر را دایر ساخت، و کانالهاي آبیاري : در کار حکومت داشت کمتر نبود

به این کارها اکتفا نکرد و، با رواج دادن عالمات حرکات، تحولی در کار نوشتن  قدیم را که ویران شده بود احیا کرد؛

ولید نیز نمونۀ یک فرمانرواي خوب بود؛ . کرد حجاج بن یوسف پیش از آنکه به حکومت برسد معلمی می. پدید آورد

هاي خوب  ه و جادهبه امور دولت بیش از جنگ توجه داشت؛ صناعت و بازرگانی را از طریق گشودن بازارهاي تاز

تشویق کرد؛ مدارس و بیمارستانها ساخت، که نخستین بیمارستان امراض مسري و آسایشگاه پیران و عاجزان و 

المقدس را توسعه داد و تزیین کرد؛ و در دمشق مسجدي بزرگتر  کوران از آن جمله بود؛ مسجد کوفه و مدینه و بیت

ضمن این مشاغل، فرصت کافی داشت که شعر بگوید، آهنگ بسازد، . ستو باشکوهتر از آنها بنیاد کرد که هنوز برجا

از هر دو روز، یک روز را براي انس با ندیمان اختصاص  وي،. عود بنوازد، و به شاعران و نوازندگان دیگر گوش فرا دارد

  . داده بود

طنطنیه کوشید و مرد و که بیهوده براي گشودن قس) م717-715هـ ق،  99-96(جانشین ولید برادرش سلیمان بود 

وي همۀ وقت خود را صرف خوراکهاي خوب و زنهاي بد کرد، و مردم از او خیري ندیدند جز . مال بسیار تلف کرد

عمر ). م720-717هـ ق،  101-99(اینکه وصیت کرد پس از وي عمربن عبدالعزیز پسر عمویش را به خالفت بردارند 

را جبران کند، و همۀ وقت خویش را به احیاي مراسم و رواج دین  مصمم بود در خالفت خود مفاسد خلفاي اموي

کرد که او خلیفۀ  پوشید، تا آنجا که هیچ کس باور نمی دار می لباس وصله: در کار لباس زاهدمآب بود. صرف کرد

د، و او المال پس بده به زن خود دستور داد همۀ زیورهاي نفیسی را که پدرش به او داده بود به بیت. مسلمین باشد

به زنان حرم خود گفت که در نتیجۀ گرفتاریهاي حکومت از رسیدگی به آنها باز خواهد ماند و هر . نیز اطاعت کرد

به شاعران و خطیبان و دانشورانی که در کار معیشت خود به دربار . تواند طالق بگیرد یک از آنها که مایل باشد می

جستند تقرب داد و مشاور و دستیار خود  را که به دولت تقرب نمی خلیفه تکیه داشتند اعتنایی نداشت و عالمانی

از همۀ شهرهاي . با دولتهاي بیگانه پیمان صلح بست؛ محاصره از قسطنطنیه برداشت و سپاه را از آنجا فرا خواند. کرد

غیر مسلم را به خلفاي اموي پیش از او مردم . اسالمی که مردم آن مخالف حکومت امویان بودند پادگانها را برداشت

. عمر، مسیحیان و یهودیان و زردشتیان را به اسالم تشویق کرد. کردند تا درآمد دولت کم نشود اسالم تشویق نمی

به خدا آرزو داشتم همۀ « : وقتی متصدي امور مالی اظهار نگرانی کرد که این روش خزانه را فقیر خواهد کرد، گفت
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وقتی مشاورانش » .خوردیم رزانی بودیم که ازکشت خودمان روزي میمردم مسلمان شده بودند و من و تو کشاو

خواستند از اقبال نامسلمانان به اسالم جلوگیري کنند و براي این منظور ختنه را شرط مسلمانی نهادند، عمر، که در 

براي  آنگاه. دین اسالم مقام و منزلتی چون بولس حواري در مسیحیت داشت، دستور داد شرط ختنه را بردارند

زمان . شدند قیود سخت نهاد، کارهاي دولتی را از آنها منع کرد، اجازة بناي معابد تازه نداد کسانی که مسلمان نمی

از لحاظ اخالقی و ). م724-717هـ ق،  105- 101(یزید دوم . خالفت او کمتر از سه سال بود، و از بیماري درگذشت

همان قدر که عمر اسالم را دوست داشت، او به کنیزي به . عزیز بودرعایت موازین اسالمی، نقطۀ مقابل عمربن عبدال

  طال خریده بود و برادرش سلیمان،  یزید به روزگار جوانی حبیبه را به چهار هزار سکۀ. ورزید نام حبیبه عشق می

. رده بودخلیفۀ وقت، وادارش کرد کنیز را به فروشنده پس بدهد ولی یزید جمال حبیبه و عشق خود را فراموش نک

زن وفادار وي . خواهد گفت آري حبیبه را می. وقتی به خالفت رسید، زنش از او پرسید آیا از دنیا آرزوي دیگري دارد

گویند یزید در یکی از روزها که با حبیبه به . ها پنهان شد فوراً حبیبه را احضار کرد و خود در گوشۀ حرم از دیده

آغوش یزید درگذشت، و خلیفه چنان از مرگ  وي انداخت و او شوکه شد و در بازي سرگرم بود، دانۀ اناري به دهان 

.وي غمین شد که یک هفته پس از آن زندگی را بدرود گفت

با عدالت و آرامش حکومت کرد و در اثناي آن کارهاي اداري را سر و سامان ) م743-724هـ ق،  125-105(هشام 

ولی صفاتی که موجب فضیلت قدیسی . نه را پر و معمور به جا نهادداد، مالیاتها را سبک کرد و پس از خود خزا

به همین جهت، سپاهیان هشام در چند جا شکست خوردند؛ در . شود ممکن است مایۀ نابودي حاکمی باشد می

جانشینان . خواست، نارضایی شیوع یافت اي اسرافکار و خراج می والیتها فتنه پدیدار شد؛ و در پایتخت، که خلیفه

ام خلفاي امویی را که پیش از او به قدرت و مهارت امتیاز داشتند ننگ آلود کردند و با عیاشی روزگار به سر هش

مردي فاسد و غرقه در شهوات ) م744- 743هـ ق،  126- 125(ولید دوم . بردند و از کار حکومت غافل ماندند

شنید، سخت خوشحال شد؛ پسر هشام  وقتی خبر مرگ عموي خود هشام را. جسمانی بود و به دین توجهی نداشت

را به حبس انداخت، همۀ اموال کسانی را که به خلیفۀ متوفا وابسته بودند مصادره کرد، و با حکومت فاسد و 

کرد و در حال  گویند که وي در حوضی از شراب شنا می دشمنانش می. اندازه اموال خزانه را به باد داد بخششهاي بی

هایش را به جاي خود براي اجرا و رهبري نماز  گرفت؛ قرآن را با تیر زده بود و معشوقه شنا داد دلی از شراب می

هـ  126(پسر ولید اول، این خلیفۀ فاسد بدکار را کشت، شش ماه خالفت کرد، و به سال   یزید،. فرستاد جماعت می

مروان دوم، یکی از سرداران برادرش ابراهیم جانشین او شد، ولی نتوانست از حق دفاع کند؛ . درگذشت) م744ق، 

.نیرومند اموي، او را برداشت و شش سال حکومتی پرحادثه کرد، و خالفت اموي مشرق با وي پایان گرفت

حدود سیاسی کشور را به حدي وسعت دادند . اگر کارهاي خلفاي اموي را از لحاظ دنیایی بنگریم، به سود اسالم بود

هاي شوم تاریخشان را نادیده انگاریم، به طور کلی دولت تازه را با  بعضی دورهاگر . که هرگز از آن جلوتر نرفته بود

. رسد نظم و آزادي راه بردند، ولی روش سلطنت موروثی استبدادي به همان نتیجه رسید که معموال در همه جا می

ر دولت را به خواجگان دار امور شدند که خزانه را فقیر کردند و امو در اوایل قرن دوم هـ ق خلفاي ناتوانی عهده

  شد، سپردند و نتوانستند بر خوي اصیل عرب، که استقالل جویی فردي بود و غالباً مانع ایجاد دولت واحد اسالم می

هاشمیان و امویان با هم . هاي سیاسی درآمده بود علت اختالف از میان نرفته و به صورت نزاع دسته. تسلط یابند

عربستان و مصر و ایران از تسلط . خویشاوندیشان از روزگار سلف سخت تر شده بوددشمنی داشتند، گویی اختالفات 

ایرانیان مغرور، که سابقاً ادعا داشتند که اعتبارشان کمتر از اعراب نیست، اینک دعوي تازه داشتند . دمشق بیزار بودند

دیدند کار مسلمانان  پیامبر از اینکه می بازماندگان. گفتند که از اعراب برترند و تسلط شام را تحمل نتوانند کرد و می
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به دست امویان ـ همانها که دشمنان سرسخت پیامبر بودند و دیرتر از همه مسلمان شدند ـ افتاده سخت آزرده 

خواستند کسی را بفرستد  از فساد و بدکاري خلفاي اموي و بیعالقگی آنها به دین تأسف داشتند، و از خدا می  بودند،

  .این حکومت خفتبار رهایی دهد که آنها را از

. این نیروهاي مخالف به یک شخصیت نیرومند و کاردان احتیاج داشتند که همه را متحد و هدفشان را روشن کند

این پیشوا ابوالعباس سفاح، نبیرة عباس، عموي پیامبر، بود که از نهانگاهی در فلسطین فرماندهی گروه ناراضی را به 

ایرانیان با همۀ قوت . والیات را فراهم آورد، وطندوستان شیعۀ ایرانی را به خود جلب کرد شورش عهده گرفت، زمینۀ 

سپاه مروان دوم با . در کوفه خود را خلیفۀ اسالم اعالم کرد) م749(هـ ق  132به یاریش برخاستند، و او به سال 

رو به رو شدند؛ سپاه مروان شکست  انقالبیون، که سردارشان عبداهللا عموي ابوالعباس سفاح بود، کنار رود فرات

پس از آن مروان را گرفتند، کشتند، و سرش را به نزد . خورد، و یک سال بعد دمشق از پس محاصره تسلیم شد

اگر خون مرا بیاشامند سیراب نخواهند شد، و خون آنها «: ولی خلیفۀ تازه به این اکتفا نکرد و گفت. ابوالعباس بردند

ابوالعباس را سفاح یعنی خونخوار نامیدند، زیرا فرمان داد بزرگان اموي را تعقیب » .واهد کردنیز خشم مرا سیراب نخ

. کنند و هر جا به آنها دست یافتند، خونشان را بریزند تا از آشوب احتمالی افراد خاندان منقرض جلوگیري شود

ربارة امویان اعالن عفو عمومی داد و به تأیید د. که والیت شام داشت، این کار را با سهولت و سرعت انجام داد  عبداهللا،

هنگامی که بر سفره بودند، به سپاهیانی که در نهانگاه جاي داشتند . آن هشتاد تن از سران اموي را به مهمانی خواند

 .اشاره کرد تا برون شدند و سرها را به شمشیر فرو ریختند؛ آنگاه فرش بر پیکر کشتگان افکندند و سفره ادامه یافت

به جاي سران اموي، کسانی از عباسیان بر پیکر دشمنان خود به سفره نشستند و گوششان از نالۀ محتضران لذت 

گور بعضی خلفاي اموي را شکافتند و اسکلتشان را تازیانه زدند، بر دار کردند، بسوختند، و خاکستر آن را به . برد می

. باد دادند

III  - م1058-750: خالفت عباسی  

  هـ ق 656- 132

  هارون الرشید – 1

ابوالعباس سفاح بر امپراطوري وسیعی حکومت یافت که قلمرو آن از رود سند تا اقیانوس اطلس ادامه داشت و شامل 

فلسطین، قبرس،   النهرین، ارمنستان، شام، ، بلوچستان، افغانستان، ترکستان، ایران، بین)شمال باختري هند(دیار سند 

دیار سند هم، به سال دوازدهم . اسپانیاي مسلمان از اطاعت وي سر باز زد. ل افریقا بود، مصر، و شما)اقریطش(کرت 

دانست دمشق از او متنفر است و در شهر ماجراجوي پرآشوب  سفاح، که می. حکومت وي، از اطاعتش بیرون رفت

که وي را به قدرت رسانیده  اکثریت کسانی. در شمال کوفه انتقال داد» انبار«کوفه امنیت ندارد، پایتخت را به شهر 

سفاح از آن پس که از خون دشمنان خود سیراب شد، مالیمت و نرمش . بودند از لحاظ فرهنگ و نژاد ایرانی بودند

ایرانی را در دربار رواج داد؛ پس از وي چند تن خلیفۀ روشنفکر آمدند؛ اینان ثروت روزافزون دولت را براي ترویج هنر 

ایرانیان مغلوب، پس از یک قرن تسلط بیگانه، غالب . فه به کار بردند که اوج گرفت و بارور شدو ادبیات و علوم و فلس

  .شده بودند
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به مرض آبله درگذشت، و ابوجعفر برادر پدري او به جایش نشست و منصور لقب ) م754(هـ ق  136سفاح به سال 

این . اي عباسی، به جز سه نفر، همه کنیز بودندمادران سی و هفت تن از خلف. یافت؛ مادر منصور یک کنیز بربري بود

آمدند  قضیه نتیجۀ رسم صیغه یا متعه بازیی بود که خلفا پیش گرفته بودند و فرزندانی را که از کنیزان به وجود می

دموکراسی شانس و تصادفاتی که مولود عشق و جنگ  بدین سان، طبقۀ اشراف اسالم، در نتیجۀ. شمردند قانونی می

اي سبزگونه  خلیفۀ تازه چهل سال داشت، بلند قامت و الغراندام بود، ریشی انبوه و چهره. یوسته فزونی گرفتپ  بود،

داشت، و بسیار سخت گیر بود؛ به جمال زنان دلبستگی چندان نداشت، شرابخواره نبود، به موسیقی بیعالقه بود، ولی 

هاي خاندان حکومت  و مهابت ممتاز بود و توانست پایهکرد؛ به قدرت و عزم  ادبیات و علوم و هنرها را تأیید می

براي تنظیم دستگاه حکومت کوشش . عباسی را ـ که اگر او نبود، با مرگ سفاح نابود شده بود ـ استحکام بخشد

سازمان دولت و سپاه را تجدید کرد، که . شهر باشکوه بغداد را پی افکند و آنجا را پایتخت دولت قرار داد. بسیار کرد

هاي دولتی و رفتار عمال آن نظارت داشت و  به همۀ اداره  شخصاً. ه همان صورت تا پایان دولت عباسی بر جاي ماندب

در . اند به خزانه پس بدهند گیر و فاسد، از جمله برادر خود، را وادار کرد هر چه از اموال دولت برده کارمندان رشوه

لک بود، تا آنجا که دوستانش از او بیزار شدند و مردم از فرط بخل جو و باید گفت مس خرج اموال عمومی بسیار صرفه

به تقلید ایرانیان، منصب وزارت را   در آغاز حکومت خود،. به او دادند] کند کسی که دانه دانه خرج می[لقب دوانیقی 

. الد برمکی بودنخستین کسی که در زمان وي وزارت یافت خ. پدید آورد، که در تاریخ عباسیان اهمیت بسیار داشت

منصور و خالد نظم و رفاهی به وجود . برمکیان در مناصب دولت و حوادث تاریخ عباسیان اهمیت فراوان داشتند

.آوردند که به روزگار هارون الرشید به ثمر رسید

هـ ق،  169- 158(پسرش مهدي . منصور، از آن پس که بیست و دو سال با لیاقت حکومت کرد، در راه حج درگذشت

نیز در حکومت خود راه صالح پیش گرفت؛ همۀ گناهکاران را، به جز آنها که براي دولت خطرناك ) م785- 775

بودند، بخشید؛ براي اصالح شهرها مال بسیار به مصرف رساند؛ از موسیقی و ادبیات پشتیبانی کرد؛ و در کار حکومت 

استرداد بعضی مناطقی که اعراب در آسیاي صغیر چون روم شرقی انقالب عباسی را براي . لیاقت و کفایت نشان داد

هارون . گشوده بودند غنیمت شمرده بود، مهدي سپاهی به فرماندهی پسر خود هارون براي پس گرفتن آن بفرستاد

خود پایتخت نیز به خطر افتاد و ایرنه، . رومیان را از مناطقی که تازه تصرف کرده بودند به سوي قسطنطنیه عقب راند

به خلیفه ) دالر 332,000(دینار  70.000شرقی ، ناچار با هارون پیمان صلح بست و تعهد کرد مبلغ  ملکۀ روم

مهدي قبال پسر دیگر خود هادي را والیت . ، از این موقع مهدي به پسر خود عنوان هارون الرشید داد)م784(بپردازد 

ز حق والیت عهد به نفع برادر کوچکتر خود صرف چون لیاقت فوق العادة هارون را بدید، به او گفت ا. عهد داده بود

از این فرمان پدر سرپیچید و دستور او را، که   هادي، که به فرماندهی سپاهی به سوي مشرق رفته بود،. نظر کند

ولی مهدي در راه   مهدي و هارون براي دستگیري او بیرون شدند،. گفته بود به سوي بغداد بازگردد، اطاعت نکرد

ارون، به پیروي از نصیحت وزیر خود یحیی بن خالد برمکی، با هادي به عنوان خلیفه بیعت کرد که درگذشت و ه

ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در «ولی، همان طور که سعدي در کتاب خود گفته . والیت عهد او باشد

د و فرزند خود را به ولیعهدي برداشت، و هادي والیت عهد برادر را نپذیرفت و یحیی را به زندان کر» اقلیمی نگنجند،

اش  داد، بالشی به دهانش نهاده و خفه گفتند مادرش، که هارون را بر او ترجیح می. پس از زمانی کوتاه درگذشت

.هارون به تخت نشست و یحیی را وزیر خود کرد، و معروفترین حکومت تاریخ اسالم آغاز شد. کرده است

اي هزار و یکشب ـ هارون الرشید را به صورت پادشاهی خوشخو، روشنفکر و دانا، احیاناً داستانها ـ و بخصوص داستانه

کرد و در  دهند که به داستانهاي زیبا دلبستگی داشت و آنها را ثبت می و غالباً بخشنده و مهربان نشان می  خشن،
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داد و گاهی با آنها به بستر  پاداش می گفتند انگیز می به زنانی که برایش داستانهاي دل. داشت بایگانی دولت نگاه می

به جز خوشخویی، ذکر شده است؛ شاید بدان جهت که مورخان از   هاي مورخان همۀ این صفات، در نوشته. رفت می

دهند که به مقررات دین دلبستگی بسیار داشت و  او را به صورت مردي پرهیزکار نشان می. اند این صفت دلگیر بوده

لمانان نهاد، هر دو سال یک بار به حج می رفت و هر روز، به عالوة نماز واجب، صد رکعت نماز قیود بسیار بر نامس

. شد نوشید، اما این کار محرمانه و با تنی چند از دوستان خاص انجام می گویند وي شراب می. گذارد مستحب می

کنیزان زاده شدند، به اجز امین که  یازده پسر و چهارده دختر آورد که همه از. هفت زن گرفت و تعدادي متعه داشت

وقتی مأمون به یکی از کنیزان قصر پدر دل باخت . دست بود در اقسام دارایی خود بخشنده و گشاده. از زبیده زاد

فراوان داشت و از آن   خلیفه کنیز را به او بخشید و گفت به جاي قیمت آن چند بیت شعر بسازد، زیرا به شعر عالقۀ

از جمله به مروان شاعر در مقابل . داد یاناً به شاعري که شعرش را پسندیده بود صلۀ گزاف میبرد و اح لذت می

، یک خلعت گرانبها، ده کنیز یونانی، و یک ) دالر 23‘750(طال   سکۀ 5000اي که در مدح خلیفه گفته بود  قصیده

بندوباري و بدکاري  غالباً از بی. ست داشتپروا، را بیشتر دو از همۀ ندیمان خود ابونواس، شاعر بی. اسب نجیب بخشید

در دربار خود در بغداد عدة زیادي شاعر، . بخشید شد، ولی همیشه او را به اشعار زیبایش می ابونواس خشمگین می

فقیه، طبیب، دستوردان، عالم فن بالغت، موسیقیدان، رقاص، هنرمند، و دلقک داشت؛ اعمال و احوالشان را مانند یک 

داد، در مقابل، قصاید بسیار در مدح و وصف کرمش  کرد؛ عطاهاي بسیار می حر و خوش ذوق نقادي میدانشور متب

در هیچ یک از دربارهاي تاریخ این همه مردم دانا . خود او دانشور و شاعر و سخنوري نیرومند و بلیغ بود. شد گفته می

کمی پیش از او تسوان . ه و در فرانسه شارلمانی بوداز جملۀ معاصران وي در روم شرقی ایرن. اند و برجسته گرد نیامده

کرد، ولی هارون به ثروت و قدرت و شوکت فرهنگی پیشرفته، که مایۀ جالل  تسونگ در چانگان بر چین سلطنت می

  .از همۀ آنها پیشی گرفت  دولتش بود،

کرد؛ عدالت  در ادارة امور مداخله میداشت، و عمال  اي که هارون به علم و هنر داشت وي را از کار دولت باز نمی عالقه

اي بر جاي  با وجود تجمل سلطنت و بخششهاي بیحساب، هنگام مرگ خزانه. او در کار قضا شهرت بسیار یافت

سپاه خود را شخصاً به میدان جنگ رهبري . موجودي آن بود) دالر 228.000.000(دینار  48.000.000گذاشت که 

ایمن نگاه داشت؛ کارهاي اداري و روش سیاسی را به وزیر خردمند خویش، یحیی بن قلمرو و ملک را سالم و . کرد می

گذارد، هر  اش می او را فرا خواند و گفت همۀ کار رعیت را به عهده  وقتی به خالفت رسید،. خالد برمکی، واگذاشته بود

اداره کند؛ و در تأیید این گفتار، مهر داند  که را خواهد بردارد و هر که را خواهد بگذارد و کارها را چنانکه صالح می

سال داشت معتقد بود که هنوز  28ولی هارون که  این کار افراط فوق العاده در اعتماد به وزیر بود، . خود را به او داد

تجربۀ کافی براي فرمانروایی بر قلمرو وسیع دولت ندارد؛ به عالوه، این کار نشان حقشناسی از کسی بود که استاد و 

 .کرد هارون وي را پدر خود خطاب می. رفت و در راه استقرار حکومت وي محنت زندان چشیده بود ی به شمار میمرب

از کار . وي مردي گشاده رو، مالیم، بخشنده، و خردمند بود. یحیی نشان داد که از قادرترین مدیران تاریخ است

امنیت و عدالت را برقرار کرد، راهها و پلها و  برد، نظم و شد، کار حکومت را با کمال کفایت راه می خسته نمی

کاروانسراها ساخت، کانالهاي آبیاري حفر کرد؛ با وجود مالیاتهاي سنگین که براي پر کردن خزانۀ خلیفه و خزانۀ 

دو . کرد وي نیز چون هارون از ادبیات و هنر حمایت می. گرفت، همۀ والیتهاي دولت در رفاه بود شخصی خود می

ضل و جعفر را به منصبهاي بزرگ دولت گماشت، که بخوبی از عهدة ادارة آن برآمدند و ثروت گزاف پسر خود ف

هارون، جعفر را چنان . اندوختند و قصرها ساختند و گروه بسیار شاعر و ندیم و فیلسوف اطراف خود فراهم آوردند

اي با دو یقه  ویند خلیفه گفته بود جبهگ. دوست داشت که دربارة مناسبات شخصی ایشان زبان بدگویان به کار افتاد
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نمود که دو سر بر یک پیکرند؛ شاید آنها در این لباس زندگی شبهاي  پوشیدند و چنان می بدوزند که او و جعفر می

  . دادند بغداد را نمایش می

قیقی آن به گفتۀ ابن خلدون، علت ح. علت آن سقوط ناگهانی که شوکت برمکیان را معدوم کرد بدقت معلوم نیست

کردند، تا آنجا  برمکیان همۀ کارها را در دست گرفته بودند و بدون ناظر و مراقب در اموال دولت تصرف می«بود که 

شاید سبب آن بود که وقتی هارون از » .آورد خواست بی اجازة وزیر به دست نمی که رشید هر گاه مبلغ ناچیزي می

ا براي استعداد خود تنگ دید، از آنهمه قدرت که به وزیر خود سن جوانی گذشت و عرصۀ لذتهاي جسمی و معنوي ر

اتفاقاً، خلیفه به جعفر گفته بود که یکی از مخالفان خالفت را بکشد، و جعفر از این کار تغافل . داده بود پشیمان شد

ار و یکشب یک داستان نیز از نوع هز. هارون این تغافل دوست داشتنی را بر او نبخشید. کرد تا آن شخص بگریخت

هاشم را که در رگ  هارون قسم خورده بود خون بنی. هست که عباسه، خواهر هارون، جعفر را دوست داشت

دانیم ایرانی  خواهرانش بود پاك و خالص نگاه دارد، چنانکه جز خون اشراف عرب با آن نیامیزد، و جعفر چنانکه می

دو عاشق خیلی زود . ، ولی جز در حضور وي همدیگر را نبینندخلیفه به آنها اجازه داد عقد ازدواج ببندند. نژاد بود

این شرط را نقض کردند و عباسه از جعفر دو فرزند آورد و رشید بیخبر ماند، زیرا کودکان را مخفی از او به مدینه 

ن مسرور هارو. زبیده همسر رشید این راز را کشف کرد و به او خبر داد. فرستاده بودند تا در آنجا نگاهداري شوند

خادم را، که سرجالدان بود، بخواند و فرمان داد تا عباسه را بکشت و در قصر به خاك کرد، و خود شخصاً ناظر اجراي 

. آنگاه به مسرور فرمان داد تا گردن جعفر را بزند و سر او را بیاورد؛ مسرور فرمان خلیفه را اجرا کرد. این فرمان بود

و دو فرزند جعفر را بیاورد و مدتی با دو کودك زیبا سخن گفت و از آنها تمجید آنگاه خلیفه کس به مدینه فرستاد 

آنگاه یحیی و فضل را به حبس انداخت و اجازه داد ). م 803ق،   هـ 187(کرد، سپس فرمان داد تا خونشان بریختند 

فضل نیز پنج سال . رگذشتیحیی دو سال پس از قتل جعفر د. خانواده و خدم خود را داشته باشند، اما آزادشان نکرد

دینار  30.000.000گویند مجموع آن . بعد از مرگ برادرش درگذشت، و همۀ اموال برمکیان مصادره شد

.بود) دالر 142.500.000(

داد و، به  هارون از پس سقوط برمکیان چندان نزیست و تا مدتی غم و پشیمانی خود را با کار بسیار تخفیف می

وقتی نیکفوروس اول، امپراطور روم شرقی، از پرداخت . کرد یهاي میدان جنگ را استقبال میاند، سخت طوري که گفته

اي که ایرنه پیش از او تعهد کرده بود سر باز زد و جسارت ورزید و مبالغی را که سابقاً پرداخت شده بود مطالبه  جزیه

اي کافرزاده، : مؤمنان، به نیکفوروس، سگ روم از هارون، امیر. بسم اهللا الرحمن الرحیم«: کرد، هارون در پاسخ نوشت 

درنگ به  پس بی» .ات را دریافت کردم، جواب را به چشم خواهی دید نه آنکه با گوش خواهی شنید؛ والسالم نامه

العاده داشت، مقام  میدان جنگ شتافت و در رقه، واقع در مرز شمالی قلمرو او، که از لحاظ سوق الجیشی اهمیت فوق

نیکفوروس ناچار پرداخت . سپاهی نیرومند آسیاي صغیر را در نوردید و نیکفوروس را به وحشت انداخت گرفت و با

از جمله اعمال هارون این بود که درصدد برآمد، به وسیلۀ دوستی با ). م806هـ ق،  191(جزیه را از سر گرفت 

راوان از جمله یک فیل و یک ساعت آبی با هاي ف شارلمانی، امپراطور روم شرقی را بترساند و هیئت سفارتی با هدیه

   .فرستادساختمانی پیچیده، به دربار او 

مع ذلک میان دو پسرش امین و مأمون دربارة خالفت رقابت   در این موقع هارون بیشتر از چهل و دو سال نداشت،

هارون، براي آنکه از شدت اختالف بکاهد، مقرر داشت که والیات . مرگ وي بودند آغاز شده بود و هر دو منتظر

. شرقی دجله خاص مأمون باشد و بقیۀ والیتها قلمرو امین، و اگر یکی از آنها بمیرد، والیات او به برادرش تعلق گیرد
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اتفاقاً همان سال در خراسان . باشند دو برادر این پیمان را امضا کردند و در پیشگاه کعبه قسم خوردند که بدان پایبند

اي سخت رخ داد و هارون، با آنکه از درد معده ناراحت بود، به همراه مأمون براي آرام کردن آن به خراسان رفت؛  فتنه

به هنگام احتضار، یکی از سران شورش را که باشین نام داشت . چون به شهر طوس در مشرق ایران رسید، از پا درآمد

ردند؛ خلیفه چنان از درد به زحمت بود که عقل خود را از دست داده بود و سردار اسیر را به تعرض به حضور آو

گرفت که وي را به این سفر خطرناك وادار کرده است، و فرمان داد تا دست و پاي او را بریدند، و خود ناظر اجراي 

).م809ـ ق، ه 193(روز بعد، هارون در چهل و پنجسالگی درگذشت . فرمان خویش بود

  انحطاط دولت عباسی – 2

امین در بغداد طفل شیرخوار خود را ولیعهد نامید و سه . مأمون حمله را تا مرو دنبال کرد و با شورشیان پیمان بست

، سردار ]ذوالیمینین[طاهر . و، چون مأمون نپذیرفت، به او اعالن جنگ داد والیت از قلمرو مأمون را مطالبه کرد 

امین را بشکست و بغداد را به محاصره گرفت و ویرانیهاي بسیار پدید آورد و، طبق یک رسم متبع قدیم، مأمون، سپاه 

هـ ق،  198(در این وقت مأمون در مرو بود و فرمان داد تا خالفت او را اعالم دارند . سر امین را به نزد مأمون فرستاد

 818(هـ ق  213در سال . ند کنیزي ایرانی نژاد استولی شام و عربستان به مقاومت برخاستند که وي فرز). م813

  .مأمون مقام خالفت یافت و وارد بغداد شد) م

مأمون نیز از دو صفتی . روند عبداهللا مأمون، منصور، و هارون الرشید از بزرگترین خلفاي دودمان عباسی به شمار می

کرد، ولی به طور  گام خشم مانند او قساوت میشد و به هن گاهی خشمگین می. که مایۀ نقض هارون بود بر کنار نبود

کلی نرمخو و مالیم بود و در شوراي دولتی از همۀ دینهاي بزرگی که در قلمرو او رایج بودند ـ مسلمان، مسیحی، 

تا آخرین سالهاي حیاتش مردم در کار دین و عبادت آزاد بودند و . یهود، صابئه، و زردشتی ـ نمایندگانی فراهم آورد

مسعودي، در وصف یکی از مجالس علمی که مأمون بعداز ظهرها . ی در دربار خلیفه آزادمنشی رسمی متبع بودتا مدت

  :داد، گوید تشکیل می

بایست با  فقیهان و دیگر اهل مقاالت که می …. نشست مأمون هر روز سه شنبه براي مناظره در باب کالم و فقه می

گفتند غذا بخورید و وضو  شد، می ها حاضر می آنگاه سفره. رفتند ی میاو مناظره کنند پس از حضور به اطاق مفروش

او با آنها با . رفتند شدند و به خدمت مأمون می سوختند و خوشبو می پس از فراغ، عود به مجمرها می. تجدید کنید

غذا   گستردند، یو همچنان تا غروب آفتاب بودند و دوباره سفره م. کرد مالیمت و انصاف و دور از تکبر مناظره می

  . رفتند خوردند، و می می

تر از ایام هارون بود، و کار وي از روزگار  دارتر و منظم کرد دامنه حمایتی که مأمون از هنر، علوم، ادبیات، و فلسفه می

وي کسانی به قسطنطنیه، اسکندریه، انطاکیه، و دیگر شهرها فرستاد تا از مؤلفات علماي . تر شد پدرش نتیجه بخش

در بغداد یک دانشگاه و یک . ونان بیاورند، و مترجمان را مقرري داد تا این کتابها را به زبان عربی برگردانندی

طبیبان، فقیهان، موسیقیدانان، شاعران، ریاضیدانان، و منجمین از . اي بنیاد کرد رصدخانه، و در تدمر نیز رصد خانه

ت، چنانکه یکی از امپراطوران ژاپن در قرن نوزدهم به سرودن ساخ شخصاً هم شعر می. شدند ور می عطایاي او بهره

.سازد شعر سرگرم بود، و هر مسلمان شریفی در عصر ما شعر می
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وي با قدرت خود . ـ و در عین حال خیلی دیر درگذشت) م833هـ ق،  218(سالگی  48مأمون خیلی جوان ـ در 

ر سالهاي آخر این رفتار خود را با آزار اهل سنت لکه دار آزادي عقیده را در قلمرو دولت حمایت کرده بود، ولی د

وي . برادرش، ابواسحاق المعتصم که پس از او به خالفت رسید، حسن نیت او را داشت، اما فاقد نبوغ او بود. ساخت

، گارد به مرور زمان. گارد مخصوصی از چهار هزار سرباز ترك نظیر پاسداران امپراطور در روم به دور خود فراهم کرد

مردم پایتخت شکایت داشتند که سربازان ترك . ترك، چون پاسداران امپراطور، در بغداد همۀ قدرت را به کف آورد

معتصم از بیم آنکه . ماند شوند که بی مجازات می دوانند و مرتکب جرایمی می محابا اسب می معتصم در خیابانها بی

به فاصلۀ پنجاه کیلومتري شمال پایتخت، قصري براي خود ) ن رأيسر م(مبادا مردم بغداد بر وي بشورند در سامرا 

این شهر را مقر خود کردند و در آنجا به خاك ) م892-836(هـ ق  276تا  221از سال  خلفاهشت تن از . به پا کرد

دجله قصرها و مسجدهاي مجلل ساختند؛ دولتمردان دستگاه خالفت رفتند، و در طول سی و دو کیلومتر بر دو طرف 

. نیز براي خود بناهاي عظیم پرتجملی پدید آوردند که دیوارهاي بلند زیبا داشتند و داراي فواره، باغ، و حمام بودند

ج کرد و براي یک مسجد جامع خر) دالر 3.325.000(دینار  700.000متوکل براي آنکه پارسایی خود را نشان دهد 

را بنیاد » تاالر لذت«و » لؤلؤ«اي به نام جعفریه به کار برد و در آنجا قصر  معادل همین مبلغ براي ساختمان شهر تازه

کرد که اطراف آن بستانها و جویبارها بود ـ پولی را که براي این ساختمانها الزم داشت از افزودن مالیات و فروش 

تا لطف یزدان را با آزار کسانی که مخالف اهل سنت بودند به طرف خود جلب کوشید . منصبهاي دولتی به دست آورد

  .پسرش گارد ترك را به قتل پدر تحریک کرد و پس از او به خالفت رسید و المنتصر باهللا لقب یافت. کند

نیروي . دپیش از آنکه خالفت به وسیلۀ نیروهاي خارجی سرنگون شود، عوامل داخلی کار آن را به تباهی کشانیده بو

گروهی از خلفاي ضعیف به تخت . خلفا بر اثر افراط در شرابخواري، شهوترانی، عیاشی، و بیکاري سستی گرفته بود

فزونی ثروت و آمادگی وسایل راحت و . بردند نشستند که از مشکالت حکومت به لذتهاي سستی زاي حرام پناه می

د و نفوذ مخرب آن به مردم نیز رسید و خصایل جنگیشان را از رواج کنیز بازي و لواط در طبقۀ حاکم نیز مؤثر افتا

مسلماً زبونی و آشفتگی، دست نیرومندي را که براي متحد کردن این مخلوط پراکندة والیات و قبایل الزم . میان برد

امی، بربر، از اختالفات نژادي و اقلیمی شورشها پدید آمد، به طوري که عرب، ایرانی، ش. توانست آورد بود پدید نمی

بدتر از همه، در دین اسالم، که سابقاً مایۀ وحدت و . مسیحی، یهودي، و ترك فقط در کار تحقیر همدیگر متفق بودند

غفلت در کار آبیاري نیز در . تر کرد ها زاد، و اختالفات سیاسی و جغرافیایی را سخت اتفاق نظر بود، تفرقه افتاد، فرقه

. کار آبیاري سرچشمۀ حیات دیار خاور نزدیک است و نیز مایۀ فناي آن. اشتضعف و تباهی دولت اثر فراوان د

رسانند محتاج مراقبت و الیروبی هستند، و این کاري است که افراد و خاندانها از انجام  کانالهایی که آب به زمین می

کند، و  عیت روزافزون تکافو نمیآن عاجزند، و اگر دولت نیز از مراقبت آن عاجز ماند یا اهمال کند، منابع غذایی با جم

ناچار باید گروهی از گرسنگی بمیرند تا توازن میان دو عامل اساسی جمعیت و غذا، که در تاریخ جهان نفوذ 

اما فقر مردم، که از قحط و امراض عمومی زاده بود، غالباً دست مأمورین مالیات را کوتاه . برقرار بماند  العاده دارد، فوق

دیدند، که حاصل کارشان خرج حکومت و  داد؛ کشاورز و صنعتگر و بازرگان می تشان را تخفیف نمیکرد و قساو نمی

و کار بدانجا رسید که درآمد دولت به   عالقه به کار و کوشش و اقدام و ابتکار از میان رفت،. شود جالل حکام می

را منظم برسانند تا بر آن تسلط داشته  در آمد کاهش گرفت، و سران دولت نتوانستند مقرري سپاه. مخارج آن نرسید

به عالوه، ترکان در نیروهاي مسلح دولت جاي اعراب را گرفتند، همچنانکه در سپاه روم ژرمنها جاي رومیها را . باشند

از زمان منتصر تا پایان دولت عباسیان، نصب و عزل خلفا و قدرت دولت و احیاناً کشتن خلیفه به دست . گرفته بودند
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اي که در این دربار رخ داد  هاي کثیف و خونین دربار خلفا سبب شد که تغییرات بعدي سلسله دسیسه. ودترکان ب

.ارزش ثبت در تاریخ را نداشته باشد

حکام در مقر خویش . ضعف پایتخت، از لحاظ فعالیت سیاسی و نیروي جنگی، والیتهاي دولت را به تفرقه داد

اینان کوشش داشتند منصب خود . بر آنها تسلطی ناچیز، به اسم، داشت حکومت مستقل داشتند؛ و پایتخت خالفت

به ) اسپانیا(دیار اندلس . را مادام العمر داشته باشند؛ سپس به این اکتفا نکردند و خواستند مقام خود را موروثی کنند

هـ  185به سال  ، تونس)م788(هـ ق  172از خالفت عباسی جدا شده بود، مراکش به سال ) م756(هـ ق  138سال 

نه سال بعد فرمانروایان مصر به شام دست . از بغداد جدایی گرفت) م868(هـ ق  254، و مصر به سال )م801(ق 

مأمون به پاداش سردار الیق خود، . بر قسمت اعظم آن حکومت داشتند) م1076(هـ ق  469انداختند و تا سال 

و خاندان طاهریان بر ایران حکومت نیمه مستقل داشتند طاهر، حکومت خراسان را در خاندان وي موروثی کرد  

) م 944- 929(هـ ق  333و  317مابین سالهاي . تا صفاریان جاي ایشان را گرفتند) م872-820هـ ق،  259- 206(

النهرین و شام حکومت داشتند و اعتبار دولت خویش را فزونی دادند و  خاندان شیعه مذهب حمدانیان بر شمال بین

) م 967- 944هـ ق،  356- 333(سیف الدولۀ حمدانی . لب را به صف مراکز معتبر فرهنگ اسالم آوردندموصل و ح

در  خود شاعر بود، و فارابی فیلسوف و متنبی شاعر بزرگ، که به نزد ادیبان عرب از همۀ شاعران قدیم محبوبتر است،

ر و فرزند بویه یکی از سرکردگان آنجا بودند، حلب در دربار بودند، آل بویه، که از دیار کوهستانی مجاور دریاي خز

بر بغداد استیال یافتند؛ در مدت بیشتر از یکصد ) م945(هـ ق  334اصفهان و شیراز را بگرفتند و آخر کار به سال 

سال خلفا تحت نفوذ ایشان بودند، تا آنجا که امیرالمؤمنین تنها رئیس مسلمانان سنی بود، و امراي آل بویه همۀ کار 

 372- 338(عضدالدوله، قدرتمندترین امیر آل بویه . گرفت، به کف داشتند لت را، که قلمرو آن پیوسته نقصان میدو

وي براي آبادي دیگر . ، پایتخت خود را به شیراز برد که از زیباترین شهرهاي قلمرو اسالم بود) م 983- 949هـ ق، 

الرشید را  اخالفش، بغداد چیزي از رونق دوران هارون کرد، و در عصر او و  شهرهاي مملکت خویش بی دریغ خرج می

.به دست آورد

پسران سامان، که مردي معتبر از پیروان زردشت بود، سلسلۀ سامانی را بنیاد نهادند که ) م874(هـ ق  261به سال 

هر در تاریخ علم گرچه معموال از اهمیت ماوراءالن. بر خراسان و ماوراء النهر حکومت داشت) م999(هـ ق  389تا سال 

گوییم، در زمان این خاندان، بخارا و سمرقند مرکز معتبر علوم و فنون شد و از این جهت با  و فلسفه سخنی نمی

ابن سینا، . زبان فارسی در آنجا اعتبار از سر گرفت و بنیاد ادبیات با شکوه آن استوارتر شد. بغداد همسنگ بود

زیست و کتابخانۀ معتبر ایشان را، که از کتابهاي گوناگون  سامانیان میبزرگترین فیلسوف قرون وسطی، در حمایت 

رازي، بزرگترین طبیب قرون وسطی، کتاب منصوري را، که یک مجموعۀ مفصل طبی . سرشار بود، در دسترس داشت

فتند و به ، ترکان بر بخارا تسلط یا)م990(هـ ق  380از آن پس، به سال . است، به یکی از امیران سامانی هدیه کرد

در این زمان مسلمانان براي جلوگیري از پیشرفت ترکان . خاندان سامانی را منقرض کردند) م999(هـ ق  389سال 

کردند، همچنانکه رومیان مدت سه قرن کوشش داشتند راه هجوم عرب را ببندند؛ بعدها، ترکان  به مغرب پیکار می

ردند، زیرا فشاري که از فزونی جمعیت بر وسایل معیشت وارد ک نیز براي جلوگیري از سیل بنیانکن مغول تالش می

شود که، از فرط اهمیت، دیگر حوادث تاریخ را ناچیز جلوه  دار منجر می شود هر چند یک بار به مهاجرتهاي دامنه می

  .دهد می
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م آزاد شده به گروهی از ترکان ماجراجو که از ترکستان آمده بودند، به سرداري یک غال) م962(هـ ق  351به سال 

سبکتکین، که در آغاز غالم . نام البتکین، بر افغانستان حمله بردند و غزنه را گرفتند و سلسلۀ غزنویان را بنیاد کردند

وي قلمرو ). م 997-976هـ ق،  387- 366(البتکین بود و بعداً داماد و متعاقباً جانشین وي شده بود، به امارت رسید 

 1030- 998هـ ق،  421-389(پس از وي پسرش محمود . سمتی از خراسان توسعه داددولت خود را تا پیشاور و ق

فارس تا رود جیحون تسلط یافت و، پس از هفده جنگ سخت که با انواع قساوت قرین بود،  ایران از خلیج بر همۀ) م

سیر شد و از بیکاري که  چون از غارت. پنجاب را به قلمرو خود آورد و بسیاري از اموال هند را به خزانۀ خویش افزود

نتیجۀ مرخصی سپاه بود به تنگ آمد، قسمتی از مال و مردان خویش را در بناي مسجد بزرگ غزنه به کار برد؛ یکی 

:گوید دربارة این مسجد می] ابونصر محمد عتبی، مؤلف تاریخ یمینی[از مورخان مسلمان 

عات شش هزار غالم در آن به اداي فرایض و سنن اي بود که در مشاهیر اعیاد و جم در پیش این خانه مقصوره

و در جوار این مسجد . بایستادندي و هر یک در مقام معلوم خویش بی مزاحمت دیگري به عبادت مشغول شدي

اي بنا نهاد و آن را به نفایس کتب و غرایب تصانیف ائمه مشحون کرد، مکتوب به خطوط پاکیزه و مقید به  مدرسه

و طلبۀ علم روي بدان نهادند و به تحصیل و ترتیل مشغول شدند، و از اوقاف مدرسه وجوه رواتب . تصحیح علما و فقها

از سراي امارت تا حظیرة مسجد راهی . رسید گشت و مشاهدات و میاومتشان رایج می و مواجب ایشان موظف می

، با سنگینی تمام و طمأنینتی ترتیب دادند که از مطمح ابصار و موقف انظار پوشیده بود و سلطان در اوقات حاجات

  . کامل از بهر اداي فرایض بدین راه به مسجد رفتی

حماسۀ بزرگ (محمود بسیاري از علما و شعرا را به دربار خود جلب کرد که بیرونی و فردوسی، سرایندة شاهنامه 

محمود در این وقت از هر . فردوسی به دلخواه خود شاهنامه را به محمود هدیه نکرد. ، از آن جمله بودند)زبان فارسی

خطاست  .جهت بزرگترین مرد جهان بود، ولی هفت سال پس از مرگ وي مملکتش به دست ترکان سلجوقی افتاد

حقیقت این است که این قوم پیش از حمله به قملرو اسالم انتقال از مرحلۀ . اگر ترکان را قومی وحشی قلمداد کنیم

در قرن ششم . ت مانند قبایل ژرمن که به قلمرو امپراطوري روم هجوم بردندتوحش به تمدن را آغاز کرده بود ـ درس

هاي  میالدي ترکان شمال آسیاي مرکزي، که از سواحل دریاچۀ بایکال به طرف غرب به راه افتاده بودند، دسته

اي  ز آن اسلحهکردند و ا از کوههاي مجاور، آهن استخراج می. منظمی شدند که هر کدام پیشوایی به نام خان داشتند

بنابراین مقررات، نه فقط در مقابل خیانت و قتل مجازات اعدام را . ساختند که چون مقرراتشان سخت و محکم بود می

هـ ق  391به سال . موالیدشان از کشتگان جنگ بیشتر بود. کردند، بلکه کیفر زنا و بزدلی نیز اعدام بود اجرا می

نام رئیسشان سلجوق، سلجوقیان خوانده شدند بر ماوراءالنهر و ترکستان  یک دسته از این ترکان که، به) م1000(

تواند این نیروي رقیب را متوقف کند و یکی از پسران سلجوق را گرفت و  محمود غزنوي پنداشت می. استیال یافتند

که هیجانشان ولی سلجوقیان از اینکار دلسرد نگردیدند، بل). م1029هـ ق،  485(در هندوستان به زندان انداخت 

آنگاه براي هموار . فزونی گرفت و به سرداري طغرل، رئیس ماهر و سرسخت خود، بیشتر والیات ایران را گشودند

کردن راه پیشرفتهاي آینده، کوشش آغاز کردند و هیئتی به بغداد پیش خلیفه القائم به امراهللا فرستادند و مسلمانی 

ت که این جنگاوران شجاع او را از استبداد آل بویه رهایی دهند، الجرم خلیفه امید داش. خویش را به او خبر دادند

به ) م1055(هـ ق  447طغرل دعوت خلیفه را پذیرفت و به سال . کس پیش طغرل فرستاد و از او یاري خواست

ر غرب آسیاي خاندانهاي کوچک د. قائم خلیفه برادرزادة طغرل را به زنی گرفت. بغداد رفت و آل بویه را از آنجا براند

فرمانروایان سلجوقی . مسلمان یکی پس از دیگري در مقابل سلجوقیان تسلیم شدند و تسلط بغداد را گردن نهادند

اي پدید آوردند  عنوان سلطان گرفتند؛ براي خلیفه تنها ریاست دینی به جا ماند، ولی در دستگاه حکومت فعالیت تازه
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سلجوقیان، به خالف مغوالن که دو قرن . مان پاك و درست نیروي تازه دادندکه از آن پیش نبود و اسالم را نیز از ای

بعد آمدند، مناطق مفتوح خویش را ویران نکردند، بلکه خیلی زود با معنویات فرهنگی که به قلمرو آن آمده بودند خو 

یرویی در آن دمیدند که اي به وجود آوردند؛ و ن گرفتند؛ از قسمتهاي پراکندة دولت محتضر اسالم، امپراطوري تازه

ایم، مقاومت کند و  توانست در آن کشاکش طوالنی میان مسیحیت و اسالم، که آن را جنگهاي صلیبی عنوان داده

.پیروز گردد

IV  - م1060- 325: ارمنستان  

  ق  هـ 452 –هـ ق 287

اي دراز دستخوش طمع این سرزمین قضازده قرنه .میالدي دامنۀ فتوح سلجوقیان به ارمنستان رسید 1060به سال 

امپراطوریهاي بزرگی بود که بر آن چنگ انداخته بودند، زیرا کوهستانهاي ارمنستان مانع از این بود که اقوام آن را در 

النهرین را به دریاي سیاه پیوند  هاي آن راههاي مناسبی بود که بین راه دفاع خویش متحد شوند، و در عین حال دره

براي تسلط بر این راهها و استفاده از آن در بازرگانی و جنگ با هم جنگیدند؛ سپاه ده هزار یونان و ایران . داد می

نفري گزنوفون از آنجا گذشت؛ ایران و روم، ایران و روم شرقی، اسالم و روم شرقی، و روسیه و انگلستان بر سر آن 

یجۀ فعالیت بازرگانی و کشاورزي و فرهنگ ولی ارمنستان، علی رغم فشار و حتی تسلط بیگانه، در نت. پیکارها داشتند

ارمنستان نخستین سرزمینی بود که . عمال مستقل ماند. مستقلی که دین و ادبیات و هنر خاص وي زادة آن بود

اي که دربارة طبیعت مسیح رخ داد، به طرفداري از مذهب  در مجادله). م303(مسیحیت را دین رسمی کشور کرد 

اسقفان . زبونیهاي جسم انسانی بر پیکر مسیح نیز رواست، نپذیرفت  قضیه را که همۀوحدت طبیعت برخاست و این 

میالدي از کلیساي یونان و روم جدا شدند و کلیساي مستقلی پدید آوردند که رئیس مخصوص  491ارمنی به سال 

اسقف مسروپ الفباي در این وقت . شد تا اوایل قرن پنجم میالدي ادبیات ارمنی به زبان یونانی نوشته می. داشت

را به آن زبان ترجمه کرد؛ از آن پس، ارمنستان داراي » انجیل«و » تورات«مخصوص زبان ارمنی را به وجود آورد و 

  .ادبیات وسیعی شد که قسمت اعظم آن ادبیات دینی و تاریخی بود

. دمختار و پیرو دین مسیح بوداما در همۀ این مدت خو. میالدي اسماً تابع خلفا بود 1064تا  642ارمنستان از سال 

داشت و آنی را پایتخت » امیراالمرا«اي بنیاد کردند که رئیس آن لقب  در قرن نهم میالدي خاندان باگراتید سلسله

-952(آشوت سوم . خود کرد؛ ارمنستان در عصر این سلسله تا چند قرن از پیشرفت و آرامش نسبی برخوردار بود

هاي بسیار بنیاد کرد و، بنابر روایات، هرگز  یساها و بیمارستانها و دیرها و نوانخانهامیري محبوب بود که کل) م977

ها  مدرسه: رفاه کشور به کمال رسید) 1020-990(در زمان پسرش گاگیک . نشست بدون حضور فقرا بر سفره نمی

اظ ادبیات و علوم دینی و بسیار شد؛ در نتیجۀ رواج تجارت، شهرها ثروتمند شدند؛ هنر رونق یافت؛ و قارص، از لح

که شیوة معماري ) م980حدود سال (آنی قصرهاي مجلل و یک کلیساي بزرگ داشت . فلسفه، همسنگ آنی شد

ها و طاقهاي قوسی و ضربی و دیگر اختصاصات  اي از ستونها و قائمه ایران و روم در آنها به کار رفته بود و مجموعه

میالدي گنبد سانتاسوفیا در قسطنطنیه از زلزله  989وقتی به سال . ه یافتمعماري بود که بعداً به شیوة گوتیک را

اي بسیار مشکل و مهم  ویران شد، امپراطور روم شرقی معمار کلیساي آنی را مأمور تجدیدبناي آن کرد و این وظیفه

. بود
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  یادداشتها

 بن سبا راست باشد یا بر ساختۀ اما داستان عبداهللا. منظور از یهودي مسلمان شده همان عبداهللا بن سباست – 1

رفتار . داستان پردازان، خود وي چنان شخصیتی نبوده است که بتواند چنین هیجانی را در قلمرو اسالمی پدید آورد

کردند و ناچار بر  آنان تحمل دگرگونی سنت را نمی. رویۀ عثمان و عامالن او مسلمانان دیندار را آزرده ساخت بی

سرایان سالها پس از این حادثه از عبداهللا بن سبا قهرمانی ساختند و پرداختند و او را موجب  قصه. عثمان شوریدند

  .این شورشها شناساندند

جریربن عبداهللا را نزد او به ) ع(گفت، چرا هنگامی که علی  اگر راست می. معاویه ابداً چنین مقصودي نداشت – 2

می بر سر نیزه باال بردند که معاویه شکست خود را مسلم دید و شام فرستاد چنین تقاضایی نکرد؟ قرآنها را هنگا

  .عمرو پسر عاص آن نیرنگ را به کار برد و از شکست و فرار او مانع شد. آهنگ فرار کرد

  

  

  فصل یازدهم

  اوضاع کشورهاي اسالمی

  )م1058- 628(هـ ق  7-656

  

I – اقتصاد  

ن، یا از منابع طبیعی زمین که عالقه و کار و نظم انسانی آن را زمین و انسا: آید تمدن از دو عامل اساسی به وجود می

ها و ادبیات و وسایل تجمل و  پشت سر جالل شاهان و قصرها و معابد و مدرسه. کند به چیزهاي سودمند مبدل می

ت آورد؛ هیزم شکن درخ شکارچی از جنگل شکار می: هنر، انسان به عنوان یکی از عوامل اساسی تمدن نمودار است

کند، باغ  کارد، درو می زند، می کند، خیش می کند؛ کشاورز زمین را آماده می چراند و تربیت می برد؛ چوپان گله می می

پرورد؛ زن به صنایع گوناگون دستی و کارهاي خانه  کند، و زنبور و حیوان اهلی و طیور می و تاکستان را مراقبت می

سازد؛  سازد؛ نجار عرابه و کشتی می کند؛ بنا منزل می را سوراخ می پردازد؛ کارگر به جستجوي فلزات دل زمین می

گرد یا دکاندار یا تاجر، میان سازنده و مصرف کننده واسطه  کند؛ فروشنده و دوره صنعتگر کاال و ابزار آماده می

ولیه و عقول را براي کند؛ و قوة اجرایی عضالت و مواد ا گذار با اندوختۀ خود از صناعت پشتیبانی می شوند؛ سرمایه می

اند و تمدن لرزان دنیا بر  اینها کارورزان صبورند که در عین خونسردي آشفته.گیرد ایجاد لوازم و تولید کاال به کار می

  .پشتهاي خمیدة آنها سوار است
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؛ از عسل پروردند فیل، و سگ می  مردان، چهارپا، اسب، شتر، بز،: همۀ این گروهها در قلمرو اسالم مشغول کار بودند

کردند؛ و صدها جور حبوبات، سبزیجات، میوه، جوزهاي مختلف، و گل عمل  زنبور و شیر شتر و بز و گاو استفاده می

اندکی پیش از قرن دهم میالدي درخت پرتقال از هند به عربستان برده شد؛ توسط اعراب به شام، آسیاي . می آوردند

همچنین اعراب . و سپس از این کشورها به جنوب اروپا راه یافتصغیر، فلسطین، مصر، و اسپانیا معرفی گردید، 

زراعت نیشکر و صنعت تصفیۀ شکر را از هند گرفتند و در همۀ نواحی خاور نزدیک رواج دادند، و صلیبیون از آنجا 

این گونه . اروپا به کشت پنبه دست زدنداعراب نخستین کسانی هستند که در . گرفتند و به دیار خویش بردند

خلفا در این زمینه از رسم معمول . آوردند محصوالت را به برکت آبیاري منظم از زمینهاي خشک بیابانی به دست می

کردند، بلکه دولت کانالهاي اصلی آبیاري را  باید کارهاي اقتصادي را به فعالیتهاي آزاد واگذاشت پیروي نمی که می

به نزدیک . رسانید نهرین و آب دجله را به زمینهاي ایران میال کرد و آب فرات را به زمین بین مراقبت و پاك می

خلفاي نخستین عباسی کارهاي مربوط به زهکشی باتالقها و احیاي . بغداد، میان دجله و فرات کانال بزرگی حفر شد

و  در قرن دهم میالدي و در عصر سامانیان، قلمرو میان بخارا. کردند دهات ویرانه و مزارع متروك را تشویق می

.سمرقند یکی از چهار بهشت جهان بود، و سه دیگر جنوب ایران و جنوب عراق و اطراف دمشق بود

. شد نقره، آهن، سرب، جیوه، آنتیموان، گوگرد، پنبۀ کوهی، مرمر، و سنگهاي قیمتی از دل زمین استخراج می  طال،

ضمن اوراق . بردند ر بعضی موارد به کار میاعراب نفت و قیر را د. آوردند غواصان از خلیج فارس مروارید بیرون می

. اي به دست آمد که قیمت نفت و نی براي سوزانیدن پیکر جعفر برمکی در آن ثبت شده بود الرشید ورقه هارون

. هاي منظم بدان اشتغال داشتند ها و دکانها به دسته گذرانید و مردم در خانه صناعت مرحلۀ کاردستی را می

جود داشت، و در عرصۀ تکنولوژي، به استثناي آسیاهاي بادي، پیشرفت محسوس دیگري هاي معدودي و کارخانه

مسعودي، مورخ قرن دهم میالدي، در ایران و خاور نزدیک آسیاي بادي دیده است، در صورتی که . شد دیده نمی

ه دشمنان صلیبی پیش از قرن دوازدهم در اروپا نشانی از آن نبود؛ شاید این هدیۀ دیگري است که شرق اسالمی ب

الرشید به  شاهد گفتار آن ساعت آبی هدیۀ هارون. مسلمین از مهارت مکانیکی بهرة کافی داشتند. خود داده است

داد که هر ساعت دري را  شارلمانی از چرم و برنج منقش ساخته شده بود، و وقت را به وسیلۀ سواران فلزیی نشان می

تولید کاال بکندي انجام . بستند رفتند و در را می افتاد، آنگاه می ه ظرفی میمی گشودند و از آنجا تعداد معینی کره ب

ساخت نشان دهد، و صنعت را به مرحلۀ  توانست مهارت خود را در ابزار و کاالیی که می گرفت، ولی صنعتگر می می

پارچۀ ظریف . منسوجات ایرانی، شامی، و مصري از لحاظ تکامل تکنیک و ساخت شهرت داشتند. هنر باال ببرد

شمشیر دمشقی که از . ، و پارچۀ پشمی عدن معروف بود)دمسک(، پارچۀ کتانی دمشق )موصلین(اي موصل  پنبه

شد، آیینۀ صیدا و صور که به پاکی و ظرافت مانند نداشت، شیشه و سفال بغداد، سفال و  فوالد آبدیده ساخته می

بازرگانی و صنعت آسیاي . لی ایران شهرت جهانگیر داشتسوزن و شانۀ ري، روغن زیتون و صابون رقه، عطر و قا

  . غربی در دولت اسالمی رونقی گرفته بود که اروپاي غربی زودتر از قرن شانزدهم بدان دست نیافت

اسب، استر، و انسان بود؛ ولی اسب به طور کلی ارجمندتر از آن بود که   مهمترین وسایل حمل و نقل خشکی، شتر،

مگویید اسب من، بگویید پسر من که از باد و چشم زدن «: یکی از اعراب گفته است. کار رودبراي حمل بار به 

کشتی «از این رو، شتر» .رود، و پایش چنان سبک است که تواند بر سینۀ محبوب برقصد و او را آزار نکند سریعتر می

شتر داشتند، دیار اسالم  4700ه احیاناً هایی ک و قافله  کرد، بود و بیشتر کاالهاي تجارتی مسلمین را حمل می» صحرا

راههاي عمده از بغداد به ري، نیشابور، مرو، بخارا، سمرقند، تا کاشغر و حدود چنین کشیده شده بود، . نوردیدند را می

همه جا . رسید یا از بصره تا شیراز، یا از کوفه تا مدینه و مکه و عدن، یا از موصل و دمشق تا سواحل شام می
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بازرگانی داخلی . ها ساخته بودند، و آب انبارها بود که مسافر و دواب آب بیاشامند ا و کاروانسراها و مهماخانهمنزلگاهه

الرشید در اندیشه بود که براي اتصال مدیترانه به دریاي سرخ  هارون. شد توسعه داشت و بر رودها و کانالها حمل می

خالد برمکی، به علل نامعلوم که محتمال مشکالت مالی بوده  اي حفر کند؛ اما یحیی بن در محل کانال سوئز ترعه

متر است، با قایقها سه پل روي آن ساخته  230در نزدیک بغداد، که عرض دجله . است، او را از این کار باز داشت

.بودند

قلمرو  آسیاي غربی، که پیش از آن میان چهار دولت تقسیم شده بود،. در این راهها تجارت معتبري جریان داشت

یک دولت شد، و این وضع امتیازات مهم اقتصادي داشت که در نتیجۀ آن در داخل این حوزه مقررات گمرکی و 

به عالوه، اعراب چون اشراف . موانع تجارتی از میان رفته بود، و وحدت دین و زبان نیز حمل کاال را آسان کرده بود

نیز در کار انتقال کاال با سود ناچیز از تولید کننده به مصرف کننده کردند، و آنها  اروپا تاجران را تحقیر و تمسخر نمی

. با مسیحیان و یهودیان و ایرانیان همدست شدند، و حمل و نقل و معامله و داد و ستد در شهرها فراوان شد

وي معامله کردند یا به گفتگ زدند؛ دکاندارها کاالهاي خود را عرضه می ها جار می گرد جلو پنجره فروشندگان دوره

ها، چین و هند را به ایران و  قافله. سراها و بازارها پر از کاال و بازرگان و فروشنده و خریدار و شاعر بود. سرگرم بودند

. رفتند بازرگانان دریانورد از بنادر بغداد و بصره و عدن و قاهره و اسکندریه به دریاها می. کردند شام و مصر مربوط می

بی، بازرگانی اسالم بر مدیترانه تسلط داشت و از یک سوي دریا، یعنی از شام و مصر، به یک تا دوران جنگهاي صلی

. گذشت رسید و در راه از یونان و ایتالیا و سرزمین گل می سوي دیگر، یعنی تونس و سیسیل و مراکش و اسپانیا، می

. مغولستان تجارت خود را گسترش دادنداعراب از اتیوپی دریاي سرخ را تحت سلطۀ خود گرفتند؛ و از دریاي خزر تا 

همچنین فعالیت بازرگانی مسلمین تا رود ولگا و حاجی طرخان و نووگورود بسط یافت و فنالند، اسکاندیناوي، و 

وقتی . از این فعالیت بازرگانی هزاران سکۀ اسالمی برجاي مانده است. آلمان را از زیر سلطۀ خود درآورده بود

ید بندر بصره آمدند، اعراب متقابال کشتیهاي خود را از خلیج فارس تا هند و سیالن کشتیهاي چینی به بازد

در قرن هشتم میالدي . پیش رفتند) کانتون(فرستادند، که از تنگۀ سیالن گذشتند و در امتداد سواحل چین تا خانفو 

رگانی، که نیروي زندگی را در این فعالیت باز. یک مهاجرنشین تجارتی اسالمی و یهودي در این بندر استقرار یافت

همۀ اطراف کشور برانگیخته بود، در قرن دهم، یعنی موقعی که اروپا به نهایت سقوط و فالکت افتاده بود، به اوج 

، »تعرفه«هایی چون  واژه. رسید و وقتی رو به انحطاط نهاد، آثار آن بوضوح در بسیاري از زبانهاي اروپا به جا ماند

.از طریق مسلمین به فرهنگ اروپایی راه یافتند» بازار«، و »کاروان«، »مخزن«، »ترافیک«

. کرد صناعت و بازرگانی آزاد بود و دولت، به وسیلۀ ایجاد پولی که نسبتاً قیمت ثابت داشت، به رواج آن کمک می

 76وي به سال . رسیدتا آنکه عبدالملک بن مروان به خالفت . بردند خلفا در آغاز پول روم شرقی و ایران را به کار می

از براتی گزارش ) م975هـ ق،  365حدود سال (ابن حوقل . دینار طال و درهم نقرة عربی را سکه زد) م695(هـ ق 

به معنی حوالۀ  Checkانگلیسی   کلمۀ. دینار عهدة تاجري در مراکش صادر شده بود 42000دهد که به مبلغ  می

مالداران . به معنی ورقۀ مالی و برات تجارتی گرفته شده است مخصوص بانک در حساب جاري از کلمۀ صک عربی

با آنکه ربا در اسالم حرام بود، کسانی که به کارهاي . سرمایۀ خود را در سفرهاي خشکی و دریا به کار انداخته بودند

از سرمایه و خطري که مالی اشتغال داشتند، مانند اروپاییان دوران بعد، راه حلی یافتند تا بتوانند، در مقابل استفاده 

قانون، احتکار را حرام کرده بود، ولی احتکار . شد، قسمتی از سود را به صاحب اصلی سرمایه بپردازند متوجه آن می

یکصد سال از مرگ عمر بن خطاب نگذشته بود که طبقۀ اشراف عرب ثروتهاي گزاف . علی رغم قانون رواج داشت

گویند یحیی بن خالد برمکی . کرد اقامت گرفتند ده درآن کار میاندوختند و در امالك وسیعی که صدها بر
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براي یک جعبۀ مخصوص جواهر که از سنگهاي گرانقدر ساخته شده بود ) دالر 560‘000(درهم  7‘000‘000

اند باور کنیم، مکتفی  اگر ارقامی را که مورخان مسلم نقل کرده. پرداخت، ولی صاحب جعبه به این قیمت نفروخت می

وقتی هارون . جواهر و عطر به جا گذاشت) دالر 94.000.000(دینار  20.000.000ه وقتی درگذشت معادل خلیف

مادر بزرگ عروس یک کیسه مروارید بر سر داماد ریخت و پدر  1کرد،  الرشید بوران را براي پسر خون مأمون عقد می

بود که به موجب آن، دارندة ورقه مالک برده یا اي  در میان هر پاره مشگ ورقه. هاي مشگ بر مدعوین پراکند وي پاره

دینار از دارایی ابن جساس را مصادره کرد، این  16.000.000وقتی مقتدر . شد اسب یا مزرعه یا هدیۀ دیگري می

ثروت بعضی از بازرگانان که با نواحی دور و ماوراي دریاها ارتباط داشتند . زرگر معروف باز هم ثروت فراوانی داشت

دینار  30.000تا  10.000هایی داشتند که ارزش آنها بین  صدها بازرگان خانه. دینار نبود 4.000.000ز کمتر ا

  . بود) دالر 142.000(

شاید شمار بردگان در قلمرو اسالم بیش از قلمرو مسیحیان بود که . مقام بردگان در طبقۀ پایین سازمان اقتصادي بود

موسی بن . بردة خواجه بودند 11000ا بر روایات، در قصر مقتدر خلیفه بن. در آن سرفداري جاي بزرگی را داشت

قتیبه در سغد . دوشیزه اسیر گرفت که همه را در بازار فروخت 30.000و در اسپانیا  300.000نصیر در افریقا 

. ه هست بپذیریمآمیز است و نباید آنها را چنانک البته این ارقام، به عادت مورخان عرب، مبالغه. اسیر گرفت 100.000

اسالم براي محدود کردن بردگی و اصالح حال بردگان کوشش داشت؛ بردگی را به افراد غیر مسلمی که در جنگ 

شد به بردگی گرفت، چنانکه  مسلمان را نمی. شدند یا فرزندانی که از بردگان بوجود می آمدند منحصر کرد اسیر می

معموال برده را به غارت . فروشی رواج داشت این وجود، بردهدر دین مسیح برده گرفتن مسیحی روا نبود؛ با 

هاي سیاه را از افریقاي خاوري و مرکزي، ترکها را از چین و ترکستان، و سفیدها را از روسیه و ایتالیا  گرفتند؛ برده می

کرد تا  ولی معموال با او خوشرفتاري می داشت،مالک مسلمان حق حیات و مرگ بردة خود را . آوردند و اسپانیا می

جایی که وضع برده بدتر از کارگر کارخانۀ اروپایی در قرن نوزدهم نبود؛ بلکه محتمال وضع وي از این گونه کارگران 

شهرها که غالب کارهاي پست مزارع و کارهاي دستی . بهتر بود، چون در زندگی خویش ایمنی بیشتري داشت

کردند؛ مردانشان خواجگان، و  ها به عنوان خدمه کار می محتاج مهارت نبود به عهدة بردگان بود، مثال در خانه

اگر کنیزي از مالک خود . خوانها وبازیگران از کنیزان بودند غالب رقاصگان و آوازه. زنانشان کنیزان حرمسرا بودند

بردگان حق ازدواج داشتند؛ . شد، فرزندشان از لحظۀ تولد آزاد بود دار می آورد یا زن آزاد از غالم خود بچه فرزند می

کثرت غالم و کنیززادگانی که در زندگی معنوي و . یافتند فرزندانشان اگر هوش کافی داشتند، فرصت تعلیم می

د حیرت انگیز ان سیاسی جهان اسالم اعتباري یافته، یا چون محمود غزنوي و ممالیک مصر به سلطنت و امارت رسیده

.است

استثمار کارگران در آسیاي اسالمی از لحاظ قساوت به پایۀ ممالک بت پرست و مسیحی و مصر اسالمی ـ که در آنجا 

اي که تنش را بپوشاند و کوخی که در آن بخزد و غذایی که رمقش را  کرد و جز کهنه پاره کشاورز تمام روز تالش می

بسیاري از . گدایان در کشورهاي اسالمی فراوان بودند و هنوز هم هستند. یدرس آورد ـ نمی حفظ کند به دست نمی

آنها فریبکار و مدعی فقرند، ولی مهارتی که آسیایی فقیر در شانه خالی کردن از کار جدي داشت او را در مقابل فقر 

دقات فراوان و گوناگون ص. توان یافت که مانند او بتواند به قبول بطالت تن دهد کمتر کسی را می. کرد حمایت می

مع ذلک، . توانست در بهترین بناي شهر یعنی مسجد مقیم شود شد، می شخص فقیر اگر از همه جا نومید می. بود

جنگ جاودانی طبقات هرگز از میان نرفت و شعلۀ آن گاه و بیگاه در قلمرو اسالم به صورت شورشهاي سخت زبانه 

گرفت، زیرا  گاهی این شورشها رنگ دین می). م838، و 808، 796، 778هـ ق؛  223، و 193، 180، 150(کشید  می
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هایی از شورشیان مانند خرم دینان و مؤیدیه پیرو اصول کمونیستی  دسته. در قلمرو اسالم، دین و دولت یکی بود

ردي به نام م) م772(هـ ق  156به سال . مزدك بودند، بعضی از آنها عنوان سرخ علمان یا محمره بر خود نهاده بودند

هاشم مقنع در خراسان قیام کرد و گفت که خدا در پیکر وي حلول کرده و او را برانگیخته است تا آیین اشتراکی 

وي پیروان فراوانی یافت، بارها سپاهی را که براي دستگیري وي رفته بود شکست داد، و . مزدك را تجدید کند

بابک خرم ). م786هـ ق،  170(م او را گرفتند و اعدام کردند چهارده سال بر شمال ایران تسلط داشت؛ ولی سرانجا

قیام کرد و گروهی را به دور خود فراهم آورد که سرخ علمان یا محمره نامیده ) م838(هـ ق  223دین نیز به سال 

هنگام ، تا )به گفتۀ طبري(بر آذربایجان استیال یافت و بیست و دو سال بود و چند سپاه را شکست داد و . شوند می

معتصم خلیفه به جالد بابک فرمان داد تا دست و پاي او را ببرد؛ سپس . سپاهی و اسیر بکشت 255.500دستگیري، 

در جلو قصر خالفت پیکرش را بسوختند و سرش را به خراسان بردند و در شهرها بگردانیدند تا همگان ببینند و 

.شوند و نه مساوي بدانند که مردم نه آزاد زاده می

وي مدعی بود که . ترین جنگ بردگان در تاریخ شرق، جنگی بود که آتش آن را مردي عرب به نام علی دامن زدمهم

آوري شوره در نزدیکی بصره کار  تفصیل قضیه اینکه عدة زیادي زنگیان در جمع. است] ع[طالب  از نسل علی بن ابی

کرد و  آورد و به شورش تحریکشان می یادشان میشد به  کردند، و این شخص رفتار نامناسبی را که با آنها می می

آنها نیز دعوت علی را . شوند و خودشان برده خواهند شد یابند و ثروتمند می داد که از بردگی نجات می می   وعده

هاي  پذیرفتند، توشه و لوازم به چنگ آوردند، سپاهیانی را که به جنگشان فرستاده شدند شکست دادند، و دهکده

وجود آوردند که در آنجا براي سران خود قصرها، براي زندانیان زندانها، و براي نمازگزاران مسجدها  مستقلی به

کارفرمایان به علی پیشنهاد کردند که اگر شورشیان را قانع کند که به کار خود ). م869هـ ق،  255(ساخته بودند 

شهرهاي اطراف خواستند به . داخت، و او نپذیرفتبازگردند، در مقابل هر شورشی بازگشته پنج دینار به او خواهد پر

وسیلۀ منع آذوقه شورشیان را به اطاعت وادارند، ولی وقتی آذوقۀ آنها تمام شد، به شهر ابله هجوم بردند، همۀ 

علی از این پیروزي دل ). م870هـ ق،  257(بردگان را آزاد کردند و با خود بردند، و شهر را غارت کردند و آتش زدند 

ت و بر بسیاري از شهرهاي دیگر حمله برد؛ به چند شهر استیال یافت جنوب ایران و عراق را زیر تسلط آورد و به گرف

مهلبی، سردار ) م 871(هـ ق  258به سال . تجارت خلل یافت و آذوقه در پایتخت کمیاب شد. دروازه بغداد رسید

تن از مردم آنجا را بکشت؛ سربازان زنگی هزاران  300.000زنگیان، بصره را گشود و، اگر گفتۀ مورخان را باور کنیم، 

مدت ده سال . زن را سربریدند و هزاران کودك سفید را، که بعضی از آنها نسب هاشمی داشتند، به اسیري گرفتند

عاقبت وعده دادند کسانی که از . طغیان ادامه داشت و چندین بار سپاه براي سرکوب کردن شورشیان فرستاده شد

آنگاه . شود؛ بسیار کسان از علی بریدند و به سپاه دولت پیوستند کناره بگیرند مال و بخشش نصیبشان میشورش 

، که مشعلهاي »آتش یونانی«دولتیان بقیه را به محاصره گرفتند و حلقۀ محاصره را تنگ کردند و سرب گداخته و 

اندهی موفق برادر خلیفه، شهر شورشیان را گرفت به فرم سرانجام سپاه دولت، . نفت سوزان بود، به سوي آنها ریختند

موفق و سردارانش از مرحمت خداوند . و مقاومتشان را در هم شکست؛ علی را کشتند و سر او را پیش موفق بردند

شورش، پانزده سال دوام داشت، که در اثناي آن اقتصاد و سیاست ). م883هـ ق،  270(سجدة شکر به جاي آوردند 

خطر افتاده بود؛ احمد بن طولون، حاکم مصر، آشفتگی کارها را غنیمت شمرد و ثروتمندترین والیات اسالم شرقی به 

  .خالفت را مستقل اعالم کرد
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II    - ایمان  

وقتی معده از غذا انباشته شد و . پس از مال و زن، عالقه به رستگاري اخروي در آرزوهاي انسانی مقامی معتبر دارد

با وجود تعدد زوجات، . آورد که به سوي خدا توجه کند انسان فرصت کافی به دست میغریزة جنسی سیري گرفت، 

مسلمین وقت کافی براي اندیشیدن به پرورگار خویش داشتند و مبادي اخالقی و شریعت و حکومتشان را بر اساس 

  .کردند دین استوار می

االاهللا و محمد رسول اهللا است، و در مرحلۀ دوم  هاساس اسالم شهادت الال. تر است اسالم از همۀ دینها روشنتر و ساده

بنابراین، مسلمان اصیل آیین به بهشت و جهنم، فرشتگان و شیاطین، معاد و قضا و . ایمان به قرآن و مندرجات آن

 نماز،: آید که عبارتند از ، فروع دین می2)توحید، نبوت، و معاد(بعد از اصول دین . قدر، و روز حساب نیز معتقد است

فرد مسلمان به رسالت پیامبرانی که پیش از محمد . روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر

بعضی مسلمانان عقیده ). 47یونس، (» هر امتی را پیغمبري بوده«. اند و وحی بدیشان آمده اعتقاد دارد بوده] ص[

فقط ابراهیم و موسی و عیسی ] ص[ولی ظاهراً به نظر محمد  است،نفر بوده  224‘000دارند که تعداد این پیامبران 

ندرجات آن بنابراین، مسلمان باید به تورات و انجیل معتقد باشد و بداند که همۀ م .اند راندهکلمات خدا را بر زبان 

وحی خداست و اختالف آن با متن قرآن نتیجۀ تحریف عمدي یا غیر عمدیی است که در آن کتابها رخ داده است؛ و 

. ختم پیامبران و رسوالن] ص[هم مسلمان باید معتقد باشد که قرآن ناسخ کتابهاي آسمانی سلف است، و محمد

ولی حرمت وي به عنوان پیامبر همان حرمت مسیح  بشر و مخلوق خداست،] ص[مسلمانان عقیده دارند که محمد 

بود،  یکی از صلحاي قدیم اسالم در این باب گفته است که اگر به روزگار پیامبر زنده می. در نزد مسیحیان است

  . برد رفت او را به دوش خویش می گذاشت قدم وي به زمین برسد و هر کجا می نمی

کنند، بلکه حدیث و سنت پیامبر را نیز، که در طول قرون به  اطاعت می مسلمانان پارسا نه تنها از مندرجات قرآن

کنند؛ زیرا، به مرور زمان، در مورد عقاید و عبادات و اخالق و قانون با مسائلی رو  وسیلۀ علما محفوظ مانده، عمل می

  .به رو شدند که جواب صریح آن در قرآن نبود

بدین . ي آنها از بسیاري از مردم نهان بود و به توضیح احتیاج داشتهاي متشابه هست که معنا همچنین در قرآن آیه

اند؛ از این رو،  جهت، بسیار سودمند بود که مسلمانان بدانند پیامبر و اصحاب وي در این قبیل موارد چه کرده و گفته

در شهرهاي مختلف  شد؛ میالبته در قرن اول هـ ق از نوشتن خودداري . بعضی مسلمانان به جمع احادیث پرداختند

بسیار عادي بود . گرفتند مدارس حدیث پدید آمد، که در آنجا درسهاي عمومی دربارة حدیث و سنت پیامبر فرا می

بدین گونه، . کند واسطه از راوي آن بشنود از اسپانیا به ایران سفر که یکی از مسلمانان براي آنکه حدیثی را بی

اي از سنتهاي شفاهی در اطراف قرآن پدید آمد، درست بدان گونه که مشنا و گمارا در کنار تورات پدید  مجموعه

میالدي فراهم آورد، بخاري نیز به سال  189همان طور که یهوداي هنسی متون نامکتوب یهود را به سال . آمدند

 600‘000وي سالها در اقطار اسالم از مصر تا ترکستان سفر کرد؛ . احادیث را جمع آوري کرد) م870(هـ ق  256

حدیث از آن جمله انتخاب کرد و در کتاب صحیح خود آورد و  7‘275حدیث فراهم آورد؛ و، پس از نقد و تحقیق، 

.سلسلۀ اسناد آنها را به یکی از اصحاب یا شخص پیامبر رسانید
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هرگز نگفته بود که معجزه آورده ] ص[محمد . دهند انی توضیح میبسیاري از احادیث پیامبر دربارة عقاید مسلم

ولی دربارة اعمال خارق عادت وي حدیثها هست که چگونه گروه بسیاري از مردم را با غذایی که براي یک نفر  3است،

یگر از ادامۀ باران نیز کافی نبود سیر کرد؛ شیاطین را از تن کسان بیرون راند؛ و به وسیلۀ نمازي باران آورد و با نماز د

جلوگیري کرد؛ پستان گوسفند بی شیري را لمس کرد، و شیر از آن جاري شد؛ و بیماران با لمس کردن لباس یا 

. کنند نیکوکاري و محبت نسبت به دشمن را ترغیب می] نبوي[بعضی احادیث . موي چیده شدة او شفا یافتند

رعه و مهمانان عروسی و عملۀ تاکستان ادبیات مسیحی را به دهند که قصۀ کارگران مز حدیثی به پیامبر نسبت می

با وجود آنکه نه زن داشت، نمونۀ کامل فضایلی است که دین مسیح ] ص[از دیدة راویان حدیث، محمد . آورد یاد می

بر اند که تبلیغات اموي یا عباسی بسیاري از احادیث مجعول را به پیام بعضی نقادان مسلمان گفته. کند سفارش می

در کوفه اعدام شد، اعتراف کرده بود که شخصاً ) م772(هـ ق  155که به سال  ابن ابی العوجاء،. نسبت داده است

پذیرفتند و بعضیشان داستانهاي نابابی  گروهی از مردم شکاك بیشتر احادیث را نمی. حدیث جعل کرده است 4,000

ی که در یکی از صحاح آمده نشانۀ یک مسلمان مع ذلک، تصدیق احادیث. زدند به صورت حدیث صحیح قالب می

  .اند اند سنی عنوان یافته سنی است، و کسانی که به صحاح متداول عالقه نشان داده

اسالم شهادت ال اله اال اهللا و «: و او جواب داد» حقیقت اسالم چیست؟«: حدیثی هست که جبرائیل از پیامبر پرسید

بنابراین » .ن، روزة رمضان، و حج خانۀ خداست براي کسی که مستطیع باشدمحمد رسول اهللا، نماز کردن، زکات داد

است که بر هر مسلمانی مقرر است و با شهادت الوهیت و نبوت » چهار عمل واجب«نماز و زکات و روزه و حج 

.روند به شمار می» ارکان پنجگانۀ اسالم«

اسالم نیز چون . رد، نظافت، بحق از لوازم ایمان استپیش از نماز وضو باید گرفت و چون در روز پنج نماز باید گزا

دین یهود به صحت تن و استواري اخالق توجه بسیار دارد؛ به نظر این هر دو دین، انسان هیچ قضیۀ معقولی را بی 

 فرمود که خدا داشت و می پیامبر مسلمانان را از اهمال در کار وضو بر حذر می. هدایت عالم غیب دریافت نتواند کرد

کرد که پیش از نماز دندانها را تمیز کنند، ولی مسواك را از واجبات وضو قرار  تأکید می. پذیرد نماز بی وضو را نمی

شده زنی که از حیض پاك . جنب باید غسل کند). 6مائده، ( پاستواجبات وضو، شستن صورت و دست و مسح . نداد

روز و پسینگاه و نزدیک   هاي اسالمی پیش از آفتاب و نیمۀ در جامعه. یا بار نهاده باشد باید پیش از نماز غسل کند

  :اذان چنین است. خواند رود و به وسیلۀ اذان مسلمانان را به نماز می غروب مؤذن بر گلدسته باال می

اشهد ان . اشهد ان محمداً رسول اهللا. اشهد ان ال اله اال اهللا. اله اال اهللا اشهد ان ال. اهللا اکبر اهللا اکبر. اهللا اکبر اهللا اکبر

  .اهللاال اله اال . اهللا اکبر اهللا اکبر. حی علی الفالح. حی علی الفالح. حی علی الصلواة. حی علی الصلواة .اهللامحمداً رسول 

کند؛ چه خوب  براستی چه نیرومند و شریف است این دعوت که مردم را پیش از طلوع آفتاب به بیداري دعوت می

است انسان به هنگام نیمروز از کار بازایستد، و چه بزرگ و باشکوه است که خاطر انسان در سکوت شب به جانب 

چه خوشاهنگ است صداي مؤذنان در گوش مسلمان و غیرمسلمان که این جهانهاي . توجه کندخداوند جل جالله 

کند که به سوي بخشندة زندگی و عقل توجه کنند و به  محبوس در پیکر خاکی را از فراز هزاران مسجد دعوت می

د، هر چه هست، دست بردارد، در این پنج وقت، هر مسلمانی در هر گوشۀ دنیا باید از کار خو. جان با او پیوند گیرند

تطهیر کند، رو به جانب کعبه بایستد، و رسوم و تشریفات نماز را به همان صورت که مسلمانان دیگر در اوقات 

  .کنند به انجام برساند مختلف روز عمل می
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ست و هر رود؛ معموال همیشه مسجد براي نمازگزاران گشوده ا هر که وقت دارد و بخواهد، براي نماز به مسجد می

در زیر سقف مسجد مدرسان به شاگردان . رود مسلمان سنی یا بدعتگذاري براي وضو و نماز یا استراحت به آنجا می

مردم در آنجا . شد کردند، و فرمان با سیاست خلیفه اعالم می دادند، قاضیان دعاوي را حل و فصل می خود تعلیم می

سخن گویند، اخبار تازه بشنوند، و احیاناً دربارة کارهاي بازرگانی و شدند تا دربارة مسائل مورد عالقۀ خود  جمع می

روز جمعه، نیم ساعت . مالی گفتگو کنند؛ زیرا مسجد، چون کنیسۀ یهود، مرکز کارهاي روزانه و خانۀ عام جماعت بود

. خواند را به نماز میایستد و، از پس صلوات پیامبر و خاندان و اصحاب وي، مسلمانان  پیش از نیمروز، مؤذن به پا می

اگر . به روز جمعه بهتر است نمازگزاران پیش از حضور در مسجد غسل کنند، لباس پاکیزه بپوشند، و عطر بزنند

روند، زنان در خانه  رسم چنین است که وقتی مردان به مسجد می. غسل نکرده باشند، باید در مسجد وضو بگیرند

نمازگزاران کفش خود را دم در . ردان را از توجه کامل به خدا باز نداردبمانند تا حضورشان ولو در حجاب، بعضی م

رسد، پهلوي هم، به یک یا چند صف، رو به  شوند و، چون وقت نماز می آورند و پابرهنه یا با جوراب وارد می بیرون می

. کند م را وعظ میخیزد و ضمن خطبۀ کوتاهی مرد امام جماعت به پا می. ایستند محراب که به سوي قبله است می

خوانند، یا فقط به  خواند؛ نمازگزاران دیگر نیز به دنبال او می شود و امام جماعت آیاتی از قرآن می آنگاه نماز به پا می

در نماز . برند و تشهد و سالم به سر میو نماز را با رسوم معین از رکوع و سجود  کنند، میخواندن سورة فاتحه اکتفا 

چون به نزد مسلمانان دین و دولت یکی . مسلمانان سرود، تشریفات، آیینهاي مقدس، و نیمکت مخصوص نیست

امام مانند کشیش مسیحی موظف نیست، یک مرد . شود است، مخارج کارهاي دینی از اموال عمومی پرداخت می

آورد؛ براي مدتی از طرف متولی مسجد به امامت مسجد  دنیایی به دست می معمولی است که معاش خود را از کاري

بعد از نماز مسلمانان آزادند و . دین اسالم رسوم کاهنی و کشیشی ندارد .گیرد میشود و دستمزد مختصري  تعیین می

اند و جانشان از کارهاي  مین قدر کافی است که ساعتی به خداي خود توجه کردهه. توانند دنبال کار خود بروند می

اقتصادي و اختالفات اجتماعی اوج گرفته و، بدون آنکه توجه کنند، به وسیلۀ شرکت در مراسم نماز جماعت، 

.دلهایشان به یکدیگر الفت یافته است

به گفتۀ . نگریست اغنیا را به همان دیدة مسیح می پیامبر. واجب دوم، که بر مسلمان مقرر است، اداي زکات است

بعضیها، وي در آغاز کار یک مصلح اجتماعی بود و از فاصلۀ عجیبی که تجمل بازرگانان و اشراف با فقر عامۀ مردم 

ود نخستین کاري که در مدینه کرد این ب. اند ظاهراً غالب پیروان وي در آغاز کار از فقرا بوده. داشت آزرده خاطر بود

در دولت اسالم جمع  .بستکه براي کمک به فقیران یک مالیات ساالنه به مقدار دو و نیم درصد بر دارایی منقول 

قسمتی از حاصل زکات براي بناي مسجد و مصارف . آوري و تقسیم زکات به مستحقان به عهدة کارمندان دولت بود

عمربن . شد آمد و سهم فقیران افزوده می شد؛ از جنگها هم غنایم فراوان به دست می دولت و تجهیز سپاه خرج می

رساند، و زکات، ما را وارد آن  برد، روزه، ما را به در قصر او می نماز، ما را به نیمۀ راه خدا می« :عبدالعزیز چنین گفت

اند سخن بسیار رفته است، فی  ند که مال خویش را به فقیران بخشیدهدر روایات از مسلمانان سخاوتم» .کند قصر می

، به گفتۀ روایات، در ایام زندگی خود سه بار اموالش را با فقرا تقسیم کرد و دوبار دیگر هر ]ع[المثل حسن بن علی 

.چه داشت به آنها بخشید

ون و گوشت خوك و سگ مطلقاً بر باید بگوییم که شراب و مردار و خ. واجب سوم مسلمانی روزة رمضان است

مسلمانان حرام است، ولی اسالم از این جهت به قدر آیین یهود سختگیر نیست و خوردن محرمات را به هنگام 

یک بار از پیامبر دربارة پنیري که با گوشت حرام مخلوط بود پرسیدند، فرمود بسم اهللا . ضرورت اجازه داده است

). 32اعراف، (وي از زاهدمآبی افراطی تنفر داشت؛ رهبانیت را براي مسلمانان حرام کرده بود  .بخوریدبگویید و 
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ولی اسالم، چون دینهاي دیگر، مسلمانان را . ور شوند مسلمانان حق داشتند از مواهب حالل زندگی بدون اسراف بهره

پیامبر پس از چند ماه که در مدینه اقامت . روزه مایۀ تقویت اراده و تندرستی آنها بودخواند که  داري می به روزه

خواست  داشت، به مسلمانان گفت که آنها نیز، چون روزة ساالنۀ یهودیان در یوم کیپور، روزه بگیرند؛ شاید می

در ماه رمضان، که . ه روزه کردیهودیان را به طرف اسالم جلب کرده باشد، و چون سرسختیشان را بدید، رمضان را ما

در بعضی سالها بیست و نه و در سالهاي دیگر سی روز است، مسلمانان در اثناي روز از خوردن و آشامیدن و استعمال 

. کنند؛ مریضان و مسافران و اطفال و پیران فرتوت و زنان باردار از روزه معافند دخانیات و خلوت با زنان پرهیز می

مقرر شد رمضان در آخرین ماه زمستان و روزها تقریباً کوتاه بود، ولی در گردش سی و سه سال،  آغاز کار که روزه

شود، و روزه رنجی جانکاه است؛ اما  افتد و روزها دراز و تشنگی در گرماي مشرق سخت می رمضان به تابستان می

آشامند، و از دخانیات و  خورند، می کنند؛ می مسلمانان هنگام شب افطار می. کند مسلمان پارسا روزه را تحمل می

ها و دکانها باز است، و مردم براي خوردن غذا و انجام  تمام شب مغازه. دم بهره توانند داشت خلوت با زنان تا سپیده

توانند به وسیلۀ خواب روز  کنند، ولی اغنیا می فقیران در ایام روزه مثل ایام دیگر کار می. روند مقاصد خود بدانجا می

زیرا معتقدند که  گذرانند، میپارسایان پرهیزکار دهۀ آخر رمضان را همه شب در مساجد . روزه را آسان کنند رنج

ام دانند شب قدر کد است، و چون نمی» از هزار ماه بهتر«قرآن در یکی از این شبها بر پیامبر نازل شده و عبادت آن 

گیرند؛ غسل  یابد، روز عید فطر را جشن می وقتی رمضان پایان می. کنند داري می است، همۀ دهه را شب زنده

دهند، و به زیارت قبور  و هدیه می ]فطریه[گویند، زکات  پوشند، به همدیگر شادباش می کنند، لباس نو می می

.روند می

یهودیان آرزو داشتند . حج مکانهاي مقدس از رسوم متبع مشرق زمین بوده است. واجب چهارم مسلمانی حج است

اسالم این رسم . رفتند کوه صهیون را ببینند و اعراب بت پرست، روزگاران دراز پیش از پیامبر، به زیارت کعبه می

کعبه از آن پس که از . اسالم را بسرعت در عربستان رواج دادقدیم را تأیید کرد و همین قضیه از جمله عللی بود که 

بایست هر وقت استطاعت دارد، به زیارت  می) به جز بیماران و فقیران(بتان پاك شد، خانۀ خدا شد و هر مسلمانی 

تشر وقتی اسالم در اطراف جهان من. اند که براي یک بار در همۀ عمر است آن برود؛ ولی این مطلب را تفسیر کرده

  . اند در خود مکه مسلمانانی هستند که هرگز مراسم حج را انجام نداده. انجام حج فقط از عدة کمی ساخته بود  شد،

کاروان در گرماي سوزان آفتاب در میان ریگهاي . اي وصف کرده است العاده داوتی منظرة کاروان حج را با شکوه فوق

هاي مجلل با  مؤمنان پیاده یا سوار اسب یا خر و استر یا کجاوه گذرد؛ هفت هزار یا کمتر یا بیشتر از تفیده می

هر دقیقه، بخواهند یا «شود؛  اند، ولی اکثر کاروانیان بر شتر سوارند و با هر قدم شتر تنشان به جلو منحنی می قافله

اي  کنند تا به واحه ی میهر روز پنجاه و احیاناً هشتاد کیلومتر را ط» .برند نخواهند، پنجاه بار به طرف مکه تعظیم می

مانند،  شوند و به راه می در این سفر سخت بسیاري از داوطلبان زیارت مریض می. برسند و براي استراحت بار بیندازند

. گذارندشان تا مرگشان برسد شوند و می ماند، برخی محتضر می میرند و پیکرشان براي درندگان راه می بعضیها می

کنند و بر قبر ابوبکر و عمر، که در مسجد پیامبر است،  نه قبر پیامبر را زیارت میدر مدی] اهل سنت[حاجیان 

   .استگذرند و بعضیشان عقیده دارند که در مجاورت این قبرها، محلی براي عیسی بن مریم محفوظ مانده  می

آنگاه حاجیان غسل . زند، زیرا داخل شهر حرم مقدس است د، بیرون شهر خیمه میرس وقتی قافله به نزدیک مکه می

کنند تا در  پیچند، سواره یا پیاده مسافتی بسیار طی می بندند، پوشش سفید ندوخته به تن می کنند، احرام می می

 .بپرهیزندایران باید در همۀ مدت اقامت در مکه از منازعه و خلوت با زنان و محرمات ز .بیابندهاي شهر مسکنی  محله
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امتیاز، مناسک حج را اجرا  شهر مقدس در ایام حج محل تالقی مسلمانان از هر قوم و نژاد و طبقه است که همگی، بی

هاي بلند باالي دیوارها و طاقها و ستونها را  روند، از فرط نشاد روحی، گلدسته سجدالحرام میکنند و وقتی به م می

کنند و از آب  در کنار چاه زمزم که، به گفتۀ روایات، اسماعیل از آب آن نوشیده است با خضوع توقف می. بینند نمی

برند تا در موقع دیگر و مخصوصاً  شور خود مینوشند؛ بعضیها از این آب به ک آن، بی توجه به حرارت و تأثیر آن، می

کعبه بناي کوچکی است . شوند در سکوتی عمیق و روحانی، به کعبه نزدیک می سرانجام، زایران، . هنگام مرگ بنوشند

اند و دیوارهاي بیرونی آن با پارچۀ ابریشم گرانبها  که داخل آن را با چراغهاي نقره، که از سقف آویخته، روشن کرده

برند و  حاجیان به دور کعبه طواف می. حجراالسود معروف از بیرون به یکی از دیوارها منصوب است. یده استپوش

اعتنا به رنج بیخوابی و خستگی،  بی  بعضیها،. شوند کنند یا به احترام آن خم می بوسند یا لمس می حجراالسود را می

.آورند ف سفر به سر میشب را در داخل مسجد به صحبت یا نماز یا تفکر دربارة هد

روز بعد، حاجیان، به یادگار هاجر که به جستجوي آب براي فرزند تشنه خود به هر سو شتابان بود، هفت بار میان 

روند که تا  به عرفات می اکبرندروز هفتم کسانی که طالب حج  .دوند میاند،  صفا و مروه، که دو تپۀ کوتاه بیرون مکه

آنگاه در نیمه راه بازگشت شبی . دهند مکه هفت ساعت راه است و در آنجا به یک خطبۀ طوالنی سه ساعته گوش می

هایی که در آنجا هست پرتاب شتابند و چند ریگ به طرف ستون کنند و روز هشتم به منی می در مزدلفه توقف می

خواست او را از قربانی کردن  به اعتقاد مسلمانان، ابراهیم به همین طریق شیطان را که می ].جمرهرمی [کنند  می

ر در زندگی خود در ایام حج کرده این همه مراسم حج است و حاجیان اعمالی را که پیامب. فرزندش باز دارد دور کرد

گیرند و در این روز، که دهم ذیحجه است،  مسلمانان در همۀ اقطار جهان روز قربان را عید می. کنند بود تکرار می

گیرند  سترند و ناخن می آنگاه حاجیان مو می. کنند کشند و به قصد تقرب خدا گوشت و صدقه تقسیم می گوسفند می

ولی معموال حاجیان پیش از آنکه به خیمه  پذیرد،  بدین سان حج پایان می. کنند به خاك می و ناخن و موي چیده را

پوشند، و با  آیند، لباس عادي می کنند؛ آنگاه از احرام بیرون می گاه قافله بازگردند، یک بار دیگر کعبه را زیارت می

.کنند بازگشت به وطن آغاز میاند سفر دراز خود را براي  دلی آسوده و سرفراز از زیارتی که کرده

زیارت خانۀ کعبه و انجام مناسک حج همان نتایجی را در بر دارد که پیروان دین یهود و مردم مسیحی از زیارت 

اي  دهد، از تجربه این مراسم فرد مسلم را به جامعۀ بزرگ اسالمی پیوند می. آورند المقدس و روم به دست می بیت

حج با مراسم پرهیز و تقوا، بدوي صحرا و . بخشد کند، و مبانی دین او را استحکام می درونی و پرشور برخوردار می

مردم فقیر، تجار ثروتمند شهرها، بربرها، زنگیهاي افریقایی، شامیها، ایرانیها، ترکها، تاتارها، هندوها، چینیان، مصریان، 

به تن دارند و دعاهاي معینی را به زبان واحد آورد که یک جور لباس ساده  و دیگر اقوام مسلمان رابه جایی گرد می

شاید آنها که . خوانند؛ شاید به همین جهت اختالفات نژادي در اسالم چندان سخت نیست یعنی زبان عربی می

مسلمانان نیز که رسومی نظیر این را در دینهاي . مسلمان نیستند اندیشه کنند که طواف کعبه با عقل ناسازگار است

مسلمانان . »خورند خدا را می«کنند که مسیحیان در یکی از مراسم خود  زنند و حیرت می لبخند می بینند دیگر می

در همۀ دینها مراسمی هست که فهمیدنش براي . شمارند این طواف را رمز یک ارتباط روحی و استمداد معنوي می

  .کسانی که پیرو آن نیستند دشوار است

کند که مربوط به مبادي دین نیست، بلکه زاییدة  ی باشد، خرافاتی نفوذ میدر هر دینی، هر قدر هم مبادي آن عال

عقولی است که جسم و جانشان از تالش در راه زندگی جاوید درمانده است؛ به همین جهت گروهی از مسلمانان به 

را در دلها پدید  تواند از غیب خبر دهد، گنجهاي نهانی را کشف کند، عشق جادو اعتقاد دارند و پندارند که جادو می
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بعضی از آنها معتقدند که جادوگران . آرد، دشمن را آزار کند، بیمار را شفا دهد، و از حسد جلوگیري به عمل آورد

. از جایی به جاي دیگر توانند رفت  العاده توانند انسان را به حیوان یا گیاه مبدل کنند، یا به وسایل خارق می

ین پندارهاست؛ در آنجا ارواح از هر طرف به وسایل جادویی بر ضد زندگان عمل داستانهاي هزار و یکشب بر محور ا

بسیاري از مسلمانان، مانند نیمی از . آورند کنند و از زنانی که راغب به داشتن فرزند نیستند بچه به وجود می می

م را باور دارند، و پندارند که مسیحیان، تعویذ و طلسم با خود دارند تا از آفات و بلیات محفوظ مانند؛ سعد و نحس ایا

در والیتهاي مختلف اسالم، مانند . دهد و ممکن است خدا در خواب با ایشان سخن بگوید خواب از آینده خبر می

هایی از ستارگان آسمان ثبت شده که هدف آن تنها  والیتهاي مسیحی، عامه به علم احکام نجوم اعتقاد دارند؛ نقشه

اند روز مناسب براي شروع کارهاي مهم را نیز  خواسته یام عید نبوده است، بلکه میشناختن جهت قبله و بعضی ا

تعیین کنند و طالع هر کسی را ـ یعنی خوي و سرنوشت او را ـ از روي ستارگانی که هنگام تولد وي در آسمان 

  .اند بشناسند بوده

هاي متعصب  ند مسیحیت، بزودي به فرقهنمود، همان دین اسالم، که در عرصۀ ایمان و عمل یکپارچه و متجانس می

خوارج، که تمایالت جنگی و زاهدمآبی و دموکراسی داشته است؛ مرجئه، که عقیده : گوناگون تقسیم گشت؛ از جمله

اند و به عقیدة ایشان  جبریه یا مجیره، که منکر آزادي اراده 4شود؛ دارند مؤمن در آخرت به عذاب دایم محکوم نمی

کند؛ قدریه یا اهل تفویض، که از آزادي ارادة انسان دفاع  بناچار مطابق تقدیر ازلی رفتار می انسان در همه کار

. ستاییم اند می گذریم و دلبستگی و تبحري را که نسبت به مبادي خود داشته هاي دیگر که از آن می کنند؛ و فرقه می

که خالفت امویان را منقرض کرد، بر ایران و ولی فرقۀ شیعه در تاریخ اسالم اهمیت فراوان دارد؛ همین فرقه است 

مذهب شیعه در نتیجۀ قتل علی و . مصر و ناحیۀ مسلمان هند استیال یافت، و در ادبیات و فلسفه نفوذ بسیار نمود

را به عنوان رسالت ] ص[گفتند خداوند وقتی محمد  اي از مسلمانان می عده 5.پدید آمد] ع[حسین و خاندان وي 

بدین جهت، به . خواست فرزندانش که وارث فضایل و معنویات وي هستند پیشوایان اسالم باشند می برگزید، مسلماً

به خالفت ] ع[از این رو وقتی علی . اند اند و حق خالفت نداشته غاصب بوده] ع[اعتقاد آنها همۀ خلفا به جز علی 

به عقیدة . سخت غمگین شدند] ع[ین رسید شیعیان خوشحال شدند، وقتی به قتل رسید عزا گرفتند، و از قتل حس

محتمال پیروان . کنند اولیاي خدا هستند، و ضریحشان را چون کعبه و قبر پیامبر احترام می] ع[آنها علی و حسین 

آیین تشییع از عقاید ایرانیان و یهودیان و مسیحیان دربارة مسیح و افکار بوداییان دربارة مفهوم ذهنی بودي ستوه 

امامانی هستند که حکمت االهی در ] ع[به اعتقاد ایشان، فرزندان  .اند گرفتهاثر ) ان از پس مرگیعنی رجعت قدیس(

، که ضریحش در مشهد در ناحیۀ شرق ایران است و مایۀ افتخار مذهب شیعه ]ع[امام رضا . آنها تجلی کرده است

غایب شده و، به عقیدة ) م873(هـ ق  260به سال ] ع[امام دوازدهم محمدبن حسن عسگري. استاست، امام هشتم 

.کند تا آنها را به قدرت برساند شیعه، نمرده و در موقع مناسب ظهور می

هاي ادیان دیگر، نسبت به همدیگر بیش از نامسلمانان قلمرو اسالم  هاي مختلف مسلمانان، عیناً چون فرقه فرقه

شد  با ذمیان ـ مسیحی، زردشتی، یهودي، و صائبی ـ چنان در ایام خالفت اموي به نیکی رفتار می. کردند میدشمنی 

ها  این مردم در انجام مراسم دین خود آزاد بودند، کنیسه. توان دید که به روزگار ما نظیر آن در قلمرو مسیحیان نمی

اي که به اختالف درآمد کسان از  رد باشد و مالیات سرانهبایست لباسشان به رنگ ز و معابدشان به جا بود، فقط می

این مالیات فقط بر ذمیانی که سالح توانستند برداشت مقرر بود؛ . بپردازند) دالر 19تا  4,75(یک تا چهار دینار بود 

ت سربازي در عوض، ذمیان از خدم. راهبان، زنان، نابالغان، بردگان، پیران، عاجزان، کوران، و فقیران معاف بودند

دادند و  از درآمد ساالنه بود، نمی% 2,5زکات نیز، که . شدند آسوده بودند و به عبارت دیگر به سربازي پذیرفته نمی

www.IrPDF.com



١٩٠٧

در محاکم مسلمانان شهادتشان پذیرفته نبود، ولی یک قسم خودمختاري . بایست از آنها حمایت کند دولت می

رفتار حکام مسلمان با ذمیان به اختالف سلسلۀ حکومتها . ندداشتند و تابع سران و قضات و قوانین خودشان بود

کردند، عباسیان گاهی مالیم و  گرفتند، امویان رویهمرفته مالیمت می خلفاي راشدین با آنها سخت می: تفاوت داشت

. اندآمد بیرون ر عمربن خطاب یهودیان و مسیحیان را از عربستان که خاستگاه اسالم به شمار می. گاهی خشن بودند

دهد که ضمن آن حقوق ذمیان را معین کرده است، ولی این پیمان،  یک روایت مشکوك پیمانی را به او نسبت می

کلیساهاي مسیحی مصر در ایام عمر از امتیازاتی که در زمان تسلط دولت روم . اگر هم بسته شده، اجرا نشده است

.کردند شرقی و پیش از فتح عرب داشتند استفاده می

شدند، ولی، با  ن خاور نزدیک مقدم اعراب را بگرمی پذیرفتند، زیرا به کمک ایشان از ظلم حکام سابق آزاد مییهودیا

شد، و بار  مع ذلک با آنها مانند مسیحیان رفتار می. دیدند دستخوش محدودیتهایی بودند و گاه به گاه آزار می  اینهمه،

پیروان دین یهود، در سایۀ . المقدس انجام دهند خود را در بیتدیگر کامال آزادي یافتند و توانستند مراسم دینی 

مسیحیان آسیاي . حکومت اسالم، در آسیا و مصر و اسپانیا خیلی بیش از زمان سلطۀ مسیحیت ثروت اندوختند

داشتند، و تا قرن سوم هـ ق اکثریت  باختري خارج از حدود عربستان با کمال آزادي مراسم دینی خود را به پا می

در قلمرو اسالم ) م833- 813هـ ق،  218- 198(به گفتۀ مورخان، به دوران مأمون . امیان مسیحی مانده بودندش

مسیحیان عیدهاي خود را علناً جشن . کلیسا بود و هم تعداد زیادي کنیسه و آتشکده وجود داشت 11000

صلیبیون در قرن دوازدهم . ندرفت زایران مسیحی گروه گروه براي زیارت آثار مسیحی فلسطین می. گرفتند می

. میالدي مهاجرنشینهاي مسیحی معتبري در خاور نزدیک پدید آوردند که بسیاري از آنها تا روزگار ما به جاست

المقدس، اسکندریه، یا انطاکیه آزار  مسیحیانی که از کلیساي روم شرقی بریده بودند و از بطرکهاي قسطنطنیه، بیت

. مانان، که مناقشات و اختالفات کلیسایی به نظرشان معنی نداشت، آزاد و ایمن شدنددیدند در سایۀ حکومت مسل می

در قرن نهم میالدي حاکم انطاکیه نگهبانان خاص . مسلمانان در کار حمایت مسیحیان از این نیز جلوتر رفتند

مالیمت و تفاهم به کمال  در زمان امویان. گماشت تا نگذارند مسیحیان مختلف العقیده در کلیساها یکدیگر را بکشند

دیرهاي راهب نشین همه جا به پا شد، اطراف آن به کار زراعت و اصالح زمینهاي بایر پرداختند؛ اعراب راهبان : رسید

. شدند ور می نوازي آنها بهره نوشیدند، و در سفرها از مهمان نگریستند، از شراب انگور دیرها می را به دیدة تمجید می

توانستند به مسجدها بروند و با دوستان  روان دو دین چنان دوستانه شد که مسیحیان صلیبدار میزمانی مناسبات پی

در قلمرو اسالم صدها مسیحی کارمند رسمی دولت بودند و کثرت مسیحیانی که به . مسلمان خود گفتگو کنند

س یوحناي دمشقی، به سرگیوس، پدر قدی. مقامات معتبر دولتی رسیده بودند موجب شکایت مسلمانان شده بود

خود یوحنا، که آخرین فرد از آباي یونانی کلیسا به شمار است، . دار دولت بود دوران عبدالملک بن مروان خزانه

به نظر مسیحیان مشرق، حکومت مسلمانان از حکومت و کلیساي روم . ریاست انجمن دولتی دمشق را برعهده داشت

. شرقی مالیمتر بود

مسلمانان آغازین داشتند، و شاید به سبب همین مالیمت، اکثر مسیحیان و همۀ زردشتیان و با وجود مالیمتی که 

اي ناچیز، و بسیاري یهودیان آسیا و مصر و شمال افریقا مسلمان شدند، زیرا مصالح مالیشان  بت پرستان، به جز عده

فتن شهادتین و ختنه شدن از بردگی توانستند با گ اسیران جنگ می. کرد که پیرو دین طبقۀ حاکمه باشند اقتضا می

جایی . غیرمسلمانان به مرور زمان با زبان و لباس عربی انس گرفتند و بتدریج پیرو شریعت قرآن شدند. نجات یابند

گاهی استوار داشته باشد، در مناطقی که سپاههاي رومی  که هلنیسم از پس هزار سال تسلط توانسته بود تکیه

هاي مسیحی برخالف مذهب رسمی روم  ود باقی گذاشته بودند، و در والیتهایی که فرقهخدایان محلی را به جاي خ
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مردم به دین نو گرویدند و چنان . شرقی به وجود آمده بودند، در همۀ این نواحی، عقاید و عبادات اسالم رواج گرفت

اطقی وسیع از چین، اندونزي، و در من. دلبستۀ مبادي آن شدند که پس از مدتی کوتاه خدایان قدیم را از یاد بردند

هند تا ایران، شام، عربستان، و مصر تا مراکش و اسپانیا دین اسالم در صدها قوم و نژاد نفوذ کرد، خاطرشان را 

مشغول داشت، بر اخالقشان مسلط شد، زندگیشان را به قالب دیگر ریخت، و امیدهاي تازه در دلشان پدید آورد که 

هنوز هم شمار کسانی که . دگی را فراموش کردند و داراي شخصیت و عزت نفس شدندبه کمک آن رنج و محنت زن

است که اسالم وحدتشان داده و قلوبشان را، با وجود اختالفات  نفرمیلیون  350اند در حدود  به این دین دلبسته

  .نژادي وسیاسی، مؤتلف کرده است

III  - ملت  

گرفتند، و در مقابل این مزیت همۀ مردان  اعراب در دوران اموي طبقۀ نخبه و حاکمه بودند که مقرري از دولت می

به عنوان طبقۀ فاتح، به زبان فصیح و . شدند عرب نژاد که قادر به خدمت سپاهیگري بودند به انجام آن دعوت می

مرد عرب عالقه داشت نام پدرش را به نام خود بیفزاید، مثل . ندبالید پنداشتند خالص است، می خون خود که می

شد و مجموعۀ نامش ترجمۀ  شد که نام قبیله و موطن او نیز به دنبال نامش افزوده می عبداهللا بن زبیر؛ و گاه می

زنان اسیر  وقتی فاتحان از مردم بالد مفتوح. گفتند ابوبکر احمد بن جریر ازدي فی المثل می: مختصر احوال وي بود

گرفتند و فرزندانی را که از آنها پیدا کردند در شمار اعراب محسوب داشتند، قضیۀ پاکی خون افسانه شد، ولی تفاخر 

افراد طبقۀ نخبۀ عرب سوار اسب، در لباس ابریشم سفید، در حالی که . به خون و نژاد اصیل مانند پیش به جا بود

مردم عادي نیز با جامۀ گشاد و عمامۀ پیچیده و کفش . رفتند ه جایی میشمشیر افراخته به کف داشتند، از جایی ب

پیامبر از پوشیدن جامۀ . بدوي پوشش گشاد و شال و کمربند خود را محفوظ داشته بود. شدند نوك باریک دیده می

زنان پیکر خود  همۀ طبقات زیورهایی داشتند،. گرفتند گشاد نهی کرده بود، اما بعضی اعراب این دستور را نادیده می

کردند، یا به دو طرف  آراستند و موي خود را بزیبایی دسته می را به نیمتنه و کمربند یراق و جامۀ گشاد رنگارنگ می

هاي سیاه ابریشم نمایش آن را  آویختند، گاهی اوقات با رشته هاي بافته به پشت سر می ریختند، یا به دسته سر می

، چهرة خویش را از )م715(هـ ق 97پس از سال . آراستند ود را به جواهر و گل میکردند، و غالباً موي خ بیشتر می

توانست جذاب و  پوشیدند؛ از آن پس این عادت همچنان رواج داشت و به کمک آن هر زنی می زیر چشم به نقاب می

به دوازده سالگی  دختر عرب. دلفریب جلوه کند، زیرا زن عرب در هر سن و سالی دیدگانی زیبا و خاطر فریب دارد

.آورد شود، در چهل سالگی پیر است،و از دوازده تا چهل، ملهم شاعران است و فرزند می بالغ می

زنی را حالت  شمرد و در اندیشۀ خودداري از ارضاي غریزة جنسی نبود و بی شخص مسلمان مرد عزب را محترم نمی

در اسالم دامنۀ ازدواج از بسیاري دینهاي دیگر وسیعتر . ندا اغلب بزرگان اسالم زن و فرزند داشته. دانست طبیعی نمی

شریعت اسالمی براي ارضاي غریزة جنسی راههاي بسیار گشوده است، بدین جهت در زمان پیامبر و خلفاي . است

از آنجا که افراط در کارهاي شهوانی مستلزم وسایل تحریک است، در بعضی ادوار . راشدین فاحشگی بسیار کم بود

فقط » جنسی«ادبیات . رقاصه در زندگی مردان عشرت طلب، حتی آنها که زنان مکرر داشتند، اهمیتی یافتندزنان 

براي استماع و اطالع مردان هرزه بود، و قسمتی از آن در سقوط و ابتذال، کم از این گونه ادبیات در بالد مسیحی 

ز در بعضی کتابهاي طب اسالمی از ادویۀ مقوي باه در این قسم ادبیات کتابهاي شهوت انگیز وجود دارد و نی. نداشت

دهد، ولی اتفاق افتاده است که حد زنا به سی تازیانه  شریعت اسالم زنا و لواط را با اعدام مجازات می. رود سخن می

اي پدید آمدند که روش و لباس زنان داشتند و  گروهی مخنثان حرفه. تخفیف یابد و حکامی لواط را نادیده بگیرند
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سلیمان بن عبدالملک دستور داد تا . کردند بافتند و ناخنها را به حنا رنگ زده، رقصهاي وقیحانه می وي خود را میم

اما لواط و . هادي دو زن را در حال مساحقه دید و فرمان داد تا سرشان را بریدند. همۀ مخنثان مکه را اخته کردند

تا آنجا که چندین سال پس از عصر هادي در دربار  مساحقه با وجود مجازاتهاي سخت همچنان رواج داشت،

مردانی که پیش از ازدواج، . رفت الرشید معمول بود و در اشعار شاعر محبوب خلیفه، ابونواس، از آن سخن می هارون

، و جستند به اقتضاي رسوم متبع، از زنان دورمانده یا پس از ازدواج از آنها سرخورده بودند از روابط منحرفانه لذت می

  .شدند زنانی که به مراقبت کسان خویش از مردان دور مانده بودند به مانند ایشان دچار انحراف می

اعراب از دلفریبی زن بیم داشتند و پیوسته . در قلمرو اسالم شد لواطارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب و 

عمربن . کردند باختۀ آن بودند و نفوذ طبیعی وي را با تردید معمولی مردان دربارة عفاف و فضیلت زن تالفی میدل

ولی در قرن اول هـ ق . گفت با زنان مشورت به عمل آورید، ولی خالف رأي ایشان رفتار کنید خطاب به قوم خود می

ها پهلو به پهلو  کردند و در کوچه یکدیگر مالقات می مسلمانان زنان را در حجاب نکرده بودند، مردان و زنان با

پوشید و چون  عایشه، دختر طلحه و همسر مصعب بن زبیر، روي نمی. گزاردند رفتند و در مسجد با هم نماز می می

خداي متعال مرا به زیور جمال آراسته، و دوست دارم مردم آن را ببینند و کرم خدا «: مصعب او را مالمت کرد، گفت

حجاب و  ».گفتهرگز آن را نخواهم پوشانید، به خدا من عیبی ندارم که کسی از آن سخن تواند . بدانند را

معمول شد ـ حریم و حرم به معنی ممنوع و مقدس ) م744-743هـ ق،  126- 125(داري در ایام ولید دوم  خواجه

ي زنان از آنجا پدید آمد که در ایام حیض و نفاس بر مردان حرام بودند، شوهر مسلمان از سرعت تأثر گیر گوشه. است

پنداشت اگر در خانه  شمرد و می و شدت احساسات مردان مشرق خبر داشت و حفظ زنان خویش را الزم می

، مگر به مسافت کم و آن هم در نگاهشان دارد، از گمراهی مصون خواهند ماند؛ بدین جهت، زنان از رفتن به خیابان

زنان به مالقات همدیگر توانستند رفت، اما این کار به وسیلۀ تخت روان سرپوشیده انجام . حجاب، ممنوع شدند

در مسجد نیز به وسیلۀ پرده یا حایل از مردان جدا بودند، . دید شد و کسی زنان را هنگام شب بیرون از خانه نمی می

عبادت جمعی، که در جهان التینی مسیحی ویژگی جنسی . شتند؛ سرانجام کال حذف شدندیا در ایوان خاص جاي دا

.شد، در دنیاي اسالم، امتیاز ویژة مردان گشت ثانوي زن محسوب می

فرستادند تا حوایجشان را بخرد، یا  سختگیري از این هم باالتر گرفت؛ خرید بازار براي زنان ممنوع شد، و کس می

زنان . کردند رفتند و کاالهاي خویش را بر آنها عرضه می ها می د، که معموال زنان بودند، به خانهگر فروشندگان دوره

خوردند؛ مسلمان حق نداشت به چهرة زن دیگري جز زنان و کنیزان و  جز در طبقات پایین کمتر با مردان غذا می

این روش مایۀ . ه مرض داشت معاینه کندطبیب نیز اجازه نداشت از تن زنان جز قسمتی را ک. بستگان خود نگاه کند

از طرف . رضایت مرد بود که در خانه فرصت تمتع بیشتر داشت و بیرون خانه از رقابت و حوادث ناگهانی در امان بود

زنان از خفا و اطمینان و آسایش حرم . ایم زنان نیز تا قرن نوزدهم نشانی از اعتراض به خانه نشینی و حجاب ندیده

شدند و این تساهل را موجب وهن خود  کرد، خشمگین می ند و اگر شوهر از وظیفۀ حراستشان غفلت میور بود بهره

  . دانستند می

همسران عقدي از درون اقامتگاه خود بر جریان حوادث تاریخ نفوذ کامل داشتند، و از جمله خیزران، مادر 

تعلیم دختران . العاده به دست آورده بودند ت فوقالرشید، و زبیده، همسر وي، در قرن هشتم و نهم نفوذ و ابه هارون

دیدند  زنان طبقات نخبه تعلیمات بیشتري می. کرد داري تجاوز نمی در غالب طبقات از نماز و چند سورة قرآن و خانه

شعر و موسیقی و . شد هاي ابتدایی یا متوسطه انجام می که معموال به وسیلۀ معلمان خصوصی و احیاناً در مدرسه
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اي از زنان نیز در  شدند؛ عده آموختند، و بعضیها در علوم تبحري یافته، به تدریس مشغول می دوزندگی را می فنون

  رسید، اگر در حمام ناگهان مردي سر می. کردند زنان را با فنون متناسب رسوم تربیت می. کارهاي خیر شهرت یافتند

نیم برهنه به رقص   ز بیحیایی زنان فرنگی که با سینۀزنان مسلمان ا! پوشاندند با عجله نخست صورت خود را می

کردند که  گرفتند به حیرت بودند و از رحمت خدا تعجب می رفتند و ضمن آن در آغوش مردان بیگانه جاي می می

  . کند دهد و، به سزاي گناه، همان دم هالکشان نمی این زنان گنهکار را مهلت می

پدر پیش از آنکه دختر به سن رشد برسد، حق داشت او را . به دست پدران بودکار ازدواج، چون غالب نواحی متمدن، 

معموال دختران پیش از دوازده . خواهد شوهر بدهد، ولی پس از سن رشد اختیار رد و یا قبول با او بود به هر که می

. سالگی شوهر کرده بودندبعضیها در نه یا ده. شدند رفتند و در سیزده یا چهارده سالگی مادر می سالگی به شوهر می

شد که داماد باید صداقی به عروس  در عقد ازدواج تصریح می. گرفتند سالگی، زن می جوانان نیز خیلی زود، در پانزده

داماد پیش از زفاف مجاز به دیدن چهرة همسر خود نبود؛ . بدهد که در مدت ازدواج و پس از طالق ملک او بود

ازدواج محتاج حضور علماي دین نبود؛ دعاي کوتاهی . کرد ز پس از عقد تصرف میمعموال زن خود را هشت یا ده رو

پس . بستند شد و خانۀ داماد و خیابان را آذین می شد و احیاناً موسیقی و مهمانی نیز بود و هدایا مبادله می خوانده می

گفت و نقاب ازچهرة او  می» یمبسم اهللا الرحمن الرح«داماد به اطاق مخصوص زن خود می رفت و   از این تشریفات،

  . داشت بر می

توانست باقیماندة صداق را بدهد و او را به خانۀ پدرش  اگر داماد پس از این تجربۀ نهایی از عروس راضی نبود، می

توانستند چند زن با هم داشته  معنی چندگانی در اسالم غالباً توالی زنان بود، و فقط مردم ثروتمند می. بازگرداند

خواست از پی هم داشته باشد؛ گویند یک  توانست هر چند زن که می مرد مسلمان در نتیجۀ سهولت طالق می. دباشن

توانست، به عالوة زنهاي  مرد مسلمان می. زن گرفت 900رنگرز بغدادي به نام ابن طیب هشتاد و پنج سال زیست و 

ت کنیز داشت، و متوکل چهار هزار کنیز الرشید دویس هارون. خواست صیغه داشته باشد عقدي، هر چند که می

فروشان کنیزان را موسیقی و آواز و فنون دلبري  بعضی برده. گذرانید اي داشت که هر شب را با یکی می صیغه

ولی نباید پنداشت که . فروختند می) دالر 80.000(درهم  100.000آموختند و به قیمتهاي گزاف و احیاناً به می

. بالیدند شدند و به فرزندان خود و مخصوصاً پسرانشان می بود، زیرا کنیزان غالباً مادر می حرمسرا روسپیخانۀ خصوصی

زنان عقدي این روش را طبیعی . شده است شواهد فراوان داریم که میان مرد و کنیزش محبت خالص استوار می

ه در خانۀ یک مرد به اندازة یک با این ترتیب، طبیعی بود ک. زبیده ده کنیز به هارون هدیه کرده بود. دانستند می

روش . یکی از پسران ولید اول شصت پسر و عدة زیادي دختر داشت. محلۀ بیرون شهر امریکا بچه وجود داشته باشد

دار  چون خواجه کردن مردان در اسالم حرام است، یهودیان و مسیحیان عهده. حرمسرا مستلزم وجود خواجه بود

خریدند، و خیلی زود بسیاري از نواحی  ها را به قیمتهاي گزاف می و وزیران خواجه خلفا. جلب یا تهیۀ خواجه بودند

وجود حرمسرا در عصر گسترش اسالم مانع آمیختن اعراب با . دولت اسالم مطیع نفوذ این خواجگان کم لیاقت شد

اجت بود فزونی مردم مغلوب گردید، زیرا نفوس آنها تا حدي که براي حکمفرمایی آن قلمرو روزافزون مورد ح

گرفت، تا حدي در اصالح نژاد اثر داشته  شاید هم روش حرمسرا، که مردان نیرومند را به تولید مثل می. گرفت می

ولی چندگانی پس از مأمون از لحاظ اخالقی و اجتماعی مایۀ انحطاط بود و از آن پس که افزایش جمعیت از . است

.شیوع نارضایی میان مردم نیز شدافزایش آذوقه پیشی گرفت، مایۀ رواج فقر و 
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شریعت به زن . گرفت زن پس از ازدواج مطیع شوهر خود بود، و این اطاعت از تقدیس رابطۀ زناشویی سرچشمه می

توانست از شوهر خود طالق بگیرد، زیرا براي  اجازه نداده بود در یک زمان بیش از یک شوهر داشته باشد؛ بزحمت می

رفت، اما سزاي  تازه این گونه خیانتها از لحاظ اخالقی چندان مهم به شمار نمی نداشت؛اي  کشف خیانت وي وسیله

زن . شدند فراوان بود تعجب آور است که با وجود این مجازات سخت، زناهایی که زنان مرتکب می. خیانت او مرگ بود

ابوالعتاهیه . شد؛ ولی غالب اوقات مورد محبتی عمیق و نیرومند بود شنید، تحقیر و آزار می میشد و ناسزا  تمجید می

نظیر این سخن فراوان و احیاناً راست . گفته بود که زن خود را از همۀ خوبیها و ثروتهاي جهان بیشتر دوست دارد

ا حق داشت در مال خود تصرف و دخالت وضع زن مسلمان از یک جهت از بعضی از زنان اروپایی بهتر بود، زیر. بود

در محیط امن خانه به رشتن و بافتن و دوختن و . کند، و شوهر یا طلبکاران حق نداشتند در امالك او دخالت کنند

خورد، با همگنان  شد؛ براي سرگرمی نیز بازیهایی داشت، شیرینی می داري و مراقبت فرزندان خود مشغول می خانه

رفت که براي شوهر خود پسر بزاید، زیرا پسر در  از او انتظار می. داد ها ترتیب می احیاناً توطئه کرد، و خود گفتگو می

. ارزش زن به شمارة فرزندان او بستگی داشت. جامعۀ کشاورزي و پدرساالري از لحاظ اقتصادي فواید بسیار داشت

  : پیامبر در این باب فرموده بود

مع ذلک، سقط جنین و وسایل جلوگیري از آبستنی در » .اورد بهتر استحصیري در خانه از زنی که فرزند نی«

هـ  313متوفا به سال (رازي . بردند ها روشهاي قدیمی و طبیبان روشهاي تازه را به کار می قابله. حرمسرا معمول بود

ت و چهار در یکی از کتابهاي خود فصلی را به ذکر وسایل پیشگیري از آبستنی اختصاص داده و بیس) م924ق، 

در کتاب معروف قانون، ) م1037-980هـ ق،  428- 370(ابن سینا . طریقۀ دارویی و مکانیکی را یاد کرده است

.بیست طریقۀ جلوگیري از آبستنی را شرح داده است

صرف نظر از مسائل جنسی، از لحاظ اخالقی میان مسلمان و مسیحی تفاوت نبود؛ مثال قرآن قمار و شراب را به طور 

، مع ذلک، قمار و شرابخواري به دفعات در هر دو تمدن اسالم و مسیحی ادامه )90مائده، (حرام کرده است  قطع

مرد مسلمان به طور . فساد و رشوه در کار حکومت و قضا در قلمرو اسالم، مانند قلمرو مسیحیت، رواج داشت. یافت

به اتفاق آرا، صالح الدین ایوبی از همۀ . مسیحی بود و انجام تعهدات بهتر از  کلی از لحاظ اخالق تجارتی، خوشقولی،

مسلمانان در زمینۀ دروغ شرافتمندند؛ به نظر آنها، فقط . کسانی که در جنگ صلیبی شرکت داشتند شریفتر بود

وقتی دروغ مجاز است که براي نجات از مرگ، یا ختم دشمنی، یا خوشحالی زن، یا حیلۀ جنگی بر ضد دشمنان دین 

مسلمانان نیز، . رویی را با هم دارد؛ گفتار مسلمانان پر از درود و مبالغه در ادب است اسالمی تکلف و گشاده ادب. باشد

دهند و  شوند و دست می گویند، و در مقابل یکدیگر خم می به یکدیگر درود می] با کلمۀ سالم[چون یهودیان، 

مهمان نوازي رسم » .علیکم السالم و رحمه اهللا و برکاته«: ، و در جواب این درود باید گفت»السالم علیکم«: گویند می

فقیران در کار . کند، ولی ظاهراً نظافت به درآمد وابسته است دین اسالم نظافت تن را تشویق می. همۀ مسلمانان است

اخنهاي زنند، ن کشند، صابون می کنند که کثافت سراپایشان را بگیرد، و ثروتمندان کیسه می نظافت آن قدر اهمال می

ختنه اگرچه در قرآن نیامده، ولی رسم همۀ مسلمانان است و آن را از لوازم . زنند کنند، و عطر می خود را تمیز می

حمام خصوصی از لوازم خانۀ اغنیا بود، اما . کردند پسران را در پنج یا شش سالگی ختنه می. پندارند بهداشت می

حمام در بغداد بوده  27000به گفتۀ مورخان، در قرن دهم میالدي . حمامهاي عمومی در شهرهاي اسالم فراوان بود

عطر و بخور میان زنان و مردان معمول بود؛ دیار عرب از دوران قدیم به کندر و مر، و ایران به عطر گل و بنفشه . است

ختان میوه هایی بود که در آنجا گیاهان زمینی و در ها باغچه در بسیاري از خانه. و یاسمین معروف بوده است

  .داد بخصوص در ایران، مورد عالقۀ مردم بود و زندگی را صفا و رونق می  گل،. کاشتند می
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مهمترین وسیلۀ سرگرمی عید، . کردند و وسایل سرگرمیشان چه بود حال ببینیم این مردم چگونه رفع خستگی می

بندبازي، شعبده و   ات پایینتر خروسبازي،طبق. مغازله با زنان و پسران، شعر، موسیقی، و آواز بود  مهمانی، شکار،

شود که در قرن  از کتاب قانون ابن سینا معلوم می. جادو، و خیمه شب بازي را نیز به سرگرمیهاي خود افزوده بودند

پرانی،  تیراندازي، نیزه  دهم میالدي مسلمانان تقریباً همۀ بازیهاي ورزشی ما را ـ از مشتزنی، کشتی گیري، دو،

چون . اند مش، شمشیربازي، اسب سواري، چوگان بازي، وزنه برداري، و اقسام مختلف توپ بازي ـ داشتهحرکات نر

تخته نرد رواج داشت و شطرنج مباح بود، اما پیامبر، ساختن . بازي کم بود برد و باخت حرام بود، بازي ورق و مهره

به گفتۀ مورخان، یک . ت و مورد حمایت خلفا بودمسابقۀ اسبدوانی رواج داش. هاي آدمی شکل را حرام کرده بود مهره

شکار حیوانات خاص نخبۀ اشراف بود و در عصر مسلمین کمتر از . بار چهار هزار اسب در یک مسابقه شرکت داشتند

حیواناتی را که به دام . شد شکار غالباً به وسیلۀ باز و شاهین انجام می. زمان ساسانیان با خشونت آمیخته بود

بعضی خاندانها سگان شکاري و بعضی دیگر میمون داشتند، بعضی . کردند ند تربیت و احیاناً نازپرورده میانداخت می

.ترسانیدند خلفا شیر و ببر داشتند و به وسیلۀ آن رعایاي خود یا سفیران بیگانه را می

اسالم . أثر و شکاك بودندالت اعراب وقتی شام را گشودند هنوز از تمدن کم نصیب و به حد تهور شجاع و خشن و سریع

به احتمال قوي، قساوتهایی که از برخی خلفا در تاریخ . این صفات را کمی تعدیل کرده بود، ولی عمدة آن به جا بود

تر نبوده  شدند سخت  ذکر شده مجموعاً از قساوتهایی که شاهان مسیحی، بیزانس، مروونژي، و نورس مرتکب می

بنابر روایات، سلیمان بن عبدالملک در سفر حج به . ا آلوده به ننگ تواند کرداست؛ ولی همانها نیز هر تمدنی ر

مالزمان خود دستور داد شمشیرهایشان را به گردن چهارصد اسیر جنگی یونانی امتحان کنند؛ تقاضاي خلیفه انجام 

وزیري را که چند سال وقتی متوکل به خالفت رسید، . شد و گردن چهار صد نفر را زدند تا از منظرة آن تفریح کنند

مدت چند هفته خواب زندانی را گرفتند، تا آنجا که نزدیک . پیش رفتاري اهانت آمیز با او کرده بود به حبس انداخت

هاي  بود دیوانه شود؛ آنگاه اجازه دادند بیست و چهار ساعت بخوابد؛ و چون نیروي وي تجدید شد، در میان تخته

نگفته . توانست حرکت کرد و همچنان با رنجهاي سخت جان داد هیچ وجه نمیبه طوري که به . میخدارش نهادند

اگر . پیداست که این وحشیگري از کارهاي نادر بوده است، معموال مرد مسلمان نمونۀ رقت، انسانیت، و گذشت بود

ال و طربناك مردم متعارف را مالك قرار دهیم، خوش فهم و تندهوش و سریع التأثر نیز بود، چنانکه بسهولت خوشح

شد؛ به زندگی ساده خشنود و در مقابل بلیات خونسرد بود و حوادث ایام را با صبر و بزرگواري و غرور تحمل  می

برد تا همیشه براي رفتن به  اي بود، همراه می وقتی قصد سفر طوالنی داشت کفن خود را، که از پارچۀ پنبه. کرد می

رسید، به یاران راه  ام عبور از صحرا از بیماري و ضعف ساعت مرگش میچنانچه هنگ. پیشگاه پروردگار آماده باشد

کرد و خود  گرفت و شخصاً گودالی براي قبر حفر می گفت سفر خود را ادامه دهند؛ آنگاه براي آخرین بار وضو می می

  . دخفت به انتظار آنکه مرگش برسد و تنش از ریگ روان مستور شو پیچید و در گودال می را در کفن می

IV – دولت

در یک نسل پس از درگذشت پیامبر، حکومت اسالمی یک جمهوري دموکراتیک ـ به همان معنی که در قدیم از این 

شد ـ بود، یعنی از لحاظ نظري همۀ افراد ذکور در انتخاب رئیس دولت و تعیین سیاست وي  کلمات مفهوم می

کردند گروه کمی  گزیدند و در کار سیاست دولت دخالت می میاما عمال کسانی که امیرالمؤمنین را بر. دخالت داشتند

رفت، زیرا مردم از لحاظ هوش و معنویات تفاوت دارند؛ به همین  طبعاً جز این نیز انتظاري نمی. از سران مدینه بودند

ط جهت دموکراسی در اوج کمال خود همیشه نسبی است، و در اجتماعاتی که مردم با سواد کمند و وسایل ارتبا
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توسعۀ   چون جنگ و دموکراسی با هم سازگار نیستند،. آید فراوان نیست ناچار نوعی حکومت اولیگارشی پدید می

قلمرو اسالم به ایجاد حکومت فردي کمک کرد، زیرا وحدت فرماندهی و عجله در اتخاذ تصمیم براي اجراي سیاست 

امویان حکومت سلطنتی مطلق بود و خالفت بدین جهت، حکومت اسالم در عصر . جنگی و استعماري ضروري است

  .شد یا موروثی بود یا سرنوشت آن به نیروي سالح معین می

مقام خالفت از لحاظ نظري بیش از آنچه سیاسی باشد دینی بود، زیرا خلیفه در مرحلۀ اول رئیس یک جماعت دینی 

  هت، خالفت یک حکومت تئوکراسی بود،بدین ج. یعنی جماعت مسلمانان بود و وظیفۀ اساسی او دفاع از ایمان بود

توانست دربارة مسائل دین مقررات تازه وضع  یعنی حکومت خدا از طریق مذهب، ولی خلیفه پاپ یا اسقف نبود و نمی

نه پارلمانی بود که جلو او را بگیرد، نه یک طبقۀ اشراف : با وجود این، از لحاظ علمی قدرتی مطلق داشت. کند

کرد ـ دانشمندانی هم که به خدمت خلیفه  قدرت او را محدود می» قرآن«بلکه تنها  ود سازد، موروثی که او را محد

در این حکومت استبدادي، تا حدي . کردند را مطابق منظور وي تفسیر می» قرآن«گرفتند  بودند و مقرري از او می

آنکه هم پدر و هم مادرش برده  توانست به مقامات عالی برسد، مگر مساوات در امکانات وجود داشت و همه کس می

  .بودند می

در شام از نظم اداري . اند هایی فرسوده و در عین حال سازمان یافته تسلط پیدا کرده دانستند که بر جامعه اعراب می

حتی . اساساً در خاور نزدیک زندگی به وضع قدیم ادامه یافت. روم شرقی، و در ایران از روش ساسانیان کمک گرفتند

در عصر عباسیان یک . هلنیستی شرقی از مانع زبان گذشت و در علوم و فلسفۀ اسالمی زندگی از سر گرفتفرهنگ 

اي و محلی به وجود آمد که به دست گروهی از کارمندان رسمی دولت اداره  قسم حکومت پیچیدة مرکزي و ناحیه

یا » حاجب«در رأس سازمان دولت . تشد و قتل رئیس دولت و انقالبهاي داخل قصر در کار آن چندان اثر نداش می

کرد، اما چون واسطۀ مالقات مردم با خلیفه بود،  رئیس تشریفات بود که تنها از لحاظ تشریفات قصر را مراقبت می

تر ، اما بعد از عصر منصور قدرتی بیش از  پس از حاجب، وزیر بود که مقامی پایین. آمد فردي قدرتمند به شمار می

کرد و در کارشان نظارت داشت و سیاست دولت را طرح و اجرا  کارمندان دولت را معین میوزیر، . حاجب یافت

دیوان برید، و دیوان مظالم   مهمترین سازمان دولت دیوان خراج، دیوان محاسبات، دیوان رسائل، دیوان قضا،. کرد می

ه نظر خلیفه، پس از سپاه، دیوان ب. شد اي بود که احکام قضایی و اداري بدان عرضه می دیوان مظالم محکمه. بود

مبالغ گزاف از . خراج اهمیت داشت که مأمورین وصولش در عناد و سرسختی کم از مأمورین وصول بیزانسی نبودند

درآمد  به دوران هارون الرشید. شد تا نظم حکومت به پا ماند و مخارج حکام پرداخت شود اقتصاد عمومی کشیده می

عالوه بر مالیاتهاي جنسیی . بود) دالر 42.400.000در حدود (درهم  530.000.000از  قلمرو خالفت ساالنه بیشتر

خزانه ) م786(هـ ق  170دولت مقروض نبود؛ بر عکس به سال . که در این روزگار نهاده بودند و تعداد آن بیشمار بود

.درهم موجودي داشت 900.000.000

قط مورد استفادة دولت و بزرگان قوم بود و بیشتر از همه براي نقل برید عمومی، مانند دوران ایرانیان و رومیان، ف

. رفت؛ ضمناً وسیلۀ جاسوسی اعمال حکام محلی براي وزیر بود اخبار و دستورات از پایتخت به والیات به کار می

برید و فاصلۀ کرد که در آن نام ایستگاههاي  دیوان برید راهنماهاي مکتوب نیز براي کمک زایرین و تاجران تنظیم می

و براي نامه . کردند کبوتر را تربیت می. آن از همدیگر ثبت شده بود؛ این راهنماها، اساس علم جغرافیاي اسالمی شد

هـ ق،  223(و این نخستین بار است که در تاریخ از نامه بري کبوتر سخن به میان آمده است . بردند بري به کار می

پیرزن به کار جاسوسی اشتغال  1‘700در بغداد . شد سافران و تاجران نقل میبه عالوه، اخبار به وسیلۀ م). م837
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توانست مردم شرق و غرب را از ربودن اموال دولت و رشوه گرفتن  داشتند، ولی مراقبت هر قدر هم که سخت بود نمی

لی را که براي تحصیل باید در ایام خدمت اموا حکام والیات، عیناً چون حکام رومی، عقیده داشتند که می. باز دارد

گاهی خلفا حکام را . اند و محنتهایی را که پس از ترك منصب تحمل خواهند کرد جبران کنند حکومت خرج کرده

یوسف بن عمر . فروختند اند پس بدهند، یا این حق اجبار را به حاکم جانشین آنها می کردند آنچه را ربوده مجبور می

قضات . کسانی که پیش از او حکومت عراق را در دست داشتند وصول کرددرهم از  76’000’000به همین وسیله 

حدیثی هست که پیامبر فرموده . گرفتند مقرري خوبی داشتند، مع ذلک بعضی از آنها زیر نفوذ گشاده دستان قرار می

  . روند بود از هر سه نفر قاضی دو نفر به جهنم می

شود، زیرا مسلمین نیز مانند یهودیان  گرفته می» قرآن«یع از فرض این بود که قانون مورد عمل در این دولت وس

اي از  به همین جهت، علم فقه اسالمی رشته. دانستند؛ هر جرمی گناه بود و هر گناهی جرم قانون و دین را یکی می

اي  هوقتی فتوحات نیروهاي مسلمین میدان عمل و مسئولیت شریعت اسالم را وسعت داد و موارد تاز. علوم دین بود

آن نصی نداشت، بعضی فقیهان اسالم احادیثی به وجود آوردند که صریحاً یا ضمناً به   دربارة» قرآن«پدید آمد که 

از اتفاقات جالب آنکه . داد؛ به همین جهت، حدیث نیز سرچشمۀ دیگري براي فقه اسالمی شد این موارد جواب می

ي »گمارا«و » مشنا«بیزانسی و بیشتر تکرار اصول و احکام این احادیث انعکاس مبادي و احکام و قوانین رومی و 

افزایش دایم احادیث تشریعی اهمیت مقام قضا را در ممالک اسالمی بیفزود، و فقیهانی که قانون را تفسیر . یهود بود

سالمی کردند نفوذ و احترامی یافتند که کمتر از نفوذ و حرمت کشیشان و کاهنان غیر ا یا با موارد خاص تطبیق می

اینان نیز، چون همکاران فرانسویشان در قرن دوازدهم، با سلطنت همدست شدند و حکومت مطلق عباسیان را . نبود

  .تأیید کردند و پاداش خودشان را گرفتند

 150فتـ ] (نعمان ابن ثابت[یکی مذهب ابوحنیفه : در میان سنیان، چهار مذهب فقهی پدید آمد در ممالک اسالمی،

به نظر ابوحنیفه . پیرو قیاس شد و تحولی در قانونگذاري اسالم پدید آورد» قرآن«، که در کار تفسیر )م767ق،   هـ

باید دقیقاً  قانونی که در آغاز کار براي صحرانشینان پدید آمده بود براي اجرا در یک جامعۀ صنعتی یا متمدن نمی

حرام بود » قرآن«بر این اساس، دریافت بهره را که در  .مورد عمل قرار گیرد، بلکه باید روح آن مورد توجه قرار گیرد

ابوحنیفه . به صورت معاملۀ شرطی اجازه داد ـ و این کاري بود که هیلل هشت قرن پیش از آن در فلسطین کرده بود

  در این زمینه 

تغییر مواردي که  قانون نمایندة یک وضع عمومی است و با. گفته بود مقررات قانون با قواعد نحو و منطق تفاوت دارد

کار مدینه دانشمند دیگري به وجود آمد که این فلسفۀ  از میان مردم محافظه. آن را پدید آورده تغییر پذیر است

مالک مذهب ). م795-715هـ ق،  179-93(وي مالک ابن انس بود . آزادمنش مترقی را در کار قانونگذاري نپسندید

حدیث تشریعی بنیاد نهاد و گفت چون اکثر این احادیث از مدینه  خویش را پس از مطالعۀ دقیق هزار و هفتصد

هـ ق،  204-150(محمد شافعی . از اجتماع اهل مدینه پیروي کرد» قرآن«باید در کار تفسیر حدیث و   صدور یافته،

اسالم، گفت در همۀ دیار  دانست و می زیست، این حق را خاص اهل مدینه نمی ، که در بغداد و قاهره می)م767-820

، )م855-780هـ ق،  241-164(شاگرد وي، احمد بن حنبل . اجتماع محک نهایی شریعت و سنت و حقیقت است

گفت  وي مذهب دیگري بنیاد کرد که می. عقیده داشت که این مقیاس پیچیده و بیشتر از آنچه باید دامنه دار است

مأمون به واسطۀ . کرد عقلی معتزله انتقاد می و حدیث باید اساس مقررات شریعت باشد، و از مذهب» قرآن«تنها 

پیرو مذهب رسمی دولت » قرآن«و در کار خلق (دلبستگی شدیدي که ابن حنبل به مذهب اهل سنت نشان داد 
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ولی او شجاعتی فوق العاده نشان داد و از عقیدة خود دست برنداشت؛ به همین جهت،   وي را به زندان کرد،) نشد

.اش را تشییع کردند م بغداد جنازهوقتی درگذشت، همۀ مرد

مغ ذلک اتفاق چهار مذهب فقه اسالمی در مسائل اساسی کمتر از اختالفات آنها در مسائل فرعی نیست، زیرا، با 

وجود آن مجادالت طوالنی که یکصد سال دوام داشت، هر چهار مذهب اعتقاد دارند که شریعت اسالم از جانب 

همچنین این . بایست از جانب خدا باشد تا بشر متمرد را مقید تواند کرد قانون میخداست و، به حکم ضرورت، اصول 

توان  کنند که تنها دین یهود را با آن قیاس می چهار مذهب در تعیین جزئیات رفتار و مراسم اسالمی چنان دقت می

دربارة لباس زن و مرد باید و این فقیهان به بسیاري جزئیات از قبیل روش استعمال مسواك، آداب ازدواج، آنچه . کرد

گویند یکی از فقیهان هرگز هندوانه نخورد، زیرا در . اند آنچه نباید، و طریقۀ صحیح مرتب کردن مو توجه داشته

این مقررات فراوان . و حدیث چیزي نیافته بود که طریقۀ درست خوردن هندوانه را از آن دریافت توان کرد» قرآن«

توانست شد، ولی اختالفات آرا دربارة مقررات و چشمپوشیهایی که مجریان قانون دربارة مانع تکامل جامعۀ اسالمی 

مع ذلک، و با . داد التغییر زندگی توافق می کردند تا حدي سختی مقررات را با مقتضیات سرسخت و دائم مخالفان می

دید به سنت، که مانع پیشرفت کاري و عالقۀ ش وجود رواج مذهب ابوحنیفه که مالیم و آزادمنش است، روح محافظه

  .آزاد نظامات اقتصادي و اعمال خصوصی و تفکر است، بر مقررات اسالمی غلبه دارد

ولی باید اعتراف کنیم که خلفاي دوران اول از ابوبکر تا مأمون، در قسمت وسیعی از دنیا، مقررات شایسته و مناسبی 

توانستند، مانند مغوالن و مجاران  آنها نیز می. ن تاریخ تواناتر بودندبراي زندگی انسانی پدید آوردند و از همۀ فرمانروایا

. یا نورسهاي مهاجم، همه چیز را مصادره کنند یا به ویرانی کشانند، اما نکردند و فقط به وضع مالیات اکتفا کردند

حان عرب تقسیم کند، گفت اراضی آنجا را میان فات وقتی عمروعاص مصر را گشود، به مشورت زبیر بن العوام، که می

گوش نداد، و خلیفه رأي او را تأیید کرد و فرمان داد زمین همچنان به دست مردم باشد تا در آن کار کنند و ثمر 

در ایام خلفا اراضی را مساحی کردند، و دولت دفاتر منظم آن را نگاه داشت، راههاي بسیار پدید آورد، به . بدهد

پیش از فتح اسالم نیمی از . دها براي جلوگیري از طغیان آب، بندها پدید آوردمراقبت آن پرداخت، و در اطراف رو

بسیاري از زمینهاي فلسطین که پیش از پیروزي . خاك عراق صحراي بایري بود، و پس از آن بهشتی سرسبز شد

تمند از گفتگو، استثمار مردمان باهوش و قدر بی. مسلمین سنگ و شن بود حاصلخیز ، ثروتمند، و پرجمعیت شد

ولی خلفا مردم را از زندگی و حاصل کارشان . اشخاص ساده و ناتوان در این رژیم، در دورة همه حکومتها ادامه یافت

به نسبت زیادي ایمن ساختند و به مردم صاحب استعداد فرصت کوشش دادند و مدت شش قرن مناطق را از چنان 

به برکت کمک و تشویق ایشان، تعلیم رواج گرفت و . ا ندیدندور ساختند که هرگز پس از ایشان نظیرش ر رفاهی بهره

.علوم و ادبیات و فلسفه و هنر چنان شکوفا شد که مدت پنج قرن آسیاي باختري را پیشاهنگ تمدن جهان کرد

V  - شهرها  

زیستند  جا میپیش از آنکه از افراد و تالشهایی که تمدن اسالم را پدید آوردند سخن بگوییم، باید محیطی را که در آن

مردم باید در شهرها فراهم آیند تا از . گیرد تمدن، مایه از روستا دارد و در شهر شکل می. پیش خودمان تصور کنیم

  .یکدیگر مطلع شوند و به هم توجه کنند

www.IrPDF.com



١٩١۶

م هر یک از آنها از ده هزار بیشتر نبود ـ در بعضی شهرها از این ه. تقریباً همۀ شهرهاي اسالم وسعت کمی داشتند

بردند که اطراف آن براي جلوگیري از غارتهاي احتمالی حصار  مردم شهر در یک سرزمین محدود به سر می. کمتر بود

هاي کوچک سفیدکاري شده، براي اینکه داخل آنها دیده  خیابانها تاریک و پر از خاك و گل بود؛ خانه. و بارو داشت

ولی در قلمرو اسالم، در نقاط مختلف، . ن آراسته بودهمۀ جالل شهر به مسجد آ. نشود، دیوارهاي بلند داشت

  .شهرهاي بزرگی به وجود آمد که در آنجا تمدن اسالم به اوج زیبایی و دانش و خوشی رسیده بود

مکه و مدینه به نظر مسلمانان دو شهر مقدس بوده و هست، زیرا مکه، هم مولد پیامبر بود و هم کعبه زیارتگاه قدیم 

ولید دوم بناي مسجد کوچک مدینه را تجدید . و مدینه هجرتگاه پیامبر و اقامتگاه وي بوده است عرب در آنجا بود،

 80.000امپراطور بیزانس به تقاضاي ولید، در مقابل . کرد و آن را به صورت مسجدي مجلل و باشکوه و زیبا درآورد

از مصر و یونان بیاورد، تا آنجا که دینار، چهل بار شتر سنگ موزائیک فرستاد و هم ولید هشتاد صنعتگر ماهر 

در عصر اموي، در مکه . شود مسلمانان شکایت داشتند که مسجد پیامبرشان به دست مسیحیان نامسلمان ساخته می

هایی از تجمل پدید آمد که اگر خلفاي اول دیده بودند، سخت  و مدینه، با وجود کعبه و مسجد پیامبر، نمونه

ثروت مدینه از آنجا بود که غنایم جنگ . کرد وضع قریش پیروزمند را خرسند می شدند؛ بی شک، این خشمگین می

و قسمت اعظم آن را میان مردم تقسیم کردند؛ ثروت مکه از آنجا بود که از همۀ  6چون سیل به آنجا سرازیر شد

بدین . رسید که نمیشدند و چیزها به همراه داشتند که سابقاً به م جهان اسالم گروه روزافزون حاجیان بدانجا می

سان، تجارت رواج و رونق بسیار گرفت؛ دو شهر مقدس مرکز ثروت، آسایش، نشاط، و طرب شد؛ در آنجا قصرها، و در 

بیرون شهر ویالها پدید آمد که مسکن اشراف بود و خدمه و بردگان فراوان در آن جاي داشتند؛ کنیز بسیار بود و 

. دادند خواندند و شاعران سرود عشق و جنگ سر می هاي مؤثر می اي کسان نغمهخوانها بر شراب حرام فراوان، و آوازه

هوش،  7.فقها، و سیاستمداران اسالم بود  ، در رأس انجمنی از شاعران،]ع[سکینۀ زیبا، دختر امام حسین   در مدینه،

سکینه چند بار شوهر . تنداي بود که در همۀ قلمرو اسالمی زنان آرزوي همانندي آن را داش جاذبه، و ذوق وي نمونه

تمایالت اموي، . کرد که در تشکیل انجمنهاي علمی و ادبی آزاد باشد کرد؛ در بعضی موارد با خواستگار خود شرط می

که هدف آن تمتع از لذات زندگی بود، در مقدسترین شهرهاي اسالم بر تمایالت تقدس و زاهد مآبی ابوبکر و عمر 

.چیره شده بود

. از قرن هشتم میالدي اکثریت مردم این شهر عرب بودند. نیز در نظر مسلمانان مقدس بود شهر بیت المقدس

خواست مسلمانان در آنجا مسجدي داشته باشند که در شکوه از کلیساي قیامت، که پس از  عبدالملک مروان می

ر کار ایجاد چند بنا خرج بدین جهت، خراج مصر را د. ویرانی به دست خسرو پرویز از نو بنیاد شده بود، کم نباشد

 129جنوبی شهر، مسجداالقصی را بنیاد کرد که به سال  خوانند، و در ناحیۀ می» حرم شریف«کرد که مسلمین آن را 

از نو بنیاد گشت، و بعدها تغییرات زیاد در آن به وجود ) م785(هـ ق  169به سال . از زلزله ویران شد) م746(هـ ق 

که در زمان عبدالملک مروان بود و بیشتر ستونها را هم از باسیلیکاي یوستینیانوس  ولی صحن آن همان است. آمد

المقدس از مسجد بزرگ اموي که در دمشق بنیاد  به نظر مقدسی، مسجد بیت. اند المقدس به پا بود گرفته که در بیت

دیدار کرد و با آنها نماز خواند؛ هم  مسلمانان، پیامبر در آنجا با ابراهیم و موسی و عیسی  به گفتۀ. کردند زیباتر است

خواست فرزند خود اسحاق  به نزدیک مسجد، صخرة معروف را بدید که به پندار یهودیان مرکز دنیاست و ابراهیم می

به . را در برابر آن قربان کند، و موسی تابوت عهد را آنجا دریافت کرد، و هیکل سلیمان و هرودس مجاور آن بنیاد شد

ان، پیامبر از آنجا به آسمان عروج کرد و انسان، اگر ایمان قوي داشته باشد، آثار قدم وي را بر صخره عقیدة مسلمان

عبداهللا بن زبیر بر مکه و درآمد حج استیال یافت، عبدالملک مروان ) م684(هـ ق  64وقتی به سال . تواند دید
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صخره را زیارت کنند؛ صنعتگران وي بر این خواست زایران کعبه را به شام جلب کند و مردم به جاي حج کعبه  می

که خیلی زود ) م691هـ ق،  72(الصخره را به شیوة بیزانسی ـ شامی بساختند  صخرة تاریخی بناي معروف به قبۀ

این بنا در آغاز کار مسجد نبود، ) . سه دیگر مساجد مکه، مدینه، و دمشق بود(چهارمین اعجوبۀ جهان اسالم شد 

به آن دوبار خطا » مسجد عمر«د که اطراف صخره برآورده بودند و صلیبیون در دادن نام بلکه حرم مقدسی بو

متر است؛  160هشت ضلعی از سنگهاي مربع استوار است؛ محیط بنا  متر ارتفاع دارد و بر یک بناي 35قبه . اند کرده

چهار در زیبا ـ که سردر آن را با . ارداند که نقوش برجسته د قبه را از چوب ساخته و از بیرون با برنج مطال پوشانیده

برند که چند ردیف ستون مرمرین براق آن را به هشت ضلعیهاي  اند ـ به درون بنا راه می صفحات برنز آراسته

قطعات معرق، که در . ستونها از آثار قدیم رومی است و سرستونها شیوة بیزانسی دارد. اند متحدالمرکزي تقسیم کرده

دهد، به ظرافت از کار کوربه کمتر نیست، و زیباتر از آن معرقهاي قسمت  یر درختان را نشان میطاقنما هست و تصو

اي به خط کوفی با حروف زرین بر کاشی آبی  بر دورادور نماي ستونهاي هشت ضلعی بیرونی نوشته. زیرین قبه است

است و نمونه زیبایی از این تزیین به کار رفته ) م1187(هـ ق  582هست که به فرمان صالح الدین ایوبی به سال 

مقدسی در . اند ستونها، این صخرة بزرگ نامنظم را، که محیط آن شصت متر است، احاطه کرده. جالب معماري است

منظرة این . وقتی خورشید بر آن بتابد، قبه بدرخشد و همه جا پرتو افکند و شگفت انگیز جلوه کند :وصف قبه گوید

ام که در ادوار پیش از اسالم بنایی  ام، و نشنیده اي ندیده در تمام قلمرو اسالم چنین قبه من. بنا شگفت انگیز است

  . الصخرة معروف رقابت کند ساخته شده باشد که بتواند با قبۀ

خواست این بنا را جانشین کعبه کند انجام نشد؛ اگر شده بود، بیت المقدس مرکز  منظور عبدالملک مروان که می

  .شد که در قرون وسطی براي تسخیر روح انسانی رقابت داشتند اي می هدینهاي سه گان

در بسیاري از . المقدس پایتخت والیت فلسطین نشد و این افتخار را رمله به دست آورد با وجود همۀ اینها، بیت

مله عکا نقاطی که اکنون جز روستاهاي تهیدست در آن نیست، در عصر اسالمی شهرهاي پررونقی پدید آمد، از آن ج

هـ  518ادریسی به سال » .شهري بزرگ و وسیع است«: دربارة آن گوید) م985(هـ ق  375بود که مقدسی به سال 

یعقوبی به سال » .اند شهري وسیع است که باغستانها و درختها آن را به بر گرفته«: دربارة صیدا گوید) م1154(ق 

ناصر خسرو » .اي که از دریا برآمده بنیاد شده است بر صخره شهري زیباست و«: صور گوید  دربارة) م891(هـ ق  278

مساحت شهر را هزار در هزار قیاس کردم، همه پنج ـ شش «: دربارة شهر صور گوید) م1047(هـ ق  439به سال 

طرابلس، که در شمال صور بود، بندري زیبا و ایمن » .و به بازارهاي نیکو، نعمت فراوان …طبقه بر سر یکدیگر، 

یاقوت حموي، جهانگرد . هاي گرم شهره بود طبریه به یاسمین و چشمه. گرفت آن جاي می ت که هزار کشتی درداش

السالم آنجاست، اما  مولد مسیح عیسی بن مریم علیه«: دربارة ناصره گوید) م1224(هـ ق  621مسلمان، به سال 

یعقوبی بعلبک را زیباترین شهر شام » .است اي طفلی نزاده مردمش مریم را مالمت کردند و گفتند که هرگز دوشیزه

مسلمانان از . انطاکیه پس از دمشق، دومین شهر شام بود» .شهري نکوست با ثروت فراوان«: مقدسی گوید. نامد می

بر انطاکیه استیال داشتند؛ سپس روم شرقی آن را به تصرف آورد و تا سال ) م969تا  637(هـ ق  358تا  16سال 

جغرافیدانهاي مسلمان از کلیساهاي بسیار و باشکوه و کاله فرنگیهاي بلند . بر آن حکومت کرد) م1084(هـ ق  477

طرسوس از . ها آب روان است اند که در همۀ خانه و باغ و بوستانهاي سرسبز انطاکیه با شگفتی یاد کرده و گفته

نیکفوروس . زند تخمین می 100.000جمعیت مذکور آن را به ) م978(هـ ق  368شهرهاي بزرگ بود؛ ابن حوقل در 

این شهر را پس گرفت و همۀ مسجدها را که در آن بود ویران ) م965(هـ ق  355دوم، امپراطور روم شرقی، به سال 

مقدسی در . رسیدند زیرا دو راه کاروانرو در آنجا به هم می  حلب شهري ثروتمند بود،. ها را بسوخت»قرآن«کرد و 
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اند و درختان بر خیابانها سایه افکنده و بر دو سوي خیابانها  ثروتمند که با سنگ ساختهشهري است «: وصف آن گوید

در این مسجد محرابی معروف بود که از عاج و چوب » .رسد دکانهاست و هر خیابان به یکی از درهاي مسجد می

رستان، و سپس نزدیک مسجد پنج مدرسه، یک بیما. گرفت منبت ساخته بودند و منبري داشت که چشم را می

و اصطخري به سال » .حمص از شهرهاي بزرگ شام است«: گوید) م891(هـ ق  278یعقوبی به سال . کلیسا بود

زنان آن جمالی خیره «: مقدسی گوید» .تقریباً همۀ خیابانها و بازارهاي آن سنگفرش است«: گوید) م950(هـ ق 339

نمود که پایتخت به مرکز  وي شرق بسط یافت، الزم میوقتی دولت اسالمی به س» .کننده و پوستی ظریف دارند

. المقدس باشد، و این بسیار بجا بود که بنی امیه دمشق را پایتخت خود کردند والیات متصرفی نزدیکتر از مکه یا بیت

از این نهرها . این شهر هنگام فتح عرب تاریخی کهن داشت، و تالقی پنج نهر آنجا را بحق بهشت شرق کرده بود

درة «این نهرها آنگاه به طرف مغرب به سوي . گرفت بستان آب می 120.000صد برکه، یکصد حمام عمومی، و یک

از همۀ «: ادریسی دربارة دمشق گوید. یافت ، که هجده کیلومتردرازا و پنج کیلومتر پهنا داشت، جریان می»بنفشه

تر و حاصلخیزتر و ثروتمندتر  تر و پرمیوه كتر و خوش خا تر و خوش هواتر و پر آب شهرهاي خدا، شام خوش موقع 

این قصر را، معاویۀ . رسید جمعیت، قصر خالفت به چشم می 140.000در قلب شهري با » .است و سپاه بیشتر دارد

درخشید و موزائیکهاي صحن و دیوارهایش جلوة خیره کننده داشت و هواي آن  اول بنیاد کرده بود، از مرمر و طال می

مسجد  572در ناحیۀ شمال شهر مسجد بزرگ جاي داشت که یکی از . شد ها و آبشارها پاکیزه می رکهاز آب جاري ب

محل مسجد در عصر رومیان یک . شهر بود و تنها بناي تاریخیی است که از دمشق دوران اموي به جا مانده است

ولید اول، ). م379(ده را بنیاد کرد هاي آن کلیساي یحیاي تعمید دهن معبد یوپیتر بود که تئودوسیوس اول بر ویرانه

به مسیحیان پیشنهاد کرد کلیسا را به مسجد مبدل کند، در عوض به ) م705(هـ ق  86خلیفۀ اموي، در حدود سال 

آنها هر کجا که خواسته باشند زمین و لوازم بنا بدهد تا کلیسایی بنیاد کنند؛ ولی مسیحیان راضی نشدند و وي را از 

ولید به . ند و گفتند در کتابهاي قدیم هست که هر که این کلیسا را ویران کند خفه خواهد شدعواقب آن بیم داد

به گفتۀ مورخان، مدت هفت سال مالیات زمین را . گفتارشان اعتنایی نکرد و با دست خود ویرانی کلیسا را آغاز کرد

مالیات فراوان بود که به مسیحیان داد در همۀ قلمرو دولت براي ساختمان این مسجد اختصاص داد، و این به جز آن 

 12.000از هند، ایران، قسطنطنیه، مصر، لیبی، تونس، و الجزایر صنعتگر و هنرور آوردند و . تا کلیساي دیگر بسازند

به اتفاق جهانگردان مسلمان، این مسجد مجللترین . کارگر کار کردند تا ظرف مدت هشت سال مسجد به پایان رسید

م است، و به نظر مهدي و مأمون، خلفاي عباسی که امویان و دمشق را دوست نداشتند، در همۀ بناي قلمرو اسال

بنا، یک محوطۀ محصور است که در داخل آن چند ردیف ستون صحن وسیعی . جهان بناي دیگري همسنگ آن نبود

اند،  ي مربع برآوردهرا که کف آن مرمر است احاطه کرده؛ مسجد در طرف جنوبی صحن جا دارد و آن را از سنگها

مسجد را به شیوة معماري بیزانس . برفراز آن چهار مناره است که یکی از آنها قدیمترین منارة تاریخ اسالم است

سقف را به وسیلۀ صفحات سرب به . اند و بدون تردید سبک ایاصوفیه در آن مؤثر افتاده است ساخته و تزیین کرده

متر است، دو ردیف ستون از مرمر  130در داخل مسجد، که طول آن . اند همتر است، پیوست 15گنبد، که قطر آن 

اند؛ باالي ستونها  سرستونها را به شیوة کورنتی تراشیده و به طال تزیین کرده. کند سفید محوطه را از راهروها جدا می

کف مسجد موزائیک  .اند ساختهطاقهاي مدور یا نعلی است، و این نخستین طاقهاي نعلیی است که در دیار اسالم 

در داخل . دیوارها نیز به موزائیک مرمر الوان و کاشی میناکاري تزیین شده است. اند است و روي آن فرش انداخته

که رو به مکه دارد  در یکی از دیوارها. کند مسجد شش دیوار مرمرین هست که محوطه را به ایوانهایی تقسیم می

قندیل تأمین  12.000پنجرة شیشۀ الوان و  74نور مسجد از . محرابی مرصع به طال و نقره و سنگهاي گرانقدر هست

اي تازه  اگریکی از اهل خرد یک سال بدانجا رود، هر روز نکته«: یکی از جهانگردان در وصف مسجد گوید. شود می
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من با شیوخ «: یکی از سفراي یونان که اجازة ورود به مسجد یافته بود به همراهان خود گفت ».آموختخواهد 

بینم بناهاي خود را چگونه  رسد، ولی اکنون که می مجلس سنا گفته بودم که بزودي قدرت اعراب به آخر می

کسی که از دمشق به جانب شمال رود، پس از  ».داشتدوام خواهد اند، یقین دانستم که قدرتشان زمانی دراز  ساخته

. رسد عبور از صحرا، بر ساحل فرات، به رقه ـ اقامتگاه موسمی هارون الرشید ـ و پس از عبور از دجله، به موصل می

شمال خاوري، شهر تبریز است که پس از دورانی که از آن گفتگو اي از آن، در ناحیۀ  در مسافت قابل مالحظه

پس از . کنیم به اوج جالل رسید، و در ناحیۀ مشرق شهر تهران است، که در آن هنگام دهکدة کوچکی بیش نبود می

و به آن دامغان و بعد، در مشرق دریاي خزر، گرگان است که در قرن دهم میالدي مرکز یکی از والیتهاي اسالمی بود 

امیران روشنفکر خود اشتهار داشت ـ معروفتر از همه شمس المعالی قابوس شاعر و دانشور بود که ابن سینا را به 

متر بلندي دارد و به نام  52اي به شکل یک برج ضخیم به جا نهاده که  دربار خویش گرامی داشت و هم او مقبره

گان، شهري که به دوران قابوس به اوج رفاه و کثرت جمعیت این تنها بنایی است که از گر. گنبد قابوس معروف است

رود، شهر نیشابور است که نام آن با  در راه شمالی، که از گرگان به طرف مشرق می. رسیده بود، به جا مانده است

پس از آن مشهد، شهر مقدس مسلمانان شیعه، و بعد مرو است که وقتی مرکز یکی از . رود شعر خیام بر زبانها می

بر رشته کوه . آنگاه بخارا و سمرقند است که معموال از دسترس مأمورین وصول مالیات دور بود. والیتهاي بزرگ بود

جنوبی، شهر غزنه است که شاعران دربارة قصرهاي مجلل محمود در آنجا، و برجهاي بلند شهر که سر بر آسمان 

مود بنا کرده، و برج مسعود دوم، که از آن هم زیباتر هنوز هم برج پیروزي، که سلطان مح. اند سود، سخنها گفته می

رفت، به عدة زیادي از شهرهاي  اگر کسی در قرن یازدهم از این ناحیه به طرف غرب می. است، در آنجا به پاست

هرات، شیراز با مسجد بزرگ و باغستانهاي معروف، یزد، اصفهان، کاشان، قزوین، قم، همدان، . خورد معتبر ایران برمی

هاي  گذشت قبه مسافر به هر جا می. رسید رمانشاه، و سنندج؛ آنگاه در عراق به دو شهر پرجمعیت بصره و کوفه میک

هاي تنگ  دید و کوچه بیمارستانها، و حمامها می. ها، قصرها، باغستانها ها، کتابخانه هاي جالب، مدرسه درخشان، مناره

رسید که انوري شاعر ایرانی دربارة آن چنین گفته  به بغداد می و عاقبت. و تاریک که فقیران در آن سکونت داشتند

:است

  خوشا نواحی بغداد جاي فضل و هنر

  که کس نشان ندهد در جهان چنان کشور

  سواد او به مثل چون بهشت مینا رنگ

  هواي او به صفت چون نسیم جانپرور

  به خاصیت همه سنگش عقیق و لؤلؤبار

  بربه منفعت همه خاکش عبیر غالیه 

  کنار دجله ز ترکان سیمتن خلخ

  میان رحبه ز خوبان ماهرخ کشمر
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  هزار زورق خورشید گونه بر سر آب

  بر آن صفت که پراکنده بر سپهر شرر 

میالدي در بستر دجله  1848به سال . به جاي بغداد یک شهر قدیم بابلی بود که از بابل قدیم فاصلۀ چندانی نداشت

شهر قدیم در ایام شاهنشاهان ساسانی رونق گرفت و پس . تنصر بر آن منقوش بودچند آجر به دست آمد که نام بخ

به گفتۀ مورخان، منصور خلیفه از . از فتح اسالم چند دیر مسیحی در آنجا بنیاد شد، که غالباً متعلق به نسطوریان بود

صره و کوفه فراوان بود، خالی راهبان این دیرها بدانست که هواي شهر به هنگام تابستان معتدل و از مگس، که در ب

بدون . خواست از این دو شهر ماجراجو که در آن روزگار پر از مردم شورشی بود دوري کند شاید خلیفه می. است

تردید موقع شهر را از لحاظ سوق الجیشی ممتاز تشخیص داده بود، زیرا در جایی امن در داخل کشور بود و از راه 

ن با همۀ شهرهاي بزرگ ساحل دجله و فرات ارتباط داشت، و هم از این راه با خلیج دجله و کانالهاي پیوسته به آ

به همین مالحظات بود که مقر خود را از هاشمیه، و سازمانهاي حکومت . شد فارس و همۀ بندرهاي جهان مربوط می

ر کرد و اسم قدیمی آن ؛ محل شهر را به خندق و سه حصار تو به تو محصو)م762(را از کوفه به بغداد انتقال داد 

یکصد هزار کارگر به کار گرفت و ظرف چهار سال . بود، به مدینۀ السالم تبدیل کرد» خداداد«بغداد را، که به معنی 

قصر خلیفه، که دري مطال و گنبدي . قصرهاي بزرگ آجري براي خود و کسانش و سازمانهاي دولت بنیاد کرد

آنگاه منصور، . خواندند، در میان شهر بود می» الخضرا  قبۀ« یا » الذهبباب «درخشان داشت و به همین جهت آن را 

شهره » قصرالخلد«در بیرون باروي شهر، بر ساحل باختري دجله، یک اقامتگاه موسمی براي خود ساخت که به نام 

مت داشت از کسی که در این شهر اقا. برد الرشید بیشتر روزگار خود را در این قصر به سر می شد و بعدها هارون

پنجرة آن صدها کشتی را توانست دید که بارهاي خود را، که از یک نیمۀ جهان آن روز آورده بودند، بر سنگفرشهاي 

.کنند ساحل رود خالی می

منصور بر ساحل شرقی یا ایرانی دجله قصري و مسجدي بساخت تا پسرش مهدي، ) م768(هـ ق  151به سال 

اطراف این دو بنا محلۀ زیبایی به نام رصافه پدید آمد، و دو پل که بر قایقها استوار بزودي . کاخی مستقل داشته باشد

بردند، و چیزي  غالب خلفایی که پس از هارون آمدند در این محله به سر می. داد بود آن را به شهر مدور ارتباط می

گفتند بغداد، رصافه  د، وقتی میالرشی نگذشت که رصافه به وسعت و ثروت از شهر منصور پیشی گرفت؛ پس از هارون

در رصافه براي جلوگیري از سوزش آفتاب خیابانها را تنگ و پیچاپیچ کرده بودند؛ این خیابانها از . را منظور داشتند

هر دسته از صنعتگران، خیابان یا . قصر خلیفه تا محالت ثروتمند امتداد داشتند و دو جانب آنها دکانهاي شلوغ بود

اینجا کوي عطرفروشان، آنجا کوي سبدبافان، و کمی دورتر مفتولسازان، و همچنین کوي صرافان . تندبازار خاصی داش

هاي مردم بود که به جز خانۀ ثروتمندان تقریباً  باال و پشت دکانها خانه. و بزازان و کتابفروشان و کویهاي دیگر بود

از جمعیت شهر . د، و پس از او چندان دوامی نداشتمان همه از خشت بود و مادام که که صاحب آن زنده بود به پا می

. اند برآورده کرده 2,000,000بوده است، ولی بعضی مورخان  800‘000آمار قابل اعتمادي نداریم، به احتمال قوي 

رفت، البته  شمار جمعیت هر چه بود، بغداد در قرن دهم میالدي علی االطالق بزرگترین شهر جهان به شمار می

اي خاص مسیحیان بود که در آنجا انبوه بودند و کلیساها و  در شهر محله. ا از این میانه استثنا توان کردقسطنطنیه ر

نسطوریان، پیروان مذهب وحدت طبیعت، و اصیل آیینان عبادتگاههاي مخصوص خود . دیرها و مدرسه داشتند

یز بناي مسجد را تجدید کرد و بر وسعت هارون مسجدي را که منصور ساخته بود توسعه داد؛ آنگاه معتضد ن. داشتند

در همان اثنا که فقیران از  .بدون تردید صدها مسجد بنا شده بود تا مردم شهر در آنجا عبادت کنند. آن بیفزود
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در . شدند ور می محنت زندگی رنجبار به نعیم دنیاي دیگر خوشدل بودند، اغنیا در همین دنیا از نعیم بهشت بهره

نمود، ولی درون آن همه الجورد و  صدها قصر مجلل و ویال بنا شده بود؛ کاخها از بیرون ساده می بغداد و نزدیک آن

در قصر خلیفه به «: چیزي از جالل این قصرها را از وصف باورنکردنی که ابوالفدا آورده توان دریافت که گوید. طال بود

قصرهاي » .قواره پارچۀ ابریشمین آویخته بودند 12500فرشینه و  38000قالی گسترده و به دیوارها  22‘000بغداد 

متر مربع را  2‘589‘990خلیفه و خاندان وي، و مسکن وزیر و رؤساي دیوانهاي دولتی، در بغداد شرقی مساحت 

از دوران جعفر برمکی که در ناحیۀ جنوب شرقی شهر، قصري مجلل براي خود ساخت ـ و همان سبب . گرفته بود

خواست از بدخیالی هارون بپرهیزد، این  جعفر، که می. طبقۀ ثروتمند به این ناحیه آغاز شد هالك وي بود ـ مهاجرت

قصر را به مأمون هدیه کرد، و هارون هدیه را براي پسر خود پذیرفت، ولی جعفر تا زنده بود در قصر جعفري اقامت 

. آن قصرهاي تازه بنیاد کردندوقتی قصرهاي منصور و هارون رو به خرابی نهاد، به جاي . داشت و سرخوش بود

اگر به یاد ). م892هـ ق،  279(به بناي قصر ثریا خرج کرد ) دالر 1‘900‘000در حدود (دینار  400‘000معتضد 

مکتفی در جوار قصر ثریا، . شتر و استر بود، وسعت آن را حدس توانیم زد 9‘000هاي این قصر  بیاوریم که در طویله

. متر مربع گسترده بود 23‘000‘000که بنا و باغستانهاي آن در مساحت ) م902هـ ق،  290(قصر تاج را بنیاد کرد 

را بنیاد کرد، و این نام از آن یافت که در برکۀ باغ قصر درختی از طال و نقره به پا کرده » بهوالشجره«مقتدر، قصر 

سالطین آل بویه از همۀ . خواندند میبودند که بر شاخها و برگهاي سیمین آن پرندگان نقره به تعبیۀ مکانیکی نغمه 

بدین سان قصرها مکرر و جالل آن افزون . در هم به بناي قصر معزیه خرج کردند 13,000,000خلفا پیشی گرفتند و 

سفیران یونان را پذیرفت، آنان از قصرهاي خلیفه و دیوانهاي ) م917(هـ ق  305شد، تا آنجا که وقتی مقتدر به سال 

ی و سه قصر بود و ایوانهاي آن ستونهاي مرمري داشت، از آنهمه قالی و پارچۀ زربفت که بر حکومت که جمعاً س

دانست، از صدها سوار با لباسهاي براق که زینهاي  زمین گسترده و به دیوارها آویخته بود و شمار آنها را کسی نمی

حشی و اهلی که در باغستانهاي قصر دوزي داشت، از آنهمه حیوان و اسبشان از نقره بود و غاشیۀ زردوزي و نقره

رفت به  خلیفه بود، و از قایقهاي خاص خلیفه که به جالل از قصرها کمتر نبود و به انتظار هوس خلیفه بر دجله می

.حیرت افتادند

مردان این طبقه به نظارة . زیست طبقۀ نخبه در میان نعیم فراوان با تجمل و سرگرمی و اضطراب و دسیسه می

اي که از اقصاي کشور به  نوشیدند، و آذوقه رفتند، شراب کهنسال حرام می یا بازي چوگان به میدان میاسبدوانی 

. پوشیدند آنها و زنانشان لباس ابریشم رنگارنگ زردوزي و نقره دوزي می. خوردند قیمت گران خریداري شده بود می

کردند و سر و گوش و گردن و دست  شمام میزدند و بوي خوش عنبر و کندر است به لباس و مو و ریش خود عطر می

شاعري ضمن تغزل دربارة دختري گوید که صداي خلخال معشوق . آراستند و ساق خود را به زیورهاي گرانبها می

یافتند، به جاي آنها شاعران و مطربان و دلقکان  معموال زنان در اجتماعات مردان حضور نمی. عقلش را ربوده است

در اجتماعاتی . ربودند از عشق نیز گفتگوها داشتند، و کنیزکان زیبا با رقص خود دل از مردان می بودند و بدون تردید

داشتند و بعضیها، مانند اخوان الصفا،  هاي قرآن گوش فرا می که موقرتر از این بود، مردم به شعر شاعران یا آیه

به پا ) م790(هـ ق  174که در حدود سال  گویند مورخان از انجمنی سخن می. انجمنهاي فلسفی پدید آورده بودند

بوده و ده عضو داشته که یکی سنی و دیگري شیعه و سومی خارجی و چهارمی مانوي و دیگري شاعري غزلسرا و آن 

به گفتۀ مورخان، اجتماعات اینان با . اند یکی فیلسوف و چهار دیگر مسیحی و یهودي و صابئی و زردشتی بوده

توان گفت که جامعۀ اسالمی رویهمرفته داراي . بحث آرام و ادب و احترام قرین بوده استمالیمت و مزاح شیرین و 

بدون تردید، مشرق زمین از زمان کوروش تا لی هونگ چانگ در کار ادب و . آداب معاشرت تا حدود امکان عالیی بود
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همۀ هنرهاي مجاز، یعنی آنها که هاي اوج و رونق زندگی بغداد این بود که  از نشانه. ظرافت از غرب سبق برده است

.هاي ابتدایی و متوسطه فراوان، و نغمۀ شاعران در فضا طنین افکن بود در اسالم حرام نبود، مورد حمایت بود؛ مدرسه

توان گفت که آنها با تالش و رنج خود این  به حدس می. اند مورخان از زندگی طبقۀ پایین چندان سخن نگفته

در همان اثنا که ثروتمندان به ادبیات و هنر و فلسفه و علوم سرگرم . برپا نگاه داشته بودند سازمان مجلل اجتماعی را

هاي مخصوص خود را  نواختند و نغمه داشتند، یا عود می بودند، عامۀ ساده لوح در خیابانها به مطربان گوش فرا می

مردم در ایام عید به دیدار . داد صفایی می گذشت و حال و هواي خیابان را گاه و بیگاه موکب عروسی می. خواندند می

شد توجه داشتند؛ در  هایی که داده و گرفته می کردند، و طبعاً به قیمت هدیه ها مبادله می رفتند، هدیه یکدیگر می

حتی شخص فقیر از جالل خلیفه و . خوردند این گونه روزها با اشتهایی تیزتر از کسانی که بشقابشان طال بود غذا می

سرفراز قدم . شد رسید نصیب او می بهره نبود و درهمی چند از دینارهاي مالیاتی که به بغداد می مسجد بی شکوه

بالید که فرزند پایتخت بزرگ است و، در عمق خاطر، خویشتن را در شمار بزرگان و حکمفرمایان جهان  زد، می می

  .پنداشت می

یادداشتها

  .ده شد، در این سال هارون مرده بودهـ ق خوان 202عقد پوراندخت در محرم  – 1

  .باید توجه داشت که ، عالوه بر این سه، عدل و امامت نیز جزو اصول مذهب شیعه است – 2

به داستان معراج و شق » قرآن«در ظاهر . کریم، این کتاب آسمانی، معجزه شمرده شده است» قرآن«الاقل در  – 3

  .قمر نیز اشارت شده است

ین بود که مرتکب گناه کبیره را نباید گفت مخلد در عذاب است، بلکه کار او به دست خداست مرجئه ا  عقیدة – 4

  .که از او بگذرد یا نه

و خاندان وي پدید نیامده است، بلکه از روز وفات پیغمبر صف شیعه ) ع(شیعه در نتیجۀ قتل علی و حسین – 5

  .ی نامیده شدندبودند شیعۀ عل) ع(آنان که قایل به خالفت علی . متمایز شد

آوري آن کوفه  رفت، پس از آن تا سال چهلم مرکز جمع غنیمتهاي جنگی تنها تا سال سی و ششم به مدینه می – 6

بود، و در سال چهل و یکم به دمشق منتقل گردید؛ و هر چند عمران مدینه و مکه در عصر عثمان رو به افزایش نهاد، 

چند تن از . ح اصالحات ارضی خلیفه موجب چنین پیشرفتی گردیداما سبب آن غنیمتهاي جنگی نبود، بلکه طر

سران قریش زمینهاي خارج از حجاز خود را با زمینهاي درونی معاوضه کردند، و در نتیجه مالکانی بزرگ چون طلحه 

ور اما اینکه قسمت اعظم درآمدها را میان مردم تقسیم کردند به ط. و زبیر پیدا شدند که براي خود کاخ ساختند

خوارگی در  اما رواج خنیاگري و می. کرد گیري خود را آغاز نمی اطالق درست نیست، و اگر چنین بود ابوذر خرده

هجري به  65مدینه و مکه ابداً با رسیدن غنیمتهاي جنگی به این شهر ارتباطی ندارد، زیرا مقدمات این کار از سال 

  .رفت ا به دمشق میدانیم غنیمته بعد آغاز شد و در این وقت چنانکه می

www.IrPDF.com



١٩٢٣

زندگانی علی بن «چرا وضع عمومی مدینه یکباره دگرگون شد و قداست آن محو گردید؟ در این باره در کتاب 

قتل عام مدینه به دست مسلم بن عقبه در حکومت یزید نسلی فاسد را به جاي گذاشت که . ام توضیح داده» الحسین

  .موسیقی روي آوردبراي رهایی خود از غمهاي آن فاجعه به شراب و 

و قسمتی را ابوالفرج در کتاب » معجم الشعراء«اساس این افسانه چیزي است که قسمتی از آن را مرزبانی در  -7

به کتابهاي دیگر و از جمله » االغانی«ربیعه و ابن سریج آورده و سپس از  ضمن ترجمۀ عمربن ابی» االغانی«خود 

راوي داستان مصعب زبیري است و داستان را از پیرمردي از . ه یافته استتألیف عمر رضا کجاله را» اعالم النساء«

  .مردم مکه روایت کند

به چاپ » نسب قریش«از وي کتابی به نام . مصعب زبیري، مصعب بن عبداهللا بن مصعب بن زبیر بن عوام است

تنها نسب قریشیان آمده در این کتاب چنانکه از نام آن پیداست . رسیده است که هم اکنون پیش روي خود دارم

، )، چاپ دارالمعارف59ص (وي در فصل فرزندان امام حسین علیه السالم نام سکینه و شویهاي او را برده است . است

داشته » حدیث مصعب«و » نسب کبیر«زبیري دو کتاب دیگر به نامهاي . اما از این داستان اثري در کتاب نیست

اوي داستان به نقل ابوالفرج یک جا پیرمردي مکی است و در داستانی دیگر به هر حال، ر. است که در دسترس نیست

این راویان رادانشمندان علم رجال، چون ابن حجر و نسائی و . علی بن صالح و یا هیثم بن عدي و صالح حسان کوفی

از . حقیق فراوان ندارداما از جهت روایت، افسانه بودن آن نیازي به ت. اند یحیی بن معین، غیر ثقه و یا کذاب خوانده

این بگذریم که دختر حسین بن علی و نوة علی بن ابی طالب و خواهر علی بن الحسین چگونه پیش روي برادر خود 

تیرج «دهد، در حالی که جد او از فرمودة خدا زنان را از  در جمع زنان مهاجر و انصار چنین مجلسها ترتیب می

گیریم که سکینه داراي چنین شخصیتی نیست و  گذاریم و چنین می را میاین بحث  نه، . بازداشته است» جاهلیت

خواند تا بگوییم  اما کدام زن از طبقۀ عادي بر سر زیبایی خود مردي بیگانه را به داوري می. زنی از طبقۀ عادي است

مر بن ابی ربیعه سکینه با عایشه دختر طلحه در این باره به مشاجره پرداخت، و مردي هرزه درا و فاسق را چون ع

عمر بن ابی ربیعه مردي است که ابن عتیق دربارة . سکینه نمکین تر است و عایشه زیباتر: داور قرار داد و عمر گفت

، 1، دارالثقافه، ج»االغانی«. (شود او گفته است در هیچ شعري چون شعر عمر بن ابی ربیعه نافرمانی خدا دیده نمی

چون مصعب زبیري و دروغ پردازانی چون ابوالفرج ) ص(منان خاندان پیغمبر اگر این افسانه را دش) 114-113ص 

سکینه که قهرمان این داستانهاست زنی است در طبقۀ بلبله   برنساخته باشند، و اگر آن شیخ مکی راست گفته باشد،

یقیدان که در مدینه و ام ـ زنان موس آورده» زندگانی علی بن الحسین«العیش که نام آنان را در کتاب  و سالمه و لذة

رفتند، و سپس  مکه مجلسها داشتند و مردانی چون کثیر عزة و ابن سریج و اشعب و پسر ربیعه به مجلس آنان می

آنکه بررسی کنند  راوي بی بندوباري همین که نام سکینه را شنیده، آن را بر آن سیده تطبیق کرده و آیندگان بی

دهد تا بدان عصر چه  هاست بارها رخ می ا در عصر ما که عصر سند و ثبت واقعهچنین تخلیطه. اند داستان را پذیرفته

  .رسد
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فصل دوازدهم

  فکر و هنر در والیتهاي خاوري اسالم

  )م1058-632(هـ ق  11-450

  

I – دانشوري  

م کرد و این کار را محتر شود، پیامبر مردم را در طلب علم تشویق می به طوري که از احادیث نبوي معلوم می

هر که به راهی رود که علمی جوید، خدا «: گفته بود. داشت، و از این جهت با اغلب مصلحان دینی تفاوت داشت می

مرکب عالمان دانا را با خون شهیدان وزن کنند و مرکب عالمان از خون  …براي وي راهی به سوي بهشت بگشاید 

ام حس رقابت علمی یونان را در ایشان برانگیخت، و ارتباط مسلمین با فرهنگ یونانی دیار ش» .شهیدان برتر باشد

  .چیزي نگذشت که در قلمرو اسالم دانشور و شاعر مقامی ممتاز به دست آوردند

در شش . دادند آغاز تعلیم اطفال از آن وقت بود که سخن توانستند گفت؛ از همان وقت که شهادتین را به آنها یاد می

دختران، و همۀ پسران را، به جز پسران اغنیا که معلمان خصوصی داشتند، به  اي از سالگی بعضی برده زادگان، عده

. بردند که معموال در یکی از مساجد و احیاناً در مجاورت یک چشمۀ عمومی در هواي آزاد بود مدرسۀ ابتدایی می

قادر به پرداخت آن  ها معموال رایگان بود، یا دستمزد آن چنان ناچیز بود که همۀ مردم تعلیم در این گونه مدرسه

گرفت که بیشتر از دو ریال در هفته نبود؛ باقی مخارج را مردم نیکوکار  معلم از پدر طفل مبلغی می. بودند

تعلیم نماز بود و قرائت قرآن و حفظ آیات و آشنایی با مقررات دینی : برنامۀ تعلیم بسیار ساده بود. پرداختند می

نوشتن و حساب را براي مرحلۀ باالتر گذاشته بودند، شاید از . در قرآن هستها و مبادي اخالقی و شریعت که  وقصه

به عالوه، به طوري که مسلمانان . این جهت که نوشتن در مشرق زمین هنري است که محتاج تمرین مخصوص است

به صداي بلند  سپردند، آنگاه هر روز قسمت کمی از قرآن را به خاطر می. شود یافت گفتند، نویسنده را همه جا می می

یافتند  شدند، عنوان حافظ می هدف همۀ متعلمان این بود که تمام قرآن را به خاطر سپارند؛ اگر موفق می. خواندند می

مذاکره . بود» مرد کامل«تیراندازي و شنا آموخته بود به نظر مسلمانان کسی که نوشتن و . و منزلتی برجسته داشتند

الرشید به معلم  هارون . زدند تنبیه معمولی این بود که با ترکۀ خرما به کف پا می. دطریقۀ تعلیم، و عصا ابزار آن بو

اما غمگینش نکن که ذهنش . نباید ساعتی بگذرد مگر آنکه چیزي به او تعلیم داده باشی«: فرزندش امین گفته بود

کن، و اگر سود نداد، شدت و  بمیرد، و چندان مالیمت مکن که به تنبلی خو کند؛ تا توانی او را به مدارا اصالح

معلم در مسجدي پهلوي . هدف تعلیمات ابتدایی تقویت اخالق و هدف مرحلۀ بعد آموختن علم بود» .خشونت کن

یک وقت هم دولت این . کرد فقه، و شریعت تقریر می  نشست و درسی از تفسیر، حدیث، ستون یا دیواري می

بالغت، ادب، منطق، ریاضیات، و   اللغه، آن را پرداخت و علم نحو فقههاي متوسطه را تحت نظر گرفت و مخارج  مدرسه

دانستند و  علم نحو مورد توجه خاص بود، زیرا زبان عرب را از همۀ زبانها کاملتر می. هیئت را نیز به برنامۀ دینی افزود

تعلیم رایگان بود، معلمان و  ها نیز در این مدرسه. غلط به کار بردن آن براي مردم تعلیم یافته امتیاز مهمی بود بی

ها، جز در مورد  در مدرسه. گرفتند شاگردان مقرري و مخارج خود را احیاناً از دولت یا از منابع خیرات و صدقات می
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طالبان علم در اطراف قلمرو . آموختند تا از کتاب قرآن، اهمیت معلم بیشتر از کتاب بود و شاگردان بیشتر از افراد می

بایست به مکه یا  خواست در شهر خود احترامی داشته باشد می هر که می. د تا معلم معروفی را ببینندگشتن اسالم می

المللی  این ادبیات بین. بغداد یا دمشق یا قاهره سفر کند و در آنجا از یک یا چند تن از علماي بزرگ، علم آموزد

سراسر جهان اسالم، هر قدر هم مردم آن گوناگون بآسانی در همۀ قلمرو وسیع اسالم رواج و انتشار گرفت، زیرا در 

مسافر در قلمرو . بودند، زبان تعلیم و ادبیات عربی بود، که دامنۀ انتشار آن بیش از زبان التینی گسترش یافته بود

تواند در مسجد بزرگ شهر یک بحث  رسید یقین داشت که تقریباً در هر یک از اوقات روز می اسالم به هر شهري می

توانست در مدرسۀ شهر براي مدتی، عالوه بر تعلیم رایگان، جا و غذا نیز داشته  را بشنود؛ طلبۀ مسافر غالباً می علمی

داد؛ باالترین هدف طلبه این بود که یک شهادتنامۀ خصوصی از استادي که به حضور  مدرسه درجۀ علمی نمی. باشد

همۀ منظور طلبه . رفته صالحیت و کفایت یافته استاي که درس گ او رسیده بود بگیرد تا معلوم شود در رشته

تحصیل ادب بود ـ عادات نیک و تکمیل ذوق، حاضر جوابی و نکته سنجی و ظرافت، و کسب معلومات الزم براي یک 

  .مرد کامل و مهذب

نیان ، تهیۀ خمیر کتان و دیگر گیاهان الیافدار را از چی) م712هـ ق،  94(وقتی مسلمانان سمرقند را گشودند 

این صنعت به خاور نزدیک آمد و ، در . کردند ساختند و خشک می آموختند، که از آن خمیر صفحات بسیار نازك می

نخستین کارگاه . فراموش نشده بود، به جاي کاغذ پوستی به کار رفت) پاپیروس(زمانی که هنوز اوراق بردي 

به دست فضل بن یحیی، وزیر هارون الرشید، گشوده  در بغداد) م794(هـ ق  178کاغذسازي در قلمرو اسالم به سال 

پیش از آن، کاغذ از . شد؛ آنگاه مسلمین این صنعت را به سیسیل و اسپانیا بردند، و از آنجا به ایتالیا و فرانسه رسید

، در )م800(هـ ق  184، در مصر از )م707(هـ ق  89رفت، در مکه از سال  میالدي در چین به کار می 105سال 

، در )م1102(هـ ق  393، در سیسیل از )م1100(هـ ق  494، در قسطنطنیه از سال )م950(هـ ق  339انیا از اسپ

این اختراع ). م1309(هـ ق  709، و در انگلستان از )م1228(ق   هـ 626، در آلمان از )م1154(هـ ق  548ایتالیا از 

بیش از یکصد ) م891هـ ق،  278(، در ایام او به گفتۀ یعقوبی. رسید تألیف کتاب را آسان کرد به هر جا می

کردند و خطوط تزیینی  برداري می کتابفروشی در بغداد بود که در آنجا، به جز فروش کتاب، از کتابها نسخه

معاش خود را از استنساخ کتاب براي بازرگانان کتابفروش به  بسیاري از طالب علم، . نوشتند؛ مجامع ادبی نیز بود می

کردند، و کتابدوستانی  در قرن دهم میالدي کسانی بودند که امضا و خط بزرگان را جمع آوري می. دندآور دست می

مؤلفان از فروش کتاب خویش چیزي به دست . پرداختند هاي کمیباب بهاي گزاف می بودند که در مقابل نسخه

تمندان تکیه داشتند، زیرا هدف ادبیات و آوردند و در کار معاش به وسایل قابل اعتمادتر یا به عطاي امیران و ثرو نمی

.هنر اقناع ذوق طبقۀ اشراف و مالداران صاحبجاه واالنژاد بود

هاي عمومی بود که تعداد زیادي کتاب داشت و  اي بود؛ در بیشتر شهرها نیز کتابخانه در غالب مسجدها کتابخانه

در موصل یک کتابخانۀ عمومی بود که یکی از ) م950(هـ ق  339به سال . درهاي آن به روي طالبان علم گشوده بود

تنها . یافتند کنندگان، به جز کتاب، کاغذ مورد احتیاج خود را نیز در آنجا می نیکوکاران تأسیس کرده بود و مطالعه

کتابخانۀ بصره به دانشورانی که در آنجا . فهرست کتابهاي موجود در کتابخانۀ عمومی ري ده مجلد قطور شده بود

یاقوت حموي، جغرافیدان معروف، سه سال در کتابخانۀ مرو و خوارزم به . داد هایی می کردند مقرري و اعانه می مطالعه

وقتی مغوالن بغداد را ویران کردند، سی و شش . فراهم کردن اطالعات براي کتاب معجم البلدان اشتغال داشت

هاي خصوصی بود، زیرا رسم بود که هر یک از  انهکتابخانۀ عمومی در آنجا بود، و این به جز تعداد بیشمار کتابخ

امیر بخارا یک طبیب معروف را به دربار خود دعوت کرد؛ او نپذیرفت و . ثروتمندان مقدار زیادي کتاب داشته باشد
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قدي درگذشت، ششصد صندوق پر از کتاب به جا وقتی وا .داردگفت چهار صد شتر براي حمل کتابهاي خود الزم 

به قدر همۀ ) چون صاحب بن عباد(بعضی بزرگان . گذاشت که براي برداشتن هر صندوق دو مرد الزم بود

در هیچ یک از کشورهاي جهان، به جز چین در ایام مینگ هوانگ، نظیر شوق و . هاي اروپا کتاب داشتند کتابخانه

در این چهار . یازدهم میالدي در قلمرو اسالم براي جمع آوري کتاب بود به وجود نیامد اي که از قرن هشتم تا عالقه

تا سمرقند، شمار ) کورذووا(در هزاران مسجد قلمرو اسالم، از قرطبه . قرن زندگی فرهنگی مسلمانان به اوج رسید

هاي کشور از گروه بیشمار راه. دانشوران کمتر از ستونها نبود، و علم و فصاحتشان در ایوانها انعکاس داشت

در دربار صدها امیر آهنگ . جغرافیدانان و مورخان و عالمان االهی پر بود که در طلب علم و حکمت روان بودند

قصاید شاعران و مباحثات فلسفی منعکس بود؛ هیچ کس جرئت نداشت مال فراوان داشته باشد مگر آنکه با مال خود 

االنتقال خیلی زود همۀ فرهنگ ملل مغلوب را فرا گرفتند، و اقوام  یزهوش سریع اعراب ت. ادبیات و هنر را کمک کند

مغلوب چنان نرمش نشان دادند که اکثریت شاعران و عالمان و فیلسوفانی که زبان عرب را از لحاظ علم و ادب 

.اقلیتی ناچیز بودند غنیترین زبان جهان کردند از میان ایشان برخاستند؛ در این گروه، فیلسوف و عالم و شاعر عرب

دانشوران مسلمان اساس ادبیات ممتاز عربی را استوار کردند؛ با تحقیقات وسیع خویش در نحو، زبان   در این دوران،

عرب را منطق و میزان بخشید؛ با فرهنگهایشان گنجینۀ لغات این زبان را نظم و دقت عطا کردند، با جنگها و 

هایشان از زوال بسیاري از چیزها جلو گرفتند؛ و در زمینۀ نقد متون ادبی و تاریخی  المعارفها و خالصه برداشته دایرة

ما محتاج به تذکار نام این دانشوران نیستیم، کافی است که به فضلشان معترف باشیم و از اعمالشان . کوشیدند

  .تمجید کنیم

طالعات خود را دربارة تمدن اسالمی مدیون ماند مورخانند که همۀ ا از این میانه کسانی که بیشتر نامشان به یاد می

. ماند ایشانیم و بدون آنها سرگذشت این تمدن نیز، چون تمدن مصر فراعنۀ پیش از شامپولیون، براي ما ناشناخته می

است که به وسیلۀ ابن » سیرة رسول اهللا « نویسندة ) م767(هـ ق  159از جمله محمد بن اسحاق متوفا به سال 

را استثنا کنیم قدیمیترین کتاب معتبر و منثور عربی است که به دست ما » قرآن«کمیل شد؛ و اگر هشام تنقیح و ت

دانشوران محقق و کوشا در سرگذشت اولیا و صلحا، فیلسوفان، وزیران، فقیهان، طبیبان، خطاطان، حکام . رسیده است

یکی از جمله ) م889- 828هـ ق،  276- 213(ابن قتیبه . اند بزرگ، عاشقان، و دانشوران کتابهاي مفصل پرداخته

خواست در آن  وي مورخ جسوري بود که می. خواستند تاریخ عمومی جهان را بنویسند دانشوران اسالم بود که می

کتاب مفصل به تاریخ دین خود همان قدر جا اختصاص دهد که تاریخ هر ملت و دین دیگر در صحنۀ پرحوادث 

را نوشت » الفهرست«کتاب خویش، موسوم به ) م987(هـ ق  377دیم به سال محمد بن الن. توانست داشت جهان می

هاي علوم به زبان عربی بود سخن آورد، و ترجمۀ انتقادي مؤلف  و از هر کتاب تألیف یا ترجمه که در هر یک از رشته

یاد شده در فهرست ابن اگر خواننده به نظر آورد که از کتابهاي . را نیز بر آن افزود و فضایل و عیوب وي را برشمرد

تواند پی برد که غناي منابع اسالمی به دوران وي تا کجا بوده  دانیم، یکی از هزار جا نیست، می الندیم، تا آنجا که می

  . است

، که در قلمرو تاریخ اسالم چون لیویوس مورخ معروف مغرب )م923- 838هـ ق،  310- 224(ابوجعفر محمد طبري 

از نویسندگان اسالمی، ایرانی بود و در طبرستان، در جنوب دریاي خزر، چشم به دنیا زمین است، مانند بسیاري 

پس از آنکه سالها در عربستان و شام و مصر به صورت دانشوري فقیر سفر کرد، در بغداد استقرار یافت و . گشوده بود

که یک تاریخ عمومی » لملوكاخبار الرسل و ا«چهل سال از عمر خویش را به نوشتن کتاب . به امر قضا مشغول شد
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یاد کرده و قسمتی از این کتاب به جا ) م913(هـ ق 302وي تاریخ جهان را از آغاز خلقت تا سال . است صرف کرد

طبري نیز چون بوسوئه . مانده پانزده جلد بزرگ است؛ به گفتۀ مورخان، آنچه از دست رفته ده برابر این بوده است

اما . در فصول اول کتاب وي بسیار عبارات هست که نشان تقواي اوست. بیند می دست خدا را در همۀ حوادث جهان

السالم، کرد و او را به طاعت  در ذکر آن امتحان که خداوند از پدر ما، آدم علیه«: جنبۀ لفاظی دارد، چنانکه گوید

د و چون عصیان پروردگار کرد اي از یاقوت به زمین فرستاد تا آدم در آن جاي گیر و اینکه خدا خانه» .خویش بیازمود

نوشته و گوید مریم باکره مسیح را بزاد و حمل وي » تورات«طبري نیز تاریخ یهود را چون  .ببردخانه را از زمین 

جلد دوم از جلد اول . ه استچنان بود که جبرئیل در آستین وي دمید، و جلد اول را به صعود مسیح پایان داد

اي زنده و قابل قبول و در بعضی موارد جالب شرح  معقولتر است، و آن تاریخ ایران را در عصر ساسانیان ، به شیوه

شود که او نیز از راوي  کند؛ معموال حادثه از راوي نقل می دهد؛ حوادث را به ترتیب وقوع، سال به سال نقل می می

حسن این روش این است که . رسید که شاهد آن بوده یا در ایام وي رخ داده است سی میدیگر نقل کرده تا به ک

کند، ولی طبري روایتهاي مختلف را مرتب نکرده که از آن یک موضوع به هم پیوسته ایجاد کند؛ به  منابع را نقل می

.انگیز است، نه یک کار هنري همین جهت، تاریخ وي انبوهی از حاصل کار مالل

. ي، که از همۀ مورخان بعد از طبري معتبرتر است، عقیده دارد که طبري بزرگترین مورخان سلف اوستمسعود

ابوالحسن علی مسعودي عرب نژاد و زادة بغداد بود؛ وي به شام، فلسطین، عربستان، زنگبار، ایران، آسیاي مرکزي، 

حاصل سفرهاي خویش را در . استگوید تا دریاي چین رفته  هند، و سیالن سفر کرد و چنانکه خود او می

اند بیشتر از حد  اي مرکب از سی جلد فراهم آورد که حتی به نظر دانشوران مسلمان که به پرمایگی شهره مجموعه

شاید عاقبت خود او نیز معتقد . اي از آن فراهم آورد که باز از آنچه باید مفصلتر بود سپس خالصه. تحمل مفصل بود

کند براي خواندن ندارند و بار دیگر کتاب خویش را به  ار وقت که او براي نوشتن صرف میشد که خوانندگان آن مقد

مسعودي . بدان داد» مروج الذهب و معادن الجوهر«، و نام عجیب )م947(شناسیم مختصر کرد  صورتی که اکنون می

تاریخی سخن آورده و عادات،  دربارة همۀ قلمرو گسترده، از چین تا فرانسه، از لحاظ جغرافیایی، گیاهی، حیوانی،

. ادیان، علوم، فلسفه، و رسوم مردم آنجا را شرح داده، و در جهان اسالم همانند پلینی و هرودوت در مغرب زمین است

پردازد و چنانکه  فایده و خشک شود، بلکه احیاناً به تفصیل می مسعودي کتاب خود را چنان خالصه نکرده که بی

وي در کار دین تا حدي شکاك بوده، اما . د که گاه به گاه قصۀ جالب شیرینی نقل کندبین عادت اوست مانعی نمی

در آخرین سال حیاتش نظریات خود را دربارة علم و تاریخ و فلسفه در . کند شک خود را به خوانندگان تحمیل نمی

از «خالصه کرد و » الدهورما کان فی سالف «و » ذخایر العلوم«و کتاب » االستذکار لمامرفی سالف االعصار«کتاب 

شاید این نظریات وي . سخن به میان آورد» تکامل کاینات از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان به انسان

کاران بغداد به گرفتاریها کشانید و ناچار شد، به تعبیر خودش، شهري را که در آنجا زاده و به جوانی  را با محافظه

طبیعت «: در این باب گوید. بود رها کند و به قاهره رود و از فراق زادگاه خویش متأسف باشدرسیده و کمال یافته 

دهد که فرزندانش  خداوند اقوامی را برکت می. این زمانه چنین است که مردم را متفرق کند و میانشان دوري افکند

که انسان به زادگاه خود دلبسته باشد  هاي تقوا و صالح این است هموطن خود را دوست داشته باشند، و هم از نشانه

در قاهره، از آن پس که ده سال دور از » .و نشانۀ نجابت و بزرگی این است که دوري از خانه و دیار را خوش ندارد

).م956هـ ق  346(دیار خویش به سر برد، مرگش در رسید 

از دیگران وسیعتر بود و جغرافیا را به توان گفت که عرصۀ کوشش و فعالیت و توجه ایشان  دربارة این مورخان می

اي از مسائل مربوط به انسان را فرو نگذاشتند، و از مورخان  وضعی درست و توفیق آمیز به تاریخ ارتباط دادند، نکته
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مع ذلک، غالباً در ظلمات سیاست و جنگ و لفاظی گمراه . دنیاي مسیحی در همان عصر خیلی باالتر رفته بودند

. پردازند ستجوي عوامل اقتصادي و اجتماعی و نفسانی که در سرنوشت حوادث مؤثر است کمتر میشوند و به ج می

کتابهاي ضخیمشان ترکیب منظم ندارد و در آنجا فقط انبوهی از اطالعات ناپیوسته و نامنظم دربارة اقوام و حوادث و 

اند و، در نتیجۀ تقوا و شدت عالقه  رفتههرگز به مرحلۀ بحث دقیق و بیطرف از منابع خویش ن. توان یافت اشخاص می

العاده دارند؛ به همین  به دین، به اجماع و تسلسل روایت، که ممکن است یکی از روات آن نادرست باشد، اعتماد فوق

. شود ها پر می رود و از پیشگویی و اخبار و معجزات و افسانه جهت، احیاناً منقوالتشان تا حدود قصۀ کودکان پایین می

همۀ سرگذشت تمدن اسالم در قرون وسطی را به صورت ذیل ) به استثناي گیبن(طور که مورخان مسیحی  همان

اند، بسیاري از مورخان مسلمان نیز تاریخ جهان پیش از اسالم را مختصر آورده و  مختصري بر جنگهاي صلیبی نوشته

تواند دربارة مشرق  عقل مغرب زمینی چگونه می ولی باید از خودمان بپرسیم. اند رسالت پیامبر دانسته  همه را مقدمۀ

دهد، زیبایی زبان  همان طور که گل وقتی از شاخ جدا شد زیبایی خود را از دست می. زمینی بیطرفانه قضاوت کند

مسائلی که در آثار مورخان مسلمان هست و در نظر هموطنانشان جالب و . رود عربی نیز ضمن ترجمه از دست می

اند که مناسبات  نماید؛ گویی اینان ندانسته خوانندگان مغرب زمین مالل انگیز و بی رونق میزیباست، به نظر 

  .اقتصادي و روابط دوستانۀ ملل مقتضی است که دربارة همدیگر بدقت مطالعه کنند و همدیگر را چنانکه باید بفهمند

II  - علوم  

مانان در این قرنها، که دوران رونق فرهنگ اسالمی بود، در راه ایجاد تفاهمی که در فصل پیش به اشاره از آن مسل

اند و یونانیان میراث  دانستند که اعراب در زمینۀ علم و فلسفه عقب مانده خلفا می. ایم کوتاهی نکردند سخن آورده

ردمانی خردمند بودند که مدارس معتبر مسیحی، صابئی، و ایرانی امویان م. اند فراوانی از علوم در شام به جاي نهاده

کتابهاي اساسی علم . اسکندریه، بیروت، انطاکیه، حران، نصیبین، و جندیشاپور را باقی گذاشتند و مزاحم آنها نشدند

سریانی آشنایی  مسلمانانی که با زبان. و فلسفه که غالباً به سریانی ترجمه شده بود در این مدارس محفوظ مانده بود

داشتند شیفتۀ این کتابها شدند، چیزي نگذشت که ترجمۀ عربی آنها به وسیلۀ نسطوریان مسیحی یا یهودیان آماده 

منصور و مأمون و متوکل کسان به . حکام اموي و عباسی این استقراض ثمربخش علمی را تشویق کردند. شد

امپراطوران روم شرقی ـ دشمنان همیشگی خود ـ فرستادند تا  قسطنطنیه و دیگر شهرهاي هلنیستی، و احیاناً به نزد

کتاب اصول هندسۀ اقلیدس از همین راه به دست . کتابهاي یونانی و مخصوصاً کتب طب و ریاضیات را بیاورند

بیت الحکمه را ، که یک انجمن علمی بود و یک رصدخانه و ) م830(ق   هـ 215مأمون به سال . مسلمانان رسید

خرج کرد؛ گروهی ) دالر 950,000(دینار  200,000عمومی داشت، در بغداد پایه نهاد، و براي این کار  کتابخانۀ

ابن خلدون، اسالم آن بیداري علمی را   به گفتۀ. المال مقرري معین کرد مترجم در آنجا گماشت، و براي آنان از بیت

لمی اسالم از لحاظ مقدمات ـ رواج تجارت و نهضت ع. که در همه جا پدید آورد به این انجمن علمی مدیون است

.و هم از لحاظ نتیجه ـ رونق علم و ادب هنر ـ درست همانند رسانس ایتالیا بود –هاي یونان  کشف گنجینه

در این دوران مترجمان، کتابهاي . دوام یافت) م900تا  750(هـ ق  288تا  133کار ترجمۀ مفید و ثمربخش از سال 

الحکمه یک طبیب  ارشد مترجمان بیت. ، یونانی، پهلوي، و سانسکریت به عربی ترجمه کردنداساسی را از سریانی

بود که، چنانکه خود او گفته، به تنهایی یکصد ) م873-809هـ ق،  260- 194(نسطوري به نام حنین بن اسحاق 

عربی برگردانیده بود، و در  دیگر را به  رساله از رسایل جالینوس و مکتب علمی وي را به سریانی، و سی و نه رسالۀ

که (حنین، به جز رسایل مذکور، کتاب مقوالت . هاي او بعضی رسایل جالینوس از فنا رهایی یافت نتیجۀ ترجمه
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و فیزیک و اخالق کبیر ارسطو، جمهور و تیمایوس و نوامیس افالطون، حکم بقراط، ) مسلمین قاطیغوریاس گویند

و کتاب االربعه بطلمیوس را به عربی ترجمه کرده بود، و همچنین عهد قدیم را کتاب االدویۀ المفرده دیوسکوریدس، 

مأمون نزدیک بود خزانه را ورشکست کند، زیرا به پاداش کار . از روي ترجمۀ هفتادي یونانی به عربی برگردانیده بود

ولی . را طبیب دربار کرد وقتی متوکل به خالفت رسید، وي. حنین معادل وزن کتابهایی که ترجمه کرده بود طال داد

خواست به وسیلۀ آن یکی از دشمنان  بعد او را مدت یک سال به زندان انداخت، زیرا از ترکیب دارویی که خلیفه می

. خود را نابود کند دریغ کرده بود و به تهدید خلیفه، که گفته بود اگر تمرد کند او را خواهد کشت، وقعی ننهاده بود

و در تولید (ترجمه دستیار پدر بود و همو از کتابهاي ارسطو در مابعد الطبیعه و در نفس اسحاق بن حنین در کار 

را به عربی برگردانید و شرحهاي اسکندر افرودیسی را، که در فلسفۀ اسالمی نفوذ بسیار داشت، ترجمه ) مثل حیوان

ترجمۀ عربی . به عربی درآمده بودمهمترین آثار یونانی در ریاضیات و نجوم و طب ) م850(هـ ق  236تا سال  .کرد

– VIIکتاب بطلمیوس المجسطی نامیده شد؛ مقولۀ  V  قطوع مخروطی آپولونیوس پرگایی، و کتاب الحیل

عجیب است . اثر هرون اسکندرانی، و پنوماتیکا اثر فیلن به برکت ترجمۀ عربی در جهان به جا مانده است) مخانیکا(

ی که به شعر و تاریخ داشتند، از شعر و نمایشنامه و تاریخنگاري یونانی غافل ماندند که مسلمانان با وجود عالقۀ فراوان

این براي جهان اسالم و براي . و در این مرحلۀ فعالیت علمی و ادبی، به جاي تبعیت از یونان، پیرو ایرانیان شدند

مؤلفات . ی به دست مسلمانان رسیدانسانیت عموماً یک تصادف بد بود که آثار افالطون و ارسطو با صبغۀ نوافالطون

افالطون، به صورتی که فرفوریوس تفسیر کرده بود، و نظریات ارسطو به صورت مسخ شده در قالب کتابی به نام 

زیست  کتاب مذکور توسط یکی از پیروان نوافالطونی که در قرن پنجم و ششم می. اثولوجیا به دست مسلمانان رسید

اعراب هیچ یک از مؤلفات افالطون و ارسطو را ترجمه . خود ارسطو به عربی ترجمه شدتألیف شده بود، ولی به نام 

علماي اسالم کوشیدند تا فلسفۀ یونان را با قرآن . ها در بسیاري موارد دقیق نبودند نکرده نگذاشتند، ولی این ترجمه

ل مؤلفات فالسفۀ یونان توجه هماهنگ کنند و به شرحهایی که طرفداران نوافالطونی نوشته بودند بیشتر از اصو

 .به دست مسلمانان نرسید  بدین جهت، کتابهاي واقعی ارسطو، جز آنچه دربارة منطق و علوم طبیعی بود،. داشتند

انتقال مستمر علوم و فلسفه از مصر و هند و بابل، از راه یونان و روم شرقی، به قلمرو شرقی اسالم و اسپانیا، و از آنجا 

وقتی اعراب بر شام استیال یافتند، علوم یونانی . امریکا، از حوادث مهم و جالب تاریخ جهان بوده است به شمال اروپا و

البته رواج علوم یونانی تا حدي به علت ابهام و پیچیدگی و هم به علت فقر والیت و فساد حکومت . در آنجا زنده بود

هایی دربارة هیئت به زبان  فرات علیا بود، رساله سوروس سبخت، راهب دیر قنسرین، که شهري در ناحیۀ. ضعیف بود

هـ ق،  42(نوشت که ضمن آن براي اول بار در خارج از هندوستان از ارقام هندي سخن به میان آمده بود  یونانی می

بیشتر آنچه مسلمانان از علوم پیشینیان گرفتند از یونان بود، و هند نسبت به یونان در مرحلۀ دوم جاي ). م662

را، که در علم هیئت بود و تاریخ تألیف » سد هانت«هاي  منصور فرمان داد رساله) م773(هـ ق  157به سال . داشت

و صفر به وسیلۀ این رسایل به قلمرو اسالم راه » عربی«شاید ارقام معروف به . رسید، ترجمه کنند م می ق 425آن به 

پس از آن، به . را در جدولهاي ریاضی خود به کار برد ارقام هندي) م813(هـ ق  198خوارزمی به سال . یافته است

بغلط، به جاي [اي منتشر کرد که در زبان التینی به عنوان کتاب آلگوریسمی  رساله) م825(هـ ق  210سال 

معروف است، و چیزي نگذشت که کلمات آلگوریتم و آلکوریسم، که در زبانهاي اروپایی به معنی فن ] الخوارزمی

در مفاتیح العلوم نوشت ] خوارزمی[محمد بن احمد ) م976(هـ ق  366به سال . رواج یافت  رود، می محاسبه به کار

. که اگر در عملیات حساب در مرحلۀ عشرات عددي نباشد، باید دایرة کوچکی به جاي آن نهاد تا ردیفها برابر شود

علماي التین . از آن آمده است» زرو«لیسی مسلمانان این دایره را صفر نامیدند، که به معنی خالی است و کلمۀ انگ

.شد Zeroگفتند، و در زبان ایتالیایی به اختصار  Zephyrumصفر را 
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مبادي علم جبر در مؤلفات دیوفانتوس یونانی از مردم قرن سوم میالدي است، اما نام آن از مسلمین است که این 

هـ ق،  236- 164(این میدان علمی محمد بن موسی مهمترین شخصیت . اند علم حالل مشکالت را به کمال رسانیده

معروف » خوارزمی«واقع در شرق دریاي خزر، به ) خیوة امروز(است که، به انتساب زادگاه خود خوارزم ) م850- 780

اي دربارة ارقام هندي داشت و زیجی مرتب کرد که در  رساله. وي در پنج رشتۀ علوم رسایل گرانبها نوشت. شده است

قدیمترین جدولهاي محاسبۀ . جدید نظر شد و تا قرنها در همۀ ممالک، از قرطبه تا چانگان چین، متبع بوداسپانیا ت

در کتاب . مثلثات را او نوشت و با همکاري شصت و نه تن از علما یک فرهنگ جغرافیایی براي مأمون فراهم کرد

اصل عربی این . عادالت درجۀ دوم نشان دادمعروف خود به نام حساب الجبر و المقابله، راه حلهاي هندسی براي م

اي که گراردوس کرموننسیس در قرن دوازدهم از آن کرده بود تا قرن شانزدهم در  کتاب از میان رفته، اما ترجمه

ثابت بن . از این کتاب گرفت  شد، و مغرب زمین کلمۀ جبر را، که نام علم معروف شد، دانشگاههاي اروپا تدریس می

هاي هیئت و طب داشت و  هاي فراوان، مؤلفاتی در رشته ، به غیر از ترجمه)م901- 826هـ ق،  288- 211(قره 

، که فردي صابئی مذهب از )م929- 850هـ ق،  317- 236(ابوعبداهللا بتانی . بزرگترین عالم هندسه در اسالم شد

آنچه در ایام ابرخس و بطلمیوس مردم رقه بود و در اروپا به نام آلباتنیوس معروف است، علم محاسبۀ مثلثات را از 

در حل مسائل، مثلث را جانشین چهار ضلعی بطلمیوس کرد، وجب را به جاي وتر قوس ابرخس : بود خیلی جلوتر برد

  .بریم مرتب کرد به کار برد؛ و همو در حساب مثلثات نسبتها را تقریباً به صورتی که اکنون به کار می

د اجرام سماوي و ثبت نتایج آن و تحقیق هیئت بطلمیوس و مطالعه دربارة مأمون گروهی از منجمین را به کار رص

النهار را به وسیلۀ رصد کردن  با مسلم انگاشتن کرویت زمین، طول یک درجۀ نصف. کلفهاي خورشید برگماشت

دار آن درجه گیري، مق در نتیجۀ این اندازه. و از دشت سنجار، اندازه گرفتند) پالمورا(خورشید در یک زمان از تدمر 

بر . تعیین شد که فقط نیم میل از اندازة زمان ما بیشتر است] کیلومتر 91‘177[پنجاه و شش میل و دو ثلث میل 

این منجمین چیزي را تا از امتحان و تجربۀ . کیلومتر معین کردند 32‘820این اساس، محیط زمین را در حدود 

یکی . رفتند ات خودشان به اقتضاي قوانین علمی صرف، پیش میپذیرفتند و در تحقیق آمد، نمی علمی درست در نمی

نوشت ] به نام جوامع علم النجوم[از ایشان به نام فرغانی، که از مردم فرغانۀ ماوراءالنهر بود، در رشتۀ نجوم کتابی 

تانی از او ب. که هفت قرن تمام در آسیاي باختري و اروپا مرجع و مورد استفاده بود) م860هـ ق،  246حدود سال (

هم مشهورتر بود؛ بتانی چهل و یک سال تمام در کار تنظیم رصدهایی که به دقت و شمول شهره بود وقت صرف 

از جمله، . کرده و، در نتیجۀ رصدهاي خود، به نتایجی رسید که به صورتی عجیب با نتایج روزگار ما نزدیک است

یکی دیگر از ایشان ابوالوفاست که در . تعیین کرده بود 23ْ 55در سال، و میل کلی را  54,5تقدیم اعتدالین را 

تغییر سوم   ،)که هنوز مورد گفتگوست(زیست؛ و همو بود که، به گفتۀ سدیو  حمایت نخستین حکام دیالمۀ بغداد می

منجمین مسلمان دستگاههاي گرانقیمتی داشتند که منحصر . قمر را ششصد سال پیش از تیکوبراهه کشف کرده بود

به (و ذات السدس ) به شماع ده متر(طرالب و ذات الحلق یونانیان قدیم نبود، بلکه داراي دستگاههاي ذات الربع به اس

اسطرالب، که مسلمانان در آن اصالحات بسیار کرده بودند، در قرن یازدهم میالدي به اروپا . بودند) متر 27شعاع 

مسلمین در طرح و ساختمان اسطرالب دقت . رفت میرسید و همچنان تا قرن هفدهم میان دریا نوردان به کار 

.فراوان به کار برده بودند، چنانکه هم یک ابزار علمی و هم یک اثر هنري شده بود

تصویر اقالیم زمین حتی از تهیۀ نقشۀ آسمان هم مهمتر بود، زیرا زندگی مسلمین وابسته به کشاورزي و بازرگانی 

یک مورخ ناشناس . کاالي خود را به خاور دور برده بود) م840(ق  ـ ه 226سلیمان تاجر در حدود سال . بود

سال پیش از مارکوپولو  425سرگذشت سفر او را به قلم آورد، و این قدیمترین وصف عربی از دیار چین بود که 
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د در همین قرن ابن خردادیه، کتابی دربارة هند و سیالن و جزایر هند شرقی و چین نوشته بو. نوشته شده بود

ابن . که ظاهراً براي تنظیم آن از سفرها و مشاهدات خود در این مناطق استفاده کرده بود] المسالک و الممالک[

کتاب ) م891(هـ ق  278حوقل گزارشی از هند و افریقا نوشت و احمد یعقوبی از مردم ارمنستان و خراسان به سال 

و بسیاري از کشورهاي بیگانه را به وضعی قابل اعتماد  البلدان را تألیف کرد که در آن ممالک و شهرهاي مسلمان

محمد مقدسی در همۀ قلمرو اسالم، به جز اسپانیا، سفر کرد و در اثناي سفر سختیهاي بسیار دید، و . وصف کرده بود

کتاب احسن التقاسم فی معرفۀ االقالیم را نوشت که پیش از کتاب تحقیق ماللهند ) م985(هـ ق  375به سال 

  .ی مهمترین کتاب جغرافیایی ممالک اسالمی بودبیرون

راه و رسم تحقیق علمی را به بهترین وجهی در ) م1048- 973هـ ق،  440- 362(ابوریحان محمد بن احمد بیرونی 

بیرونی فیلسوف، مورخ، جهانگرد، جغرافیدان، زبانشناس، ریاضیدان، منجم، شاعر، و عالم . نمایاند جهان اسالم می

مقام بیرونی در جهان اسالم شامختر . ها آثار معتبر و تحقیقات مهم ابتکاري داشت در همۀ این رشته طبیعیات بود و

او نیز چون خوارزمی در نزدیکی خیوة کنونی بزاد و مانند او، در . از مقام الیبنیتز و لئوناردو داوینچی در اروپا بود

ن اعتبار علمی موطن خود در مشرق دریاي خزر به شمار عنوا  قرنی که اوج اعتالي علوم اسالمی در قرون وسطی بود،

. رفت، امیران خوارزم و طبرستان که به فضیلت و استعداد برجستۀ او واقف شدند، وي را به دربار خویش خواندند می

 محمود غزنوي که شنیده بود در خوارزم گروهی از شاعران و فیلسوفان هستند، از امیر آنجا خواست که بیرونی و ابن

امیر از اطاعت محمود ناچار بود، بیرونی به غزنه رفت ) م1018هـ ق ،  409(سینا و علماي دیگر را به نزد او بفرستد 

تا در قلمرو سلطان غازي و فاتح هند زندگی آرام و قرین عزت و احترام آغاز کند؛ شاید هم در رکاب محمود به هند 

در هندوستان اقامت داشت و زبان و کتب قدیم آنجا را بیاموخت،  به هر حال، دانشمند فیلسوف چند سال. رفته باشد

گویند یکی از مردم شمال آسیا به حضور . آنگاه به دربار محمود بازگشت و از مقربان آن مستبد وصف ناپذیر شد

ست و گفت شخصاً دیده است که در آنجا چند ماه تمام روز ا محمود رسیده بود و با وي از اقلیمی سخن راند که می

محمود این گفته را نوعی شوخی پنداشت و بر آن مرد خشم گرفت و خواست به زندانش کند، . کند آفتاب غروب نمی

مسعود، پسر محمود، دوستار علم بود و . ولی بیرونی قضیه را توضیح داد و سلطان را قانع کرد و آن مرد نجات یافت

 .فرستاد، چون بیش از حاجت وي بود باً آن را به خزانه پس میداد، که بیرونی غال هدیه و مال بسیار به بیرونی می

که از گاهشماري و اعیاد ) م 1000هـ ق،  390حدود (نخستین تألیف معتبر او کتاب علمی و عمیق آثار الباقیه بود 

ک تحقیق این کتاب ی. راند صابئین، زردشتیان، و اعراب سخن می  ایرانیان، شامیها، یونانیان، یهودیان، مسیحیان،

بیرونی به مذهب شیعه دلبسته بود، بی تظاهر و ادعا، . هاي دینی کامال مبرا العاده بیطرفانه است و از کینه علمی فوق

کرد که  تمایالت شکاکانه داشت، ولی به نسبت زیاد احساسات وطندوستی را حفظ کرده بود و اعراب را مالمت می

شته از این، وي یک عالم تجربی بود که در تحقیقات علمی و نقادي گذ. اند تمدن عظیم ساسانی را از میان برده

کرد و احیاناً به جهل خود  روایات و متون و از جمله انجیل کوشش و دقتی بیطرفانه داشت، با وجدان پاك قضاوت می

ه، همچنانکه در مقدمۀ آثار الباقی. داد تحقیقات خود را ادامه دهد تا حقیقت را کشف کند شد و وعده می معترف می

باید جان را از عللی که غالب خلق را به سقوط «: فرانسیس بیکن در یکی از کتابهاي خود نوشته است، چنین گوید

کند، چون عادت، تعصب، رسم رایج، پیروي از هوس، یا حب ریاست  کشاند و موجباتی که چشم حقبین را کور می می

در آن » .بکوشیم و تحمل رنج کنیم به مقصود نخواهیم رسید پاك کنیم که جز بدین وسیله هر چه …و امثال آن 

کشانید؛ بیرونی سالیان دراز را به تحقیق  برد و شهرهاي آنجا را به ویرانی می اثنا که حامی وي به هند حمله می

ماللهند  نتیجۀ تحقیقات وي کتاب تحقیق. گذرانید دربارة نژادها و زبانها و دینها و فرهنگها و طوایف مختلف هند می
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در این کتاب آنچه را شخصاً دیده با . آید م تألیف شده است و بزرگترین اثر بیرونی به شمار می1030بود که در سال 

. اند سخن آورده است آنچه از دیگري شنیده از هم جدا کرده و از اقسام دورغزنانی که کتابهایی دربارة تاریخ نوشته

او را گرفته است، ولی چهل و یک فصل دربارة نجوم هندي، و یازده فصل  تاریخ سیاسی هند قسمت ناچیزي از کتاب

میان افکار رازورانۀ ودایی، تصوف، و . ابوریحان شیفتۀ بهاگاواد ـ گیتا شده بود. دربارة ادیان آن، به قلم آورده است

ن هند را با نظایر آن از هاي متفکرا معتقدات نوفیثاغورسی و نوافالطونی تشابهی یافته بود؛ و منتخباتی از نوشته

اي  فالسفۀ یونان مقایسه کرده و نظریات یونانی را با نظریات هندي برتري داده و گفته است که در هندوستان نابغه

با وجود این، تعدادي از . چون سقراط پا نگرفته و یک روش منطقی که علم را از اوهام پاك کند به وجود نیامده است

وي . عربی ترجمه کرد، که شاید خواسته بود بدین وسیله دین خود را به هند ادا کرده باشد کتابهاي سانسکریت را به

.اصول هندسۀ اقلیدس و المجسطی بطلمیوس را به زبان سانسکریت ترجمه کرده است

رة اي دربا مفصلترین بحث قرون وسطی را دربارة ارقام هندي او به عمل آورد، و رساله. وي به همۀ علوم توجه داشت

در کروي بودن زمین تردید . زیجی براي سلطان مسعود تنظیم کرد: اسطرالب و نقشۀ جهان نما و ذات الحلق نوشت

هاي نجومی را، مطابق این فرض  گفته بود که داده. شوند نداشت؛ معتقد بود که اشیا به طرف مرکز زمین جذب می

توان  گردد، به همان سهولت می به دور خورشید میکه زمین هر روز یک بار به دور محور خود و هر سال یک بار 

کتاب مفصلی . گفته بود که شاید درة سند روزگاري قعر دریا بوده است. توضیح داد که اگر عکس آن را فرض کنیم

دربارة احجار نوشت و ضمن آن عدة زیادي از سنگها و فلزات را از لحاظ طبیعی وصف کرد و از اهمیت تجارتی و 

وزن مخصوص هجده قسم سنگ گرانقدر را معین کرد و گفت که وزن مخصوص جسم متناسب . وردطبی آن سخن آ

اي براي به دست آوردن قوة اعداد، بدون توسل به عملیات مالل  و طریقه. کند با مقدار آبی است که جا به جا می

به میان آورد؛ براي بعضی هاي گندم سخن  هاي شطرنج و دانه انگیز جمع و ضرب، پیدا کرد؛ از قضیۀ هندسی خانه

اي در جغرافیا، و  المعارفی در نجوم، رساله قضایاي هندسی راه حلهایی کشف کرد که به نام وي معروف شد؛ دایرة

علت برون آمدن آب را از چشمه و چاه آرتزین طبق . علم احکام نجوم، و ریاضیات تألیف کرد  اي در نجوم، خالصه

. ریخی براي دوران سلطان محمود و سبکتکین و تاریخی براي خوارزم نوشتتا. قانون ظروف مرتبطه شرح داد

کثرت . دهند و گویا منظورشان این است که وي شیخ علما بوده است عنوان می» شیخ«مورخان شرقی وي را 

اواخر قرن دارد که به دوران مابین  اند معلوم می تألیفات او در عصري که ابن سنا و ابن هیثم و فردوسی به وجود آمده

  . دهم و اوایل قرن یازدهم اندیشۀ قرون وسطی به اوج کمال رسیده بود

شیمی، به عنوان یکی از علوم، تقریباً از مبدعات مسلمین است، زیرا آنها مشاهدة دقیق و تجربۀ علمی و توجه به 

یات مبهم انحصار داشت ـ دانیم، به بعضی تجربیات و فرض ثبت نتایج را بر محصول کار یونانیان ـ که، چنانکه می

تعداد زیادي مواد را تجزیه کردند و دربارة سنگها . انبیق را اختراع کردند و نام آن نیز از ایشان است. بیفزودند

تألیفاتی داشتند؛ مواد قلیایی و اسیدها را مشخص کردند و دربارة موادي که به یکی از این دو تمایل دارد مطالعه 

فرضیۀ تبدیل فلزات [از نظریۀ کیمیا  ساختند؛وي طبی تحقیق کردند و صدها داروي تازه کردند؛ دربارة صدها دار

که از مصر گرفته بودند، و از نتیجۀ صدها کشف تازه که بر حسب تصادف کردند روشی در این زمینه ] عادي به طال

همۀ روشهاي قرون وسطی به ترتیب صحیح علمی نزدیکتر بود؛ و از همۀ اینها به شیمی پیش گرفته بودند که از 

تقریباً همۀ دانشمندان مسلمان قرون وسطی اتفاق داشتند که همۀ فلزات از یک مایۀ واحد، و به . واقعی دست یافتند

و مس و سرب و روي را  هدف کیمیاگران این بود که فلزات پست چون آهن. همین جهت قابل تبدیل به یکدیگرند

اي که پیوسته جستجو کرده و بدان دست نیافته بودند، به  اگر حجرالفالسفه، یعنی ماده. به نقره یا طال تبدیل کنند
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خون، مو، مدفوع، و مواد دیگر با وسایل مختلف . داد شد، تبدیل مطلوب رخ می صورت درست با این فلزات جفت می

. گرفت تا شاید آن اکسیر جادویی پیدا شود شد و به معرض نور و آتش قرار می میتصفیه، تکلیس، تصعید، و تجزیه 

معروفترین کیمیاگر اسالم جابر . تواند زندگی خود را دراز کند اعتقاد رایج این بود که هر کس اکسیر را پیدا کند می

فرزند یک داروگر کوفی بود که جابر . بود که در اروپا به نام گبر معروف است) م765-702هـ ق،  149-83(بن حیان 

مورخان یکصد تألیف یا بیشتر به او . کرد به طب اشتغال داشت، اما بیشتر وقت خود را با انبیق و بوته به سر می

بسیاري از این کتابها که نویسندة . اند زیسته دهند که در حقیقت از مؤلفانی گمنام است که به قرن دهم می نسبت می

پس از قرن دهم، شیمی . زبان التینی برگشته و مایۀ پیشرفت علم شیمی در اروپا شده است آنها شناخته نیست به

.چون بعضی علوم دیگر جاي خود را به جادوگري داد و براي مدت سه قرن سر بلند نکرد

 282 – 200(شناسی اسالمی آثار کمی به جا مانده است، از جمله کتاب النبات ابوحنیفۀ دینوري است  از علم زیست

که با مراجعه به کتاب دیوسکوریدس نوشته شده، اما داروهاي بسیار به علم داروشناسی افزوده ) م895 – 815هـ ق، 

دانستند؛ از پیوند درخت گل سرخ و  هاي تازه به وسیلۀ پیوند را می شناسان مسلمان روش تولید میوه زیست. است

دربارة تکامل، ) م869هـ ق،  255متوفا در (عمرو بن بحر جاحظ  ابوعثمان. بادام، گلهاي کمیاب زیبا به وجود آوردند

از نبات به حیوان، و از حیوان به انسان   گفت حیات از جماد به نبات، اي همانند فرضیۀ مسعودي داشت و می فرضیه

ذشته چنین شاعر صوفی جالل الدین رومی این فرضیه را پذیرفته و بر آن افزوده است که اگر در گ. تکامل یافته است

   .شدبوده، در مرحلۀ بعد انسانها فرشته و در نهایت خدا خواهند 

III  - پزشکی

کردند تا ساعت مرگ را عقب  افراد بشر در آن دوران نیز مثل همیشه زندگی را دوست داشتند و اموال گزاف خرج می

اعراب وقتی وارد شام شدند دربارة . گفتند و از آن شکایت داشتند حال پیوسته به زندگی بد می بیندازند، و در عین

وقتی ثروت . طب فقط اطالعات ابتدایی داشتند و ابزار و لوازم طبی، جز اندکی که آن هم بیفایده بود، چیزي نداشتند

خود مسلمانان از . یا از یونان و هند آمدندفزونی گرفت، به شام و ایران گروهی طبیب دانشور ماهر به وجود آمد، 

تشریح موجودات زنده یا پیکر اموات ابا داشتند؛ معلوماتشان در زمینۀ تشریح همان بود که در آثار جالینوس آمده 

بدین جهت، جراحی از همۀ علوم اسالمی ضعیفتر و طب بالینی و . بود یا از مطالعۀ افراد مجروح به دست آورده بودند

مسلمین عنبر، کافور، فلوس، میخک، جیوه، سناي مکی، و مر را بر علم . ها قویتر بود اسی از همۀ رشتهداروشن

از . اي چون اقسام شربت و گالب و امثال آن را به صف داروها آوردند قرابادین کهن افزودند و مرکبات طبی تازه

نخستین بار داروخانه به وسیلۀ مسلمانان . المی بودبازرگانیهاي مهم مابین ایتالیا و خاور نزدیک، واردات داروهاي اس

طبیبان . ایجاد شد و هم آنها نخستین مدرسۀ داروشناسی را بنیاد کردند و در علم قرابادین کتابهاي معتبر نوشتند

پزشکی کنونی به معالجات . دادند مسلمان به شست و شو، مخصوصاً به هنگام تب، و به حمام بخار اهمیت فراوان می

بیهوشی به وسیلۀ استنشاق را در بعضی کارهاي جراحی به کار . ها دربارة آبله و سرخک چیز زیادي نیفزوده استآن

نام سی و چهار بیمارستان را که . کردند بردند، و از حشیش و دیگر مخدرات براي ایجاد خواب عمیق استفاده می می

ه ظاهراً همگی به شیوة انجمن علمی و بیمارستان ایرانی دانیم ک در این دوران در قلمرو اسالم به پا بوده است می

. الرشید به وجود آمد اولین بیمارستانی که از آن خبر داریم در بغداد به دوران هارون. جندیشاپور پدید آمده بود

از مدیر ) م918(هـ ق  306مورخان ضمن حوادث سال . سپس، درقرن دهم میالدي پنج بیمارستان دیگر ایجاد شد

هـ ق  88بزرگتر از همۀ بیمارستانهاي قلمرو اسالم بیمارستانی بود که به سال . گویند ارستان بغداد سخن میبیم
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بیمارستانها مهمترین . بیست و چهار طبیب در آنجا بود) م978(هـ ق  368در دمشق بنیاد شد، و به سال ) م706(

شد شرکت  حانی که براي این منظور داده میهیچ کس حق طبابت نداشت مگر اینکه در امت. جاي تدریس طب بود 

داروساز و سلمانی و شکسته بند تابع نظاماتی بودند که دولت براي مراقبت آنها وضع . کند و از دولت اجازه بگیرد

علی بن عیسی، وزیر و طبیعیدان، گروهی از طبیبان موظف برگماشته بود که در شهرهاي مختلف بگردند . کرده بود

کشیدند و  همچنین طبیبانی بودند که همه روزه به زندانها سر می). م931هـ ق،  319(عالج کنند و بیماران را 

مبتالیان امراض روحی در معرض مراقبت خاص بودند و معالجۀ ایشان با رأفت و . زندانیان بیمار را معالجه می کردند

اید مورد توجه نبود، از این رو در مدت چهار البته وسایل بهداشت عمومی در همه جا چنانکه ب. شد انسانیت انجام می

.قرن چهل بار در ممالک مختلف اسالمی بیماریهاي همه گیر رخ داد

حق ویزیت طبیبان به نسبت تقربشان . هشتصد و شصت طبیب رسمی بود) م931(هـ ق  319تنها در بغداد به سال 

الرشید و مأمون و برمکیان، ثروتی بالغ بر  نجبرائیل بن بختیشوع، طبیب هارو. گرفت به دربار خلفا فزونی می

به گفتۀ تاریخنویسان، از خلیفه در . اندوخته بود) دالر امریکایی 7,104,000یعنی در حدود (درهم  88,800,000

داد که معادل  گرفت و هر شش ماه یک بار مسهلی به خلیفه می درهم می 100,000مقابل دوبار حجامت ساالنه 

کنیزي فلج هیستریک داشت، و جبریل چنان وانمود که در مقابل کسان لباس . به همراه داشتهمین مبلغ دستمزد 

پس از او در قلمرو شرقی اسالم تعدادي طبیب معروف . از تن او بیرون خواهد کرد، و بدین ترتیب فلج او برطرف شد

کنیم که تشریح را  را یاد می) م857-777هـ ق،  243-161(به دنبال هم آمدند که از آن جمله یوحنا پسر ماسویه 

همچنین حنین بن اسحاق، مترجم معروف و مؤلف کتاب العشر مقاالت فی العین که . در پیکر میمون مطالعه کرد

قدیمترین کتاب درسی منظم چشم پزشکی است، و علی بن عیسی، بزرگترین چشم پزشک اسالم که کتاب تذکرة 

  .شد، قابل ذکرند س میالکحالین وي تا قرن هجدهم در اروپا تدری

است که در اروپا به نام رازس معروف ) م926 – 865هـ ق،  313 – 251(معروفتر از همۀ اینان ابوبکر محمد رازي 

نوشت؛ زادگاهش شهر ري  وي چون غالب عالمان و شاعران بزرگ دوران خود ایرانی نژاد بود و به عربی چیز می. بود

کتاب تألیف کرد که قسمت اعظم  131افی و علمی طب را در بغداد آموخت و کیمیاي خر. نزدیک تهران کنونی است

از جمله کتابهاي معروف وي حاوي در بیست جلد مفصل بود که از همۀ فروع طب سخن . آن نابوده شده است

ب این کتاب با عنوان لیبرکونتیننس به التینی ترجمه شد و به احتمال قوي تا چند قرن معتبرترین کتا. گفت می

رفت و یکی از نه کتابی بود که به سال  طبی و مهمترین مرجع این علم در قلمرو انسان سفیدپوست به شمار می

رسالۀ رازي دربارة آبله و سرخک نمونۀ مشاهدة مستقیم و . دادند کتابخانۀ دانشکدة طب پاریس را تشکیل می 1395

مسري بود، و براي اولین بار این دو مرض را از هم تحلیل دقیق و هم نخسیتن تحقیق علمی درست در زمینۀ امراض 

میالدي چهل بار به زبان انگلیسی چاپ شده، میزان  1866تا  1498اگر بدانیم که رسالۀ رازي از سال . داد امتیاز می

معروفترین اثر رازي کتاب منصوري، شامل ده جلد، بود که به یکی از امراي . نفوذ و شهرت آن را درخواهیم یافت

این کتاب را گراردوس کرموننسیس به التینی ترجمه کرده بود و جلد نهم آن، که به نزد مردم . مانی اهدا کرده بودسا

رازي . مغرب زمین به نام کتاب نهم منصوري شهره بود، تا قرن نوزدهم در میان دانشجویان طب اروپا متداول بود

وي از افراط طبیبان در . حیوان در بخیه زدن زخم کشف کرداي از قبیل مرهم جیوه و استفاده از رودة  روشهاي تازه

خواستند هر مرضی را به وسیلۀ دقت در ادرار و احیاناً بدون دیدن بیمار  کار تجزیۀ ادرار، به دورانی که اطبا می

ب در با«بعضی رسایل کوتاه رازي خالی از ظرافت و مزاح نیست؛ از جمله رسالۀ وي . تشخیص بدهند، جلوگیري کرد

علت اینکه «، و رسالۀ »اینکه طبیب حاذق آن نیست که همۀ بیماریها را عالج تواند کرد و اینکار مقدور نیست
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شوند، و عذر طبیب در این  طبیبان نادان و عوام و زنان در شهرها در عالج بعضی امراض بیشتر از علما موفق می

وي در هشتاد و دو . عالم طب بالینی در قرون وسطی بود به اتفاق آرا، رازي مهمترین طبیب اسالم و بزرگترین. »باب

.سالگی در حال فقر درگذشت

اند که یکی از رازي است و دیگري از ابن  در مدرسۀ طب دانشگاه پاریس دو تصویر رنگی از دو طبیب مسلمان آویخته

وفترین طبیب اسالم بزرگترین فیلسوف و معر) م1037 – 980هـ ق،  428 – 370(ابوعلی حسین بن سینا . سینا

دهد  گزارش حال وي که شخصاً نوشته ـ و این گونه گزارشهاي شخصی در مآخذ عربی کمیاب است ـ نشان می. است

ابن سینا پسر صرافی از مردم بخارا بود و علم . که در قرون وسطی زندگی علما و حکما دستخوش حوادث بوده است

ابن خلکان با مبالغۀ معمولی مورخان عرب . وي مایه از آنها گرفت از معلمان خصوصیی آموخت که تمایالت صوفیانۀ

گوید که وقتی وي به دهسالگی رسید، علم قرآن و ادب آموخته و چیزي از اصول دین؛ حساب، و جبر و مقابله به 

له بود هفدهسا. ابن سینا طب را بدون معلم آموخت و هنوز جوان بود که به درمان رایگان پرداخت. خاطر سپرده بود

که نوح بن منصور، امیر بخارا، را معالجه کرد، در دربار او منصبی یافت، و ساعتهاي دراز در کتابخانۀ مفصل دربار به 

وقتی در اواخر قرن دهم میالدي دولت سامانیان برافتاد، ابن سینا به دربار مأمون، امیر خوارزم، . تحقیق پرداخت

و بیرونی و دیگر علماي معروف را از دربار مأمون بخواست، ابن سینا از هنگامی که محمود غزنوي ابن سینا . رفت

همسفر وي، ابوسهل مسیحی، . قبول این دعوت امتناع ورزید و با یکی دیگر از علماي همکار خود به صحرا گریخت

آنجا در دربار در طوفان شن جان بداد، اما ابن سینا جان به در برد و پس از سختیهاي فراوان به گرگان رسید و در 

محمود غزنوي تصویر ابن سینا را به همه جاي ایران فرستاد و براي کسی که او را دستگیر کند . قابوس منصبی یافت

وقتی قابوس کشته شد، ابن سینا را . اي سنگین معین کرد؛ اما قابوس وي را از جاسوسان محمود حمایت کرد جایزه

ه دست وي شفا یافت و متعاقباً او را وزیر خویش کرد، ولی سپاهیان که از او براي معالجۀ امیر همدان خواندند؛ امیر ب

ابن سینا از چنگ آنها گریخت . خواستند خونش را بریزند اش را غارت کردند و می خشنود نبودند او را دستگیر و خانه

ر آن اثنا که مقدمات فرار د. و در خانۀ یک داروفروش نهان شد و تأیف کتابهایی را که پایۀ شهرت او شد آغاز کرد

کرد، پسر امیر او را بگرفت و به زندان کرد؛ او چند ماه در آنجا بود و همچنان به تألیف  محرمانه را از همدان مهیا می

یک بار دیگر از زندان گریخت و در زي درویشان نهان شد و پس از حوادث بسیار که محل تذکار آن . اشتغال داشت

امیر، مقدم او را گرامی داشت؛ در آنجا گروهی عالمان و . دوله، از دیالمۀ اصفهان، پناهگامی یافتنیست به دربار عالءال

توان دریافت که  از بعضی حکایتها می. فیلسوفان به دور وي گرد آمدند و مجالس علمی به ریاست امیر تشکیل دادند

دهد که همه روز و شب به تحقیق و  را نشان می هاي دیگر او ور بوده است، ولی قصه ه فیلسوف ما از لذتهاي عشق بهر

غذاي «: گوید . ابن خلکان چیزي از نصایح او را نقل کرده که کهنه نشدنی است. تعلیم و امور عامه مشغول بوده است

تا توانی منی خویش را نگاهدار که این . خود را هر روز یک بار صرف کن و از غذاي پیش از هضم غذاي سابق بپرهیز

او در پنجاه و هفتسالگی در سفر . زندگی پرتالش صحت او را مختل کرد» .ریزي دگی است که در رحمها میآب زن

.همدان درگذشت و قبر وي هنوز مورد احترام و تکریم است

ابن سینا ضمن حوادث زندگی، در حال اشتغال به منصب، یا در زندان وقت کافی براي تألیف یکصد کتاب فارسی یا 

به عالوه، اشعار جالبی از . هاي علوم و فلسفه سخن گفته است آورد که ضمن آن تقریباً از همۀ رشته عربی به دست

وي به جا مانده که جمعاً پانزده قطعه است و یکی از آنها ضمن رباعیات خیام آمده است؛ و همچنین از اشعار او 

  :ته، و مطلع آن چنین استنفس و هبوط آن از عالم باال گف قصیدة معروف عینیه است که دربارة 
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  هبطت الیک من المحل االرفع

  ورقاء ذات تعزز و تمنع

و هنوز هم طالب مشرق اسالمی این . از محل باال به سوي تو فرود آمد، چون کبوتري که عزت و مناعت داشت: یعنی

سبابی نظیر ورنیۀ کنونی ابن سینا اقلیدس را ترجمه کرد، رصدهاي نجومی به عمل آورد، و ا. کنند قصیده را از بر می

رسالۀ وي دربارة کانیها یا . در زمینۀ حرکت، نیرو، خأل ، نور، حرارت، و چگالی تحقیقات ابتکاري داشت. ابداع کرد

هاي او در این رساله، دربارة  نوشته. مواد معدنی تا قرن سیزدهم در اروپا مهمترین مرجع علم زمینشناسی بود

آیند؛ یکی از اختالل  کوهها از دو علت مختلف به وجود می :به گفتۀ او. می استپیدایش کوهها، نمونۀ وضوح عل

اي براي عبور  ساید و راه تازه ها را می هاي سخت؛ و دیگري نتیجۀ جریان آبهاست که دره پوستۀ زمین، در نتیجۀ زلزله

آب قسم اول را در هم  باد و. هاي زمین مختلف است، بعضی نرم و بعضی دیگر سخت است زیرا چینه. گشاید می

ولی وجود سنگوارة حیوانات آبی در  …. این تحول محتاج زمانهاي دراز است. ماند ساید، ولی قسم دوم به جا می می

  . دهد که آب علت این تغییرات بوده است بسیاري کوهها نشان می

المعارفی در هجده مجلد  ایرةکه د) شفاي نفس(یکی شفا . ابن سینا دو کتاب دارد که همۀ تعلیمات وي در آن هست

کتاب القانون فی (در ریاضیات، طبیعیات، مابعدالطبیعه، االهیات، اقتصاد، سیاست، و موسیقی است، و دیگري قانون 

که بحث بسیار مفصلی دربارة وظایف االعضا، علم بهداشت، درمان، و داروشناسی است، و گاه به گاه از مسائل ) الطب

رسد، ولی عالقۀ  کتاب قانون ترتیب و روشی نکو دارد واحیاناً به مرحلۀ کمال بالغت می. گوید فلسفی نیز سخن می

یادآوري مؤلف در آغاز . بندي و تفکیک آفتی است که خود او دوایی براي آن نیافته است شدید شیخ الرئیس به طبقه

باید  را فرا گیرد و به کار بندد، میهر که بخواهد تعلیمات آن «: گوید کتاب موجب تشویق مطالعۀ آن نیست، زیرا می

به نظر وي طبابت فنی است که موانع را از راه طبیعت . و کتاب یک میلیون کلمه دارد» بیشتر آن را به خاطر بسپارد

. شمارد گوید و عالیم و تشخیص طریق عالج آن را برمی وي در آغاز از امراض خطرناك سخن می. دارد سالم برمی

بارة پیشگیري و وسایل بهداشت عمومی و خصوصی و معالجه به وسیلۀ تنقیه و حجامت و داغ بعضی فصول کتاب در

. کند تنفس عمیق و فریاد گاه به گاه را براي تقویت ریه و سینه و حنجره توصیه می. کردن و استحمام و ماساژ است

اب سوم از بعضی بیماریها و طبیعت کت. کند کتاب دوم اطالعات یونانیان و مسلمین را دربارة گیاهان طبی خالصه می

کند و ضمن آن دربارة ذات الجنب، و ذات الصدر، نزلۀ امعا، امراض تناسلی، انحرافات جنسی، و امراض  آن بحث می

کتاب چهارم دربارة تبها و جراحی و وسایل آرایش و مراقبت مو و . عصبی، و از جمله عشق، تحقیقات عالی دارد

کتاب . که خاص مواد دارویی است، طریقۀ ساختن هفتصد و شصت دارو ذکر شده است در کتاب پنجم،. پوست است

هاي طب اروپا  قانون در قرن دوازدهم به التینی ترجمه شد و به جاي کتابهاي رازي و جالینوس مورد استفادة مدرسه

لیه مراجعۀ آن را به هاي قرن هفدهم این مقام را حفظ کرد؛ در دانشگاههاي لوون و مونپ قرار گرفت و تا نیمه

.کردند شاگردان سفارش می

رازي بزرگترین طبیب، بیرونی بزرگترین جغرافیدان، ابن . تر بود ابن سینا از همۀ مؤلفان طبی قرون وسطی برجسته

اکنون جهان مسیحی . اند هیثم بزرگترین دانشمند نورشناس و جابر بن حیان بزرگترین شیمیدان این دوران بوده

داند و این قضیه نشان محدودیت افق و غفلت ما از مطالعۀ تاریخ قرون وسطی  پنج نام چیز زیادي نمی دربارة این

یک نکته را نیز باید بگوییم که علوم اسالمی به اقتضاي قرون وسطی به اوهام آلوده بود و اهمیت آن، به جز . است
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در علم شیمی، که   زه و تحقیقات منظم؛ مع ذلک،علم نورشناسی، در زمینۀ ترکیب نتایج بیشتر بود تا در کشفیات تا

راجر بیکن، که پانصد سال پس از . بزرگترین ابزار و مایۀ تفاخر عقل نو به شمار است، روش علمی تجربی را نفوذ داد

از  جابر بن حیان این روش را به اروپا شناسانید، آن را از مسلمین اسپانیا اقتباس کرده بود و ایشان نیز به نوبۀ خود

  .شرق اسالمی دریافت کرده بودند

IV  - فلسفه  

اسالم در زمینۀ فلسفه نیز، چون طب، میراث یونان بت پرست را از شام مسیحی وام گرفت و دین خویش را از راه 

البته عوامل زیادي جمع آمد تا انقالب معتزله، فلسفۀ کندي، فارابی، ابن سینا، و . اسپانیا به اروپاي مسیحی پس داد

اندیشۀ هندي از راه غزنه و ایران در رسید، و عقاید زردشتی و یهودي دربارة قیامت در فلسفۀ . رشد پدید آید ابن

بدعتگذاران مسیحی در خاور نزدیک دربارة صفات خدا، طبیعت مسیح و لوگوس، قضا و . اسالم تا حدي بازتاب یافت

یش از همه در تفکر مسلمانان آسیا ـ مانند ایتالیاي قدر، مکاشفه و تعقل بحث در انداخته بودند، ولی عاملی که ب

هاي ناقص و معیوب از  این کشف گرچه به وسیلۀ ترجمه. دوران رنسانس ـ اثر کرد کشف آثار معنوي یونان بود

اي به وجود آورد که در آن مردم بدون ترس و بیم دربارة همه چیز اندیشه  کتابهاي مشکوك انجام گرفت، جهان تازه

د و عقلشان به مندرجات کتاب مقدس مقید نبود و آسمان و زمین را با هر چه در آن هست مخلوقات بیهوده کردن می

گفتند که جهان بر یک قانون بزرگ استوار است که  پنداشتند، بلکه می اي خارج از قوانین عقل نمی یا نتیجۀ معجزه

وقتی مسلمانان مجال کافی براي تفکر یافتند، به . در همه جا نفوذ دارد و اثر آن در همۀ اجزاي کاینات هویداست

داد، عالقه پیدا  منطق یونان، که به صورت کامل و واضح در ارغنون ارسطو آمده بود و ابزار الزم تفکر را به دست می

کردند و سه قرن تمام به دستیاري منطق، بحث و گفتگو داشتند و شور دل انگیز فلسفه، همچنانکه در ایام افالطون 

چندي نگذشت که بناي اعتقادات پرتکلف ریختن گرفت، چنانکه . ربود وانان را مجذوب کرده بود، خاطرشان را میج

المعارف و  عقاید یونانیان تحت تأثیر بالغت سوفساطییان فرو ریخت، و عقاید مسیحیان زیر ضربات نویسندگان دایرة

.ریشخند نافذ ولتر از پا در آمد

اي بود که دربارة یک موضوع عجیب، یعنی حدوث  آن را روشنگري اسالم توان نامید مناقشهآغاز تقریبی دورانی که 

زیرا نظریۀ فیلن، دانشمند معروف یهودي که گفته بود لوگوس حکمت جاوید خداست، . یا قدم قرآن، درگرفت

لمه بود و کلمه نزد خدا در ابتدا ک«: مندرجات انجیل یوحنا که مسیح را کلمۀ خدا و عقل االهی دانسته و گفته است

بود و کلمه خدا بود؛ همان در ازل نزد خدا بود؛ همه چیز به واسطۀ او آفریده شد و از او چیزي از حوادث وجود 

، عقیدة پیروان گنوستیسیسم و مذهب نوافالطونی که حکمت االهی را عینیت داده و آن را وسیلۀ فعال »نیافت

اي  دربارة قدم تورات ـ همۀ این افکار و عقاید در نزد مسلمین سنی عقیدهاند، و عقیدة یهودیان  آفرینش شمرده

گفت قرآن همیشه نزد خداوند موجود بوده و فقط نزول آن بر پیامبر در زمان خاص انجام  همانند پدید آورد که می

کتاب خدا را محترم پیدایش فلسفۀ اسالم به دست معتزله بود که منکر ازلیت قرآن بودند؛ . گرفته و حادث بوده است

اللفظی گرفت بلکه باید  گفتند اگر قرآن یا حدیث با عقل تعارض داشت، نباید آن را به معنی تحت داشتند، اما می می

به نظر آنها . یا منطق نام دادند» کالم«کردند  تأویل کرد؛ و کوششهایی را که براي ایجاد توافق عقل و دین می

. اللفظی بگیریم بارة دست و پا داشتن، یا خشم و نفرت کردن خدا به معنی تحتکودکانه بود که آیات قرآن را در

گفتند همانند کردن خدا با موجودات انسانی به این صورت شاعرانه اگر هم با هدف اخالقی و سیاسی پیامبر به  می

گفتند عقل انسانی از  می. تواند باشد دوران رسالت سازگار بود، مورد قبول تعلیم یافتگان و روشنفکران دوران ما نمی
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تواند وجود یک نیروي معنوي واال را که اساس همۀ  معرفت خدا و حقیقت صفاتش عاجز است و به تبعیت دین می

به عالوة همۀ اینها، معتزله این اعتقاد عامۀ مسلمانان را که همۀ حادثات از جانب خدا مقدر . حقایق است بپذیرد

.شمردند را معین کرده است براي اخالق و اعمال مردم خطرناك میاست و از روز ازل، مؤمن و کافر 

عقاید معتزله به همین صورت، و به صورتهاي بیشمار دیگر، در عصر منصور و هارون و مأمون رواج گرفت؛ در آغاز کار 

ناً از آن سخن به گروهی از علما و مردم بیدین مبادي عقلی تازه را محرمانه پذیرفتند، آنگاه در انجمن شبانۀ خلفا عل

ها مردم را بدان دعوت کردند، و در بسیاري جاها بر عقاید دیگر چیره  میان آوردند، بعد کسانی در مسجدها و مدرسه

. شد، مأمون شیفتۀ این نهضت عقلی شد و آن را به حمایت گرفت و عاقبت عقاید معتزله را مذهب رسمی دولت کرد

آخرین عقاید اسالمی که از فرهنگ یونان مایه داشت به هم آمیخته بود، و مأمون چیزي از رسوم سلطنت شرق را با 

پس از . بایست قرآن را مخلوق بدانند فرمانی از جانب وي صادر شد که همۀ مسلمانان می) م832(ق  هـ  217به سال 

نپذیرند مگر آن، به موجب فرمانی دیگر، مقرر داشت هیچ کس به قضاوت منصوب نشود و شهادت کسی را در محاکم 

از آن پس فرمانهاي دیگري صادر شد که کسان را به قبول اختیار و عجز انسان از . آنکه به عقیدة تازه گرویده باشد

کرد، و کار بدانجا رسید که انکار این عقاید در شمار جرایمی درآمد که مجازات  رؤیت خداوند با چشم سر مکلف می

در گذشت، ولی معتصم و واثق که پس از او به خالفت رسیدند روش ) م833(هـ ق  218مأمون به سال . اعدام داشت

وقتی او را . احمد ابن حنبل با این تفتیش عقاید و افکار مقاومت کرد و به عیبجویی آن پرداخت. او را دنبال کردند

. سنت بود، جواب دادبراي بحث دربارة عقاید جدید خواندند، همۀ سؤاالت را با شواهدي از قرآن، که مؤید عقاید اهل 

سپس او را تازیانه زدند تاغش کرد و به زندانش فرستادند، ولی در نتیجۀ همین تحمل آزار در نظر مسلمانان به صف 

  .آزار وي از جمله عواملی بود که زمینه را براي حمله به فلسفۀ اسالمی فراهم آورد. شهیدان و اولیا و صلحا درآمد

در کوفه ) م803(هـ ق  188لسفۀ اسالمی ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندي به سال در این هنگام نخستین پیشرو ف

کندي در کوفه و در بغداد علم آموخت و به دربار مأمون و معتصم در ترجمه، . پدر کندي والی کوفه بود. زاده شد

ي علوم برجسته شد و ها وي نیز چون همگنان خود به دوران اوج معنویات اسالم در رشته. علم، و فلسفه شهرت یافت

رساله در موضوعات مختلف ـ حساب، هندسۀ نظري، نجوم، علم آثار علوي،  265در هر موضوعی تحقیق کرد و 

وي نیز چون افالطون معتقد بود که هیچ کس بی . جغرافیا، فیزیک، سیاست، موسیقی، طب، و فلسفه ـ به قلم آورد

. بهداشت و طب و موسیقی را بر اساس تناسب ریاضی استوار کندخواست  می. اطالع از ریاضیات فیلسوف نتواند شد

کند تحقیق کرده بود؛ تحقیقات وي  دربارة جزر و مد هم در قوانینی که سرعت سقوط اجسام را در هوا محدود می

با کندي . دربارة نور در کتاب نور شناخت و راجر بیکن، دانشمند اروپایی دورانهاي بعد، اثر فراوان بر جاي نهاد

کتاب االهیات منسوب به ارسطو را با  .انداختاي که دربارة دفاع از مسیحیت نوشت جهان اسالم را به حیرت  رساله

العاده تحت نفوذ این کتاب مجعول قرار گرفت، و خوشدل بود که ارسطو و  همکاري دیگري ترجمه کرد و فوق

کند؛ زیرا فلسفۀ کندي نیز فلسفۀ  دهد و هر دو را از پیرون فلسفۀ نوافالطونی قلمداد می الطون را توافق میاف

خدا، نفس خالق جهان، و : به نظر وي، نفس سه مرحله داشت. نوافالطونیی بود که در قالب دیگري ریخته شده بود

جاي خویش را با علم حقیقی مأنوس کند، به آزادي و  اي از نفس دوم بود؛ و اگر انسان بتواند نفس انسانی که شعله

کوشید که از افکار معتزله دوري کند و پیرو عقاید اهل سنت باشد،  ظاهراً کندي بسیار می. زندگی جاوید تواند رسید

و از عقل منفعل انسان، که فقط قدرت تفکر است، را از ارسط) یعنی عقل االهی(با این وجود قضیۀ امتیاز عقل فعال 

همین قضیه از ابن سینا به ابن رشد رسید که دنیا را خبر کرد و آن را بر ضد طرفداران خلود دلیل آورد، ولی . گرفت
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کندي عاقبت به معتزله پیوست، و چون اهل سنت بر ضد معتزله قیام کردند، کتابخانۀ وي مصادره شد و جانش به 

.زنده بود) م873(هـ ق  260پس گرفت و تا سال  خطر افتاد، ولی از این حادثه جست و کتابخانۀ خود را

در اجتماعی که نظم حکومت و قانون و اخالق به عقیدة دینی وابسته است، هر مخالفتی با عقاید دینی به منزلۀ 

در این دوران، همۀ نیروهایی که مغلوب فتح عرب شده بودند ـ فلسفۀ یونان، مسیحیت . تهدید نظم اجتماعی است

یران، و کمونیسم مزدك ـ همگی سر برداشته و فعالیت آغاز کرده بودند و دربارة قرآن مجادله گنوسی، ملیت ا

هـ  168(علناً گفت که شعر وي از قرآن برتر است، و به جرم این سخن سرش را بریدند -1یک شاعر ایرانی. کردند می

در این بحران سخت سه عامل اساسی ظاهراً بناي اسالم که بر قرآن تکیه داشت لرزان شده بود، ولی ). م784ق، 

محافظه کاري خلیفه که به دین عالقه داشت، قدرت نگهبانان ترك، و : پیروزي نهایی اهل سنت را تأمین کرد

از مردم و از   متوکل به خالفت رسید،) م847(هـ ق  234وقتی به سال . دلبستگی طبیعی مردم به عقاید موروث

به مسلمانی انس گرفته بودند و با ایرانیان کینه داشتند و از فکر یونانی به دور  ترکان کمک خواست؛ ترکان، که تازه

متوکل آزاد فکري . بودند، با همۀ نیروي خود به تأیید سیاست دولت، که یاري دین به نیروي شمشیر بود، قیام کردند

تگذران را از مناصب دولت و کار مقید مأمون را از میان برداشت و فرمانهاي وي را منسوخ کرد؛ معتزله و دیگر بدع

تعلیمات برکنار کرد؛ تظاهر به عقاید مخالف اهل سنت را در ادبیات و فلسفه ممنوع داشت؛ و، به موجب قانونی، همه 

شیعیان را در فشار گذاشت و قبر . را به این اعتقاد که قرآن مخلوق نیست و موجود ازلی است مکلف ساخت

متوکل فرمان منسوب به عمر بن خطاب را، که بر ضد ). م851هـ ق،  236(رد را در کربال ویران ک] ع[حسین

اما اجرایش کمی پس از صدور متوقف ) م807هـ ق،  191(مسیحیان بود و هارون آن را شامل یهودیان نیز کرده بود 

ته باشند تا از یهودیان و مسیحیان مکلف شدند لباس از رنگ معین داش) . م850هـ ق،  236(مانده بود، تجدید کرد 

بایست بر آستین بردگان خود وصلۀ رنگین بدوزند و جز بر استر و خر سوار نشوند  مردم دیگر شناخته شوند، و هم می

ها و کلیساهاي نوبنیاد را  متوکل فرمان داد تا همۀ کنیسه. و یک مجسمۀ چوبی از شیطان بر در خانۀ خود بیاویزند

ریفات و مراسم مسیحی ممنوع داشت، و مسیحیان و یهودیان را از تعلیم در ویران کنند؛ افراشتن صلیب را در تش

. هاي اسالم محروم کرد مدرسه

گروهی از علماي سنی شجاعانه ابراز داشتند که در جدال . انعکاس این کار در نسل بعد به صورتی مالیم آشکار شد

این . ی را به وسیلۀ عقل اثبات کنندپذیرند، و داوطلب شدند که صحت ایمان دین مذهبی حکم منطق را می

در اسالم همانند فیلسوفان مدرسی اروپا در قرون وسطی بودند و، همچون موسی بن میمون یهودي در » متکلمان«

. کوشیدند تا عقاید دینی را با فلسفۀ یونان توافق دهند قرن دوازدهم و توماس آکویناس مسیحی در قرن سیزدهم، می

، که مدت ده سال مبادي معتزله را به مردم آموخته بود، در ) م935 – 873هـ ق،  324 – 260(ابوالحسن اشعري 

چهل سالگی از آنها برگشت و حربۀ ایشان یعنی همان منطق را برضد خودشان به کار بست، و مجادالت وي، که در 

ابوالحسن به مبدأ جبریان . ادپیروزي عقاید اهل سنت اثر فراوان داشت، چون سیلی نیرومند بر ضد معتزله به راه افت

گفت خدا در ازل همۀ اعمال و حوادث را مقدر کرده است، علت همه چیز است، مافوق قوانین  ایمان قوي داشت؛ می

. و اخالق است دربارة مخلوق خویش هر چه خواهد کند، و اگر همۀ مردم را به جهنم افکند به هیچ وجه خطا نیست

انسان «شدندـ » بی چونی«ار دین خشنود نبودند، و بسیاري از ایشان پیرو اصل همۀ سنیان از جدال منطقی در ک

اي که اساس آن را  غالب علماي دین در جزئیات عقیده  » .بایست مؤمن باشد و نپرسد که اساس ایمان چون است می

  .کردند گفتگو مسلم داشته بودند مناقشه می بی
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الدوله،  سیف. در همان وقت در دربارهاي کوچک اسالم به جنبش آمد بدین سان، موج فلسفه در بغداد آرام شد، ولی

فارابی نخستین ترك بود که در فلسفه شهرت یافت؛ وي در فاراب ترکستان . اي به ابونصرفارابی بخشید در حلب، خانه

ربارة روح را زاده شد، در بغداد و حران از معلمان مسیحی منطق آموخت، و کتاب فیزیک ارسطو را چهل بار و کتاب د

در بغداد به زندقه متهم شد و لباس صوفیان پوشید و روش ایشان گرفت و چون پرندگان به . دویست بار خوانده بود

سیف الدوله از » .تر بود و به کار و به مسکن اعتنا نداشت از همه کس به دنیا بیعالقه«به گفتۀ ابن خلکان، . برد سر می

امیر همین مبلغ از خزانه براي او مقرر . او را بس است) دو دالر(که روزانه چهار درم احتیاجات او پرسید؛ فارابی گفت 

.کرد تا درگذشت و به همان قناعت می: داشت

در کتاب احصاءالعلوم همۀ . از مؤلفات فارابی سی و نه کتاب به جاست که غالب آن شرح و حاشیۀ نظریات ارسطوست

به این . ، ریاضیات، فیزیک، شیمی، اقتصاد، و سیاست باختصار آورده استعلوم عصر خویش را از زبانشناسی، منطق

مستقال و خارج از ) یعنی جنس، نوع، یا صفت(سؤال، که بعدها مایۀ هیجان فیلسوفان مسیحی شده بود، که آیا کلی 

 استاگیرين او نیز چون دیگران فریب االهیات ارسطو را خورد و آ. جزئیات وجود دارد، صریحاً جواب منفی داد

عمرش دوام یافت تا شور فلسفیش فرو نشست و به قواعد دین تمکین . سرسخت را به یک مرد صوفی مبدل کرد

ه بود در جوانی تمایالت شکاکی داشت و بعد سیر مراحل کرد و، به کمک براهینی که ارسطو در اثبات خدا آورد. کرد

و سه قرن پس از فارابی مورد استفادة توماس آکویناس قرار گرفت، وصف مفصلی دربارة خالق به قلم آورد و گفت 

. حدوث یک سلسله حوادث ممکن الوجود قابل تصور نیست، مگر آن را در آخر کار به واجب الوجودي نسبت دهیم

یابد که غیر  ه حرکت متوالی را در آخر محرکی میوجود یک سلسله علل، مستلزم وجود علت اولی است، و یک سلسل

هدف نهایی فلسفه، که کامال بدان نتوان رسید، . متحرك باشد، و تعداد اشیا و حرکات مستلزم وحدت علت است

گفتار فارابی نیز دربارة خلود چون گفتار . معرفت علت اولی است، و بهترین طریق وصول بدان، تزکیۀ نفس است

  .در دمشق درگذشت) م950(هـ ق  339وي به سال . نامفهوم استارسطو پیچیده و 

قدرت ابتکاري که فارابی در این کتاب به کار . از جملۀ مؤلفات فارابی که به جا مانده آراي اهل المدینۀالفاضله است

شمارد، مانند  برده شگفت انگیز است؛ در آغاز کتاب، قانون طبیعت را پیکار دایم موجود زنده بر ضد کاینات دیگر می

رسد  سپس فارابی گوید که هر موجود زنده عاقبت به این نتیجه می. گوید همۀ اشیا با همدیگر در ستیزند هابز که می

شود که مردم  که سایر موجودات زنده وسایلی هستند که به کمک آنها مقاصد خود را انجام تواند داد؛ آنگاه متذکر می

ند که در این پیکار اجتناب ناپذیر عاقل آن است که بهتر از همه بتواند دیگران را گیر بدگمان از این مقدمه نتیجه می

بنابراین، اجتماع انسانی چگونه از قانون جنگل . مطیع ارادة خویش کند و بیشتر از همه مقاصد خود را به عمل آرد

اند داراي  زمینه بحث کردهشود بعضی فیلسوفان مسلمان که در این  پدید آمده است؟ از سخنان فارابی معلوم می

اند اجتماع در آغاز کار از آنجا پدید آمد که گروهی  بعضی گفته. اند افکاري نظیر روسو و معتقداتی همانند نیچه بوده

بقاي خویش بناچار باید بعضی قیود زاییده از عادت و قانون را   از افراد بر این نکته توافق کردند که براي ادامۀ

اند که هرگز در تاریخ جهان چنین توافقی نبوده  را به استهزا گرفته» قرارداد اجتماعی«گر این بعضی دی. بپذیرند

به . اند که اجتماع و دولت از آنجا پدید آمد که نیرومندان ضعیفان را زیر تسلط خویش آوردند است، و بتأکید گفته

است که براي بسط قدرت و تأمین سالمت خود  عقیدة این دسته از پیروان نیچه، دولتها نیز وسایل رقابتند و طبیعی

باید با قانون ازلی  به پندار آنها، جنگ طبیعی است و ناچار باید رخ دهد و این پیکارها می. با همدیگر پیکار کنند

اي است که از  فارابی با این فکر مخالف است و خواستار جامعه. طبیعت، که زور حق واقعی است، هماهنگ باشد
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فارابی بحث خویش را با دعوت به ایجاد . و ستیز و حسد دور، و بر عقل و ایثار و محبت استوار باشداعمال قدرت 

. برد سلطنتی بر اساس عقیدة نیرومند دینی با موفقیت به پایان می

، شاگرد یکی از شاگردان فارابی در بغداد انجمنی از علما بنیاد کرد که، به نام مؤسس آن) م970(هـ ق  360به سال 

هدف انجمن بحث در مسائل فلسفی بود؛ از اصل و نژاد اعضا نمی پرسیدند و همۀ . انجمن سجستانی خوانده شد

دارد که در پایتخت  وجود انجمن معلوم می. شد کوشش آنها به تحقیق در منطق و فرضیۀ معرفتشناسی صرف می

ر از آن انجمن اخوان الصفا بود که در مهمتر و مؤثرت. دولت اسالمی شوق بحث علمی و فلسفی سستی نگرفته بود

در بصره بنیاد ) م983(هـ ق  373رفت و به سال  واقع یک انجمن سري مرکب از عالمان و فیلسوفان به شمار می

از مشاهدة ضعف خالفت اسالم و فقر و فساد اخالق » اخوان«پیدایش اخوان الصفا از آنجا بود که این . گرفت

خواستند نیروي مسلمانی را از لحاظ اخالقی و روحی و سیاسی تجدید کنند، و  مسلمانان متأسف بودند و می

پنداشتند که این کار به کمک ترکیبی از فلسفۀ یونانی و مسیحی و تصوف اسالمی و عقاید سیاسی شیعه و شریعت 

که هر دسته  دانستند، دوستی را عبارت از همکاري صاحبان مواهب و فضایل مختلف می. اسالم انجام تواند گرفت

به عقیدة آنها کشف حقیقت از راه اجتماع عقول . هاي دیگر نداشت فراهم کند براي رفع نیاز جامعه آنچه را دسته

آمدند و با آزادي کامل و ادب و وسعت نظر از همۀ مشکالت  آسانتر از تفکر فردي بود؛ بدین جهت، محرمانه گرد می

رساله جا داد و خالصۀ علوم طبیعی و  51همۀ تحقیقات خود را در عاقبت، انجمن . کردند اساسی زندگی بحث می

) م1000(هـ ق  391یکی از مسلمانان اسپانیا، ضمن سفر به خاور نزدیک، به سال . دینی و فلسفی را ضمن آن آورد

  .مند شد و آن را فراهم آورد و نگاه داشت به این رسایل عالقه

شود، توضیح علمی جزر و مد، زلزله، خسوف و کسوف، امواج  صفحه می 1‘134در رسایل اخوان الصفا، که بالغ بر 

اند؛ و احیاناً از  صوتی، و بسیاري دیگر از مسائل طبیعی هست؛ علم احکام نجوم و کیمیاگري را نیز صریحاً پذیرفته

با گنوستیسیسم و هاي متفکران اسالم،  عقاید دینی رسایل، مانند بیشتر نوشته. اند جادوگري و علم اعداد سخن گفته

از علت اولی، یعنی خدا، به وجود ) حکمت» لوگوس«(گویند عقل فعال  می. فلسفۀ نوافالطونی رابطۀ نزدیک دارد

شوند  یابد؛ همۀ چیزهاي مادي به وسیلۀ نفس موجود می آید، و دنیاي اجسام و نفوس از این عقل فعال هستی می می

ان و آشفته است تا به عقل فعال یا نفس جهان یا نفس کلی واصل نفس همچنان نگر. کنند و به کمک آن عمل می

، فلسفه، و دین وسیلۀ حصول  براي این وصول، نفس باید کامال تزکیه شود؛ اخالق، فن تزکیۀ نفس است؛ علم. شود

ی و باید، در راه تزکیۀ نفس، در امور عقالنی چون سقراط، در احسان به همۀ خلق خدا چون مسیح، و در بزرگ. آن

وقتی عقل به وسیلۀ معرفت آزاد شد، باید آزادي خویش را احساس کند و با فلسفه خو . باشیم] ع[تواضع چون علی 

توان گفت که  می. گیرد و عبارات قرآن را، که متناسب با فهم بدویان عاري از فرهنگ صحرانشین است، تأویل کند

  کر اسالمی در عصر عباسی به ما رسیده کاملتر است و از همۀاین پنجاه و چهار رساله از همۀ توضیحاتی که دربارة ف

آنها ) م1150(ق  هـ 545عالمان بغداد این رسایل را الحادآمیز دانستند و به سال . رسایل دیگر در این زمینه منظمتر

ت، و رفت و در فلسفۀ اسالم و یهود نفوذي عمیق داش مع ذلک، این مجموعه همچنان دست به دست می. را سوختند

معري، شاعر فیلسوف، نیز تحت . توان دید هاي غزالی، ابن رشد، ابن جبرون، و یهودا هالوي می اثر آن را در نوشته

نفوذ آن بود، و شاید در ابن سینا نیز، که در زندگی کوتاه خود در اندیشۀ عقالنی و اصالت نظر و عمق تفکر اخوان 

.الصفا پیشی گرفت، بی اثر نبود
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بدون تردید، وي این . این قانع نبود که در طبیعیات سرآمد، و در طب مرجع بلند آوازة عصر خویش باشدابن سینا به 

کند که کتاب  خود او نقل می. رسد نکته را دریافته بود که شخص دانشمند تا فیلسوف نباشد، دانشش به کمال نمی

و عاقبت، وقتی به کمک شرح فارابی این کتاب را فهمید، بسیار  نفهمید،ي ارسطو را چهل بار خواند و  مابعدالطبیعه

وي تا آخرین ایام عمر همچنان به فلسفۀ ارسطو . خوشحال شد و خدا را سپاس گفت و به خیابان رفت و صدقه داد

اي است که در التینی مرادف کلمۀ  و این کلمهخواند،  پایبند بود و، در کتاب قانون، ارسطو را فیلسوف مطلق می

وي عقلی . ابن سینا فلسفۀ خویش را در کتاب شفا شرح داد، و آنگاه در کتاب نجات خالصه کرد. ارسطو شده است

به این سؤال، که مدتهاي دراز علماي قرون وسطی را به خود . داد منطقی داشت و به تعریفات دقیق اهمیت می

مستقل از جزئیات حقیقی وجود دارد، ) چون انسان، فضیلت، و سرخی(ه آیا کلیات یا انتزاعیات مشغول داشته بود، ک

در ذهن خدا هستند و اشیا از روي آن به وجود » پیش از اشیا«کلیات، چون مثل افالطون، ) 1: گوید جواب می

، به صورت »بعد از اشیا«و ) 3د؛ یابن کنند و تمثیل می هستند، و در آنجا تجلی پیدا می» در اشیا«و ) 2آیند؛  می

از پس یک قرن . هاي انتزاعی در ذهن انسانی وجود دارند؛ ولی، در عالم، منفصل از اشیاي جزئی وجود ندارد اندیشه

. جدل و مناقشه، آبالر و آکویناس نیز همین جواب را دادند

التینی دو قرن پس از زمان وي بدان در حقیقت، فلسفۀ مابعدالطبیعۀ ابن سینا خالصۀ مطالبی است که متفکران 

وي در آغاز کار با کوشش فراوان . رسیدند و توانستند مذاهب مختلف مسیحی را در فلسفۀ مدرسی هماهنگ کنند

دهد و  شرح مفصلی از مذهب ارسطو و فارابی دربارة هیولی و صورت، علل اربعه، ممکن و واجب، و کثرت و وحدت می

آید مایۀ شگفتی  متغیر ـ کثرت اشیاي فانی ـ از واحد واجب الوجود نامتغیر به وجود میاین قضیه را که کثرت ممکن 

این واسطه عقل فعال . کند اي فرض می داند و، مانند فلوطین، براي حل این مشکل، میان ممکن و واجب واسطه می

ر قضیۀ انتقال خدا از عدم به آنگاه د. شود است که در موجودات علوي و مادي و انسانی ساري است و نفس نامیده می

. شود خورد، و چون ارسطو قایل به قدم جهان مادي می خلقت و توافق آن با تغییر ناپذیري ذات االهی به مشکل برمی

اي را که غالباً فیلسوفان مدرسی بدان  داند که این جواب مایۀ اعتراض متکلمان خواهد شد، راه حل میانه چون می

به موجب این راه حل، وجود خداوند بر وجود جهان تقدم ذاتی دارد نه زمانی، یعنی . کند می اند پیشنهاد متوسل شده

. این تقدم در مرتبه و جوهر و علیت است، و خود جهان در هر لحظه به علت مبقیه، که همان خداست، احتیاج دارد

واجب نیست، ناچار براي وجود آن و چون وجودشان . به گفتۀ ابن سینا، همۀ موجودات، حتی افالك، ممکن الوجودند

علتی باید که بر آن مقدم باشد؛ بدین جهت، تفسیر وجود ممکنات با مراجعۀ سلسله علل به واجب الوجود، یعنی 

وجودش عین ماهیت،  تنها خدا موجود به ذات، . شود واحد قائم به ذات که علت اوالي همۀ موجودات است، میسر می

چه، وجود عالم . یافت و عالم نیز وجود نداشت د او نبود، هیچ یک از ممکنات وجود نمیاگر وجو. و واجب الوجود است

خدا ماده نیست، بلکه از جسم میراست، و چون عقل است، از همه جهت یکی است و ترکیب و . به ذات خود نیست

ن عقل اول چیزها را ـ دویی در آن نیست؛ و چون همۀ مخلوق را عقلی هست، بالضروره خالق آن نیز عاقل است، و ای

حدوث اشیا نتیجۀ ظهور فکر . کند گذشته و حال و آینده را ـ نه در زمان و نه بتوالی، بلکه یکجا و یکباره ادراك می

آیند، بلکه اشیا در نتیجۀ حکمت علل غایی  بیزمان در زمان است؛ ولی افعال و حوادث مستقیماً از خدا به وجود نمی

بنابراین، خدا مسئول شرنیست؛ بلکه شر غرامتی . در ذات آنها مقاصد و اغراضشان ضبط استیابند ـ  درونی تکامل می

  . پردازیم، و ممکن است شر جزئی از لحاظ کلی خیر باشد است که در قبال اختیار می

بسادگی همین طور درکش : نفس به این دالیل غیر مادي است. وجود نفس با مالحظۀ مستقیم باطنی معلوم است

نیم؛ و افکار ما بوضوح از اعضاي ما جدا هستند؛ نفس مبدأ حرکت ذاتی و نمو جسم است؛ ستارگان نیز به ک می

www.IrPDF.com



١٩۴٣

تواند علت چیزي  جسم به خودي خود نمی» .اي از مبدأ عام حیات است همۀ کاینات جلوه«همین معنی نفس دارند؛ 

هر عقلی مقداري آزادي و قدرت خلق هر نفس و . شود؛ علت همۀ حرکات آن نفس است که در آن حلول کرده است

نفس پاك پس از مرگ به . و ابداع نظیر آزادي و قدرت علت اول دارد، چون نفس و عقل تجلیلی از آن علت اول است

. شود، و سعادت نیکوکاران نیز چیزي جز این نیست عقل کلی واصل می

وي نه مثل لوکرتیوس . ۀ مسلمانان توافق دهدابن سینا کوشش فراوان کرده است تا نظریات فلسفی را با عقاید عام

خواست  بود که بخواهد دین را به خاطر فلسفه از میان ببرد، و نه مثل غزالی که یک قرن بعد از ابن سینا آمد و می

فلسفه را به خاطر دین نابود کند؛ بلکه وي همۀ قضایا را تنها به روش عقلی و کامال مستقل از قرآن مورد بحث قرار 

گوید که وجود انبیا براي مردم الزم است تا  دهد، ولی با تأکید می هد؛ وحی را براساس قوانین طبیعت توضیح مید می

بدین معنی، . قوانین اخالق را به صورت استعاره و مجاز، که قابل فهم مردم باشد و در آنها مؤثر افتد، توضیح دهند

به همین دلیل بود که پیامبر از معاد . کند عی را استوار میپیامبر فرستادة خداست که اساس نظام اخالقی و اجتما

فیلسوف ما در خلود جسمانی تردید دارد و . کرد گفت و احیاناً بهشت را به صورت مادي وصف می جسمانی سخن می

دادند و از آنها یک  کرد، مردم به او گوش نمی معتقد است که پیامبر اگر بهشت را فقط به صورت روحانی وصف می

توانند خدا را براساس محبت آزاد فارغ از امید و بیم عبادت  کسانی که می. آمد ملت نیرومند و منظم به وجود نمی

کنند، بلکه فقط با کسانی که عقلشان  کنند انسان کاملند، ولی این مرحلۀ عالی را براي همۀ پیروان خود فاش نمی

  . گویند کامل است و نفوسشان اوج گرفته از آن سخن می

کتاب شفا و قانون ابن سینا اوج کمالی است که تفکر قرون وسطی بدان دست یافته است، و در تاریخ تفکر انسانی 

گیرد، درست همان گونه که ارسطو تحت  وي در غالب مباحث خود از ارسطو و فارابی مایه می. پایگاهی شامخ دارد

رسند و از عقل  تنها ساکنان تیمارستان به مقام ابداع کامل می  کاهد، اما این قضیه از منزلت او نمی. تأثیر افالطون بود

رسد، ولی همین  بعضی از سخنان ابن سینا به نظر عقل ممکن الخطاي ما یاوه و پوچ می. گیرند دیگران مایه نمی

سینا ابن . اي نیست که در مؤلفات فالسفه نتوان یافت قضیه دربارة گفتار افالطون و ارسطو نیز صادق است؛ یاوه

بلندنظري علمی و قدرت نقد و تحلیل بیرونی را ندارد و اشتباهات وي از بیرونی بیشتر است، زیرا مادام که زندگی 

ابن سینا در . چنین کوتاه است، تحقیقاتی که بر اساس مطالعات دیگران استوار باشد ناچار چنین غرامتی خواهد داد

کند، و  هاي توضیحی و اشعار روشن می ار مجرد را به وسیلۀ قصهوضوح اسلوب، شیوة جاندار، و قدرتی خاص که افک

دار بود و از دیار مشرق گذشت و  نفوذ وي بسیار دامنه. نیز در وسعت افق علمی و فلسفی، از همگنان خود ممتاز است

ان مدرسی به اسپانیا رسید و در فلسفۀ ابن رشد و موسی بن میمون اثر گذاشت و به دنیاي مسیحی التینی و فیلسوف

و توماس آکویناس حیرت انگیز است؛ راجر ) کبیر(فراوانی افکار ابن سینا در فلسفۀ آلبرتوس ماگنوس . نیز رسید

آکویناس، که از ابن سینا با احترامی چون افالطون . دهد لقب می» بزرگترین استاد فلسفه، بعد از ارسطو«بیکن او را 

. وست، مجامله نکرده استسخن آورده، در این زمینه، چنانکه معمول ا

گري سلجوقیان، بیم رجال  با مرگ ابن سینا تقریباً عصر فلسفۀ اسالمی نیز در مشرق به سر رسید، زیرا تمایالت سنی

متأسفانه اطالعات ما . دین از افکار جسورانۀ فلسفی، و پیروزي تصوف غزالی خیلی زود اندیشۀ فلسفی را از میان برد

بسیار ناقص است؛ زیرا ) م1050ـ  750هـ ق،  442ـ  133(اسالمی در اثناي آن شکوفا شد  دربارة سه قرنی که فکر

تنها در . هاي دنیاي اسالم نهان مانده است هزاران نسخۀ خطی عربی در علوم و ادبیات و فلسفه همچنان در کتابخانه

در قاهره، دمشق، . ه استهاي خطی آن اندکی منتشر شد استانبول سی کتابخانه در مسجدها هست که از نسخه
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در اسکوریال، در . هاي فراوانی هست که حتی فهرستی براي آن تنظیم نشده است موصل، بغداد، و دهلی مجموعه

هاي خطی آن را در علوم و ادبیات دین و فلسفۀ اسالم  مجاورت مادرید، کتابخانۀ مفصلی است که هنوز نسخه

ت فکر اسالمی در این سه قرن داریم اندکی از باقیماندة آثار آنهاست، و اطالعاتی که دربارة ثمرا. اند شمارش نکرده

این نیز مختصري از محصول قریحۀ آنها بوده است، و آنچه در این صفحات آوردیم از دریاي مواریث اسالم فقط 

ا در تاریخ اگر علما این میراث فراموش شده را کشف کنند، به احتمال قوي قرن دهم مشرق اسالمی ر. اي بود قطره

  .عقل انسانی باید یکی از قرون طالیی تاریخ خواند

V   - تصوف و بدعت  

نفس انسانی وقتی در راه . رسند به یکدیگر می  دین و فلسفه در مرحلۀ باال، در معنی وحدت کاینات و مطالعۀ آن،

ث فرد به کلی عام وا رود، یا در کار وصول از کثرت به وحدت یا از موجود حاد بحث به روش عقل و منطق نمی

شوند و  جایی که علم و فلسفه عاجز می. ماند، از راه محو و فناي نفس فردي در نفس کلی به این رؤیا تواند رسید می

تواند او را تا پیشگاه عزت  ماند، ایمان می عقل محدود و نارساي انسان در مقابل نامتناهی سرگشته و حیران می

در راه زهد و ریاضت و عبادت و تجرد از هوسهاي خودپرستانه و افناي کامل جزء در  خداوند باال برد، به شرط آنکه

  .کل کوششی منظم و سرسخت کند

هاي فراوان دارد که ریاضت کشی مرتاضان هندي، گنوستیسیسم مصر و شام، مباحث نو  تصوف اسالمی ریشه

در جهان . سالم پراکنده بودند از آن جمله استافالطونی یونانیان متأخر، و نفوذ راهبان مسیحی که در همۀ قلمرو ا

خواست دین با وسایل و مقاصد دنیاي اقتصاد هماهنگ  اسالم، مانند دنیاي مسیحی، یک اقلیت پرهیزکار بود که نمی

خواند؛  کرد و مسلمانان را به تجدید سادگی ابوبکر و عمر می تجمل پرستی خلفا، وزیران، و تاجران را تقبیح می. شود

اي را میان انسان و خدا انکار داشت؛ و حتی مراسم دقیق نماز به نظرشان مانعی بود که  وجود هر قسم واسطهفکر 

شتابد، حایل تواند  میان انسان و تعالی روح، که در نتیجۀ رهایی از همۀ مشاغل دنیوي به شهود ذات واالي خدا می

نهضت تصوف عمدتاً . شود آید و با آن یکی می نایل میرسد، به دیدار جمال سرمدي  شد؛ وقتی روح به این مرحله می

در ایران رونق یافت، شاید موجب آن مجاورت با هندوستان، نفوذ مسیحیان در جندیشاپور، و نیز افکار و معتقدات 

 کلمۀ صوفی، که به. میالدي از آتن فرار کرده و در ایران مقام گزیده بودند 529نوافالطونی یونان باشد که در سال 

هاي سادة  است؛ زیرا این گروه پارچه» پشم«شود، مایه از صوف دارد که به معنی  همۀ زاهدان مسلمان اطالق می

مند به مبادي تصوف، شاعران معروف، طرفداران  در صف صوفیان اشخاص مؤمن عالقه. کردند پشمین به تن می

مبادي صوفیان به اختالف . ه هم آمیخته بودندبازان، و مردانی که زنان متعدد داشتند ب وحدت وجود، زاهدان، حقه

گفتند اگر قلوبشان از همۀ عالیق جسمانی پاك شود و  به گفتۀ ابن رشد، صوفیان می. زمان و محیط تفاوت داشت

خواستند از طریق  ولی بسیاري از صوفیان می. منحصراً به خدا توجه کنند، معرفت االهی در آن قرار خواهد گرفت

گفتند که همۀ کمال و جمال موجود در دنیا از آنجاست که خدا در آن  خدا واصل شوند، و می اشیاي خارجی به

وقتی صداي جانور، نغمۀ خفیف برگ درختان، و زمزمۀ آب و وزش باد «: یکی از صوفیان گفته بود. تجلی کرده است

در واقع، به اعتقاد صوفی، » .ندارد آورم که اینهمه شاهد وحدانیت خداست، و او سبحانه همتا شنوم، به یاد می را می

. اند و دوام هستی آنها از روح خداست که در آنها مکنون است این اشیاي پراکنده به برکت نیروي االهی وجود یافته

گویند که در حقیقت  کنند، بلکه می بنابراین، خدا همه چیز است، و صوفیان تنها به گفتن ال اله اال اهللا اکتفا نمی

. گوید که او خود ذات االهی است پرده و صریح می او نیست؛ بنابر این هر کسی خداست، و صوفی بی موجودي جز 
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حسین بن منصور حالج » .من خودم خدا هستم و خدایی به جز من نیست، مرا بپرستید«: بایزید بسطامی گفته بود

ایم؛ اگر مرا  یم که به یک پیکر رفتهما دو روح. من آن کسم که شیفتۀ اویم، و کسی که شیفتۀ اویم من است«: گوید

. من غرق کنندة قوم نوح و هالك کنندة قوم عادم«: و همو گوید» .اي اي، و اگر او را ببینی ما را دیده ببینی او را دیده

. حالج را به سبب این سخنان مبالغه آمیز دستگیر کردند، صد تازیانه زدند، و در آتش سوزانیدند» .من خدایم …

بسیاري از صوفیان نیز او را ولی . اند کردند که پس از مرگش تا مدتی او را دیده و با وي سخن گفته ادعا میپیروانش 

.خاص شمردند

صوفی، چون هندو، عقیده دارد که کوششی سخت در راه تزکیۀ نفس باید تا پرده را از پیش انسان بردارد و به عالم 

از خودگذشتگی در کار عبادت، تأمل و مشاهده و تفکر، اطاعت مرید از فیض و الهام اوج گیرد؛ تزکیۀ نفس به وسیلۀ 

. شود مراد، و تجرد کامل از همۀ عالیق جسمانی ـ حتی عالقه به نجات یا اتحاد صوفیان با ذات االهی ـ حاصل می

این زمینه گفته ابوالقاسم قشیري در . صوفی کامل خدا را به خاطر خدا دوست دارد، نه به امید ثواب یا از بیم عقاب

بعضیها نیز . کند معموال صوفی ریاضت را وسیلۀ کشف حقیقت اشیا می» .بخشنده از بخشش بهتر است«: است

ولی همیشه ریاضت وسیلۀ اتحاد با ذات . خواهند از این راه صاحب کرامات شوند و بر طبیعت تسلط یابند می

به اعتقاد صوفیان . شود صوفیان انسان کامل نامیده میخداست، و هر که خویشتن را در این وحدت فنا کند به نزد 

یکی از صوفیان در این باب . هر که به این مرحله رسید مافوق قوانین است و حتی مکلف به اداي فریضۀ حج نیست

صوفیان تا قرن یازدهم مثل » .همۀ چشمها به کعبه نگران است، اما دیدگان ما نگران چهرة محبوب است«: گوید

زیستند و احیاناً با خانواده و فرزندان خود به یک جا بودند و براي تجرد از لحاظ اخالقی اهمیتی قایل  می همۀ مردم

خوابد، در  خورد و می رود، با آنها غذا می ولی حقیقی، میان مردم راه می«: ابوسعید در این زمینه گفته است. نبودند

صوفیان با دیگران » .کند د، و یک لحظه خدا را فراموش نمیکن فروشد، و در مجالس شرکت می خرد و می بازارها می

به جز سادگی معیشت و تقوا و خشوع تفاوتی نداشتند و از این جهت همانند گروه مذهبی انجمن دوستان یا کویکرز 

. دآمدن شتافتند یا براي نماز و دعاي جمعی گرد می گاه و بیگاه به سوي شخصی پرهیزکار و پارسا می. مسیحی بودند

بعضی از صوفیان نیز از جهان گوشه گرفتند . مجالس ذکر که در نزد صوفیان اهمیت بسیار یافت از قرن دهم آغاز شد

عنوان ولی، که در صدر . کردند و به آزار خویش پرداختند؛ ولی ریاضت در آن روزگار نادر بود و مردم آن را تأیید نمی

) م 801 – 717هـ ق،  185 – 99(از آن جمله رابعۀ عدویۀ بصري بود اول اسالم نبود، در میان صوفیان رواج یافت؛ 

رابعه شوهر نکرد و . که جوانی برده بود و مالک وي هنگام نماز شب هالۀ نوري به دور سرش دیده و آزادش کرده بود

: گفت» داري؟ آیا از شیطان تنفر«: یک بار از او پرسیدند. گذرانید با زهد و از خودگذشتگی و نکوکاري روزگار می

خدایا، «: اند این مناجات صوفیانۀ معروف را از او روایت کرده» .محبت خدا براي من فرصت تنفر از شیطان نگذاشته«

ام، بهشت را بر من حرام  ام، مرا به آتش بسوزان یا اگر به طمع بهشت عبادت کرده اگر ترا از بیم جهنم عبادت کرده

خدایا، هر چه نیکی در این دنیا . ام، مرا از مشاهدة روي خود محروم نکن بادت کردهکن؛ اما اگر ترا فقط به خاطر تو ع

اي به دوستان خود ده که من رو  اي به دشمنان خود ده و هر چه در بهشت براي من مقرر کرده براي من مقدر کرده

هـ  440ـ   357(کنیم  ست، یاد میاز جمله صوفیان ابوسعید ابوالخیر را، که شاعر و هم از اولیا» .جز به سوي تو ندارم

گویند که دربارة آن فیلسوف . وي در میهنه از بالد خراسان زاده شد، و با ابن سینا دیدار کرد) . م1049ـ  967ق، 

کند که سی هزار بیت  خود او نقل می. ته بوددر کودکی به ادبیات دلبس ».بینیم میهر چه او می داند ما « : گفته بود

وقتی بیست و شش ساله بود، در مجلسی، ابوعلی در اطراف این آیه که . سپرده بود از شاعران جاهلیت را به خاطر 

توضیحاتی » بگو آن خداست، و بگذار به بازیچۀ خود فرو روند«یعنی » قل اهللا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون«: گوید
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عید همینکه این آیه را شنید خدا در ایمان را بر او بگشود، گویی از خویشتن جدا شد؛ همۀ کتابهاي خود ابوس. داد می

تکرار نام خداوند در نظر صوفیان . گفت را بسوخت و به گوشۀ خانه شد و هفت سال در آنجا نشسته بود و نام خدا می

ابوسعید طرق . شد از خویشتن برون می بود که به کمک آن صوفی در حال وجد» فنا«مسلمان وسیلۀ مطلوب 

گفت و فقط  پوشید و جز به هنگام ضرورت سخن نمی به جز یک پیراهن نمی: دیگري از زهد و ریاضت بر این بیفزود

اي به اندازة قامت  در دیوار خانه حفره. خورد؛ غذایش پاره نانی بود و هرگز بر بستري نخفت موقع غروب چیزي می

بست که صداي خارج بدو نرسد؛ بعضی شبها  کرد و گوشها را می الباً خود را در آنجا محبوس میخویش پدید آورد و غ

کرد و اگر گفتار پدر او را بپذیریم، در آن حال یک قرآن را ختم  خویشتن را با ریسمانی از سر در چاه آویزان می

خود او . فت اطاق ایشان را بر عهده داشتکرد و نظا مدتها به خدمت صوفیان دیگر بود، براي آنها گدایی می. کرد می

الیس اهللا بکاف «: شنید که می گفت کند که وقتی در مسجد بود، زنی از باال زباله بر او ریخت و او ندایی می نقل می

در چهل سالگی به مرحلۀ شهود کامل رسید و مجلس گفتن آغاز » )آیا بندة خدا را حمایت خدا کافی نیست؟(عبده؟ 

به گفتۀ خود او بعضی مستمعان چهرة خویش را به سرگین . از پرهیزکاران مخلص به دور او گرد آمدند کرد و گروهی

آلودند تا برکت یابند؛ نفوذ وي در تصوف به جا ماند و خانقاهی براي درویشان بنیاد کرد و قواعدي براي  االغش می

.خانقاه مقرر کرد که سرمشق صوفیان قرون بعد شد

مقصود . گفت وسیلۀ نجات رحمت خداست نه حسن عمل انسان قدیس آوگوستینوس به مردم می ابوسعید نیز چون

  :گفت می. وي از نجات، آزادي معنوي بود نه دخول در بهشت

شود؛ هر  اول در توبه است، پس از آن در یقین گشوده می. گشاید خدا درها را یکی پس از دیگري به روي انسان می

آنگاه خدا در محبت را بر او  …. شناسد پذیرد و منبع آن را به طور قطع می تحقیر را میکه بدینجا رسید ناسزا و 

و بداند که خدا همه چیز است و همه  …. آنگاه در توحید گشوده شود..  .».دوست دارم«: گشاید و او پیوسته گوید می

هوشها از او برفته و خاطرش آرام شده را بیجا شمارد، زیرا » مال من«و » من«و ..  .چیز از اوست و به پرتو اوست 

نفس توست که از خدا دورت کند و گوید فالن و  …. زیرا انسان از شر نفس نتواند گریخت مگر آن را بکشد..  .است 

همۀ اینها شرك به خداست؛ هیچ چیز مربوط به مخلوق . اند و فالنی با من نکویی کرده است فالن مرا تهدید کرده

معنی ..  . .باید این را بدانی، وقتی این سخن گفتی بر آن استوار باش. ز مربوط به خالق استنیست، بلکه همه چی

  . بگو خدا و بر این گفته استوار باش …. »دو تا«هرگز نگویی » یکی«استواري این است که وقتی گفتی 

از او : اند نسبت دادهاین فکر هندي ـ امرسنی را در سخنانی که صحت انتساب آن مورد تردید است به ابوسعید 

براي من است که موجودي به جز من نیست، من عاشق و معشوق و عشق «: گفت» جمالت براي کیست؟«پرسیدم 

چون مسلمانان دستگاه خاصی مانند مسیحیان نداشتند که این قهرمانان » .همه با همم، و آینه و دیدگان بینا منم

میالدي احساسات مردم بر مقررات دین، که تقدس  12در قرن . اند تهپارسا را تقدیس کنند، مردم آنها را مقدس ساخ

بود که لی ) قرن هشتم؟(از جمله اولیاي پارسا ابراهیم بن ادهم . شمرد، غلبه کرد پرستی می اولیا را یک قسم بت

. قایل است  العاده پندار عامه براي اولیا نیروي خارق. ادهم نامیده استاو را ابو ابن  خودهانت در قصیدة معروف 

خوانند و از  بینند که مردم نتوانند دید و افکار را می گویند پرده از دیدگان ایشان برداشته شده و چیزها می می

ناراحتی آتش و شیشه را  توانند بی گویند آنها می شود؛ می حتی در قدرت آنها مبالغه می. شوند حوادث دور مطلع می

ببلعند و بدون آنکه بسوزند از آتش بگذرند، و روي آب راه بروند و در هوا پرواز کنند و مسافتهاي دراز را در یک 

. کنند که به غرابت، از حوادث ایام ما کمتر نیست دربارة ابوسعید قضایایی از قرائت افکار نقل می. لحظه طی کنند
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ین، که به تصور فالسفه مصنوع کشیشان و کاهنان است، در نتیجۀ حاجات و عواطف و بدین سان، به مرور ایام د

  .کند دهد و یکتاپرستی پیامبران به صورت شرك مورد عالقۀ مردم جلوه می پندارهاي مردم تغییر شکل می

هاي  ادند، ولی فرقهمسلمانان سنی صوفیان را در دایرة دین اسالم پذیرفتند و به عقاید و اقوال ایشان مجال فراوان د

بدعتگذار، که عقاید سیاسی و انقالبی را زیر پردة دین نهان کرده بودند یا به هرج و مرج اخالقی دینی دعوت 

هاي انقالبی، که عقاید آن مخلوطی از دین و  از جملۀ این فرقه. کردند، مشمول این روش خردمندانه نشدند می

ن گفتیم که به گفتۀ شیعیان تا دوازده نسل در هر نسلی امامی از فرزندان پیش از ای. سیاست بود، اسماعیلیان بودند

بر این اساس امام ششم، . کند هست، و این امام جانشین خود را، که عنوان امامت خواهد داشت، انتخاب می] ع[علی 

] ع[و جعفر  2ره بودگویند اسماعیل شرابخوا. ، پسر خود، اسماعیل را به عنوان جانشین برگزید]ع[امام جعفر صادق 

 143حدود سال (، را به جاي وي برگزید )]) ع[(امام موسی کاظم (، امام هفتم ] ع[او را از امامت خلع کرد و موسی 

، امام ]ع[بعضی شیعیان پنداشتند که نقض بیعت اسماعیل روا نیست و گفتند که او یا پسرش، محمد ). م760. هـ ق

ۀ اسماعیلی قریب صد سال چندان اهمیتی نداشت تا عبداهللا قداح پیشواي آن این طایف. هفتم و ختم امامان است

پیش از آنکه مبتدي وارد فرقه شود او . شد و مبلغان به بالد اسالم فرستاد تا مردم را به عقیدة این فرقه دعوت کنند

تعلیمات . داعی الدعا باشد دادند که اسرار فرقه را فاش نکند و از همه جهت مطیع اوامر پیشواي فرقه یا را قسم می

گفتند که وقتی از هفت مرحله بگذرد حجابها از پیش  به پیرو مذهب خود می. باطنی و ظاهري: آنها بر دو قسم بود

کند و مافوق عقیده و قانون  کشف می) که خدا همه چیز است(شود، و تعلیم با عقیدة مخفی را  وي برداشته می

. توان شناخت و هیچ کس عبادت او نتواند کرد گفتند که موجود اعال را نمی در مرحلۀ هشتم به وي می. شود می

گفتند در  بسیاري از باقیماندگان نهضتهاي قدیم کمونیستی به فرقۀ اسماعیلیه پیوستند، براي آنکه اسماعیلیان می

این فرقۀ . دهد بسط می کند و مساوات و عدالت و محبت برادرانه را در جهان یکی از دورانهاي آینده مهدیی ظهور می

اخوانی عجیب در جهان اسالم نیروي معتبر شد و روزگاري چند بر شمال افریقا و مصر استیال داشت، خالفت فاطمی 

.را پایه نهاد، و در اواخر قرن نهم نزدیک بود خالفت عباسی را نیز از میان بردارد

) ابن االشعث(ورز عراقی به نام حمدان قرمط درگذشت، یک کشا) م874(هـ ق  261وقتی عبداهللا قداح به سال 

پیشواي اسماعیلیان شد و فعالیت فرقه را چنان بیفزود که مردم آسیا تا مدتی به انتساب وي اسماعیلیان را قرامطه 

خواست نیروي عرب را از پیش بردارد و امپراطوري ایران را تجدید کند؛ هزاران همدل و یاور  قرمط می. نامیدند می

بار دیگر عناصر . به او پیوستند و قرمط مقرر کرد یک پنجم دارایی و درآمد خود را به ملکیت فرقه بدهندنهانی 

قرمطیان زنان و اموال را مشترك . نمود، درآمیخت انقالب اجتماعی با نهضتی که به ظاهر یک قسم تصوف دینی می

گفتند و آیات  کردند، از مساوات عمومی سخن می هایی تقسیم می دانستند؛ کارگران را به اقتضاي حرفه به دسته می

اعتنا بودند و ابلهانی را که پرستشگر  به مراسم دین و روزه بی. گرفتند کردند و به معنی مجازي می قرآن را تأویل می

بر ساحل باختري ) م899(هـ ق  286کارشان چنان باال گرفت که به سال . کردند ضریح و سنگ بودند مسخره می

سپاه خلیفه را شکستند و نابود کردند چنانکه ) م900(هـ ق  287س دولت مستقلی بنیاد کردند و به سال خلیج فار

به سال . هاي دمشق رسیدند به شام ریختند و تا دروازه) م902(هـ ق  289به سال . فقط یکی از آن جمله زنده ماند

و سی . مکه را نیز چپاول کردند) م930(ق هـ  318به سال . بصره و سپس کوفه را غارت کردند)م924(ق هـ  312

ولی این تندروي  .بودهزار کس از مسلمانان را کشتند و غنایم بسیار گرفتند که پردة کعبه و حجراالسود از آن جمله 

با دعوتی که مالکیت و نظم عمومی را تهدید و آن پیروزیها نیروي نهضت را نابود کردند؛ مردم براي مقاومت 
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مبادي و روشهاي خشونت آمیز فرقه در قرن بعد به اسماعیلیان الموت انتقال یافت که به . کردند متحد شدند می

  .اند حشیشیه معروف شده

VI   - ادبیات

یات این قسم حوادث که نمود، اما در ادب در اسالم در زندگی و دین حوادثی وجود داشت که همانند نمایشنامه می

. ظاهراً با عقل سامی سازگار نیست موجود نبود، و نیز ادبیات اسالم، چون دیگر ادبیات قرون وسطی، رمان نداشت

کسانی که به ایجاد کارهاي . ها از آن نوع بود که مردم باید بشنوند تا اینکه آهسته پیش خود بخوانند بیشتر نوشته

هاي  قصه. هاي پیچیده و حادثه دار تمرکز دهند تند ذهن خود را براي نوشتن قصهتوانس پرداختند نمی تخیلی می

دادند؛ ولی علما  کوتاه، مانند اسالم یا آدم ابوالبشر قدیمی بود و مسلمانان ساده با شوق و عالقۀ اطفال بدان گوش می

داستانهاي بیدپاي . هزار و یکشب بودهاي کوتاه داستانهاي بیدپاي و  معروفترین قصه. بردند آن را به صف ادبیات نمی

بعداً اصل . در قرن ششم از هند به ایران آمد، به زبان پهلوي ترجمه شد، در قرن هشتم از پهلوي به عربی راه یافت

  .سانسکریت آن از میان رفت و از روي متن عربی تقریباً به چهل زبان نقل شد

لذهب و معادن الجوهر از یک کتاب فارسی به نام هزار افسانه در مروج ا) م957ق و  هـ 346متوفا به سال (مسعودي 

دانیم این نخستین ذکري است که از  تا آنجا که می. گوید یا هزار قصه، و ترجمۀ عربی آن الف لیله و لیله، سخن می

در طرح کتاب، به طوري که مسعودي شرح داده، همان است که . آید کتاب هزار و یکشب در متون قدیم به عمل می

یابیم که یک سلسله داستانهاي قدیم هندي را، که قسمتی از آن در دنیاي شرق نیز رواج  الف لیله و لیله عربی می

توان به طور قطع گفت هر  اي با مجموعۀ دیگر اختالف داشت، تا آنجا که نمی داشت، فراهم آورده بود و هر مجموعه

. گوید موجود بوده است اي که مسعودي از آن سخن می هاي مجموعه قصه که در الف لیلۀ کنونی هست جزو قصه

رسید، از شام براي  نمی 1536میالدي یک نسخۀ ناتمام از الف لیله که تاریخ آن به پیش از  1700کمی پس از سال 

ها و توصیفی که از زندگی داخلی مسلمانان  آنتوان گاالن، خاورشناس فرانسوي، فرستاده شد، و تخیالت عجیب قصه

میالدي نخستین ترجمۀ  1704گاالن به سال . اي مطالب مبتذل آن، گاالن را مجذوب کرد و، محتمال پارهداشت 

این کتاب توفیقی بیش از انتظار یافت و به همۀ زبانهاي اروپایی ترجمه شد، و . اروپایی هزار و یکشب را منتشر کرد

داستانهاي بیدپاي و . چهل دزد سخن همی گفتند کودکان همۀ ملل از سندباد بحري و چراغ عالءالدین، علی بابا و

داستانهاي هزار و یکشب از همۀ کتابهاي جهان به استثناي کتاب مقدس، که آن نیز یک کتاب شرقی است، بیشتر 

نثر ادبی اسالم صورتی از شعر است، زیرا ذوق عرب به احساس قوي متمایل است و ادبیات فارسی به .خواننده دارد

گوییم هر دو قوم زبان عربی داشتند و به اقتضاي طبیعت آن  در زمانی که از آن سخن می. قه داردسخن آراسته عال

شد، و به این جهت نثر  کردند، زیرا به موجب قواعد تصریف خیلی کلمات به حروف مشابه ختم می دار می نثر را قافیه

متوفا به (بدیع الزمان همدانی . تمایل داشتندو قصه سرایان به نثر مسجع  واعظان و خطیبان. ادبی غالباً مسجع بود

مقامات وي مجموعۀ سرگذشتهایی است که از . مقامات خود را به همین روش نوشت) م1008هـ ق ،  398سال 

در آن زمان عقول مردم خاور . کند سر و سامان، که ظرافت و هوش بیشتر از اخالق نکو داشت، نقل می زبان آشفتۀ بی

دم دیگر پیش از اختراع چاپ، زیر نفوذ مسموعات بود و به نظر بیشتر مسلمانان ادبیات نزدیک، مثل همۀ مر

نوشتند تا به صداي بلند یا به آواز خوانده شود، و در  قصیده را می. اي که نقل کنند اي بود که بخوانند یا قصه قصیده

در میان مسلمانان نیز چون طبقۀ  .شد همۀ دیار اسالم همه کس از خلیفه تا کشاورز از استماع آن طربناك می

یکی از سرگرمیهاي عمومی طبقۀ متعلم این بود که یکی بیت شعري . ساموراي ژاپن کمتر کسی بود که شعر نگوید
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اي را که دیگري آغاز کرده بود تکمیل کند، یا به رقابت دیگران یک قطعۀ غنایی یا نکتۀ شعري به بدیهه  یا قطعه

هاي مشکل همچشمی داشتند؛ بسیاري از آنها به تفنن در وسط و آخر شعر قافیه  ن و قافیهشاعران در ابداع وز. گوید

.آوردند؛ اقسام وزن و قافیه در شعر فراوان شد و در پیدایش قافیه در شعر اروپایی مؤثر افتاد می

که یکصد شارمند  شاید در هیچ تمدن و به هیچ عصر حتی تمدن چین در ایام لی پو و توفو و تمدن وایمار، هنگامی

ابوالفرج اصفهانی . و ده هزار شاعر داشت، شماره و آثار شاعران به میزان تمدن اسالم در عصر عباسیان نرسیده باشد

دلیل غنا . در اواخر این دوران بسیاري از آثار شاعران را در کتاب اغانی فراهم آورد) م967-897ق،   هـ 356 – 284(

شاعران ناشر تبلیغات مختلف بودند، مردم از  .استدانیم این کتاب بیست مجلد و تنوع شعر عرب همین بس که ب

خلفا در مقابل قصایدي که به ستایش و . خریدند هجو تندشان بیمناك بودند و اغنیا مدح ایشان را شعر به شعر می

گویند هشام خلیفه . دادند شد مناصب عالی و عطایاي کافی به شاعران می ن گفته میتمجید اعمال یا مدح قبیلۀ ایشا

از حسن . اي را به یاد آرد و هر کس به طلب حماد فرستاد که هم شاعر و هم روایتگر بود خواست قصیده یک بار می

) دالر 237‘500(دینار  50‘000اتفاق، وي همۀ قصیده را به یاد داشت و چون براي خلیفه بخواند، خلیفه دو کنیز و 

شعر عرب، که سابقاً براي بدویان . گمان نداریم هیچ یک از شاعران دوران ما این قصه را باور کنند. بدو جایزه داد

بیشتر به . شد، اکنون روي سخن با قصر خلفا و وابستگان دربار داشت و کار آن به تکلف کشید صحرا خوانده می

بدین . پرداخت، عمدتاً مجامله بود، و خلوص کمتر داشت ذال به صناعت لفظی میصورت توجه داشت و به حد ابت

گفتند شاعران بزرگ جز به  جهت کشاکشی میان طرفداران شهر کهنه و نو رخ داد و نقادان آزرده دل به شکوه می

  . اند به وجود نیامده] ص[دوران پیش از حضرت محمد 

در شعر عرب تمایالت صوفیانه کمتر بود، والبته این قصه . ازگار استعشق و جنگ بیش از موضوعات دینی با شعر س

داد، و وقتی دوران  شاعر عرب نشید جنگ و عاطفه و احساسات درونی را ترجیح می. دربارة شعر فارسی صادق نیست

وصف  شاعران اسالم در. گرفتند فتوح اسالم به سر آمد شاعران از زن بیش از موضوعات جنگی و دینی الهام می

زیباییهاي زن ـ موي غالیه بوي، چشمان گوهروش، لبان عناب رنگ، و تن سیمین ـ سخن گفتند، و در صحرا و هم 

در شهرهاي مقدس اسالم اشعار تغزلی به وجود آمد، و در عرف فیلسوفان و شاعران ادب به معنی آداب عشق و رفتار 

ها  اسپانیا و از آنجا به ایتالیا و پرووانس رسید، و زبانها و قریحهاین معنی از راه مصر و افریقا به سیسیل و . عاشقان شد

.به شعر موزون و مقفا گویا شد

حسن بن هانی که موهایی مجعد و فرو ریخته تا شانه داشت، و به نام ابونواس معروف شد، ایرانی نژادي بود که به 

دهد  در حوادثی که هزار و یکشب به آنها نسبت میبغداد رفت و از مقربان هارون شد؛ شاید هم یکی دوبار با خلیفه 

غالباً خلیفه را از شرابخواري علنی و زندقه و رسوایی . ابونواس به شراب و زن و آواز دلبسته بود. شرکت داشته بود

ر کار ابونواس به تدریج توبه کرد و آخ. خلیفه بارها او را به زندان فرستاده و باز رها کرده بود. کرد خود خشمگین می

رفت تسبیح و قرآن همراه داشت، ولی مجامع پایتخت بیشتر به واسطۀ  تا آنجا که هر جا می  مردي فضیلت شعار شد،

  :اشعارش که سخن از شراب و گناه داشت به او عالقه داشتند

  اي سلیمان، براي من نغمه بخوان

  …! و از این شراب به من بنوشان
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  وقتی پیمانه به گردش افتاد

  ه من بده؛بگیر و ب

  دم را دیدي که وقتی سپیده

  در جامۀ روشن عیان شد

  جامی به من بده تا مرا

  از اذان مؤذن سرگرم کند 

  :هر چه توانی گناه کن

  .که به حضور خدایی بخشنده خواهی رسید

  وقتی به پیشگاه او شدي بخششی خواهی دید،

  و با خدایی بزرگ و تونا برخورد خواهی کرد؛

  آن خوشیهاآنگاه از پشیمانی 

  اي، انگشت خواهی گزید  که از بیم جهنم رها کرده

داند، اما  در دربار سیف الدوله شاعري بود که اروپا تقریباً چیزي دربارة او نمی. در دربارهاي کوچک نیز شاعران بودند

مسلمانان به نام وي احمد بن حسین نام داشت ولی به نزد . شمارند اعراب علی االطالق او را بزرگترین شاعر خود می

در کوفه زاده شد، در دمشق علم ) م915(هـ ق  303متنبی به سال . معروف است» مدعی پیغمبري«متنبی یعنی 

او نیز چون . آموخت؛ آنگاه دعوي پیامبري کرد، او را بگرفتند و بعد آزادش کردند، و به دربار امیر حلب اقامت گرفت

گرچه زندگی را در خور شأن خود . خواند کرد و قرآن نمی گرفت و نماز نمی اعتنا بود، روزه نمی ابونواس به دین بی

الدوله قصایدي سروده که به قوت  دربارة پیروزیهاي سیف. دانست، به سرگرمی لذات از اندیشۀ خلود آسوده بود نمی

زبان انگلیسی  لفظ و کمال معنی چنان است که در میان خوانندگان عرب زبان رواج فراوان دارد، و ترجمۀ آن به

:از اشعار او یکی این بیت معروف است که سبب هالك وي شد. میسر نیست

  اسب و شب و صحرا و شمشیر و نیزه

  .شناسند و کاغذ و قلم، مرا می

و قصه چنان بود که جمعی از دزدان بدو هجوم بردند و او خواست بگریزد، اما غالمش این شعر تفاخر آمیز را به 

هـ ق،  355(خواست رفتارش با گفتارش مناسب باشد، بجنگید و زخم برداشت و کشته شد  ه مییادش آورد؛ شاعر ک

www.IrPDF.com



١٩۵١

وي در چهار . هشت سال بعد در معره، نزدیک حلب، ابوالعالي معري، عجیبترین شاعر عرب، از مادر زاده شد). م965

هاي خطی  کوشید و از نسخهسالگی چشم خود را بر اثر ابتالي به بیماري آبله از دست داد، ولی در طلب علم 

خواست به خاطر سپرد، و در قلمرو اسالم سفر کرد و از استادان مشهور علم آموخت؛ آنگاه به  کتابخانه هر چه می

اش سی دینار، یعنی ماهانه دوازده  در مدت پانزده سال اول که به به معره آمده بود، ساالنه. زادگاه خویش بازگشت

شهرت وي با اشعارش در اقطار اسالم . که خرج خادم و عصاکش او نیز از همین پول بود دالر امریکایی، بیشتر نبود

به بغداد رفت، و ) م1008(هـ ق  399به سال . گفت با گرسنگی دست به گریبان بود رفت، اما چون مدیحه نمی می

  عار او منعکس شده است،شاید در پایتخت با عقاید شکاکان، که در اش. شاعران و عالمان مقدمش را گرامی داشتند

ولی تا پایان عمر زندگی  درآمدبه معره بازگشت و به شمار ثروتمندان ) م1010(هـ ق  402به سال . آشنایی یافت

  رد بلکه از خوردن شیر و تخمخو وي گیاهخوار کامل بود؛ نه تنهاگوشت حیوان و پرنده نمی. اي داشت فیلسوفانۀ ساده

طیور و عسل زنبور نیز دریغ داشت، و به نظر وي گرفتن این چیزها از حیوانات عین غارت بود؛ بدین جهت در 

گفت باید کفش  می. کرد برد و زنان را از داشتن لباس پوستی منع می پوشش خویش نیز پوست حیوان به کار نمی

به گفتۀ یکی از پیروان صمیمی وي یکصد و هشتاد . چهار سالگی در گذشتمعري در هشتاد و . چوبین به پا کرد

  . اش بودند و هشتاد و چهار تن از علما بر قبرش مرثیه گفتند شاعر در تشییع جنازه

ابوالعال در این . قطعه شعر است که به عنوان لزومیات معروف شده است 1592شهرت وي در مغرب زمین به سبب 

. عران، از زن و جنگ سخن نیاورده، بلکه جسورانه از مهمترین مسائل زندگی سخن گفته استاشعار، چون دیگر شا

آیا باید پیرو وحی باشیم یا عقل؟ آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ آیا پس از مرگ زندگیی هست؟ آیا خدایی هست؟ 

ول براي دوري از خطر مرگی است گوید که این تظاهر احتیاطی معق کند، ولی می شاعر گاه به گاه به ایمان تظاهر می

کنم؛ و وقتی از یقین سخن دارم، آهسته  وقتی از محال سخن دارم، صداي خود را بلند می«: که مایل بدان نیست

هرگز کسان را از کنه دین « :شمارد در بعضی سخنان خود امانت و راستی و درستی مطلق را نامناسب می» .گویم می

معري به طور وضوح بدبین و شکاك است و به عقل » .اي ی، خود را نابود کردهخویش خبردار مکن؛ اگر خبر ده

. ایمان دارد نه به وحی

  گروهی امید دارند که در میان مردم بیزبان

  .پیشواي ناطقی به پا خیزد

  این پنداري نابجاست، پیشوایی جز عقل نیست،

  …. که صبح و شب مشورت تواند داد

  آن را بپذیریم؟آیا گفتار راوي درست است تا 

  یا اینهمه اباطیل و افسانه است؟

  اند که این دروغ است ولی عقلها مقرر داشته
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  .و عقل درختی است که میوة آن راستی است

  در جوانی، بسا هنگام بر دوستانم

  که در ایمان همسانم نبودند افترا بستم؛

  .ولی اکنون روحم نشیب و فراز بسیار دیده

  . ر چه هست نام است و بسجز عشق ه  اینک، نزد من،

به هنگام وعظ مسجدها را از «گیرند و  کند که مطامع پست انسان را به استهزا می شاعر به علماي دین اعتراض می

  .بهتر است» خورند کسانی که در میخانه به نغمۀ مغنیان شراب می«، ولی رفتارشان از »کنند ترس پر می

  کسانی را که دینشان

  .ن است اطاعت مکندامی براي باج گرفت

  بی گفتگو، مذهبها وسیلۀ جلب دنیا

  .براي رؤسا هستند

  چرا از آن دروغها که پیوسته بر منبرها

  رود؟ گویند منبرها از جا نمی

  سخت مگیر که تو مرد آزاد

  کند گري که زنان را وعظ می از حیله

  .اي فریب خورده

  کند، صبحگاهان شراب را به شما حرام می

  فراغت شراب راو شبانگاهان به 

.نوشد خالص و مخلوص و پیاپی می

  .رود در طلب مطامع پست است و به منبر می

  .تا از قیامت براي مردم سخن کند و آنها را بترساند
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  اما قیامتی را که حیات آن را براي

  . کند باور ندارد کسان مجسم می

کند که از ارتکاب هیچ گناهی در راه  یح میاند تقب کسانی را که به دوران وي بر اماکن مقدس مکه نظارت داشته

کند که وقت خویش را به کار حج تلف نکنند، و به یک  مستمعان خود را نصیحت می. اند تحصیل مال دریغ نداشته

  .دنیا قناعت کنند

  در داخل مکه بدترین کسانند

  .که نه حمایتگرند و نه غیرت دارند

  داران حرم، مردان، شبیه پرده

  ه سوي کعبه رو آورند،وقتی گروهها ب

  بپا خیزند و مردم را گروه گروه

  .الحرام رانند و خود مست باشند به بیت

  اگر پول بگیرند، همه را، اگر هم

  .دهند یهود و مسیحی باشند، راه می

  اي که زیارت سنگهاي خانه

  خورند، چه سود دارد؟ در پناه آن شراب می

  گویم، به گفتۀ مردانی که نامشان را نمی

  .حرم باقیماندة بتان و بت سنگان قدیم است رکن

  .آنچه دانیم جسم پس از روح ادراکی ندارد

  آیا وقتی روح از جسم دور شد، ادراکی خواهد داشت؟ 

  کنیم و خندة ما سفاهت است؛ خنده می

  حقاً مردم جهان باید بگریند،
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  شکند که گویی زمانه ما را چنان در هم می

  . اره ما را به قالب نخواهند ریختهایی هستیم که هرگز دوب شیشه

اگر مرا به فرمان خدا سفالی کنند که در تطهیر به کار رود، شاکر و خشنود خواهم «: رسد و آخر به این نتیجه می

داند و با وجود این منکر خداست تعجب  به وجود خداي حکیم و توانا ایمان دارد؛ از طبیبی که تشریح می» .بود

در همین زمینه نیز » .در عجبم که درس تشریح خوانده و با وجود این منکر خالق است از کار طبیب«: کند می

  » …. اخالق ما به اختیار ما فاسد نشده است، بلکه تقدیر موجبات آن را فراهم کرده است»  :کند اشکاالتی طرح می

  کنیم، دنیا گناه ندارد و بی جهت آن را مالمت می

  .مالمت در خور من و توست

  و شراب و پیمانه و شرابخوار، انگور

کدام یک را مالمت باید کرد، شرابگیر یا شرابخوار را؟

مردمان در فطرت نسبت به هم ظالمند، ولی در عدالت آنکه ظلم را آفرید تردید «: و با طنزي نظیر ولتر گوید

  :آنگاه با خشمی چون دیدرو گوید» .نیست

  !بس کنید، بس کنید! اي گمراهان

  ما حیلۀ گذشتگان است؛که دینهاي ش

  خواستند به وسیلۀ آن مال بیندوزند،

  . و بمردند و رسم لئیمان از میان برخاست

شاعر از دروغگویی و خشونت کسان رنجیده خاطر بود و از مردم گوشه گرفت و بدبینی بر او غلبه یافت و نزد 

  :به نظر وي به اصالحات امیدي نیست، زیرا بدیهاي جامعه از طبیعت خلق زاده است. بود آتنیمسلمانان چون تیمون 

  .اند بدبختی را در زندگی براي مرد مقرر کرده

  .و ناچار به قضاي محتوم خواهد رسید

  .کنی گناه روزگار چیست که آن را مالمت می

  .کنند این فرزندان حوایند که ستم و گناه می

  ، تو که به کار و بار این مردم واقف و دانایی،خدایا
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  چه وقت از این جهان خواهم رفت؟

  خدایا چه وقت از این دنیا خواهم رفت؟

  . که اقامت من در آن طول کشید

آزار،  از این رو بهتر است که انسان از جهان گوشه گیرد و تنها سرکند و جز یک دو دوست را نبیند و، چون حیوان بی

آمد، زیرا از وقتی از مادر بزاد همواره در  به گفتۀ او، بهتر این بود که انسان اصال به دنیا نمی. ن زندگی کنددور از کسا

  .محنت و رنج است تا به آرامش مرگ برسد

  …زندگی بیماریی است که دارویش مرگ است 

  همه کس، آن که در خانۀ خویش است و آن که غریب است،

  .رو سوي مرگ دارند

  .مانند ما هر روز به جستجوي خوراك استزمین نیز 

  …. آشامد خورد و می و از گوشت و خون این مردم می

  کند گویی هاللی که جلوه می

  اي از کار درآمده است، منحنی شده است؛ به دست مرگ، که نیزه

  گویی سپیده دم شمشیري است، و صبحگاهی

  .ستکه در کار مرگ تیزپنجه است آن را از غالف بیرون کشیده ا

  توانیم، مانند طرفداران صمیمی  توانیم از دست مرگ بگریزیم، ولی می به گفتۀ او ما نمی

.شوپنهاور، فرزند نیاوریم و قلمرو مرگ را محدود کنیم

  خواهید به فرزندان خویش در عمل ثابت کنید اگر می

  کند که چقدر دوستشان دارید، خرد حکم می

  . که آنها را به دنیا نیاورید

انگیزتر و مختصرتر و حکمت  هاي قبور غم ه نصیحت خویش عمل کرد و نوشتۀ قبرش را، که از همۀ نوشتهخود ب

  :آمیزتر است چنین نگاشت
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  این جنایت را پدرم در حق من کرد،

  . ولی من در حق کسی نکردم

ید سنی، که پس از تجدید قدرت عقا. دانیم چقدر از مسلمانان با معري در این افکار شک آمیز شریک بودند ما نمی

روزگار وي انجام گرفت، نقش صافی عمدي یا غیر عمدي ادبیات منتقل شده به نسل آتی را ایفا کرد و ممکن است 

. ما را به این بیراهه بکشاند که افکار شکاکانۀ قرون وسطی در جهان اسالم را، چون جهان مسیحیت، ناچیز بینگاریم

پس از آنها تفوق االهیات و خاموش شدن صداي فلسفه موجب آن شد  3د؛شعر عربی با متنبی و معري به اوج رسی

که شعر عربی نشان عدم خلوص و ضعف احساس و لفاظی تکلف آمیز بگیرد و به صورت قصاید کم رونق درباري 

 کرد و یک در همین اثنا نهضت و تجدید فعالیت ایران براي آزادي از تسلط اعراب حمیت مردم را تحریک می. درآید

گفتند؛ از قرن  زبان فارسی کامال مغلوب زبان عرب نشده بود و مردم بدان سخن می. آورد جنبش واقعی به وجود می

دهم بتدریج این زبان موجودیت خود را تثبیت کرد و زبان حکمت و ادبیات شد و در عصر سامانیان و غزنویان مظهر 

ایۀ خوبی از کلمات عربی به دست آورد و خط زیباي عربی پس از آنکه سرم. استقالل فرهنگی ایرانیان به شمار رفت

بزرگترین مظاهر نهضت ایران ساختمانهاي باشکوه و شعر . را به کار گرفت، به صورت زبان فارسی کنونی درآمد

همه شاعران ایران مثنوي یا شعر داستانی و رباعی را نیز به قصیده، قطعه، و غزل افزودند؛ در ایران . دار آن بود دامنه

  .چیز، از تمایالت وطنی و احساس و فلسفه و فساد و صالح، به زبان شعر گفته شد

گفت، نغمه  آغاز شد که در دربار سامانیان در بخارا بالبداهه شعر می) م940هـ ق،  329متوفا در (نهضت از رودکی 

، از دقیقی شاعر خواست که در همین شهر بود که یک نسل بعد امیر نوح، پسر منصور. نواخت خواند، و چنگ می می

داستانهاي قدیم ایران را در این ) م651هـ ق،  31حدود سال (دانشور . خداي نامه یا سیرالملوك را به نظم درآرد

پس از او . خویش از پا درآمد دقیقی هزار شعر گفته بود که به دست یکی از بندگان مقرب .بودکتاب فراهم آورده 

  .فردوسی این کار را به انجام برد و هومر ایران شد

پدرش در دربار . زاده شد) م940(هـ ق  329حدود سال ) نزدیک مشهد(ابوالقاسم منصور بن حسن در شهر طوس 

م اوقات فراغ را به ابوالقاس. سامانیان منصب دولتی داشت و براي پسر خود ملکی در باژ، نزدیک طوس، به جا گذاشت

پس، درصدد برآمد از این داستانهاي . گذرانید و کتاب خداي نامه توجه وي را جلب کرد جستجوي آثار قدیم می

ـ   منثور یک حماسۀ ملی بسازد، و کتاب خویش را شاهنامه نامید و به رسم شاعران براي خود تخلصی ـ فردوسی

فردوسی پس از بیست و پنج سال کوشش مستمر، . لک خود گرفته استاختیار کرد، شاید این تخلص را از باغستان م

به این امید که کار خود را به ) م999هـ ق،  390(نخستین طرح حماسۀ خود را آماده کرد؛ آنگاه به غزنه رفت 

.سلطان محمود وحشت انگیز اهدا کند

اگر این . همواره در دربار سلطان بودند یکی از مورخان پیشین ایرانی بتأکید گفته است که در غزنه چهار صد شاعر

گفته درست باشد، وجود این شاعران در راه منظور فردوسی مانعی بزرگ بود؛ مع ذلک، او توانست توجه وزیر را جلب 

اي براي شاعر  بنابر روایات، محمود در قصر خود جاي آسوده. کند که نسخۀ قطور را به حضور سلطان تقدیم کند

روایتهاي گوناگون . ري فراوان مواد تاریخی در دسترس وي نهاد که همه را به حماسۀ خود بیفزایدفراهم کرد و مقدا

که در این زمینه در دست است همه بر این نکته اتفاق دارند که محمود وعده داد در مقابل هر بیت شاهنامه یک 
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بیت کامل کرد  60‘000شاهنامه را در  فردوسی مدتی نامعلوم کوشید و -4.به شاعر عطا کند) دالر 4,70(دینار طال 

خواست مبلغ موعود را براي  محمود می. و به حضور سلطان محمود فرستاد) م1010هـ ق،  400حدود سال (

. فردوسی بفرستد، ولی بعضی درباریان این مبلغ را گزاف دانستند و گفتند فردوسی شیعه و بدعتگذار معتزلی است

او خشمگین شد و عطاي سلطان . براي شاعر فرستاد) دالر 30‘000(درهم نقره  60‘000در نتیجۀ گفتار آنها محمود 

شش ماه در دکان یک کتابفروش نهان شد تا عمال محمود، . را میان حمامی و فقاعی تقسیم کرد و به هرات گریخت

طبرستان، پناه برد و  شیرزادآنگاه به دربار شهریار، امیر . که مأمور دستگیري وي بودند، از یافتنش نومید شدند

شهریار که از خشم سلطان بیمناك بود آن قطعه را به . اي بساخت و ضمن آن محمود را بسختی هجا گفت قطعه

ایم  این دوران کرده اگر این ارقام را باور کنیم و تقویمی که از آن نسبت به پول. درهم بخرید و نابود کرد 100‘000

پس از آن فردوسی به بغداد رفت . درست باشد، باید بگوییم که در ایران قرون وسطی شاعري کار پرسودي بوده است

. در این وقت پیري هفتاد و شش ساله بود. سپس به طوس بازگشت 5و در آنجا داستان یوسف و زلیخا را به نظم آورد؛

د شعري شنید و از قوت و فصاحت آن در شگفت شد و از گویندة آن پرسید؛ ده سال پس از بازگشت به طوس، محمو

چون بدانست که شعر از فردوسی است، از اینکه وعدة خویش را با شاعر وفا نکرده بود پشیمان شد و چند شتر که 

ی وقتی کاروان اي که متضمن عذرخواهی بود، براي او فرستاد؛ ول دینار طال نیل به بار داشت، و نامه 60,000معادل 

).م1020هـ ق،  411(بردند  به طوس رسید، فردوسی درگذشته بود و جنازة شاعر را می

حقاً این کاري بزرگ است که شاعر . شاهنامه، اگر از جهت حجم هم باشد، یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان است

مصرع  120,000گذشت کشورش را در مسائل عادي و کارهاي آسان را رها کند و، با صرف سی و پنج سال عمر، سر

این پیر سالخورده دلباختۀ وطن خود بود و . بدین طریق شاهنامه از مجموع ایلیاد و ادیسه درازتر است. به نظم آورد

یک نیمۀ حماسه صرف دورانهاي داستانی . ورزید به همۀ تفصیالت تاریخ آن، اعم از افسانه یا حقیقت، عشق می

دیانت زردشت، و از جمشید بزرگ، نوادة » آدم«گوید؛ از کیومرث؛  اي اوستا سخن می نهشود و از اشخاص افسا می

  :و جهان در حکومت وي روي سعادت دید …سال فرمانروایی جهان کرد  700کیومرث، که 

  نبد دردمندي و بیماریی      ندیدند مرگ اندر آن روزگار

اعت مالک الرقاب سر زد و به جرم حق ناشناسی ولی جمشید پس از چند قرن سلطنت فریب شیطان خورد و از اط

در خور عقاب شد؛ پنداشت که در جهان کس چون او نیست، دعوي خدایی کرد، و تصویر خویش را بفرستاد تا مردم 

شود، زال به کنیزي  وقتی رستم پانصدساله می. رسیم بعد به قهرمان داستان، رستم پسر زال، می. او را پرستش کنند

رهاند؛ آنگاه در  کند و آنها را از مرگ می زاید؛ رستم به سه پادشاه خدمت می برادر رستم از او می بازد و دل می

عمر رخش وفادار وي نیز چون عمر خودش دراز است و در پهلوانی نیز . گیرد چهارصد سالگی از پیکارجویی کناره می

در . د عالقه و شوخ طبعی شاعر استاین اسب نیز، چون هر اسب خوب در نظر یک ایرانی، مور. همسنگ اوست

هاي زیباي عشقی نیز هست که در آن، چون اشعار غنایی و قهرمانی قرون وسطی، زنان مورد احترامند،  شاهنامه قصه

از جمله شاهزاده سودابه، که در پرده بود تا کسی جمالش را نبیند . هاي دلفریبی از زنان زیبا تصویرشده است و نمونه

ولی عشق در زندگی رستم اهمیت چندانی ندارد، زیرا به نظر . ن خورشید در پس ابر، نهان بودو از مردان، چو

ضمن جنگی در مناطق   اما رستم،. فردوسی ممکن است محبت پدر و فرزندي در جانها از محبت جنسی مؤثرتر باشد

تهمینه فرزندشان سهراب را بزرگ  شود، و آنگاه از او جدا می. دهد دور، به عشق یک دختر ترك به نام تهمینه دل می

کند؛ دلش از غم لبریز است، ولی میان همگنان از غرور سربلند است؛ با پسر جوان از پدرش، که محل او را  می
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شوند و، بی خبر از حقیقت کار، به  پدر و پسر در اثناي جنگ ایران و توران رو به رو می. گوید داند سخن می نمی

گوید زندگی خود را به خطر  کند و به او می تم از شجاعت جوان پاکیزه روي حیرت میرس. بندند جنگ هم کمر می

دارد؛ و به هنگام مرگ  جنگد و زخمی کشنده برمی کند و دلیرانه می اما جوان این پیشنهاد را با تحقیر رد می. نیندازد

فهمد که پسر خویش  وان پیروز میگوید که بیشتر از همه غمش این است که پدر خود رستم را ندیده است، و پهل می

این یکی از جالبترین . رسد رود و خبر به مادرش می اسب سهراب بدون سوار به اردوگاه ترکان می. را کشته است

.هاي حماسه است صحنه

  برآورد بانگ غریو و خروش

  زمان تا زمان زو همی رفت هوش

  ز بس کو همی شیون و ناله کرد

  همه خلق را چشم پر ژاله کرد

  بیفتاد بر خاك و چون مرده گشت

  تو گفتی همی خونش افسرده گشت

  به هوش آمد و باز نالش گرفت

  بر آن پور کشته سگالش گرفت

  ز خون او همی کرد لعل آب را

  به پیش آورید اسب سهراب را

  به مهر اسب او را به بر درگرفت

  بمانده جهانی بدو در شگفت

  بیاورد آن جامۀ شاهوار

  اندر کنار گرفتش چو فرزند 

رود و وحدت داستان از احساس وطن  اي می اي به حادثه داستان همه روشن است و خواننده بسرعت از حادثه

ما، چون مردم قدیم که وسایل کافی براي وقت گذرانیشان . شود محبوب، که در هر شعر نمودار است، ادراك می

وانیم و همۀ شاهانش را به خاك سپاریم؛ ولی مگر هیچ اختراع نشده بود، فرصت کافی نداریم که همۀ شاهنامه را بخ

هاي داستانی را فقط کسانی  ایم؟ این حماسه یک از ما همۀ ایلیاد یا ادیسه یا کمدي االهی یا بهشت مفقود را خوانده
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ما، پس از خواندن دویست صفحۀ شاهنامه، از قصۀ . توانند خواند که قدرت درك زیباییهاي آن را داشته باشند

هاي خوشنوا و  شویم، زیرا ما ایرانی نیستیم و نغمه روزیهاي رستم بر دیوان، درندگان، جادوگران، و ترکان ملول میپی

ایم و، مانند ایرانیان که در یک استان کشورشان نام رستم را به سیصد دهکده  دلچسب شعر اصیل فارسی را نشنیده

شمالی و (جهان متمدن در آسیا و اروپا و امریکا ) م1934(هـ ش  1312به سال . اند، زیر نفوذ آن نیستیم داده

  .هزارة شاعري را که در مدت هزار سال کتاب وي غذاي روح ملت ایران بوده است جشن گرفت) جنوبی

VII   - هنر  

مجسمه سازي و نقاشی را تحریم ] ص[گویند محمد . تنداعراب هنگامی که شام را گشودند، به جز شعر، هنري نداش

البته براي [و همو موسیقی و لباس ابریشمی و زیور طال و نقره را  6کرده و آن را در شمار بت پرستی دانسته بود؛

اعراب بتدریج این تحریم را نادیده گرفتند؛ مع . دانست تحریم کرد، چه این لوازم تجمل را مایۀ سستی می] مردان

به عالوه، خود اعراب تا کمی پیش بدوي . لک، هنر اسالمی در آغاز به معماري و سفالکاري و تزیینات انحصار داشتذ

بدین جهت، اشکال و رسوم . یا تاجر بودند، ذوق هنري عالی نداشتند، و به قصور خود در این زمینه معترف بودند

اقتباس کردند؛ به اقتضاي سلیقۀ خود در آنها تغییراتی  النهرین، ایران و هند را هنري روم شرقی، مصر، شام، بین

المقدس و مسجد  الصخره در بیت نقشهاي قبۀ. دادند؛ و هم از این کشورها هنرمندان و صنعتگران را به کار گرفتند

از هاي کاشیکاري آشور و بابل قدیم، و نیز  اعراب، در مناطق خاوریتر، از شیوه. ولید دوم در دمشق کال رومی بود

مسلمانان پس از آنکه در قلمرو ایران بسیاري از . شیوة معماري کلیساهاي ارمنی و نسطوري موجود، استفاده کردند

آثار ادبی و هنري ساسانیان را محو کردند، تازه از اهمیت ستونها، طاقهاي ضربی و مدور، نقشهاي گل بوته، و اشکال 

شیوة تزیین عربی تقلید صرف نبود، ترکیبی ماهرانه از . دار شدندهندسی که شیوة معروف تزیین عربی از آن زاد خبر

هنر اسالمی که از قصر الحمراي اسپانیا تا تاج . کاست اشکال مختلف بود که اقتباس از ملل دیگر از اهمیت آن نمی

هاي برجسته و  همحل هند رواج گرفت از حدود زمان و مکان فراتر رفت، اختالف نژادها و اقوام را نادیده گرفت، و شیو

اي بهتر از آن به وجود  کرد، و تا آن وقت شیوه گوناگون ابداع کرد؛ با ظرافت کامل احساسات انسانی را تعبیر می

.نیامده بود

ها براي آن ساخته  خانه. هنر معماري اسالمی، مثل بیشتر معماریهاي عصر ایمان، تقریباً یک هنر دینی صرف بود

هاي خدا، دست کم از درون، نمونۀ زیبایی  اه و ناچیز خود را در آنجا بگذراند، ولی خانهشد که انسان زندگی کوت می

ها، و باروهاي برجدار سخنها  ها، آبنماها، مخزنهاي آب، حمامهاي عمومی، قلعه با وجود این، از پلها، آبراهه. جاوید بود

ندسان و معمارانی به پا کردند که در قرن اول این تأسیسات را مه. شنویم، که از آثار آن جز اندکی به جا نیست می

صلیبیون در حلب و بعلبک و دیگر . پس از فتوح اسالم بیشترشان مسیحی، ولی در دورة بعد غالباً مسلمان بودند

هاي مزغلداررا از آنجا آموختند و بیشتر طرحهاي  شهرهاي مشرق اسالمی بناهاي جنگی ممتاز یافتند و فایدة قلعه

از  .قصر اشبیلیه و قصر الحمرا در غرناطه، هم قلعۀ جنگی و هم قصر بود. رشان را از دشمنانشان گرفتندقالع کم نظی

قصرهاي اموي جز کمی نمانده است، از آن جمله یک بناي ییالقی در قصیر عمره در صحراي شرقی بحرالمیت است 

ۀ مورخان، قصر عضدالدوله در شیراز سیصد به گفت. که از بقایاي آن حمامهاي گنبددار و دیوارهاي گچبري به جاست

اي از رنگهاي جالب رنگ کرده  هر اطاق را با مجموعه.و شصت اطاق داشت که هر یک خاص یکی از روزهاي سال بود

یک اطاق وسیع دو طبقه، که قبه و طاقنماهاي زیبا داشت، خاص کتابخانه بود و، به گفتۀ یکی از مورخان . بودند

تردید وصف شهرزاد از شهر بغداد آمیخته به  بی. اش در آن کتابخانه نباشد ی نبود که یک نسخهپرشور مسلمان، کتاب
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ثروتمندان مسلمان در ییالق ویالها، و در شهر . دهد تخیل است، ولی شکوه تزیینات داخل قصر را بخوبی نشان می

دار و  اً بهشتی بود که بستانهاي چشمههاي ییالقی حق باغ خانه: در شهرها نیز باغهاي بزرگ داشتند. قصرها داشتند

در آنجا سایبانها . دار و درختان میوه و جوز داشت نهرها و آبنماها و استخرهاي کاشی و گلهاي کمیاب و اشجار سایه

ایرانیان به گل بسیار دلبسته بودند و . مند توانستند شد ه زحمت آفتاب، از هواي آزاد بهر به پا بود که اهل قصر، بی

گل صد پر . شهرت گل سرخ شیراز و فیروزآباد جهانگیر بود. داشتند ل را با تشریفات مجلل و باشکوه به پا میعید گ

. کردند هایی بود که خلفا و شاهان از آورندة آن قدردانی می از جمله هدیه

ا گل، تیر و شاخۀ خانۀ فقیران مانند امروز بناهایی مستطیل بود که با خشت و مالط گل به پا کرده و سقف آن را ب

هاي بهتر یک صحن سر باز داخلی داشت که احیاناً حوضی و  خانه. درخت، برگ خرما، و پوشال پوشانیده بودند

. درختی نیز در آن بود، و گاهی چند ستون چوبی و یک ایوان سرپوشیده مابین حیاط و اطاقهاي نشیمن داشت

. شد ، زیرا خانه حصار عزلت بود و براي آرامش و امن به پا میساختند ها را کمتر وصل یا مشرف به خیابان می خانه

گرفتند، از آنجا فرار  ها درهاي مخفی داشت تا اهل خانه اگر مورد هجوم یا در خطر دستگیري قرار می بعضی خانه

ن بود که قسمتی خاص زنا  ها، به جز خانۀ فقیران، در خانه. کنند، یا محبوب محرمانه از آنجا درآید، و بیرون رود

شدند دو طبقه بودند که  ها که به سبک نو بنیاد می لولۀ آب و فاضالب نبود؛ بعضی خانه. احیاناً حیاط مستقل داشت

همۀ . اي مشرف به حیاط در یک طبقه اطاق گنبدداري براي نشیمن عمومی خانواده بود، و در طبقۀ دیگر باالخانه

دادند و از گرما جلو  اي چوبی داشتند که روشنی را به داخل راه میه هاي خیلی فقیر، پنجره ها، به جز خانه خانه

ها را بسیار زیبا  این پنجره. توانستند برون را ببینند و از آنجا دیده نشوند گرفتند، و کسانی که درون خانه بودند می می

ها بخاري  خانه. رفتندحفاظ سنگی یا فلزیی را که بعدها مایۀ تزیین قصور و مساجد شد از روي آن گ. ساختند می

کشیدند و  اطاقها را گچ می. شد سوخت گرم می دیواري نداشت و به وسیلۀ منقل دستیی که زغال چوب در آن می

گاهی یک یا دو صندلی نیز بود، ولی مسلمانان . شد زمین با قالی دستباف فرش می. کردند معموال به چند رنگ می

زمین اطاق از سه طرف به قدر یک پا بلندتر بود و ایوانی تشکیل . یننددادند روي قالی چهار زانو بنش ترجیح می

ها اطاق خواب نبود؛ مانند مردم ژاپن، روزها لوازم خواب را  در این گونه خانه. نهادند داد که روي آن چند بالش می می

. اي براي کتاب یاناً قفسهلوازم مطبخ، چراغها، و اح: نهادند؛ اثاث خانه ساده بود پیچیدند و در جاي مخصوص می می

.نیاز است مشرق زمینی به سبب سادگی نیازمندیهایش بی

شد؛ او  مال و کوشش وي به بناي آن صرف می. براي مسلمان فقیر و پرهیزکار همین بس بود که مسجد زیبا باشد

د، و همۀ مردم کر اي پیشکش خدا می برد و مسجد را چون قالیچه همۀ هنر و صنعت خود را در آنجا به کار می

ساختند که از همه طرف  معموال مسجد را در نزدیک بازار شهر می. ور شوند توانستند از این زیبایی و شکوه بهره می

نوعاً مسجد از بیرون چندان مجلل نبود، به جز نماي رو به رو، از بناهاي مجاور امتیازي . آسان بدانجا توان رسید

هدف مسجد نقشۀ آن را معین کرده . شد مصالح بنا آجر بود، که با گچ بندکشی می. نداشت و غالباً بدانها پیوسته بود

حوضی در وسط براي وضو، و یک ایوان ستوندار   بود؛ یک صحن مربع که جمعیت نمازگزار در آن جا توانست گرفت،

ناي اصلی مسجد در قسمتی از صحن، رو به مکه، ب. در یک طرف صحن داشت که پناهگاه و سایبان و محل درس بود

. ایستادند اي مسقف و محصور و مربع بود و نمازگزاران در آنجا به صفهاي بلند رو به قبله می شد که محوطه به پا می

همیشه از آجر ساخته شده بود؛ بناي گنبد چنان بود که به تدریج ردیف   گاهی باالي این بنا گنبدي بود که تقریباً

چنانکه در معماري ساسانی و . پوشانیدند آوردند و این پیش آمدگی را با گچ می آجر را کمی به طرف داخل پیش می

رومی معمول بود، پایۀ مربع را به وسیلۀ چند سه گوشه به هم پیوسته یا با طاقنماهاي کوچک به گنبد مدور اتصال 
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زیگورات بابلی و برج ناقوس مهمترین امتیاز مسجد مناره بود؛ ظاهراً مسلمانان شام طرح مناره را از برج . دادند می

مسلمانان ایران نیز شکل استوانه را از هند، و مسلمانان افریقا طرح منارة چهارگوش را از . کلیساهاي مسیحی گرفتند

شاید برجهاي چهار گوشی که معبد قدیم دمشق بر آن استوار شده . چراغ دریایی معروف اسکندریه اقتباس کردند

پیرایه بود، و دقت بنا و ارتفاع آن در  در عصر اول اسالمی مناره ساده و بی. اند ثر داشتهبود در شکل منارة اسالمی ا

قرون بعد بیشتر شد و بالکنهاي کوچک ظریف و قوسها و کاشیکاري را بدان افزودند، تا آنجا که فرگسن دربارة آن 

زیبا و متنوع به داخل مسجد تزیینات دل انگیز و » .از همۀ برجهاي معماري جهان زیباتر است«: گفته است

هاي رنگارنگ براي پنجره و قندیل  موزائیک و کاشی براق براي کف مسجد و تزیین محراب، و شیشه. اختصاص داشت

ازارة دیوارها از مرمر زیباي الوان بود؛ طاقنماي . کردند هاي گرانبها فرش می صحن را با قالی و قالیچه. رفت به کار می

ها با چوب و عاج و منبت و فلزات  در و سقف و منبر و کتیبه. آراستند هاي عربی می با نوشته ها را محراب و کتیبه

. بردند منبر از چوب بود و در ساختن و آراستن آن با عاج و آبنوس دقت فراوان به کار می. یافت منقش زینت می

اي از خوشنویسی و ظرافت هنري بود، بر  اي بود که یک نسخه از کتاب خدا را، که طبعاً نمونه نزدیک منبر چهار پایه

نمودار قبله یعنی جهت مکه طاقنمایی بود که در داخل دیوار ساخته بودند و محتمال از محراب . آن نهاده بودند

بردند و آن  صنعتگران و هنروران همۀ کوشش خود را در تزیین محراب به کار می. کلیساهاي مسیحی گرفته شده بود

اه و نمازگاه و کلیسا و معبد یهود، به کاشی و موزاییک و تصویر گل و بوته و نقشهاي برجسته و را، همانند قربانگ

.کردند طراحیهاي زیبا از معرق و گچ و مرمر و سفال و کاشی مزین می

به احتمال قوي، شکوه و عظمت شیوة تزیین عربی از آنجاست که سامیان تصویر انسان و حیوان را ممنوع کرده 

هنروران مسلمان، به تالفی این تحریم، طرحهاي فراوان از تصویرهاي غیر انسان و حیوان به وجود آوردند یا بودند و 

هنرمند در مرحلۀ اول در اشکال هندسی ـ خط، زاویه، مربع، مکعب، کثیراالضالع، مخروط، . از دیگران اقتباس کردند

ها  و از ترکیب این اشکال صدها طرح نو آورد و شبکهمارپیچ، دایره، و کره براي استعداد هنري خویش منفذي جست 

وقتی به اشکال گیاهی پرداخت، به کمک مواد مختلف، تاج گل و تاك و گل نیلوفر و خارنقش و . ها رسم کرد و ستاره

در قرن دهم از آمیزش همۀ اینها شیوة معروف تزیین عربی را به وجود آورد و خط . شاخ و برگ نخل را تصویر کرد

حروف کوفی را کشید یا به دو سو متمایل کرد و آن را . را نیز، که آرایش جالب و کم نظیري است، بر آن افزود عربی

وقتی مردم تا حدي به قیود و . ها آراست، و از حروف الفبا آثار هنري جالب و زیبا به وجود آورد ها و نقطه به دنباله

اي از تزیین آوردند و پرندگان هوا و حیوانات زمینی یا خیالی  تازههاي  اعتنا شدند، هنرمندان نمونه محرمات دینی بی

هاي هنر ـ خاتمکاري، مینیاتور، سفالکاري،  را تصویر کردند و، با هوش و عالقۀ فراوانی که به تزیین داشتند، رشته

داشت و یک طرح یا تقریباً همیشه اجزاي نقش از وحدت و نظم مایه . پارچه بافی، و قالیبافی ـ را روح تازه دادند

هیچ . یافت موضوع بر آن حکمروا بود که، چون یک نغمۀ موسیقی، از وسط به اطراف یا از اول به آخر بسط می

اي در قبال هنرمند مسلمان سخت نبود؛ چوب، فلز، آجر، گچ، سنگ، سفال، شیشه، و کاشی را براي تعبیر  ماده

  .برد ن به پایۀ آن نرسیده بود، به کار میاشکال و صور هنري خویش، که هیچ هنري حتی هنر چی

النهر، هند،  النهرین، ایران، ماوراء معماري اسالم از این هنر تزیینی کمک گرفت و در عربستان، فلسطین، شام، بین

مصر، تونس، سیسیل، مراکش، و اسپانیا مسجدها به پا شد که قوت و استحکام برون و زیبایی و ظرافت درون را با 

المقدس، رمله، دمشق، کوفه، بصره، شیراز، نیشابور، و  مسجدهاي مدینه، مکه، بیت: از آن جمله بود. هم داشت

اردبیل، مسجد جعفر در بغداد، مسجد بزرگ سامرا، مسجد زکریا در حلب، مسجد ابن طولون و جامع االزهر در 

تنها نام این مساجد را توانیم . قاهره، و مسجد بزرگ تونس، مسجد سیدي عقبه در قیروان، و مسجد ارزق قرطبه
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زیرا، از صدها مسجد که در این دوران ساخته شد، تقریباً از ده مسجد آثار قابل تشخیص به جا مانده است، و   گفت،

به دوران ما تنها در ایران، که قسمتی از قلمرو . بقیه را زمانه در نتیجۀ زلزله یا اهمال یا جنگها از میان برده است

رفت، و کشف آثار آن در زمینۀ رفع ابهام از  بناهاي مجللی کشف شده که سابقاً احتمال وجود آن نمیاسالم بوده، 

ولی این قضیه خیلی دیرتر از آنچه باید انجام گرفت، زیرا پیش از این  .رود میگذشتۀ ناشناس حادثۀ مهمی به شمار 

از شاهکارهاي معماري ایران به دست زمانه نابود شده و اثري از آن به جا نمانده است؛ همین قدر کافی است  بسیاري

اند؛  کند که در شکوه از مسجد مدینه و دمشق کم نبوده ایران از مسجدهایی یاد می  یادآوري کنیم که مقدسی دربارة

 و دیوارهایی که نقوش فرورفته داشت، از عجایب روزگار به گفتۀ او، مسجد نیشابور، با ستونهاي مرمر و صفحات طال

از مطالعۀ گچبریها و ستونها و سرستونها که از . بود، و در همۀ خراسان و سیستان مانند مسجد هرات نبوده است

در محراب مسجد ویرانۀ نایین به جاست، و نیز دو منارة زیباي دامغان، تصور مبهمی از زیبایی و جالل معماري ایران 

هنوز یک محراب با یک در زیبا به ) م1055(از مسجد جمعۀ اردستان ایران . توان داشت قرن نهم و دهم میالدي می

هایی که بعدها در طاقهاي گوتیگ ضربی و بازوهاي به هم پیوسته و طاقنماهاي متداخل و گنبد ترکدار  جاست و مایه

و بیشتر قصرها و مسجدهاي ایران، چون همه بناهاي  مصالح این مسجدها. نمودار گشت، در آنجا کشف شده است

النهرین، آجر بوده است، زیرا سنگ در آنجا کم و پرخرج بوده است و، به عکس، گل و آتش  قدیمی سومر و بین

هنرمند ایرانی از ردیفهاي آجر، به وسیلۀ سایه روشن، طرحهاي تازه، و ایجاد حاالت مختلف، تزییناتی به . فراوان

سفالگر ایرانی براي سردر مسجد و منبر و محراب معرقهاي . ده که در این مصالح ناچیز سابقه نداشته استوجود آور

در قرن یازدهم تزیین روکار با کاشی منقش براق معمول شد؛ بدین سان، . برد چند رنگ و کاشیهاي براق به کار می

.اه جالل و سرفرازي یافتدر قلمرو اسالم همۀ هنرها در خدمت مسجد به کار رفت و از این ر

پرستی از تراشیدن مجسمه ممنوع بود، کوشش خود را در راه ایجاد نقوش برجسته  ساز، که از بیم تجدید بت مجسمه

نمونۀ زیبایی از این گونه تزیین در قصر . به کار انداخت و از تراش سنگ و گچبري اشکال فراوان به وجود آورد

در صحراي شام در مشرق ناحیۀ شرق اردن بنیاد کرد و ناتمام ) م743(هـ ق  125زمستانی ولید دوم، که به سال 

ها و گلهاي  العاده زیبایی از سنگ تراشیده داشت که نقش آن سه گوشه دیوار قصر ازارة فوق. ماند، به جا مانده است

به برلین  1904به سال  این شاهکار زیبا. اي از گل و میوه و طیور و حیوان و نقوش عربی داشت سرخ داشت و حاشیه

ها، درها، حایل، بالکن، طاق، میز، رحل،  نجاران پنجره. برده شد و از خطر احتمالی در جنگ دوم جهانی محفوظ ماند

بردند، که نمونۀ آن در لوحی که در  ساختند و در تزیین آن کمال ظرافت را به کار می منبر، و محراب را زیبا می

هنرورانی که به منبتکاري عاج و چوب . توان دید در موزة مترپلیتن نیویورك است میتکریت به دست آمده و اکنون 

ها و اثاث و ظروف و تصاویر را با نقشهاي فرو رفته و برجسته تزیین  اشتغال داشتند با هنر خود مساجد و قرآن

فلورانس است و گویند از مصنوعات آن دوران فقط یک رخ شطرنج به جا مانده که اکنون در موزة ملی . کردند می

فلزکاران مسلمان این . ن الرشید در قرن نهم میالدي براي شارلمانی هدیه فرستاد مربوط به شطرنجی است که هارو

هنر دقیق را از ساسانیان گرفتند و با مفرغ و برنج یا مس چراغ، جام، کوزه، سبو، قدح، طشت، و منقل به شکل شیر، 

ر ساختند و احیاناً شکلهاي بدیعی بر آن نقش کردند که نمونۀ آن را بر روي چراغی افعی، ابوالهول، طاووس، و کبوت

کردند و  بعضی هنروران نقش فرورفتۀ فلزات را با طال یا نقره پر می. توان دید که در بنگاه هنر شیکاگو هست می

ند و به نقوش برجسته یا فرو ساخت شمشیر دمشقی را از فوالد آبدار پر می. ساختند کارهایی فلزي به شیوة دمشق می

خالصۀ سخن، فلزکاران . کردند آمد، تزیین می رفته با خط عربی یا اشکالی که از خطوط طال و نقره به وجود می

.مسلمان در این رشته به جایی رسیدند که باالتر از آن متصور نبود
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فتند، شیوة سفالکاري اسالم در آسیا و وقتی عصر فتوحات اسالمی به سر رسید و مسلمانان فرهنگ بالد مفتوح را گر

آقاي فریدریش زاره در سامرا . النهرینی، ایرانی، و چینی مایه گرفت افریقا و اسپانیا از شیوة مصري، یونانی، رومی، بین

ظروف ایران و اسالمی در آغاز به . هایی از چینی ظریف به دست آورده است سفالهایی از دورة خاندان تانگ با نمونه

در بغداد و سامرا و ري و بسیاري شهرهاي دیگر کارگاههاي . هاي چینی اقتباس شده بود آشکار از نمونه طور

ظرفهاي . توانستند بسازند در قرن دهم سفالکاران ایران همه گونه ظرف به جز چینی می. سفالکاري به وجود آمد

ت کم یکی از چهل دزد بغداد در آن جا که دس«سفالین اشکال فراوان داشت؛ از سلفدان دستی تا گلدان بزرگ، 

سفال خوب ایران به قوت تصور و مهارت رنگ آمیزي و دقت صنعتی چنان است که تنها چینی و سفال » .گرفت می

سفالکاري مورد . برد، و شش قرن تمام در همۀ قلمرو جنوب و غرب فالت پامیر رقیب نداشت ژاپن از آن سبق می

هاي خوب آن دل بسته بودند؛ شاعرانی چون معري و عمر خیام  آوري نمونه خبه به جمععالقۀ ایرانیان بود و طبقۀ ن

به روایت بعضی نویسندگان، در قرن نهم یک مهمانی ترتیب داده . گرفتند تشبیهات و اشارات فلسفی خود را از آن می

  . شد که ضمن آن در وصف ظرفهاي سفالینی که بر سفره بود اشعاري بالبداهه گفته شد

سفالکاران سامرا و بغداد در همین قرن به ساختن سفال براق یا لعاب کاري امتیاز داشتند، و شاید خودشان آن را 

نهادند  کردند و دوباره آن را در کوره می نقوش سفال را با یک محلول فلزي بر سفال لعابدار رسم می. ابداع کرده بودند

به همین طریق، سفالکاران ظروف یکرنگ و . را براق و الوان کند تا رنگ به یک پوشش رقیق فلزي مبدل شود و لعاب

اي، زرد، و قرمز بود که رنگهاي گوناگون سیر و  آوردند که زیباتر از همه طالیی، سبز، قهوه زیبا یا الوان به وجود می

  رفت، به کار میلعاب براق به کاشیکاري، که در هنر قدیم بین النهرینی براي تزیین . رسید روشن آن تا یکصد می

افزوده شد و رنگهاي جالب کاشیهاي چهارگوش و ترکیب منظم آن سردر و محراب صدها مسجد و دیوار بسیاري از 

گري، که با سفالکاري پیوستگی داشت، شیوة مصر و شام را  مسلمانان در رشتۀ شیشه. قصرها را رونقی کم نظیر داد

گرفت، و شاید  ها زینت می شد و به وسیلۀ آویزها و نقشها و گل و بوته قندیلهاي درخشان با شیشه ساخته می. گرفتند

.مردم شام هنر میناکاري شیشه را، که در قرن سیزدهم به اوج کمال رسید، در همین دوران ابداع کردند

لیسایی اگر به یاد بیاوریم که نقاشی و مجسمه سازي در کلیساهاي کاتولیک تا چه حد رواج دارد ـ تا آنجا که هیچ ک

خالی از آن نیست ـ و هم به یاد بیاوریم که این دو رشته هنر در نشر عقاید و داستانهاي مسیحی تا چه حد مؤثر 

مائده، (سازي را حرام کرده  البته قرآن مجسمه. کنیم که چرا نظیر آن در اسالم نیست العاده حیرت می بوده است، فوق

ولی دربارة نقاشی چیزي نگفته است، فقط حدیثی منسوب به عایشه هست که گوید پیامبر نقاشی را نیز حرام  ،)89

 7.سازي را منع کرده است به همین جهت مقررات اسالم ـ هم مذهب سنی و هم شیعه ـ نقاشی و مجسمه. کرده بود

اند  تورات و تعلیمات یهودي نیز نظیر دارد، از آنجا آمده است که معتقد بوده فرمانشاید این تحریم، که در ده 

بعضی از عالمین . کند هنرمند با ساختن نمونۀ موجودات زنده به کاري که خاص خداوند متعال است دخالت می

شمارند، بعضی دیگر نقاشی حیوان یا انسان را بر  را مجاز می کنند و نقاشی جمادات االهی در این زمینه تساهل می

اعتنا بودند؛ شاهد سخن آنکه ولید  بعضی خلفاي اموي به این تحریم بی. دانند اشیاي غیرمتبرکه مشمول تحریم نمی

د، که ، با فرسکوهاي هلنیستی آراسته بو) م712(هـ ق  94اول قصر تابستانی خود را در قصیر عمره، در حدود سال 

در آنجا تصویر مردان را در حال تعقیب شکار، دختران را به حال رقص، و زنان را در حالت آبتنی، و خود او را بر 

. کردند، در قصرهاي خود اطاقهاي نقاشی شده داشتند خلفاي عباسی، که به تقوا تظاهر می. تخت نقش کرده بودند

اند، اجیر کرد تا بر دیوار قصر وي در سامرا مناظر شکار و  معتصم هنرورانی را، که به احتمال قوي مسیحی بوده

کشیشان و زنان برهنۀ در حال رقص نقاشی کنند؛ متوکل، که به تعقیب اهل زندقه پرداخته بود، به نقاشان رومی 
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که او محمود غزنوي قصر خویش را با تصویرهایی . اجازه داد تا بر این تصویرها مناظري از کلیسا و کشیشان بیفزایند

پسرش، مسعود، پیش از آنکه توسط ترکان سلجوقی از سلطنت . داد تزیین کرده بود و سپاه و فیلهایش را نشان می

هایی آراسته بود که از مندرجات کتابهاي ایرانی و هندي  خلع شود، دیوار اطاقهاي قصر خود را در هرات به منظره

تانها، دو تن از هنروران، در قصر یکی از وزرا، در زمینۀ نقاشی به گفتۀ یکی از داس. دربارة تهییج شهوت مایه داشت

یکی از آن دو گفت دختري را در حال رقص خواهد کشید که چنان . دقیق و مطابق طبیعت به رقابت برخاستند

نماید که از دیوار برون شده است، و دیگري گفت که کاري سخت تر از این خواهد کرد و دختر را به حالتی خواهد 

هر دو فکر خود را چنان خوب به عمل آوردند که وزیر خلعتهاي خوب به . خواهد داخل دیوار شود شید که گویی میک

کافی است بگوییم که، . اعتنایی به دستور تحریم وجود دارد شواهد فراوانی از بی. آنها داد و طالي بسیار بخشید

مع ذلک، . انگیز فراوان است گون نقاشی و به وضعی مسرتمخصوصاً در ایران، تصویر انسان و حیوان، به سبکهاي گونا

کردند، و همین قضیه مانع  مردم به تحریم معتقد بودند، تا آنجا که بعضیها شاهکارهاي هنري را ناقص یا معدوم می

اگر چه (قسمت اعظم کارهاي هنري منحصر به تزیین بود، و تصویر اشخاص ممنوع بود . پیشرفت هنر در اسالم شد

، و به همین جهت هنروران همه به تأیید و پشتیبانی شاهان و طبقۀ اشراف )ایم چهل تصویر ابن سینا را شنیده قصۀ

.اعتماد داشتند

هاي هنر روم  اي از اختالط عجیب شیوه از تصویرهاي دیواري این دوران جز تصویرهاي قصیر عمره و سامرا، که نمونه

مسلمانان، شاید در جبران این نقص، هنر مینیاتور را به . ده استشود، چیزي نمان شرقی و ساسانی محسوب می

هاي گوناگون رومی و ساسانی و  این هنر از شیوه. اي از زیبایی رسانیدند که در همۀ تاریخ مانند آن نبوده است مرحله

چون موسیقی  در قرون وسطی تزیین کتابهاي خطی با مینیاتور،. گرفت و ثمرات مختلف به بار آورد چینی مایه می

حمایت نگاهداري هنرور فقیر، که در نتیجۀ فقر و . مجلسی در اروپاي عصر جدید، خاص گروه معدود اشراف بود

در این . کرد که محتاج صبر و حوصلۀ فراوان بود، تنها از مردم ثروتمند ساخته بود عالقه به هنر بدایعی ایجاد می

زیر نفوذ گرفت و هنرور، از روي عمد، قواعد دیده را نادیده گرفت و از مرحله نیز هنر تزیینی تصویر کاینات زنده را 

هنرمند معموال یک موضوع با طرح اصلی را که فرضاً یک شکل هندسی یا یک گل بود . حدود مدل تجاوز کرد

حه پر آورد، تا آنجا که هر قسمت از صف داد و صدها تصویر گوناگون به وجود می گرفت و آن را بسط و توسعه می می

توانست کتابهاي غیر دینی  هنرمند می. شد از خطوطی که بدقت ترسیم شده بود و گفتی در متن فرو رفته است می

را به تصویر زن و مرد و حیوان در مناظر شکار و تفریح و عشق تزیین کند؛ اما شیوة تزیین همیشه یکی بود ـ 

اي داشت که  و شده بود و زیبایی مالیم و فوق العادهتصویري از خطوط دقیق و رنگهاي هماهنگ که گویی در هم مح

.شد مایۀ تمتع خاطر می

حروف . تنها در دیار چین نظیر این همکاري میان خط و تصویر بوده است. خوشنویسی جزء الینفک شیوة تزیین بود

خطاط هنرمند  .داري بود که اشکال معین و یکنواخت داشت کوفی در زادگاه خویش، یعنی کوفه، حروف خشن زاویه

اي نو داد، و خط  هاي کوچک جلوه این اشکال خشن و بیروح را با حرکات و عالیم تجوید و نقطه و مد و گل و بوته

حروف مدور و . هاي معمولی، خط نسخ مطلوبتر از کوفی بود در نوشته. کوفی یکی از وسایل تزیین معماري شد

از همۀ خطهاي جهان، . ن بودند و حاجت به اضافات دیگر نداشتندکششهاي افقی و انحنادار، خود به خود وسیلۀ تزیی

در قرن دهم خط نسخ در زمینۀ تزیین بنا و سفال . چه خط کتابت و چه خط چاپ، هیچ یک به زیبایی نسخ نیست

بیشتر کتابهاي اسالمیی که از قرون وسطی به جا مانده به خط نسخ است و قسمت اعظم . بر خط کوفی چیره شد

تزیین قرآن . رسانید ها قرآن است، زیرا نوشتن قرآن جزو اعمال شایسته بود که نویسنده را به ثواب می قیماندهاین با
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مینیاتوریستهایی . رفت به وسیلۀ تصویر، مخالف حرمت آن بود، ولی نوشتن آن به خط زیبا هنري شریف به شمار می

شدند، اما خوشنویسان همه جا  هاي ناچیز اجیر میساختند با دستمزد که بر عاج و چیزهاي دیگر گل و بوته می

بعضی شاهان و بزرگان خودشان . دادند خواستار داشتند و شاهان و امیران مالها و اموال و هدایاي فراوان به آنان می

اي از  در قرن دهم عده. رفت اي که به خط یکی از خوشنویسان بود گنجی گرانبها به شمار می قطعه. خوشنویس بودند

هاي خطی زیبا، که بر کاغذ پوستی و با مرکب  وستاران کتاب بودند که همۀ وقت زندگی خود را در میان نسخهد

از کتابهاي آن دوران تعداد کمی به جا مانده و . گذرانیدند سیاه و کبود و بنفش و قرمز یا طالیی نوشته شده بود، می

. رسد می) م784(هـ ق  168ه هست، و تاریخ آن به سال قدیمتر از همه قرآنی است که در دارالکتب المصریۀ قاهر

العاده به  کردند و در کار جلدسازي ذوق و مهارتی فوق اگر به یاد بیاوریم که کتابها را با پوست نرم و محکم جلد می

از آغاز  مبالغه توانیم گفت که کتابهاي اسالمی آراستند، بحق و بی بردند و آن را با نقشهاي دقیق و زیبا می کار می

کیست که اکنون انتظار داشته باشد که کتابش با این . اند قرن نهم تا قرن هجدهم از همۀ کتابهاي جهان زیباتر بوده

  رونق و شکوه منتشر شود؟

بافی  نقشهاي ظریف در پارچه. همۀ هنرها در کار تزیین زندگی اسالم و ترقی آن به اوج زیبایی به کار گرفته شده بود

. کرد بست، یا بر سردر بناها و نماي محرابها تجلی می آمیخت، یا به وسیلۀ آتش بر سفال نقش می می با خط به هم

کاست، بلکه قدر صنعتگر  گذاشت، این از مقام هنرور نمی اگر تمدن قرون وسطی بین صنعتگر ماهر و هنرور فرق نمی

  .برد ماهر را باال می

بافت که عامۀ مردم به کار  هاي عادیی می بافنده، پارچه. ترقی کند هدف هر صنعتی این بود که به مرحلۀ هنر زیبا

شد که مهارت و هنر و رؤیاهاي  کار سفالکار نیز به همین منوال بود، ولی گاه می. شد بردند و بزودي فرسوده می می

ا نقش بدیع و داد و مصنوع خود را ب خود را در جامه، پرده، قالی، مفرش، پارچۀ زربفت، و حریر گلدار جلوه می

وقتی مسلمانان، شام، مصر، . ماند آراست که براي چند قرن به جا می رنگهاي درخشان مطلوب مشرق زمین چنان می

ایران، و ماوراءالنهر را گشودند، منسوجات رومی، قبطی، ساسانی، و چینی شهره بود و خیلی زود مسلمانان صنایع 

هاي ابریشمی را، که پیامبر پوشش آن را حرام  گاههاي اسالمی پارچهاین مناطق را آموختند، و مدتی نگذشت که کار

خواستند گناهان جسم و روحشان را ببخشد، از  بفراوانی تولید کردند و مردان و زنان، که از خدا می بود،کرده 

چندي طول . داد ترین عطایی بود که خلیفه به خدمتگزاران خویش میخلعت گرانبها. پوشیدن آنها دریغ نورزیدند

هاي تافتۀ حریر در اروپا براي  پارچه. نکشید که مسلمانان قرون وسطی در سراسر جهان بازرگانان معتبر ابریشم شدند

وزستان که از اي و حریر موجدار بغداد، پارچۀ خ هاي پشمی شیراز، پارچۀ پرده رفت؛ پارچه لباس زنان به فروش می

شد، قالی صور، جانمازي بخارا، و حریر  بافتند، پوشش هودج که در خراسان بافته می کرك شتر و پشم گوسفند می

اي به جا نیست، و ما فقط  روزگار این همه را از میان برده است و از آن حتی نمونه. زربفت هرات شهرة آفاق بود

ضمن . اند تصور کنیم هاي قرون بعد و اوصافی که معاصران آورده نمونهتوانیم رونق و جالل این منسوجات را از  می

سکۀ طال، قیمت خلعتی که  400‘000«: ، یادداشتی است به این مضمون  الرشید به جا مانده اوراقی که از ایام هارون

  ».به جعفر بن یحیی بخشیده شد
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VIII - موسیقی  

البته تحریم موسیقی در قرآن . رفت م حرام بود، و گناه به شمار میسازي، در آغاز کار در اسال موسیقی، چون مجسمه

اند، وي از بیم نتایج آواز و رقص زنان  که به پیامبر نسبت داده 8نیامده است، ولی، به موجب یک حدیث مشکوك

المان دین و ع. کند بندوبار گفته بود که ابزار موسیقی مؤذن شیطان است و هر که را تواند به اطاعت وي جلب می بی

شد بیزار بودند، ولی بعضی از آنها موسیقی را خود به  پیروان مذاهب چهارگانه از موسیقی که مایۀ تهییج شهوت می

شراب «تر است، ضرب المثلی داشتند که  مردم، که معموال رفتارشان از عقایدشان عاقالنه. دانستند خود گناه نمی

موسیقی در همۀ مراحل زندگی اسالم نفوذ داشت و هزار » .دة آنهاستچون پیکر است و سماع چون روح، و مسرت زا

گران  در قصر امیران و بسیاري از قصور بزرگان، نغمه. و یکشب عربی را با نغمۀ عشق و جنگ و مرگ همراه کرده بود

نا، که صالحیت یک مورخ توا. گرفتند تا قصاید شاعران را به آواز بخوانند و کسان را به طرب آورند را به خدمت می

هاي موسیقی به نزد اعراب یافت  مقامی که رشته«: گوید انگیز می قضاوت در این گونه مسائل را دارد، سخنی حیرت

موسیقی عرب مهارت زخمه را بر حسن ترکیب آهنگها » .بمراتب باالتر از اهمیت آن در تاریخ هر منطقۀ دیگر بود

ور است؛  ه دارد و مایه و آهنگ آن از رونق و ظرافت خاص شرقی بهرهشمارد و به جاي نیم پرده، ثلث پرد مرجح می

موسیقی اسالمی به نظر ما . طبعاً گوش مردم مغرب زمین، بدون انس طوالنی، از درك خصایص آن عاجز است

کند، ولی مسلمین نیز موسیقی ما را، از لحاظ محدودیت  انگیز و عجیب و نامنظم جلوه می مکررات ساده و مالل

ظرافت تفکر . پندارند العاده، پیچیدگی بیحساب، و گامهاي تند و بیش از حد بلند آن معیوب می نگ، دقت فوقآه

گوید که به نغمۀ داوودي  سعدي از پسري سخن می. العاده داشت انگیز موسیقی عرب در روح مسلمانان اثري خارق

یکی » .لتی است که از استماع موسیقی حاصل شودحا«: غزالی در وصف وجد گوید. داشت مرغ هوا را از رفتار باز می

از مؤلفان عرب در کتاب خویش فصلی را به کسانی اختصاص داده است که از شنیدن موسیقی از خود رفته یا جان 

گرچه دین در آغاز کار موسیقی را ممنوع کرده بود، بعدها موسیقی در حلقۀ ذکر و مراسم درویشان به کار . اند داده

.رفت می

سیقی مسلمانان از آهنگها و فرمهاي قدیم سامی آغاز گرفت؛ آنگاه در نتیجۀ ارتباط با موسیقی یونانی که مایۀ مو

همچنان از موسیقی ایران و هند نیز مایۀ فراوان گرفت، و یک عالمت موسیقی و . آسیایی داشت، راه کمال پیمود

کتاب . و اخوان الصفا در این باب کتابهاي مفصل دارند کندي و ابن سینا. بسیاري قواعد را از یونانیان اقتباس کرد

بزرگ موسیقی فارابی معروفترین تألیفات قرون وسطی در موسیقی نظري است و اگر از همۀ کتابهاي موسیقی یونان 

ن مسلمانان از قرن هفتم موسیقی قابل ثبت را به وجود آوردند، و ظاهراً ای. که به ما رسیده برتر نباشد، کمتر نیست

عالیم ثبت موسیقی اسالمی طول مدت و اوج هر نغمه را نشان . میالدي معمول نشد 1190کار در اروپا قبل از سال 

  .داد می

مسلمین در حدود یکصد ابزار موسیقی داشتند که معروفتر از همه عود، لیر، چنگ، سنتور، و فلوت بود که احیاناً به 

گفتند که از  ود اقسام گوناگون داشت و عود بزرگ را کیتار میع. شد وسیلۀ بوق، دف، سنج، و طبل تقویت می

). کلمۀ دومی تحریف العود است(اند  انگلیسی را از عربی گرفته luteو  guitarکلمۀ . کیتاراي یونانی گرفته شده بود

شهرهاي  بعضی. ارغنون آبی و بادي نیز نزد مسلمین شناخته بود. نواختند بعضی از سازهاي زهی را با مضراب می

اسالمی، چون اشبیلیۀ اندلس، به ساختن ابزارهاي دقیق موسیقیی که از مصنوعات دیگر شهرها ممتاز بود اشتهار 

تقریباً همۀ سازها براي همراهی آواز یا مقدمۀ آن بود و معموال فقط چهار یا پنج ساز را با هم به کار . داشتند
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بنا بر روایتهاي مکرر، ابن سریج، موسیقیدان مدینه، . فتگو هستهاي مفصل نیز در متون گ بردند، ولی از دسته می

. نخستین بار باتون را براي رهبري دستۀ موسیقی به کار برد

با وجود عالقۀ فراوانی که مسلمانان به موسیقی داشتند، مقام موسیقیدانان، به استثناي هنروران معروف، در نظر 

به  9انگیز را بیاموزد؛ کرد که این هنر جالب دل از مقام خود تنزل میاز طبقۀ نخبه کمتر کسی . ایشان حقیر بود

به نظر بعضی فقها، شهادت موسیقیگر در محکمه . همین جهت، در خانۀ بزرگان موسیقیگري خاص کنیزان بود

بود و رقص گاهی شهوت انگیز . رفتند گرفتند و به اجاره می رقص نیز خاص کنیزان بود، که تعلیم می. پذیرفته نبود

امین خلیفه مجلس رقصی ترتیب داده بود که همه شب ادامه داشت و عدة زیادي کنیز در . احیاناً جنبۀ هنري داشت

پردازان را ارج  وقتی اعراب با یونانیان و ایرانیان ارتباط یافتند، موسیقیدانان و نغمه. آنجا به رقص و آواز مشغول بودند

سلیمان بن عبدالملک براي یک مسابقه . دادند قیگران بزرگ عطاهاي خوب میخلفاي اموي و عباسی به موسی. نهادند

هایی  ولید دوم براي آوازه خوانی مسابقه. جایزه معین کرد) دالر 10,000(نقره   سکۀ 20,000میان موسیقیگران مکه 

شاید این ارقام به عادت بود ـ ) دالر 150,000(سکۀ نقره  300,000ها  داد و جایزة اول یکی از این مسابقه ترتیب می

هارون الرشید . مهدي یک آوازه خوان مشهور مکی را به دربار خویش خواند. آمیز باشد مردم مشرق زمین مبالغه

درهم مقرري ماهانه برایش  10,000بدو بخشید و ) دالر 75,000(درهم  150,000ابراهیم موصلی را به دربار آورد و 

هارون چنان به موسیقی دلبسته بود که، برخالف رسوم . درهم جایزه داد 100,000معین کرد و در مقابل یک آواز 

ابراهیم صدایی نیرومند داشت که به . طبقاتی، این موهبت را در برادر پدري خود، ابراهیم بن مهدي، تشویق کرد

راهیم موصلی رسید، و جالب توجه آنکه وي یک نهضت ابداعی بر ضد مکتب قدیم اسحاق بن اب میزان هشت دانگ می

کنم که قلمرو  خواند، احساس می هر وقت براي من آواز می«: گفت مأمون دربارة وي می. در موسیقی پدید آورده بود

  . شود من وسیعتر می

این حکایت، که مخارق شاگرد ابراهیم موصلی نقل کرده است، به وضعی جالب کیفیت اجتماع اسالمی را نمودار 

براي آنکه هدف حکایت را در . ه موسیقی در جان شخص مسلمان چه نفوذي داشته استدارد ک سازد و معلوم می می

  :یابیم الزم نیست که حتماً آن را باور کرده باشیم

اگر امیرالمؤمنین اجازه فرماید به رصافه روم و تا «: صبحگاه بدو گفتم. شبی با امیرالمؤمنین تا صبح به شراب بودیم

بیرون آمدم و در راه . و به حاجبان گفت که مرا آزاد بگذارند» بسیار خوب«: گفت» .مهنگام بیداري ایشان هوا بخور

زنبیلی به دست داشت، پیش میوه فروش ایستاد و یک به و یک . اش آفتاب روشن بود کنیزي دیدم که گویی چهره

اي مادر فالنی، کجا «: گفت. من نیز به دنبال او رفتم. انار و یک گالبی هر کدام به یک درهم خرید و به راه افتاد

و من » .اي مادر فالنی، برگرد مبادا کسی ترا ببیند و خونت بریزد«: گفت» .خانم به دنبال شما«: گفتم» آیی؟ می

آنگاه به در . چون به عقب نگریست و مرا بدید، ناسزایی زشت گفت. او جلوتر بود. رفتم ناچار عقب کشیدم و از دور می

خورشید باال آمد و . رفت و در بسته شد و من نیز پهلوي در نشستم و عقلم خیره شده بودبزرگی رسید و به درون 

کمی بعد دو جوان که گویی ماه تابان بودند سوار دو االغ بیامدند و اجازة ورود گرفتند و به درون . روزي گرم بود

ا آوردند، بخوردیم و دست بشستیم؛ غذ. من هم با ایشان وارد شدم و پنداشتم که صاحبخانه مرا خواسته است. رفتند

و او کنیز را بخواند و همان بود که » .اگر کرم کنی«: گفتند» خواهید فالن کنیز بیاید؟ می«: آنگاه صاحبخانه گفت

آورد؛ عود را به کنار گرفت و آواز خواند و حاضران به طرب آمدند و  دیده بودم، و کنیزي دیگر از دنبال عودش را می

سپس آهنگی دیگر بخواند و » .از استاد من مخارق است«: گفت» این آهنگ از کیست؟«: و گفتند شراب نوشیدند
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از «: گفت» این آهنگ از کیست؟«: باز به او گفتند. نگریست شراب بنوشیدند و طرب کردند، اما کنیز با تردید مرا می

این آهنگ از «: یدند و پرسیدندآنگاه آهنگ سوم را بخواند و طرب کردند و شراب نوش» .استادم مخارق است

و او تارها را محکم کرد و از » .کنیزك کوك را محکم کن«: من گفتم» .از استادم مخارق است»  :گفت» کیست؟

من مضراب خواستم و آهنگی را که کنیزك در آغاز خوانده بود بخواندم و آنها . مقامی که در آن بود برون شد

ترا به «: ش از آن آهنگ دوم و سوم او را بخواندم و عقلهاشان خیره ماند و گفتندبرخاسته و پیشانی مرا بوسیدند؛ پی

و قصۀ » .ام من طفیلی شده«: گفتم» چه شد که اینجا آمدي؟«: گفتند» .من مخارقم«: گفتم» خدا تو کیستی؟

خریدند و من  هم میدر 30,000دانید که این کنیز را به  می« :صاحبخانه به دو دوستش گفت. خویش را با آنها بگفتم

 10,000درهم به عهدة ما و  20,000«: و دو دوست وي گفتند» .کنیز را به او بخشیدم«: گفت. بله«: گفتند» ندادم؟

هاي دیگر که  هاي گرانبها و هدیه و کنیز ملک من شد؛ تا عصر به نزد ایشان بودم و با کنیز و جامه» .به عهدة تو باشد

خانم دوباره بگو که «: گفتم رسیدیم، می م، و چون به جاهایی که به من ناسزا گفته بود میبه ما داده بودند بیرون آمد

کرد تا به در قصر رسیدیم و به حضور  دادم که تکرار کند و او تکرار می کرد و من قسمش می و او شرم می» چه گفتی

اي امیرالمؤمنین «: گفتم. گفتن گرفترفتیم و همچنان دست کنیز به دست من بود امیرالمؤمنین که مرا دید، ناسزا 

و احضارشان کرد » .ما رفتار آنها را تالفی خواهیم کرد«: و قصه را براي او نقل کردم، بخندید و گفت» .کمی صبر کن

. درهم عطا کرد 100‘000درهم و به من  30‘000درهم و به هر یک از دو جوان  40‘000و به صاحبخانه 

  یادداشتها

اگر . کشته شده است) هـ ق 168(زیرا اوست که در این سال . مؤلف بشار پسر برد طخارستانی استگویا مقصود  – 1

بشار شاعري هجوگو و بدکردار . برتر است و نه سر او را بریدند» قرآن«چنین باشد نه بشار ادعا کرد که شعر وي از 

و البته در برتر دانستن . گفت اهی بد میستود و گ گاهی خلفا را می. بود که هیچ کس از سر زبان وي ایمنی نداشت

اما سبب کشتن او این بود که چون یعقوب پسر داوود به وزارت مهدي رسید بشار . کرد ایرانی از عرب فروگذاري نمی

بشار برافروخت و وزیر و خلیفه را سخت . یعقوب به وي اعتنایی نکرد. بدو متوسل شد تا او را به خلیفه نزدیک سازد

زیر از او به خلیفه شکایت کرد و او را زندیق خواند، و مهدي دستور کشتن او را داد؛ لیکن گفت نخست و. هجو گفت

  .او را تازیانه زنند و چون هفتاد تازیانه بدو زدند مرد

. گویا بین جعفر کذاب و اسماعیل بن جعفر خلط کرده است. دانم نویسنده این نظر غلط را از کجا گرفته نمی – 2

ن جعفر مردي پارسا بود و چون جنازة او را عریض به مدینه آوردند، امام صادق با پاي برهنه او را مشایعت اسماعیل ب

.اند علماي شیعۀ امامیه عموماً او را ممدوح دانسته. کرد

آیا او سراسر دیوان متنبی و همۀ شعرهاي . دانم موجب پیدایش این احساس در نویسنده چه بوده است نمی – 3

در شعر ابوالعالء » ماهوي«هاي  ء معري را از نظر گذرانده و سپس چنین نظري داده است؟ اگر از مناقشهابوالعال

براي شعر او » اوج«بگذریم، تردیدي نیست که اندیشۀ فلسفی او در شعرهایش به کمال رسیده و استعمال کلمۀ 

غیر از گزافه بافیها و مدحهاي بیمعنی چه اي از شعرها که رنگ فلسفی دارد  بجاست، اما در دیوان متنبی جز پاره

اي از عقابها در پی آنهاست که  افتند دسته الدوله به راه می چون سپاهیان سیف«: توانیم ببینیم، مانند این شعر می

  :، نظیر آنچه انوري ابیوردي سروده است»هاي آنان را بخورد گوشت کشته
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دیوان متنبی از چنین مضمونها پر  کاسه بود سفره و خوان را شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد و دام کز کاسۀ سر

توان گفت شعر متنبی نقطۀ اوج شعر عربی  توان گرفت، اما نمی ها را نادیده نمی البته ارزش ادبی این سروده. است

  .داست و با این قضاوت بر شعر طغرانی، شریف رضی، مهیار دیلمی، ابن فارض و دهها شاعر دیگر قلم بطالن کشی

هاي دولت شاه،  اگر بتوان واژة اتفاق را به کار برد، این اتفاق نظر جز در گذشتۀ دور، آن هم بر اساس نوشته – 4

. دست نداده، و تحقیقهاي بعدي دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی بی اساس بودن این نظر را به اثبات رسانده است

  .اي نداده بود را سروده بود و ابداً محمود بدو چنین وعده» هشاهنام«فردوسی پیش از آنکه به دربار محمود برسد 

یوسف «دهد  چنانکه تحقیقات متأخران، از جمله مرحوم عبدالعظیم قریب و آقاي دکتر صفا و دیگران، نشان می – 5

  .سرودة فردوسی نیست» و زلیخا

غیر انسان مسلماً حرام نیست و اطالق این گفته مورد تأمل است، چه کشیدن صورتهاي بی روح و جانداران  – 6

دانیم از نظر کم و کیف مورد  حرمت موسیقی هم چنانکه می. اند نقاشی از صورت انسان را نیز بعضی حرام ندانسته

توان حکمی کلی را به  خالصه آنکه یکباره نمی. اختالف فقهاست، و در این باره باید به نظر فقیهان مراجعه کرد

  .ادنسبت د) ص(پیغمبر اسالم 

  .6رجوع شود به توضیحات شمارة  – 7

حدیث دربارة حرمت موسیقی تنها یکی و آن هم مشکوك نیست، و حدیثهاي فراوان در این باره در فقه شیعی  – 8

  .و سنی موجود است؛ ولی چنانکه نوشتیم مسئله از جهت کمی و کیفی مورد خالف فقهاي مذاهب اسالم است

هاي متأخر شاید درست باشد، اما در عصر عباسیان و پس از آن از طبقۀ نخبه هم این  این اظهار نظر دربارة سده – 9

ابراهیم پسر مهدي که خلیفه زاده بود و خود نیز چند گاهی به خالفت منصوب شد از سرآمد . گرفتند فن را فرا می

  .رود موسیقیدانان به شمار می
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فصل سیزدهم

  اسالم در مغرب

  )م1086 – 641(هـ ق  479 – 21

  

I  - فتح افریقا  

تونس و مراکش، به . مصر در عصر اسالمی شکوه دوران فراعنه را تجدید کرد. خاور نزدیک قسمتی از قلمرو اسالم بود

شهرهاي قیروان و پالرمو و فاس تا مدتی رونق گرفتند و . پیشوایی اعراب، حکومت منظم ایام پیشین را باز یافتند

راندند، چون غوالن  مغوالن، که بر هند فرمان می. المی یکی از اوجهاي تاریخ تمدن بوددر دوران اس) اندلس(اسپانیا 

  .دادند ساختند و چون جواهرنگاران پرداخت می می

آوردند، عمروبن عاص، تقریباً هفت سال پس  در همان اثنا که خالد بن ولید و فاتحان دیگر دیار شرق را به اطاعت می

. سطین به مصر حمله برد و پلوزیوم و ممفیس را تصرف کرد و از آنجا به اسکندریه حمله برداز وفات پیامبر، از غزة فل

مصر گندم به قسطنطنیه . گاههاي دریایی داشت، و اعراب به نیروي دریاي محتاج بودند مصر بندرگاهها و تکیه

در نیروي استحفاظی خود به  از قرنها پیش، دولت روم شرقی اعراب را. داد، و عربستان به گندم احتیاج داشت می

مسیحیان پیرو مذهب وحدت طبیعت مصر از آزار . شدند گرفت، و اینان مانع پیشرفت فاتحان عرب نمی خدمت می

روم شرقی مرارتها چشیده بودند؛ بدین جهت، قدوم مسلمانان را با شادي پذیرفتند و در کار تسلط بر ممفیس به 

 21(وقتی این شهر پس از سیزده ماه محاصره به دست عمرو افتاد . تشان کردندآنان یاري دادند و به اسکندریه هدای

توان ثروت و عظمت و زیبایی این شهر را وصف کرد، همین  بزحمت می«: ، او به عمر بن خطاب نوشت)م641ق،   هـ

ت کنند و بر عمرو نگذاشت اعراب شهر را غار» .تماشاخانه دارد 400حمام، و  400قصر،  4.000گویم که  قدر می

آورد، نگذاشت پیروان  آنجا جزیه مقرر کرد و، چون از علت اختالفات دینیی که میان طوایف مسیحی بود سر در نمی

مذهب وحدت طبیعت از سایر فرق مسیحی انتقام بگیرند و، برخالف رسمی که فاتحان از دوران بسیار قدیم داشتند، 

.دشهر اعالم کرآزادي عبادت را براي همۀ مردم 

هـ  629ـ  558(آیا واقعاً عمرو کتابخانۀ اسکندریه را به سوختن داد؟ این قضیه اول بار در کتاب عبداللطیف بغدادي 

 – 1226هـ ق،  685 – 624(پس از آن ابن العبري . ، یکی از علماي اسالم، آمده است)م 1231ـ  1162ق، 

ام ابوالفرج یک تاریخ مختصر عالم به عربی نوشته بود، ، یک مسیحی یهودي نژاد از مردم مشرق شام، که به ن)م1286

قصه را با تفصیل بیشتر نقل کرد و گفت که یکی از مردم اسکندریه به نام یوحنا فیلوپونوس از عمرو تقاضا کرد 

دو روایت عمر ب اي به خلیفه نوشت و از او اجازه خواست، و به گفتۀ  هاي کتابخانه را به او ببخشد، عمرو نامه نسخه

کتابها، اگر مندرجات آن موافق کتاب خداست که احتیاجی بدان نداریم، و اگر مخالف آن است  اما دربارة«: جواب داد

  :کند و این حکایت افسانه مانند، این جواب افسانه آمیز را چنین خالصه می» .خورد؛ همه را بسوزان که به کار نمی

به گفتۀ ابن العبري، عمرو فران داد تا » .اب، یعنی قرآن، هستهمه را بسوزان که تمام مندرجاتشان در یک کت«
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کتابها را بین حمامهاي شهر توزیع کردند تا به جاي سوخت به کار رود، و تا مدت شش ماه طومارهاي پاپیروس و 

قسمت مهم ) 1: از جمله دالیل ضعف این روایت این است که). م642هـ ق،  22(کوره بود  4000پارشمن سوخت 

میالدي سوزانیده بودند؛  392بخانۀ اسکندریه را مسیحیان متعصب به دوران بطرك تئوفیلوس به سال کتا

میالدي قسمت اعظم آن از  642اعتنایی و دستبرد کسان بود و پیش از سال  باقیماندة کتابخانه همچنان مورد بی)2

کتاب عبداللطیف بغدادي فاصله بود، هیچ  در مدت پنج قرنی که از وقوع تا ثبت حادثۀ مفروض در)3میان رفته بود؛ 

اند، در صورتی که سعید بن البطریق، تاریخنویس مسیحی، که  یک از تاریخنویسان مسیحی دربارة آن سخن نیاورده

اسقف اعظم اسکندریه بود، فتح این شهر به دست اعراب را با تفصیل فراوان نقل کرده ) م933(ق  هـ 321از سال 

نابودي کتابخانۀ . پندارند پذیرند و آن را افسانه می غالب تاریخنویسان این قضیه را نمیبه همین جهت، . است

انگیز تاریخ جهان بود، زیرا، به اعتقاد علما، مجموعۀ کاملی از آثار  که بتدریج انجام شد، از حوادث غم 1اسکندریه،

ان مشوش و نامرتب به ما رسیده؛ و هم اشیل، سوفوکلس، پولوبیوس، لیویوس، تاسیت، و صدها مؤلف دیگر که آثارش

اي از آن به طور متفرق به جاست؛ و هزاران کتاب  اند و فقط شمه متن کامل آثار فیلسوفانی که پیش از سقراط بوده

  .در تاریخ یونان و مصر و روم، علوم طبیعی، ادبیات، و فلسفه همه در کتابخانۀ اسکندریه موجود بوده است

کرد و قسمتی از مالیاتهاي گزاف را به پاك کردن کانالها و تعمیر پلها و تجدید معبر آبی عمرو با عدالت حکومت 

ها از  پیوست و از آن طریق کشتی اختصاص داد به طول صد و سی کیلومتر که در ایام قدیم نیل را به دریاي سرخ می

. از شن پر شد و متروك ماند) م723(ق  ـ ه 104این معبر آبی بار دیگر به سال . مدیترانه به اقیانوس هند راه یافتند

اي براي مصر بنیاد کرد و آن را فسطاط نامید،  اردو زده بود پایتخت تازه) م641(هـ ق  21عمرو در جایی که به سال 

ـ 661هـ ق،  254ـ  21(مدت دو قرن تمام . که به معنی خیمه است؛ بعدها قاهرة کنونی را مجاور آن بنیاد کردند

.مقر کسانی بود که به نیابت خلفاي دمشق یا بغداد بر مصر حکومت داشتند فسطاط) م868

بایست  آورد که براي حمایت آن از خطر، فتوح دیگر می این نکته محقق است که هر فتحی حدودي تازه به وجود می

سپاهی صحرا را  40,000مسلمانان براي آنکه حدود باختري مصر را از حملۀ روم شرقی از کورنه حفظ کنند، با . کرد

شکافتند و تا برقه پیش رفتند و آنجا را گشودند و به نزدیکی کارتاژ رسیدند؛ سردار اسالم نیزة خویش را در محلی به 

هـ  50فاصلۀ صد و سی کیلومتر در جنوب شهر تونس کنونی به شن فرو برد و در آنجا اردو زد و قیروان را بنیاد نهاد 

امپراطور یونانی روم . کلمۀ قیروان تحریف کاروان فارسی است. شهرهاي اسالم شد که یکی از بزرگترین) م670(ق 

گشاید، آنجا را  دهد و راه اسپانیا را در مقابلشان می دانست سقوط کارتاژ نفوذ اعراب را بر مدیترانه استقرار می که می

ش، و براي دفاع شهر با آنها همکاري کردند؛ بربرها نیز موقتاً کینۀ رومیان را فرامو. با سپاه و نیروي دریایی مدد داد

از آن پس، شمال افریقا تا . کارتاژ به تصرف مسلمانان درنیامد) م698(هـ ق  79مقاومت به درازا کشید، و تا سال 

سواحل اقیانوس اطلس زیر نفوذ اسالم درآمد و بربرها، تقریباً به دلخواه، مطیع مسلمانان شدند و چیزي نگذشت که 

مصر، افریقیه، و مغرب : متصرفات افریقایی مسلمانان از لحاظ اداري به سه والیت تقسیم شد. اسالم گرویدندبه دین 

  .که مراکز آنها بترتیب فسطاط، قیروان، و فاس بود) مراکش(

این سه والیت در حدود یک قرن مطیع خلفاي مشرق بودند، ولی انتقال مقر خالفت به بغداد مشکالت ارتباط و 

 – 172(ادارسه در فاس پا گرفتند . نقل را بیفزود، و والیتهاي افریقایی یکی پس از دیگري استقالل یافتندحمل و 

؛ و طولونیان در مصر )م909ـ  800هـ ق،  296ـ  184(؛ اغالبه در قیروان حکومت یافتند )م974 – 788هـ ق،  364

نیاي قدیم، دیگر دستخوش حکام بیگانه نبود و ، مصر، انبار غلۀ د)م905 – 868هـ ق،  292 - 254(مستقر شدند 
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دیار شام را بگشود و ضمیمۀ ) م884 – 835هـ ق،  270ـ 220(احمد بن طولون . نهضت کوچکی را از نو آغاز کرد

وي علوم و هنرها را حمایت کرد و . مصر کرد و در مجاورت فسطاط پایتختی نو بنیاد نهاد که القطایع نام گرفت

پسر وي خمارویه در دوران حکومت . بیمارستانها بساخت و مسجدي پی افکند که هنوز به جاست قصرها و حمامها و

به جاي فعالیت پدر به تجملپرستی پرداخت، دیوارهاي قصر خویش را به طال ) م895ـ  884هـ ق،  282ـ 270(خود 

ري از پوست باد شده بر آن آراست، و از مردم مصر مالیاتهاي گزاف گرفت تا حوضی از جیوه به وجود آرد و بست

پس از طولونیان یک خاندان ترك، که مؤسس آن اخشید بود، در . بگسترد که از لرزش جیوه بجنبد و او را خواب برد

اي که به خون و رسوم مردم پیوسته باشد  این حکومتها ریشه). م969ـ  935هـ ق،  358ـ  323(مصر به قوت رسید 

پرداختند و از  وي لشکري متکی بودند و هنگامی که از فزونی ثروت به تناسایی مینداشتند و به حکم ضرورت به نیر

.یافتند ماندند، انقراض می امور لشکري غافل می

ق  هـ 293به سال . مهمترین سلسلۀ حکومت افریقا قدرت نظامی را با یک عقیدة متعصبانۀ دینی به هم آمیخت

ر تونس به دعوت مذهب شیعۀ هفت امامی برخاست و کسان را بشارت شخصی به نام ابوعبداهللا شیعی در دیا) م905(

نزدیک است، و به پشتیبانی بربرها چنان نیرو گرفت که حکومت اغالبه را از قیروان ] عج[داد که ظهور مهدي  می

مهدي را از وي براي تحقق امیدهایی که در پیروان خویش برانگیخته بود زمینه فراهم کرده بود، عبیداهللا ال. برانداخت

هـ  297(او را به حکومت برداشت . عربستان بیاورد و ادعا کرد که نوادة عبداهللا، امام اسماعیلیان، مهدي منتظر است

دختر پیامبر ] س[گفت نسبش به فاطمه  عبیداهللا، که می. ، اما چیزي نگذشت که به دست او کشته شد)م909ق، 

  .کردرسد، عنوان خاندان خویش را فاطمی اعالم  می

در حکومت اغالبه و فاطمیان، رفاهی را که در ایام شوکت کارتاژ و زیر حکومت روم داشت به دست   شمال افریقا،

کیلومتر ایجاد  3‘200تا  2‘500فاتحان مسلمان که در قرن نهم در اوج فعالیت بودند سه راه بزرگ به طول . آورد

رسید؛ در شمال و در مغرب نیز بندرگاههاي  د و تمبوکو میکرد و به دریاچۀ چا کردند که صحراي بزرگ را قطع می

بونه، وهران، سبته، و طنجه را به وجود آوردند که سبب شد بازرگانی پر سود و معتبري مابین سودان و مدیترانه رواج 

گ و عطر مهاجران اسپانیایی مصنوعات پوستی را به مراکش آوردند؛ شهر فاس مرکز تجارت با اسپانیا شد، و رن. گیرد

  .هاي قرمز آن شهرت یافت و فینه

معز، . ، فاطمیان مصر را از اخشیدیه گرفتند و متعاقب آن بر عربستان و شام تسلط یافتند) م969(هـ ق  358به سال 

قاهره در حقیقت گسترش شهر القطایع بود که به طرف شمال . خلیفۀ فاطمی، پایتخت خویش را به قاهره انتقال داد

معز، به رسم اسالف خویش، به پیکار . فته بود، و هم القطایع امتداد فسطاط قدیم در همین سمت بودخاوري بسط یا

 996ـ  975هـ ق،  386ـ  365(و پسرش عزیز ) م975ـ  953هـ ق،  365ـ  347(به دوران او . و فتح بالد پرداخت

ي مصر را سامان داد و فاطمیان غنیترین ، یعقوب ابن قلیس، که یک یهودي زادة بغدادي نومسلمان بود، امور ادار)م

جامه  12,000و ) دالر 12,825,000(دینار  2,700,000وقتی رشیده خواهر معز درگذشت، . حکام عصر خود شدند

قواره پارچۀ  30,000شمشیر طالنشان دمشقی،  400گلدان نقره،  3000عبده، خواهر دیگر معز، . به جا گذاشت

حاکم، که بعد از عزیز . شود ولی هیچ چیز به قدر توفیق مایۀ سقوط نمی. به جا نهاد سیسیلی، و مقدار زیادي جواهر

اي از وزیران  ، از فرط ثروت و قدرت، رفتار دیوانگان داشت؛ عده)م1020ـ  996هـ ق،  411ـ  386(به خالفت رسید 

بسوخت و بگفت تا کلیساي  ها و کلیساها را را بکشت، مسیحیان و یهودیان را آزار کردن گرفت و بسیاري کنیسه

خواست روش  گویا حاکم می. المقدس را ویران کردند ـ همین قضیه یکی از علل جنگهاي صلیبی بود قیامت بیت
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خویشتن را خدا نامید و مبلغان فرستاد تا این اعتقاد را میان مردم رواج دهند، . کالیگوال، امپراطور روم، را تجدید کند

ته شدند، به دوستی یهودیان و مسیحیان گرایید و کنیسه و کلیساهایشان را از نو بنا و همینکه بعضی مبلغانش کش

.وي در سی و شش سالگی کشته شد. کرد

ور بود، زیرا حلقۀ ارتباط بازرگانی آسیا و اروپا به شمار  با وجود امتیازت فراوانی که خلفا داشتند، مصر از رفاه بهره

کردند و از خلیج فارس و دریاي سرخ و رود نیل  ي هدوستان و چین را حمل میرفت، و تعداد کشتیهایی که کاال می

ثروت بغداد کاهش، و قوتش سستی گرفت؛ در همان حال ثروت و قوت قاهره افزایش . گذشتند بسیار شد به مصر می

انه داشت که بیست هزار خ«پایتخت تازه را دیده بود، ) م1047(ق   هـ 439به گفتۀ ناصرخسرو، که به سال . یافت

بیشتر از آجر و پنج یا شش طبقه بود، و بیست هزار تجارتخانه داشت که از طال و جواهر و پارچۀ زربفت و حریر 

د و به شب از خیابانهاي اصلی براي جلوگیري از آفتاب سایبان داشتن 8 ».نداشتچنان انباشته بود که جاي نشستن 

کردند و در  گرفتند و بر شتري سوار می حکومت قیمتها را معین کرده بود و گرانفروش را می. چراغها روشن بودند

ثروتمندان بزرگ فراوان بودند؛  9. گفت زد و گناه خویش را می گردانیدند، و او زنگی به دست داشت و می شهر می

ه خاطر کاهش آب نیل قحطی شده بود، همۀ مردم را از مال خود غذا یکی از تجار مسیحی، در مدت پنج سالی که ب

این ثروتمندان با خلفاي فاطمی . دالر امریکایی به جا گذاشت 30,000,000یعقوب بن قلیس ثروتی معادل . داد می

با وجود حکومت فاطمیان، . هاي بزرگ و تشویق علم شرکت داشتند ها و مدرسه در کار بناي مساجد و ایجاد کتابخانه

کرد و با وجود تجمل و اسراف استثمار معمولی کارگران و جنگهاي مکرر، رویهمرفته  خشونتهایی که احیاناً می

حکومتی خوب بود که رویۀ تساهل و آزادي داشت، و دورانشان از لحاظ رفاه و فرهنگ از دورانهاي خوب تاریخ مصر 

  . است

وي، که . به اوج خود رسید) م1094ـ  1036هـ ق،  487ـ  427(ثروت فاطمیان به دوران سلطنت طوالنی مسنتصر 

از یک کنیز سودانی زاده بود، ایوانی باشکوه به پا کرد و بیشتر اوقات خویش را در آنجا با سماع و شراب و عیاشی به 

نگیز مؤذن االسود و استماع صوت مالل ا گفت که این زندگی به نظر وي بهتر از خیره شدن در حجر برد، و می سر می

سپاهیان ترك بر او شوریدند، به قصرش حمله بردند، ) م1067(هـ ق  460به سال . و نوشیدن آب تیرة زمزم است

هاي گرانقدر هنري را با جواهر بیحساب به غارت بردند؛ از جمله بیست و پنج بار شتر کتاب به غارت رفت که  گنجینه

ار بردند و جلد کتابها را، که از پوست نرم و ظریف بود، براي سرداران ترك آن را به جاي سوخت منزل خود به ک

پس از مرگ مستنصر، دولت فاطمیان خلل یافت و سپاه نیرومند آن به . وصلۀ کفش غالمان به مصرف رسانیدند

افریقیه و مراکش از آن جدا شده بودند، فلسطین نیز بشورید، و . هاي مختلف بربر و سودانی و ترك تقسیم شد دسته

صالح الدین ایوبی آخرین خلیفۀ فاطمی را خلع کرد، و بدین ترتیب، ) م1171(هـ ق  567به سال . شام از دست رفت

یکی دیگر از خاندانهاي حکومتی مصر، چون خاندانهاي پیش از خود، به سبب افراط در اعمال قدرت و عیاشی، 

  .انقراض یافت
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II    - م 1058ـ  641: تمدن اسالم در افریقا  

  هـ ق 450ـ  21

امیران و خلفاي قاهره و قیروان و فاس در تشویق معماري، نقاشی، موسیقی، شعر، و فلسفه با یکدیگر رقابت داشتند؛ 

هایی که اندك مدتی است دانشمدان  هاي خطی که از آن دوران در شمال افریقا به جاست در کتابخانه ولی نسخه

هاي عظمت و رونق آن  بیشتر آثار هنري از میان رفته و از نشانه. ده استاند، نهان مان مغرب زمین بدانجا راه یافته

اند، و از آن  بنا کرده) م670(هـ ق  50مسجد سیدي عقبۀ قیروان را به سال . دوران به جز مساجد چیزي نمانده است

قهاي این روا. به جاست) م838(هـ ق  224قسمت اعظم بناي فعلی از سال . پس هفت بار تجدید بنا شده است

منبر آن شاهکار . اند هاي کارتاژ گرفته مسجد، که طاقهاي گرد دارد، بر صدها ستون کورنتی استوار است که از خرابه

منارة بزرگ و چهارگوش مسجد، که . منبتکاري، و محرابش نمونۀ بدیعی از ترکیب سنگ سماق و کاشی است

هاي مغرب اسالمی را به سبک آن  شامی است که همۀ منارهاي از شیوة  قدیمترین منارة جهان به شمار است، نمونه

شده است؛ » چهار در بهشت«به برکت این مسجد، قیروان چهارمین شهر مقدس اسالم و یکی از . اند ساخته

  .مسجدهاي فاس، مراکش، تونس، و طرابلس به شکوه چندان کم از آن نیستند

د قدیمی در این پایتخت زیبا به جاست، که از همه معروفتر در قاهره مساجد بزرگ فراوان بود، و هنوز سیصد مسج

بنیاد گرفته، در قرن دهم تجدید بنا شده ، و از ساختمان ) م642(هـ ق  21مسجد عمروبن عاص است که به سال 

مسجد ابن . اند، چیزي به جا نیست هاي رومی و بیزانسی آورده قدیم آن، جز ستونهاي کورنتیی که اعراب از ویرانه

صحن وسیع مسجد با دیواري . شکل قدیمی و نقشهاي اصلی خود را محفوظ داشته است) م878هـ ق،  265(ولون ط

که بالکنهاي متعدد دارد محصور شده است؛ طاقهاي ضربی مسجد از همۀ طاقهاي این شیوه که در مصر هست 

ست و براي اندازه گرفتن طغیان آب البته باید طاقهاي نیلسنج را، که در جزیرة نزدیک قاهره به پا. قدیمتر است

شاید این سبک طاق از سبک گوتیک اروپا، از راه سیسیل و نورماندي، . ، استثنا کنیم)م865هـ ق،  251(اند  ساخته

در منارة زیگورات شکل مسجد، و بر گنبد باالي قبر ابن طولون، طاقهاي نعلی بنا شده است ـ . به مصر رسیده باشد

خواست طاقها را بر روي  گویند ابن طولون می. اسالمی که به دلچسبی دیگر آثار هنري آن نیست اي از معماري نمونه

باید از بناهاي رومی و مسیحی به دست آورد،  سیصد ستون استوار کند، و چون معلوم شد این مقدار ستون را می

شیوة معماري گوتیک مایه گرفته  شاید این سبک طاق نیز از. بگفت تا طاقها را بر ستونهاي ضخیم آجري برآوردند

هاي آن را با شیشۀ الوان و بعضی را  دربارة اختصاصات معماري مسجد این نکته را هم بگوییم که بعضی پنجره. باشد

.اند، و تاریخ آن به طور دقیق معلوم نیست هاي سنگی به شکل گل یا ستاره یا اشکال هندسی ساخته با شبکه

وي یک . مسجد جامع االزهر به وسیلۀ جوهر صقلی بنیاد گرفت) م972و  970(ق  هـ 362و  359مابین سالهاي 

هنوز بعضی قسمتهاي اصلی بنا به . غالم مسیحی زادة نو مسلمان بود، و سپاه فاطمیان به سرداري او مصر را گشود

مسجد . ستستون از سنگ مرمر و خاره و سماق استوار ا 380جاست؛ در آنجا نیز طاقهاي ضربیی هست که بر 

از نقشهاي . شود اند و قسمت اعظم آن هنوز برجاست، اما در اینجا نماز برپا نمی الحاکم بامراهللا را از سنگ ساخته

توان دریافت  اند، می ها نوشته بدیع این مسجد که به سبک عربی گچبري شده، و از خطوط زیباي کوفیی که بر کتیبه

نمایند و در حقیقت قلعه نیز  ن مسجدها، که اکنون به شکل قلعه میای. که در قرون وسطی چه جاللی داشته است

اند و با قندیلها، که اکنون  ها و معرقها و محرابهاي مزین به عاج و مرمر و چوب داشته اند، نقوش برجسته و نوشته بوده
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الب آن با شیشۀ قندیل داشت که غ 18,000تنها مسجد ابن طولون . اند هاست، تزیین یافته جزو آثار هنري موزه

  . میناکاري الوان ساخته شده بود

در . هنرهاي ظریف در افریقاي اسالمی رواج داشت و مسلمانان با صبر و دقت مخصوص خویش بدان مشغول بودند

قاهره را دیده است، در وصف سفال آن ) م1050(هـ ق  442ناصرخسرو، که در . مسجدهاي قیروان کاشی براق هست

آبگینۀ مصري و شامی همۀ » .و شفاف، که دست چون بر بیرون نهند باز اندرون بتوان دیدچنان لطیف «: گوید

. در موزة ونیز و فلورانس و لوور، از بلور سنگ دوران فاطمیان ظرفها هست. ظرافت دوران قدیم را محفوظ داشته بود

. شدند زدند، مایۀ تمتع خاطرها می ها می منبتکاران با نقشهاي بدیعی که بر در مساجد، منابر، محرابها، و پنجره

ها و دیگر چیزها را، با مغزي عاج و آبنوس و صدف، از رعایاي قبطی  مسلمانان مقیم مصر هنر تزیین صندوقها و جعبه

جواهر فراوان بود؛ وقتی سپاهیان ترك قصر مستنصر را غارت کردند، هزاران پارچه اثاث طال، از قبیل . خود آموختند

از جمله نفایسی که . شطرنج، گلدان، پرندگان، و درختان مصنوعی مرصع به جواهرات گرانقدر، بردند هاي دوات، مهره

هاي طال و تصویر، سرگذشت شاهان بزرگ را بر آن رقم  هاي حریر زربفت بود که، با رشته به غارت برده بودند پرده

ند؛ گویی این هنر به وسیلۀ صلیبیون از مصر همچنین مسلمانان هنر قالبزنی پارچه را از قبطیان آموخت. زده بودند

تجار اروپایی منسوجات دولت فاطمیان را مرغوبتر از . اسالمی به اروپا راه یافته و در پیدایش چاپ مؤثر افتاده است

هاي قاهره و اسکندریه، که قوارة آن از فرط ظرافت از حلقۀ انگشتر  شمردند و با حیرت از پارچه منسوجات دیگر می

هاي مخمل و اطلس و حریر دمشقی و  تاریخنویسان از قالیهاي دوران فاطمیان و خیمه. گفتند ذشت، سخن میگ می

اي بود که براي یازوري، وزیر مستنصر، مهیا کرده  از جمله، خیمه. دهند هاي زربفت منقش خبر می تافته و پارچه

) دالر 142,000(دینار  30,000و مصارف آن به  بودند؛ یکصد و پنجاه صنعتگر بیشتر از نه سال روي آن کار کردند،

از نقوش دوران فاطمی به . گویند، تصویر همۀ جانوران معروف، به جز انسان، بر آن نقش شده بود رسید؛ چنانکه می

هاي گچبري که در موزة قاهره هست، چیزي به جا نیست و از مینیاتور آن عصر چیزي نمانده است؛ ولی، به  جز پاره

یزي، که در قرن پانزدهم تاریخی دربارة نقاشی نوشته است، کتابخانۀ خلفاي فاطمی صدها کتاب مزین به گفتۀ مقر

.قرآن، داشته است 2‘400نقاشی، از جمله 

به گفتۀ . کتاب داشت 200,000و به دوران مستنصر  100,000کتابخانۀ خلیفه در قاهره، به دوران الحاکم بامراهللا 

یعقوب بن قلیس ) م988(هـ ق  379به سال . اند داده به محققان خوشنام بالعوض عاریه می تاریخنویسان، کتابها را

شاگرد را در جامع االزهر بپردازد، و بدین سان قدیمترین دانشگاه  35وزیر، عزیز خلیفه را وادار کرد تا خرج تعلیم 

همۀ اقطار جهان اسالم رو سوي آن وقتی این مدرسه بزرگ شد و وسعت گرفت، طالبان علم از . جهان به وجود آمد

از همین زمان خلفا و . کردند، درست چون دانشگاه پاریس که یکصد سال بعد مرجع همۀ دانشجویان اروپا شده بود

دادند تا به دوران ما که تعداد طالب آن به  وزیران و مردم ثروتمند براي تعلیم رایگان طالب هزینۀ تحصیلی می

از جملۀ مناظر جالب براي جهانگردان منظرة اجتماع دانشجویان است . رسیده است 300ه و شمار استادان ب 10,000

علماي . اند که در ایوانهاي این مسجد هزار ساله، هر گروه در یک نیمدایره، کنار ستونی، جلو یکی از علما نشسته

غت، ریاضیات، عروض، منطق، االهیات، آمدند تا طالبان علم را نحو، علم بال معروف از اقطار اسالم به جامع االزهر می

پرداختند، و استادان  کردند چیزي نمی شاگردان در برابر آموزشی که دریافت می. حدیث، تفسیر قرآن، و فقه آموزند

االزهر به کمک دولت و بخشش متمکنان تکیه داشت، بتدریج در کار دین  چون دانشگاه جامع. گرفتند نیز مقرري نمی

االزهر در انحطاط ادبیات و فلسفه و علوم دوران فاطمیان مؤثر بودند؛ بدین جهت، به  جامع سختگیر شد؛ علماي

  .دوران این خاندان، شاعر بزرگ پا نگرفت
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که هدف اساسی آن نشر تعلیمات مذهب شیعۀ ) م1400هـ ق ،  395(حاکم در قاهره دارالحکمه را بنیاد کرد 

اي نیز پدید آورد و علی  حاکم رصدخانه. برنامۀ دروس منظور کرده بودند اسماعیلی بود، ولی هیئت و نجوم را نیز جزو

، را که به نظر ما بزرگترین منجم اسالمی است، به مال مدد داد، و او، پس از )م1009هـ ق،  399فتـ (بن یونس 

البروج  میل دائرة داد و هفده سال رصدیابی، زیج کبیر حاکمی را مرتب کرد که حرکات کواکب و دورة آنها را نشان می

  .، تقدیم اعتدالین، و اختالف منظر خورشید را با دقتی بیشتر از سابق ثبت کرده بود

معروفتر از همۀ دانشوران مصر اسالمی حسن بن هیثم بود که نزد اروپاییان به نام آلهازن معروف است، وي به سال 

حاکم که شنیده . د در هندسه و ریاضیات شهره شددر بصره تولد یافت، و بزودي بر اثر نبوغ خو) م965(هـ ق  354

دانست که  ولی ابن هیثم می. اي طرح کرده است، او را به قاهره فرا خواند بود ابن هیثم براي تنظیم طغیان نیل نقشه

وي، چون همۀ متفکران . آمیزي داشت، نهان شد وي عملی نیست و ناچار از دیدة خلیفه، که کارهاي جنون  نقشۀ

توان پیوست دلباخته بود و شرح و  طی، به فرضیۀ ارسطو که پنداشت همۀ معارف انسانی را به هم میقرون وس

چیزي که مایۀ شهرت کنونی ابن هیثم شده . حاشیۀ بسیار بر مؤلفات وي نوشته بود، که چیزي از آن به جا نیست

سراسر قرون وسطی است که روش و کتاب المناظر اوست در علم نور شناخت؛ به احتمال قوي، وي بزرگترین مؤلف 

ابن هیثم دربارة انکسار نور هنگام عبور از اجسام شفاف، چون هوا وآب، مطالعه کرده و به . اندیشۀ علمی داشته است

بین چنان نزدیک شده بود که سیصد سال بعد راجر بیکن، ویتلو، و دیگر دانشوران اروپا در  طرح اختراع ذره

ابن هیثم فرضیۀ اقلیدس و . اند، بر تحقیقات او تکیه داشتند بین و دوربین کرده ذرهکوششهایی که براي اختراع 

رسد،  شود و به جسم مرئی می گفتند عمل رؤیت نتیجۀ پرتو نوري است که از چشم خارج می بطلمیوس را ، که می

وي اثر جو . شود یرسد و به وسیلۀ پردة شفاف، یعنی عدسی، منتقل م رد کرد و گفت شکل جسم مرئی به چشم می

زمین را در افزایش حجم ظاهري خورشید و ماه، هنگامی که در افق نزدیک جاي دارند، مطالعه کرد و مدلل داشت 

رسد، و بر این  که، در نتیجۀ انکسار اشعه، تا وقتی که خورشید نوزده درجه در افق فرو رفته است نور آن به ما می

ارتباط وزن و تراکم هوا را تحلیل، و تأثیر تراکم هوا را در وزن . تر تعیین کرداساس ارتفاع هواي جو را شانزده کیلوم

هاي سوزان به  هاي کروي یا شلجمی و عدسی اي را براي تحقیق اثر نور در آینه اجسام بیان کرد، و فرمولهاي پیچیده

بور داده بود مطالعه کرد، و این هنگام کسوف، تصویر نیمۀ خورشید را که از سوراخ پنجره به دیوار مقابل ع. کار برد

دربارة نفوذ ابن هیثم در دانش اروپایی . نخستین گفتگو از اطاق تاریک است که همۀ فنون عکاسی بر آن تکیه دارد

خود بیکن در کتاب . آمد به احتمال قوي، اگر ابن هیثم نبود، راجر بیکن به وجود نمی. هر چه بگوییم مبالغه نیست

گوید، یا چیزي از او نقل  مربوط به نور شناخت است، در هر مرحله از ابن هیثم سخن میاکبر، در قسمتی که 

تا . تقریباً همۀ جلد ششم این کتاب براساس تحقیقات این دانشمند طبیعیدان اهل قاهره تنظیم یافته است. کند می

.شد انجام میدوران کپلر و لئوناردو، مطالعات اروپایی دربارة نور براساس تحقیقات ابن هیثم 

. مهمترین نتیجۀ فتح اعراب در شمال افریقا این بود که مسیحیت بتدریج، نه به طور کامل، از این منطقه برافتاد

شک عوامل اقتصادي  بی. بلکه، به حمیت دفاع از اسالم، از مسلمانان دیگر جلوتر رفتند  بربرها نه فقط مسلمان شدند،

بایست جزیه بپردازند، در صورتی که تا مدتها بعد هر که مسلمان  غیرمسلمانان میدر این نتیجۀ قطعی مؤثر بود، زیرا 

 این معافیت را اعالم کرد،) م744(هـ ق  127وقتی والی عرب نژاد مصر به سال . شد از پرداخت جزیه معاف بود می

عمول بود، بسیاري از محتمال آزار مسیحیان که فقط در بعضی دورانها اما بسختی م. مسیحی مسلمان شدند 24,000

مصریان را به قبول دین طبقۀ حاکمه وادار کرده است، ولی در مصر یک اقلیت قبطی با شجاعت تمام بر دین مسیح 

کرد ـ که  هاست، نگاه داشت و در آنجا محرمانه مراسم دین را به پا می باقی ماند و کلیساهاي خویش را، که چون قلعه
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شد، بتدریج خلوت شد و  ندریه، کورنه، کارتاژ، و هیپو، که قبال پر از جمعیت میولی کلیساهاي اسک. هنوز هم هست

از میان رفت، و یاد آتاناسیوس، سیریل، و آوگوستینوس از خاطرها برفت و مناقشۀ پیروان آریانیسم، دوناتیان، و 

قدرت خویش،  فاطمیان، براي تأیید. پیروان مذهب وحدت طبیعت جاي خود را به شیعه و سنی مسلمان داد

اسماعیلیان را به صورت یک فرقۀ بزرگ درآوردند که رسوم و آداب و طبقات منظم داشت، و پیروان این فرقه را براي 

المقدس رسید و به اروپا راه یافت و در مقررات و  رسوم این فرقه به بیت. جاسوسی و دسیسۀ سیاسی به کار گرفتند

مرد . مؤثر افتاد  دیگر انجمنهاي سري که در مغرب زمین پا گرفت، رسوم شهسواران پرستشگاه، ایلومیناتی، و

بیند که به عقیدة سري، فینۀ مراکشی، و مسجد اسالمی  امریکایی گاه به گاه یک مسلمان غیرتمند با حمیت را می

.کند خود افتخار می

III  - م1071ـ  649: اسالم در حوزة مدیترانه  

  ق هـ  463ـ  29

تح شام و مصر متوجه شدند که بدون نیروي دریایی قادر به دفاع از سواحل خود نیستند؛ طولی سران اسالم پس از ف

و  32(هاي جنگیشان بر قبرس و رودس استیال یافتند و نیروي دریایی روم شرقی را شکست دادند  نکشید که کشتی

، )م823ق،  هـ208(کرت  ،)م810ق،  هـ 195(، ساردنی )م809ق،  هـ 194(پس از آن کرس ). م655و  652ق،  هـ 35

نزاع قدیم میان یونان و کارتاژ براي تسلط بر ) م827(ق  هـ 212در . را تصرف کردند) م870ق،  هـ 257(و مالت 

سال (پالرمو . سیسیل تجدید شد، و اغالبۀ قیروان پیاپی براي فتح جزیره حمله بردند، و غارتها شد و خونها ریخت

را به ) م902ق،  هـ 290(، و تائورمینا )م878ق،  هـ 265(، سیراکوز )م843ق،  هـ227(، مسینا )م831ق،  هـ 216

، جزیرة سیسیل نیز چون )م909ق،  هـ 297(وقتی خلفاي فاطمی جانشین اغالبه شدند . قلمرو خویش درآوردند

ل یافت، حسین پس از آنکه پایتخت فاطمیان به قاهره انتقا. دیگر متصرفات آنها به قلمرو خالفت فاطمی درآمد

کلبی، که از جانب ایشان والیت سیسیل داشت، خویشتن را امیر آنجا نامید و تقریباً استقالل یافت و خاندان کلبی را 

.بنیاد نهاد، که به دوران آن تمدن اسالمی در سیسیل به اوج کمال رسید

. به شهرهاي جنوب ایتالیا دوختند هنگامی که مسلمین بر مدیترانه تسلط یافتند، موقعیتشان استحکام یافت و چشم

در آن روزگار دریازنی جزو رسوم شرافتمندانه بود و مسیحیان و مسلمانان، براي دستگیري کفار و فروش آنها به رسم 

بدین جهت، در قرن نهم میالدي نیروي . بردند هاي ساحلی اسالم و مسیحیت حمله می برده در بازارها، بر حوزه

، مسلمانان ) م841(ق  هـ 227به سال . بیشتر از تونس و سیسیل بود، به بنادر ایتالیا حمله برددریایی مسلمانان، که 

باري را، که تکیه گاه معتبر روم شرقی در جنوب خاوري ایتالیا بود، به تصرف درآوردند، و سال بعد، به دعوت دوك 

ک خواسته بود، به جنوب ایتالیا حمله بردند و که از آنها بر ضد سالرنو کم) مرکز دوکنشین مقتدر لومباردها(بنونتو 

تن از مسلمانان در اوستیا  1‘100) م846(ق  هـ 232به سال . پس از اتالف مزارع و ویرانی دیرها بسرعت برگشتند

پیاده شدند، تا حدود رم پیش رفتند، اطراف شهر را با کلیساي سان پیترو و سان پائولو غارت کردند، و به کشتیهاي 

به عهده   پاپ لئو چهارم که مقامات کشوري را در کار دفاع ایتالیا ناتوان دید، این وظیفه را شخصاً. زگشتندخود با

گرفت و میان رم، آمالفی، ناپل، و گائتا پیمانی بست و زنجیري در دهانۀ رود تیبر کشید که دشمن نتواند از آنجا 

ي تسلط بر پایتخت مسیحیت مغرب کوششی کردند و با بار دیگر برا) م849(ق  هـ 235اعراب به سال . عبور کند

رافائل مناظر واقعه . نیروي دریایی ایتالیاي متحد، که پاپ آن را تقدیس کرده بود، رو به رو شدند و شکست خوردند
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امپراطور لویی دوم از آلمان به مقابلۀ مسلمین ) م866(ق  هـ 352به سال . را در قصر واتیکان نقاشی کرده است

، که بر شبه جزیرة ایتالیا حمله برده بودند، رهسپار شد و آنها را به باري و تارانت عقب نشانید؛ کلیۀ اعراب تا جنوب

  .از شبه جزیره بیرون رانده شدند) م884(ق  هـ 273سال 

ق  هـ 262به سال . ولی حمله به ایتالیا را قطع نکردند، و ایتالیاي وسطی تا مدتها پیوسته در وحشت و اضطراب بود

به کامپانیا حمله بردند و آنجا را غارت کردند و رم را به خطر انداختند؛ و پاپ بناچار تعهد کرد که باج ) م876(

 271به سال . به آنها بدهد تا از حمله به رم صرف نظر کنند) دالر 25‘000(مانکوس  25‘000اي به مبلغ  ساالنه

هاي متوالی دیگر، درة رود آنیو  ضمن حمله. د و از پایه ویران کردنددیر بزرگ مونته کاسینو را آتش زدن) م884(ق  هـ

عاقبت نیروي پاپ، امپراطور روم شرقی، آلمان، و شهرهاي ایتالیاي وسطی و جنوبی متحد شدند و بر . را غارت کردند

یتالیا، که یکصد بدین سان دوران فتوح اسالم در ا) . م916ق،  هـ 304(ساحل رود گاریلیانو اعراب را شکست دادند 

اگر رم به تصرف مسلمانان . ایتالیا و شاید مسیحیت، دورة پرخطري را گذرانید. سال طول کشیده بود، خاتمه یافت

. افتاد کردند، و با سقوط ونیز قسطنطنیه در محاصرة دو نیروي بزرگ اسالم می درآمده بود، به ونیز حمله می

  .تصادفات جنگی وابسته است سرنوشت عقاید میلیاردها مردم به این گونه

هاي مختلف داشت، به حکم عادت از فاتحان تازه تبعیت کرد و رنگ  در اثناي این جنگها تمدن سیسیل، که مایه

که به عربی بالرم و به ایتالیایی (مسلمانی آن از رنگ قدیم قویتر و روشنتر شد و در پایتخت اسالمی، پانورموس قدیم 

سیلی، یونانی، لومباردي، یهود، بربر، و عرب به هم آمیخته بودند، که گرچه از لحاظ مذهبی ، سی)شد پالرمو نامیده می

ابن حوقل به . زیستند از همدیگر نفرت داشتند، به عنوان سکنۀ سیسیل با عواطف و اشعار و حتی جرایم مشترك می

ا بود که مردم، به گفتۀ آن معلم آنج 300مسجد دیده بود و هم  300در آنجا در حدود ) م970(ق  هـ 360سال 

سیسیل، که از باران . کردند ، احترامشان می»با وجود آنکه معلمان در کم هوشی و سبک عقلی مشهورند«جغرافیدان، 

گرفت، خاکی بارور داشت و اعراب قاهره که اوضاع اقتصادي آنجا را نظم دادند، ثمر این  و نور آفتاب بهرة کافی می

مو مابین اروپاي مسیحی و افریقاي مسلمان یک بندر بزرگ تجارتی شد و بزودي در صف پالر. نظم را بر گرفتند

اي که مسلمانان به لباسهاي زیبا و جواهرات درخشان و لوازم آرایش  عالقه. ثروتمندترین شهرهاي قلمرو اسالم درآمد

 527ـ  447(احمد بن حمدیس  .دغدغه و دور از ابتذال به وجود آورده بود داشتند در آنجا یک زندگی آرام و بی

شاعر سیسیلی، ساعات تفریح جوانان سیسیل را وصف کرده است و از گردش و سرگرمی آنها ) م1132ـ  1055ق،  هـ

و از دختران » آنگاه که شاه طرب غمها را زدوده،«تا نیمه شب، از آمیزش زنان و مردان در مهمانیها و مجالس، 

ماههاي درخشان بر روي «کردند که گفتی  نواختند و چنان رقص می خود عود میخوانی که با انگشتان لطیف  آوازه

. سخن آورده است» هاي نرمند شاخه

در جزیره هزاران شاعر بود، زیرا اعراب هزل شیرین و شعر موزون را دوست داشتند و عشق سیسیلی موضوعات خیال 

طبیبان . نیز بودند، زیرا در آنجا دانشگاهی وجود داشتدر جزیره دانشورانی . گذاشت انگیز بسیار در دسترس آنها می

نیمی از رونق و اعتبار سیسیل . معتبري نیز بودند، زیرا طب اسالمی سیسیل در مدرسۀ طب سالرنو نفوذ بسیار داشت

اي از صنعت صنعتگران شرقی که فرهنگ هنري  در دوران نورمانها بازتاب عصر درخشان سلطۀ اعراب بود، با مجموعه

نورمانها در دوران تسلط خود بر سیسیل . توانستند علم را از هر نژاد و هر دین بیاموزند رب را گرفته بودند و میع

کنت روژة اول افتخار . در کار محو آثار مسلمانان با زمانه همدست شدند) م1091ـ  1060ق،  هـ 484ـ  452(

انگیز به کار برده  ن در ایجاد آن هنرهاي بزرگ و شگفتها و قصرهاي عربی را، که مسلمانا کرد که شهرها و قلعه می
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ولی آثار شیوة معماري اسالمی در قصر ال زیزا و هم بر سقف کاپال پاالتینا به جا . بودند، با خاك یکسان کرده است

  .اند در این نمازخانۀ قصر شاهان نورمان، زیارتگاه مسیحی را با نقوش عربی اسالمی تزیین کرده. مانده است

IV   -  م1086ـ  711: اسالم در اسپانیا

  ق هـ 479ـ  93

  خلفا و امیران – 1

طارق از مردم بربر بود و سپاه . فتح اسپانیا به دست اعراب انجام نگرفت، بلکه فاتحان آنجا مردم شمال افریقا بودند

ود به نزدیک آن پیاده شد اي که او با سپاه خ نام طارق جاوید شد و صخره. عرب بود 300بربري و  7.000وي شامل 

کسی که طارق را به فتح اسپانیا وادار کرد موسی بن نصیر، والی . نام وي گرفت و بربرها آنجا را جبل طارق گفتند

با ده هزار سپاه عرب و هشت هزار مور دریا ) م712(ق  هـ 94به دنبال طارق، موسی به سال . عرب شمال افریقا، بود

و مریذا را به محاصره درآورد، و طارق را توبیخ کرد که از حدود و دستورات تجاوز کرده  را پشت سر گذاشت، اشبیلیه

است؛ او را تازیانه زد و به زندان کرد؛ ولی ولید خلیفه، موسی را احضار کرد و طارق را آزاد نمود و او فتوح خود را 

موسی پسر خود عبدالعزیز را به حکومت اشبیلیه تعیین کرده بود، ولی سلیمان، که پس از ولید به خالفت  .دادادامه 

خواهد اسپانیا را مستقل کند، کس فرستاد و او را بکشتند و سرش را  رسید، نسبت به او ظنین شد و پنداشت که می

قاضا کرد سر پسرش را بدهند که چشمهایش را آنگاه موسی را احضار کرد و او ت. به دمشق به نزد سلیمان آوردند

هایی است که  ممکن است تصور کرد که این حکایت از افسانه. ببندد، و سالی نگذشت که موسی از غصه دق کرد

  .اند دربارة خونخواري پادشاهان ساخته

قاومت برخاسته بودند فاتحان با مردم بومی با نیکی و مالیمت رفتار کردند؛ فقط اراضی کسانی را که با آنها به م

اي بیش از آنچه سابقاً به وسیلۀ پادشاهان ویزیگوت مقرر شده بود وضع نکردند، و مردم  مالیاتهاي تازه. مصادره کردند

وقتی نفوذ مسلمانان . را در انجام مراسم دینیشان چنان آزاد گذاشتند که اسپانیا بندرت نظیر آن را به خود دیده بود

خواستند اروپا را به صورت یک والیت  یافت از جبال پیرنه گذشتند، وارد سرزمین گل شدند، و میدر اسپانیا استقرار 

کیلومتر از شمال جبل طارق، با نیرویی مرکب از سپاه اود ـ  1600میان تور و پواتیه به فاصلۀ . تابع دمشق درآورند

ار بود که در نتیجۀ آن مسلمانان در یکی از دوك آکیتن ـ و شارل ـ دوك اوستراسیا ـ رو به رو شدند؛ هفت روز پیک

تصادفات جنگ بار دیگر سرنوشت دین صدها ). م732ق،  هـ 114(مهمترین نبردهاي قاطع تاریخ شکست خوردند 

ق  هـ 117مسلمانان به سال . لقب دادند) چکش(از آن پس شارل را مارتل یعنی مطرقه . میلیون مردم را معین کرد

آوینیون را گشودند و ) م737(ق  هـ 119گرفتند و بر آرل تسلط یافتند؛ پس از آن به سال  حمله را از سر) م735(

، پپن کوتاه، اعراب را به طور قطع از جنوب )م759(ق  هـ 142به سال . درة رود رون را تالیون به ویرانی کشانیدند

دم النگدوك ـ که نسبت به دینهاي ولی، به احتمال قوي، تسلط چهلسالۀ اعراب در اخالق مر. فرانسه بیرون راند

. اند ـ مؤثر افتاده است هاي عشق ناروا دلبسته مختلف تساهلی غیر عادي دارند و به تفریح و نغمه

همۀ اسپانیا را به نام اندلس ) م756(ق  هـ 139دادند و تا سال  خلفاي دمشق به اسپانیا چنانکه باید اهمیت نمی

ق  هـ 138شد؛ ولی به سال  شمال افریقا بود، و والی آنجا از قیروان معین میاسپانیا تابع حکومت . خواندند می
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وي در آنجا . شخصیت جالبی به اسپانیا رسید که همۀ قدرت و سالحش این بود که نژاد اموي داشت) م755(

اسیان فاتح ، که عب)م750(ق  هـ 133به سال . اي بنیاد کرد که به قدرت و ثروت از خلفاي بغداد کم نبودند سلسله

فرمان قتل همۀ امیران اموي را صادر کردند، از آن گروه جز عبدالرحمان اول، که نوادة هشام خلیفه بود، کس جان 

دشمنان عبدالرحمان را ده به ده دنبال کردند و او به شنا از فرات گذشت، از راه صحرا به فلسطین رسید، از . در نبرد

خبر انقالب عباسیان آتش رقابتهاي قدیم اعراب، شامیان، . به مراکش رسیدآنجا به مصر و افریقا رفت، و عاقبت 

در آنجا گروهی از اعراب طرفدار بنی امیه که بیم داشتند خلفاي عباسی . ایرانیان، و مورها را در اسپانیا دامن زده بود

بدالرحمان را به پیشوایی نسبت به اراضی آنها که از احکام اموي به تیول گرفته بودند اعتراضی داشته باشند، ع

سپاهی را که منصور براي ). م756ق،  هـ 139(امیر اموي به آنها پیوست و به حکومت قرطبه رسید . خویش خواندند

  .بیاویزندرهاي مکه و سر سردار سپاه را بفرستاد تا بر یکی از قص داداسترداد والیت فرستاده بود شکست 

اسپانیاي مسلمان، که در نتیجۀ پیکارهاي داخلی : شاهان همین حوادث از انتشار اسالم در اروپا جلوگیري کرد

. یره نیز عقب نشستضعیف شده و از بیرون نیز کمکی بدان نرسید، از ادامۀ جنگ و فتح باز ماند، حتی از شمال جز

از قرن نهم تا یازدهم به دو قسمت مسلمان و مسیحی تقسیم شده بود، و خطی که در امتداد ] ایبري[شبه جزیرة 

نیمۀ جنوبی، که . کرد گذشت، دو قسمت را از هم جدا می به محاذات رود ابرو می) سرقسطه(کویمبرا از ساراگوسا 

ور شد و شعر و هنر در آن رواج  ول و جانشینانش از آرامش و رفاه بهرهقلمرو اسالم بود، در حکومت عبدالرحمان ا

در عین . از ثمرات این رفاه بهره گرفت) م852ـ  822ق ،  هـ 238ـ  206(عبدالرحمان دوم در دوران امارتش . گرفت

واحل عقب کرد، و هجوم نورمانها را از س حال که با مسیحیان مجاور جنگ داشت، شورشهاي داخلی را سرکوب می

وي . هاي گرانبها عطا کند راند، فرصت کافی داشت تا قرطبه را با قصرها و مسجدها بیاراید و به شاعران صله می

تأثیر  کرد که محتمال رفتار وي در انقالبهایی که پس از او رخ داد بی بخشید و با آنها چنان مالیمت می تبهکاران را می

.نبوده است

وي . امارت کرد) م961ـ  912(ق  هـ 350ـ  300خصیت ممتاز خاندان اموي اسپانیا، در عبدالرحمان سوم، آخرین ش

هاي مذهبی و ناامنی و  در این هنگام کار اندلس از اختالفات نژادي و کینه .رسیدبیست و یکساله بود که به خالفت 

عبدالرحمان سوم، با . کردند به ضعف کشیده بود براي جدایی از قرطبه می) تولدو(و طلیطله کوششهایی که اشبیلیه 

همۀ مالیمت و نرمش و بزرگواري و ادبی که داشت، با اقتدار بر اوضاع تسلط یافت، شورش شهرها را ریشه کن کرد، 

شان حکومتی فئودالی داشته باشند خواستند به تقلید معاصران فرانسوي خود در امالك وسیع و اشراف عرب را که می

همچنین، به منظور ایجاد توازن میان . به اطاعت آورد، و مشاورانی از پیروان دینهاي مختلف براي خود برگزید

همسایگان و دشمنان، پیمانها بست و امور کشور را چنان با جدیت و دقت در جزئیات امور راه برد که در این زمینه 

حمله سانچو، . رفت کرد و غالباً خود به عرصۀ پیکار می طرح می  قشۀ جنگ سردارانش را شخصاًن. کم از ناپلئون نبود

امیر ناوار، را در هم شکست، پایتخت او را بگرفت و ویران کرد، و مسیحیان را چنان به وحشت افکند که به دوران 

قدرتش از حکام عصر کمتر نیست و  که دید) م929(ق  هـ 317به سال . حکومت وي هرگز به قلمرو او حمله نبردند

. خلیفۀ عباسی بازیچۀ نگهبانان ترك است، عنوان خلیفه و امیرالمؤمنین گرفت، و لقب الناصرالدین اهللا بر خود نهاد

 :مبالغه ارزیابی کرده و نوشته بود پس از مرگش یادداشتی به خط وي به دست آمد که در آنجا زندگی انسانی را بی

ور بودم؛ شاهان از من بیمناك  مت و خالفت من گذشت و از ثروت و شوکت و نعمت بیحساب بهرهپنجاه سال از حکو

خداوند همۀ آرزوهایی را که انسان تواند داشت به من عنایت کرد، اما همۀ . ورزیدند بودند و نسبت به من حسد می
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پس، اي خردمند، از . ز چهارده روز نبودروزها را که در این مدت دراز از کدورت غم به دور بودم شماره کردم و بیش ا

  . این دنیا و کدورت آن، که از وصول اهل دنیا به کمال آرزو امساك دارد، شگفتی کن

با کمال بصیرت از پنجاه سال ) م976ـ  961ق،  هـ 366ـ  350(حکم دوم، پسر عبدالرحمان، در دوران امارت خود 

وي از خطر خارجی و شورش داخلی آسوده بود، و او همۀ کوشش دوران حکومت . حکومت مدبرانۀ پدر نتیجه گرفت

هاي بزرگ، بیمارستانها، بازارها، حمامهاي  خود را به تزیین قرطبه و دیگر شهرها به کار برد؛ مسجدها، مدرسه

و ها ساخت؛ دانشگاه قرطبه را بزرگترین مرکز تعلیماتی عصر خود کرد؛ و صدها شاعر، هنرمند،  عمومی، و نوانخانه

  :مقري، مورخ مسلمان، دربارة او گوید. دانشور را صله داد

. حکم دوستار علوم بود و اهل علم را محترم داشت؛ آن قدر کتاب جمع آورد که هیچ پادشاهی بیش از او نکرده بود

علما را علم و . چهل و چهار فهرست پر از نام کتابها بود و یک فهرست بیست ورقی بود که همه نام دیوان شاعران بود

فرستاد و مال فراوان حواله  براي خرید کتاب، بازرگانان به اطراف می. اعتبار داد، و از هر سو به دربار خود جلب کرد

، که نسب »اغانی«کس پیش ابوالفرج اصفهانی، مؤلف کتاب . داد و آن قدر کتاب به اسپانیا آورد که سابقه نداشت می

طال داد، و او، پیش از آنکه کتاب در عراق عرضه شود، یک نسخه از آن را براي امیه داشت فرستاد و هزار سکۀ  از بنی

. حکم فرستاد

خلیفه، که به خوشیهاي زندگی سرگرم بود، امور کشور و سیاست عمومی را به حسداي ابن شپروط، وزیر توانا و 

ها و  بود که بسیاري از نمایشنامهطلب داده  یهودي خود، سپرده بود، و فرماندهی سپاه را به یک سردار باهوش فرصت

ها او را به نام منصور نامیده است، اما اسم حقیقی وي  روایتها و قصه. گیرد هاي مسیحی از نام وي مایه می افسانه

در آغاز کار از نوشتن عریضه براي . محمد بن ابی عامر بود و نسب از یک خاندان اصیل، اما کم ثروت عرب، داشت

پس از آن نویسندة دیوان قاضی . کرد ند مطالب خود را به سمع خلیفه برسانند امرار معاش میخواست کسانی که می

، که بیست و شش ساله بود، او را براي ادارة امالك عبدالرحمان، پسر بزرگ )م967(ق  هـ 357القضاة شد؛ به سال 

شد، و با خوشامدگویی و مداهنه، و هم به کوشش و لیاقت، در  وي،، مادر »صبح«حکم، برگزیدند و جزو مقربان ملکه 

از این موقع چنان با . یک سال بعد مدیر ضرابخانه شد. دار شد او نفوذ یافت و نظارت امالك مادر و پسر را با هم عهده

حکم او را براي محاسبه فرا . الس متهم کردندکرد که حسودانش او را به خیانت و اخت دستی می دوستان خود گشاده

خواند و ابن ابی عامر، که از کسري خود خبر داشت، از یک دوست ثروتمند تقاضا کرد معادل کسري به او قرض 

بدهد، و با این سالح نیرومند به حضور رسید و با تهمت زنان روبه رو شد؛ چنان از عرصه پیروز بیرون درآمد که 

 366(بعد از مرگ حکم، ابن ابی عامر، هشام دوم را به خالفت رسانید . پر مداخل به او واگذار کردخلیفه چند منصب 

، توضیح اینکه شخصاً وسیلۀ قتل برادر دیگر را که )م1013ـ  1010و  1009ـ  976ق،  هـ 404ـ  401و  399ـ 

  . دار وزارت شد رقیب وي بود فراهم کرد، و یک هفته بعد عهده

ي ضعیف، و از ادارة کشور ناتوان بود؛ بدین جهت ابن ابی عامر، به جز اسم، همۀ قدرت خالفت را هشام دوم مرد

دشمنانش بحق او را متهم کردند که فلسفه را بیشتر از دین دوست دارد، و او براي آنکه زبان مخالفان را کوتاه . داشت

اهل سنت را بیرون آرند و بسوزانند؛ با این  کند بگفت تا علماي دین از کتابخانۀ بزرگ حکم همۀ کتابهاي مخالف

اما، در عین حال، روشنفکران را به صف خود . آمیز، به نزد مردم به صالح و تقوا شهره شد روش وحشی و جنایت

کرد؛ گروه فراوانی شاعر به دربار خویش داشت که  داشت، زیرا محرمانه از فالسفه حمایت، و اهل ادب را احترام می
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در . کردند رفت، اینان در رکابش بودند و پیروزیهایش را وصف می داد؛ و وقتی به جنگ می زانه مقرري میهمه را از خ

خلیفه، که به مسائل . اي به نام زاهره بنیاد کرد که قصر وي و سازمانهاي دولتی در آنجا بود مشرق قرطبه شهر تازه

ابن ابی عامر، براي استحکام موقعیت . الفت زندانی بوددینی سرگرم بود، دخالتی در امور نداشت و تقریباً در قصر خ

خود، سپاه را سازمانی نو داد؛ بیشتر افراد سپاه از مزدوران بربر و مسیحیانی گرفت که کینۀ اعراب داشتند، به دولت 

با وقتی والیت مسیحی لئون . دستی و رفتار نیک عامر به او دلبستگی داشتند بیعالقه بودند، و به خاطر گشاده

شورشی که در قلمرو او رخ داده بود همکاري کرد، شورشیان را در هم کوفت، مردم لئون را بسختی درهم شکست، و 

هاي فراوان شد، ولی همه را به وسیلۀ  بر ضد او توطئه. گرفت» منصور«پیروز به پایتخت بازگشت؛ و از آن وقت لقب 

اي شرکت کرده بود؛ رازش که برمال  ، عبداهللا، در توطئهپسرش. کرد اثر می جاسوسان و کشتن سریع بداندیشان بی

داد و بدکاران را بسختی مجازات  منصور مثل سوال، سردار رومی ، بود که به نیکوکاران پاداش می. شد، سرش را برید

.کرد می

مند یکسان اجرا گرفتند، زیرا مجرمان را قلع و قمع، و عدالت را دربارة فقیر و ثروت مردم جنایات او را نادیده می

در قرطبه هیچ وقت، چون دوران وي، مردم به جان و مال ایمن نبودند؛ ثبات و پشتکار و هوش و شجاعت او . کرد می

او . طبیب را احضار کرد. یک روز که مجلسی به ریاست وي به پا بود، پایش بسختی درد گرفت. همه را فریفته بود

. ن در مجلس بود و راضی شد که پایش را بسوزانند و اصال اظهار تألم نکردمنصور همچنا. گفت که باید پا را داغ کرد

از جمله کارها که براي جلب  ».شدمجلسیان حال را ندانستند، مگر وقتی بوي گوشت سوخته بلند «به گفتۀ مقري، 

به وسیلۀ کارگران فنی از اسیران مسیحی توسعه داد و خود او نیز با بیل و قلوب کرد این بود که مسجد قرطبه را 

دانست که فرمانروایی که در جنگها پیروز شود، چه عادل باشد  چون می. کلنگ و ماله و اره در کار بنایی شرکت کرد

ضد لئون به جنگ چه ظالم، نزد معاصران و نسلهاي بعد مورد تجلیل و احترام قرار خواهد گرفت، بار دیگر بر 

تقریباً هر بهار با سپاهی به نواحی شمال اسپانیا . برخاست، پایتخت آنجا را بگرفت و ویران کرد، و مردمش را بکشت

هـ ق  387به سال . گشت برد و، بدون استثنا، از همۀ این مهاجمات پیروز بر می که قلمرو مسیحیان بود حمله می

تال تسلط یافت، ضریح معروف یعقوب حواري را ویران کرد و اسیران مسیحی که بر شهر سانتیاگو د کومپوس) م997(

این ناقوسها . را واداشت تا درها و ناقوسهاي کلیسا را در موکب ظفر وي به دوش ببرند، و بدین حال وارد قرطبه شد

.دندرا بعدها به وسیلۀ افراد مسلمان که در جنگ به اسارت درآمده بودند به کومپوستال باز پس بر

خواست اسماً و عمال پیشواي دولت باشد و  داشت قانع نبود؛ می) اندلس(منصور به مقامی که در اسپانیاي مسلمان 

مقام خود را به پسرش عبدالملک، که بیش از هجده ) م991(هـ ق  381به سال . یک خاندان حکومتی بنیاد کند

ر القاب دیگر خویش افزود و حکومت فعال مایشایی را سال نداشت، واگذار کرد و عنوان سید و الملک الکریم را ب

، کفن خود را  رفت آرزو داشت در میدان جنگ بمیرد، و لوازم آن را فراهم کرده بود؛ موقعی که به پیکار می. ادامه داد

ـ که شصت و یکساله بود ـ به والیت کاستیل حمله برد، شهرها ) م1002(هـ ق  393به سال . برد به همراه می

رفت، دیرها به ویرانی داد، و کشتزارها پایمال کرد؛ ولی در راه بازگشت مریض شد و به اطبا اجازه نداد او را معالجه بگ

این گریه نشان «: چون عبدالملک گریه سر داد، گفت. پسر خویش را فرا خواند و گفت دو روز دیگر خواهد مرد. کنند

پیشگویی وي راست درآمد و خالفت قرطبه یک نسل بعد » .تآن است که دولت ما در اندك مدتی فرو خواهد ریخ

  .درهم ریخت
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ماندند، حوادث قتل امیران  امیران مدتی کوتاه بر تخت می. پس از مرگ منصور، وضع اسپانیاي اسالمی پرآشوب شد

م کرده بودند، که بنیاد دولت اسالمی را به شمشیر و بازو محک بربرها،. و مخالفتهاي نژادي و جنگ طبقاتی فراوان شد

دیدند، زیرا آنها را به دشتهاي بیحاصل استرمادورا یا کوهستانهاي سردسیر لئون  خویشتن را فقیر و مورد تحقیر می

کارگران استثمار . کردند فرستاده بودند؛ از این رو، گاه و بیگاه بر ضد اشراف عرب که طبقۀ حاکمه بودند شورش می

ریختند و  پرکین داشتند گاه و بیگاه بر ضد آنان قیام کرده، خونشان را میشدة شهرها که از استثمار گران دل 

طبقات دیگر به دشمنی خاندان حکومت، یعنی خاندان ابن ابی عامر که به دوران . نشانیدند دیگران را به جایشان می

هـ ق  399ال عبدالملک به س. عبدالملک همۀ مناصب دولت و لوازم قدرت را خاص خود داشت، همداستان بودند

خورد و از  پروا بود؛ علناً شراب می عبدالرحمان مردي بی. درگذشت و برادرش عبدالرحمان به وزارت رسید) م1008(

او خیلی زود، در نتیجۀ شورشی که تقریبا . داد ارتکاب گناه باك نداشت، و تفریح را به مراقبت امور دولت ترجیح می

مقام خود رانده شد؛ چون سررشتۀ کار از دست سران شورش به در رفت،  ها در آن شرکت داشتند، از همۀ دسته ً

بربرها قرطبه را چپاول ) م1012(هـ ق  403به سال . شورشیان قصرهاي زاهره را غارت کردند و همه را بسوختند

یکی از . دکردند، نیمی از مردم شهر را کشتند و بقیه را بیرون ریختند، و شهر را به یک پایتخت بربري مبدل کردن

مورخان مسیحی با همین عبارات مختصر انقالب اسپانیاي مسلمان را، که کامال همانند انقالب فرانسه بود، وصف 

  .کند می

در ایام . کشاند، بندرت حوصلۀ کافی براي اصالح و تعمیر دارد هیجانی که مردم را به ویران کردن و سوختن می

رت و دستبرد بسیار شد؛ شمارة بیکاران فزونی گرفت؛ شهرهاي تابع حکومت بربرها امنیت و نظم خلل یافت و غا

ولی اعرابی . قرطبه از اطاعت آن سرباز زدند و خراج ندادند؛ و مالکان اراضی وسیع در ملک خود دم از استقالل زدند

یرون راندند و بربرها را از پایتخت ب) م1023(ق  هـ 414که در قرطبه مانده بودند بتدریج نیرو گرفتند و به سال 

فایده  ولی عامۀ مردم قرطبه عقیده داشتند بازگشت به دوران قدیم بی. عبدالرحمان پنجم را به خالفت برداشتند

ق،  هـ414(است، قصر خالفت را بگرفتند و با یکی از سران خود به نام محمد مستکفی به خالفت بیعت کردند 

ی این وزیر را ترور کردند، خلیفۀ مستضعفین را زهر دادند، و همۀ ول. محمد یک بافنده را به وزارت برگزید). م1023

چهار سال بعد نوبت سپاهیان رسید که وزیر هشام را . طبقات ـ وضیع و شریف ـ به بیعت هشام سوم متفق شدند

سر بکشتند و به خود او گفتند از خالفت کناره کند؛ در انجمنی مرکب از سران شهر چنین اندیشیدند که نزاع بر 

خالفت، ایجاد حکومت الیق را غیرممکن کرده است، الجرم خالفت اسپانیا را ملغا کردند و به جاي آن یک مجلس 

دولتی به وجود آوردند و ابن جهور را به ریاست آن برگزیدند؛ و جمهوري نو با عدالت و خردمندي کار حکومت را راه 

ت سیاسی از میان رفته و نفوذ فرهنگی قرطبه نابود شده و ولی این کار خیلی دیر انجام شده بود، زیرا قدر .برد

، به »جواهر شهرها«عالمان و شاعران از کثرت جنگهاي داخلی بیمناك شده و از قرطبه، . امیدي به بهبود کارها نبود

د که اسپانیاي اسالمی ما بین بیست و سه تن از ملوك طوایف تقسیم ش. دربار طلیطله و غرناطه و اشبیلیه گریختند

ها و اختالفات خویش از حمالت اسپانیاي مسیحی، که امیرنشینهاي اسالم را یکی پس از  به سبب اشتغال به دسیسه

غرناطه مدتی زیر حکومت ربی شموئیل هالوي، که در نزد اعراب به نام اسماعیل بن . گرفت، غافل بودند دیگري می

طلیطله از قرطبه جدایی گرفت و بعدها، پس از پنجاه ) م1035(ق  هـ 427به سال . نقدال معروف است، آسوده بود

  .سال استقالل، قلمرو مسیحیان شد

دانستند؛ مردم این شهر را به سبب  آن را بهتر و زیباتر از پایتخت قدیم می  بعضی. اشبیلیه وارث اعتبار قرطبه شد

چون احتمال سقوط قرطبه . داشتنددوست ) موسیقی، رقص، و آواز(باغهاي زیبا، نخلستانها، گلها، و سرگرمیها 
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ابوالقاسم محمد، قاضی القضاة . دم از استقالل زد) م1023(ق  هـ 414رفت، اشبیلیه پیشدستی کرد و به سال  می

شهر، یک حصیرباف را، که با هشام دوم شباهت داشت، به عنوان خالفت برداشت و کار وي را به دست گرفت و 

بدین سان قاضی هوشیار سلسلۀ حکومت بنوعباد را . ه را به بیعت با او راضی کردوالیات والنسیا، تورتوسا، و قرطب

که او درگذشت، پسرش معتضد به جایش نشست و ) م1042(ق  هـ 433به سال . بنیاد نهاد که دورانی کوتاه داشت

د و نفوذ با مهارت و خشونت بر اشبیلیه حکومت کر) م1068ـ  1042ق،  هـ 460ـ  433(مدت بیست و هفت سال 

پس از او پسرش معتمد، که بیست و شش . خود را بسط داد، تا آنجا که یک نیمۀ اسپانیاي اسالمی باجگزار وي بود

وي از شاعران . اما از مطامع و خشونت او بهره نداشت). م1091ـ  1068ق،  هـ 484ـ  460(سال داشت، امارت کرد 

داد؛ به  سیقیگران را بر سیاستمداران و سرداران ترجیح میبزرگ اسپانیاي مسلمان بود و مصاحبت شاعران و مو

جایزه را ) دالر 2,290(دوکا  1‘000برد، و  کرد، به تفوقشان حسد نمی هاي خوب عطا می شاعران رقیب خویش صله

معتمد شعر ابن عمار را دوست داشت، و به همین جهت او را وزیر خود . دانست در قبال یک شعر لطیف زیاد نمی

او را بخرید، به عقد خویش درآورد، و تا هنگام مرگ به عشق . کنیزي به نام اعتماد رمیکیه شعري بالبدیهه گفت .کرد

رمیکیه قصر را از خنده پر کرده، محیطی پرنشاط فراهم . پوشید اما از دیگر زنان قصر هم چشم نمی. وي دلبسته بود

اعتناست و مسجدهاي شهر تقریباً از  کارهاي دینی بیکردند که شوهرش به  عالمان دین مالمتش می. آورده بود

وقتی طلیطله بر . توانست حکومت کند، عشق بورزد، و آواز بخواند مع ذلک، معتمد می. نمازگزار خالی شده است

قرطبه هجوم برد و قرطبه از او کمک خواست، او سپاهی فرستاد و شهر را از هجوم طلیطله برهانید و مطیع اشبیلیه 

ادشاه شاعر، در طی سی سال پر از حوادث، پرچم مدنیتی را که در رونق از تمدن بغداد به دوران هارون پ. کرد

.الرشید و تمدن قرطبه به دوران منصور کم نبود برافراشته بود

  تمدن در اسپانیاي مسلمان – 2

این نظر یک خاورشناس » .داسپانیا در همۀ تاریخ خود حکومتی عادل و مهربان چون دوران فاتحان عرب نداشته بو«

مع ذلک، رأي وي با کمی تعدیل . بزرگ مسیحی است که شاید به حساب هیجان او چیزي از آن را باید کاست

توان کرد که امیران و خلفاي اسپانیا گاهی به قساوتی که ماکیاولی آن را براي استقرار و  انکار نمی. درست و بجاست

ودند؛ و نیز انکار نباید کرد که گاهی این قساوت تا حدود وحشیگري و سنگدلی داند متصف ب دوام دولتها مناسب می

معتمد در کاسۀ سر دشمنان خود گل کاشت، معتضد دست و پاي مردي را که یک عمر در شمار دوستان . رسید می

ارها شاهد از ولی مقري، در قبال این حوادث کمیاب، هز. وي بوده و آخر کار به وي خیانت و اهانت کرده بود برید

بی . اند کند که در این زمینه کم از امپراطوران روم نبوده عدالت و بخشش و مالیمت حاکمان اموي اسپانیا نقل می

حاکمان اموي در ادارة امور عامه در . شک، حکومت ایشان از حکومت ویزیگوتها که پیش از ایشان بودند بهتر بود

مقرراتشان بر اساس عقل و ترحم بود و یک هیئت قضایی منظم بر  دنیاي مغرب آن عصر توانایی کافی داشتند؛

در شهر . شد بومیان غالباً مطابق قوانین خودشان و به وسیلۀ مأموران بومی قضاوت می  دربارة. اجراي آن نظارت داشت

لت، در فواصل دو. کرد پلیسی بود که مراقبت امنیت را به عهده داشت و بر بازارها و پیمانه و وزن نظارت دقیق می

درآمد دولت به دوران . مالیاتها در مقایسه با روم و روم شرقی معتدل بود. گرفت منظم، آماري از مردم و امالك می

به احتمال قوي، این مبلغ از . بود) دالر امریکا 57،213,750معادل (دینار طال  12,045,000عبدالرحمان سوم 

این درآمد بیشتر نتیجۀ حکومت خوب و بهبود . بیشتر بوده است مجموع درآمد حکومتهاي ممالک مسیحی التینی

. زراعت و صناعت و رواج تجارت بود تا اخذ مالیاتهاي گزاف
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فاتحان امالك بزرگ را، که غالباً متعلق به . حکومت عرب براي کشاورزان اسپانیا دوران نعمت و برکتی زودگذر بود

ید فئودالیسم رهایی دادند؛ ولی نیروهایی که در آن دورانها براي استقرار ویزیگوتها بود، خرد کردند و سرفها را از ق

اعراب نیز . دیدند کوشیدند در اسپانیا نیز به کار بودند، اما در آنجا بیشتر از فرانسه مقاومت می اساس فئودالیته می

ر مسلمانان با بردگان کمی رفتا. گرفت اراضی وسیعی را مالک شده بودند که زراعت آن بر اساس سرفداري انجام می

. یافتند شدند، از بردگی نجات می بردگان غیر مسلمان به محض اینکه مسلمان می. بهتر از رفتار مالکان سابقشان بود

ترین کتابهایی که در رشتۀ کشاورزي تألیف  اعراب غالباً کشاورزي را به دست مردم بومی سپرده بودند، ولی از تازه

د، و در نتیجۀ کوشش ایشان، علوم کشاورزي در اسپانیا خیلی بیشتر از اروپاي مسیحی گرفتن شده بود کمک می

رفتند،  به جاي گاوان کند رفتار، که تا آن وقت در همه جاي اسپانیا براي کشاورزي و کشش به کار می. پیشرفت کرد

ب عربی اسبانی اصیل به وجود آمد که از اختالط نژاد اسبان اسپانیایی با اس. کردند از استر و االغ و اسب استفاده می

اسپانیاي اسالمی کشت برنج، گندم سیاه، نیشکر، انار، پنبه، . کردند سواران عرب و اسپانیایی از آنها استفاده می

اسفناج، مارچوبه، موز، گیالس، پرتقال، لیمو، به، گریپ فروت، هلو، خرما، انجیر، توت فرنگی، و زنجبیل را از آسیا فرا 

با آنکه شراب در اسالم حرام بود، تاکداري در میان مورها کار . این همه را به اروپاي مسیحی آموخت گرفت و

رفت؛ باغهاي سبز و درختستانهاي زیتون و میوه مناطق وسیعی را، بخصوص در اطراف قرطبه و  معتبري به شمار می

مایورکا، که در قرن هشتم به قلمرو اعراب  جزیرة میورقه یا. غرناطه و والنسیا، به بهشت زمینی تبدیل کرده بود

درآمد، در نتیجۀ مهارت و دقت کشاورزي آنها بهشتی پر از گل و میوه شده و درختان نخل، که بعدها پایتخت از آن 

آهن، سرب، زاج، گوگرد، و  از طال، نقره، روي، مس، معادن اسپانیا مسلمانان را .بر آن سایه انداخته بود گرفت،نام 

از نزدیک سواحل کاتالونیا مروارید . شد نیاز کرد؛ در طول سواحل اندلس همه جا مرجان از دریا استخراج می جیوه بی

العاده کرد،  صناعت فلزي پیشرفت فوق. کردند آمد؛ از معادن اطراف باخا و ماالگا یاقوت استخراج می به دست می

صنایع دستی نیز رونق گرفت؛ در قرطبه . مصنوعات آهنی و برنجی مورثیا و شمشیر طلیطله و زره قرطبه معروف بود

قالیها، بالشها، . بافنده بود 13,000تنها در قرطبه . بردند شد و کفشگران اروپا آن را به کار می چرم مرغوب ساخته می

به گفتۀ مقري، ابن فرناس قرطبی در قرن . ه جا مشتري داشتهاي ساخت مور هم هاي ابریشمی، شال، و مخده پرده

یک ناوگان بازرگانی، که بیشتر . نهم عینک، زمانسنجهایی با مکانیسم پیچیده، و یک دستگاه پرنده اختراع کرده بود

بندر کشتیها، که از یکصد . کرد کشتی داشت، محصوالت و مصنوعات اسپانیا را به افریقا و آسیا حمل می 1‘000از 

دولت یک سازمان . رسید، در بندرهاي بارسلون، آلمریا، قرطاجنه، والنسیا، ماالگا، قادس، و اشبیلیه انباشته بود می

پول رسمی، که دینار طال و درهم نقره و فلس . برد هاي دولتی را به طور منظم می پستی به وجود آورده بود که نامه

در آن عصر، قیمت نسبتاً ثابتی داشت، ولی سکۀ مور نیز بتدریج وزن  مسی بود، به قیاس پول دنیاي مسیحی التینی

.داد و خلوص و قدرت خرید خود را از دست می

اعراب، که صاحبان اراضی وسیع بودند، و تاجران، که . استثمار اقتصادي در آنجا نیز مثل همۀ دیار دیگر در کار بود

غالب ثروتمندان در ویالهاي روستایی . را خاص خود داشتندمکیدند، برکات زمین  تولیدگر و مصرف کننده را می

یعنی نامسلمانانی که رسم و (کردند و شهرهاي بزرگ را به بربرها، نو مسلمانان مسیحی نژاد، غرب مآبان  زندگی می

ها  هو بردگان خدمتکار خان) اسالو(، و گروه اندك خواجگان، و صاحبمنصبان و نگاهبانان صقالبی )زبان عرب داشتند

کند، راه  دانستند جلوگیري از استثمار اقتصادي فعالیت و ابتکار را سست می خلفاي قرطبه که می. واگذاشته بودند

  . حل دیگري جستند، و آن اینکه یک ربع محصول اراضی خویش را به فقرا اختصاص دادند
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ت بودند، افزوده بود و مردم از هر چیز عالقۀ شدید طبقات فقیر به دین و عقاید دینی قدرت فقها را، که عالمان شریع

ها منزوي  زیستند و در خانه تازه در زمینۀ عقاید و اخالق چنان بیزار بودند که مخالفان دین و متفکران غالباً نهان می

فیلسوفان دهان بسته بودند؛ یا از روي ناچاري سخنانی . جستند بودند، یا به سخنان پیچیده و ابهام آمیز توسل می

گرچه خلفاي . گشت سزایش مرگ بود هر کس از دین اسالم بر می. فتند که مورد قبول و احترام عامه باشدگ می

قرطبه مردمی آزادمنش بودند، به این پندار که خلفاي فاطمی مصر عالمان جهانگرد را به جاسوسی رفتار آنها 

شدند؛ از طرف دیگر، حکام مور همۀ غیر  می اند، احیاناً در مقید کردن فکر آزاد و مستقل با فقیهان همدست گماشته

پیروان دین یهود، که به دوران ویزیگوتها آزار . مسلمانان را از هر فرقه و کیش در مراسم عبادتشان آزادي داده بودند

دیدند و مسلمانان را در کار فتح اسپانیا کمک کرده بودند، تا قرن دوازدهم با مسلمانان فاتح در آرامش و  سخت می

. زش بودند، ثروت اندوختند، در زمینۀ علوم و معرفت مهارت یافتند، و احیاناً به مقامات عالی دولتی رسیدندسا

مسیحیان براي ترقی در مقامات دولتی بیشتر از یهودیان با مشکالت رو به رو بودند، مع ذلک، توفیقهاي مهم به 

به ختنه ـ که یکی از وسایل بهداشت عمومی تلقی مسیحیان ذکور را، چون ذکور مسلمانان و یهود، . دست آوردند

کردند؛ آنان در مسائل دیگر مطیع مقررات رومی ـ ویزیگوتی خود بودند که به وسیلۀ قضات  شد ـ وادار می می

مسیحیان ذکور آزاد و توانگر، در قبال معافیت از خدمت سربازي، مالیات ارضی . شد منتخب خودشان اجرا می

، و براي کارگران 24؛ براي مردم متوسط الحال )دالر 24(درهم  48میزان مالیات معموال براي ثروتمندان  .دادند می

کردند و گاه به گاه مشترکاً در مراسم  مسلمانان و مسیحیان با کمال آزادي با همدیگر ازدواج می. درهم بود 12

یافتند، و احیاناً یک بنا را، هم به جاي کلیسا و هم مسجد به  یا عیدهاي مقدس اسالمی حضور میعیدهاي مسیحی 

مسیحیان عادي و رجال . شدند بعضی مسیحیان به عادت دیگران حرمسرا داشتند، یا مرتکب لواط می. بردند کار می

ر به قرطبه و طلیطله و اشبیلیه دین با نهایت آزادي از همۀ اقطار اروپاي مسیحی به طلب علم یا گردش و سف

یکی از مسیحیان، به شکایت از نتیجۀ این تسامح، سخنانی دارد که شکایت عبرانیان قدیم را از اینکه . آمدند می

:آورد؛ وي گوید گرفتند به یاد می یهودیان رنگ یونانی می

فان مسلمان را به قصد رد و تکذیب اند؛ مؤلفات فقیهان و فیلسو برادران مسیحی من به قصاید و قصص عرب دل بسته

جوانان مسیحی که به موهبت ! افسوس. خواهند روش درست و دقیق عربی را بیاموزند خوانند، بلکه می آن نمی

خوانند و در  دانند، با عالقۀ تمام کتابهاي عربی را می استعداد شهره بودند، جز علوم و زبان و ادبیات عرب چیزي نمی

کنند، و هر کجا باشند از ستایش علوم عرب  آوري آن مبالغ گزاف خرج می دارند و در راه جمع ها نگاه می کتابخانه

  . دارند سخن می

کند که  برآورد می 200‘000نوشته شده شمارة مسلمانان غرناطه را ) م1311(ق   هـ 711یک نامه که به سال 

توان دریافت که دین اسالم براي مسیحیان  ا میاز اینج. اند نفر، مسیحی زادگان نومسلمان بوده 500همگی، به جز 

  . دادند غالباً مسیحیان حکومت مسلمانان را بر حکومت مسیحیان ترجیح می. اي داشته است چه جاذبه

شد؛ زیرا اگرچه مسیحیان آزاد بودند، کلیساي  تر می ولی این تصویر زیبا، روي دیگر نیز داشت که به مرور زمان تیره

فرمانی صادر شده بود که هرکس به هر صورت با فاتحان مقاومتی کرده بود امالکش مصادره  .مسیحی آزاد نبود

غالب کلیساها ویران و بناي کلیساي نو . شد، و مستغالت کلیسا را به موجب همین فرمان مصادره کرده بودند می

ان ویزیگوت به میرات برده امیران مسلمان حق نصب و عزل اسقفان و تشکیل مجالس کلیسایی را از شاه. قدغن بود

کشیشان . شد، اگر چه بدکاره و سست اعتقاد بود داد فروخته می مقام اسقفی به کسی که قیمت بیشتر می. بودند
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شنیدند؛ علماي مسلمان دربارة آن قسمت از مقررات دین مسیح که  مسیحی احیاناً در خیابانها از مسلمانان ناسزا می

  .کردند، ولی معارضۀ به مثل براي مسیحیان خطرناك بود زادانه اظهار نظر میبه نظرشان مهمل و یاوه بود آ

اتفاقاً یک دختر زیبا از مردم . انگیزي منجر شود توانست به نتایج غم در مناسباتی چنین آشفته، هر حادثۀ کوچکی می

خواست به دین مسیح  ر میقرطبه، که به نام فلورا معروف بود و از پدر مسلمان و مادر مسیحی بود، پس از مرگ پد

دختر اصرار داشت از دین . بگرود؛ از خانۀ برادر به خانۀ یکی از مسیحیان گریخت، ولی برادرش او را گرفت و کتک زد

توانست او را محکوم به اعدام کند دستور داد تا  قاضی که می. پدر بازگردد، و به یکی از محاکم اسالمی جلب شد

گر به خانۀ یک مسیحی گریخت و در آنجا با کشیش جوانی به نام ائولوگیوس مالقات مع ذلک، بار دی. کتکش زدند

در هنگامی که فلورا در دیري نهان بود، کشیشی را که . کرد؛ ائولوگیوس نسبت بدو عشقی پاك و سوزان پیدا کرد

اول آنها . ناروا گفته بودپرفکتوس نام داشت اعدام کردند، زیرا دربارة پیامبر اسالم در مقابل بعضی مسلمانان سخن 

وعده داده بودند که مطلب را مکتوم دارند، ولی سخنان کشیش چنان ناسزا بود که مستمعان متوحش شدند و ناچار 

خود را انکار کند و از مجازات برهد، ولی به جاي انکار در مقابل   توانست گفتۀ پرفکتوس می. به مصادر امور خبر دادند

قاضی او را به چند ماه زندان محکوم کرد تا مگر اصالح پذیرد، ولی زندان در او مؤثر . ار کردقاضی گفتار خود را تکر

بردند  هنگامی که او را براي اعدام می. و همچنان به گفتۀ خود اصرار داشت، تا اینکه محکوم به اعدام شد. نیفتاد

سیحیان، مثل یک قدیس، براي دفنش مسلمانان از قتل وي خرسند شدند و م. گفت همچنان پیامبر را ناسزا می

. مراسم مجلل به پا کردند

اي از متعصبان مسیحی به پیشوایی ائولوگیوس  قتل پرفکتوس کینۀ مسلمان و مسیحی را تحریک کرد، و فرقه

پنداشتند هر کس در  تشکیل شد که هدف آن ناسزاگویی علنی به پیامبر اسالم و داوطلبی مرگ بود، و افراد آن می

خواهد  در این اثنا یک راهب قرطبی به نام اسحاق پیش قاضی رفت و گفت که می. رود اه بمیرد، به بهشت میاین ر

قاضی خرسند شد و مبادي دین اسالم را براي او شرح دادن گرفت، ولی راهب سخن او را بریده و . مسلمان شود

قاضی به او پرخاش کرد و گفت مگر مست » .دین اسالم این گروه عظیم بدبختان را به جهنم کشانیده است«: گفت

قاضی بگفت تا او را به زندان کردند و از عبدالرحمان » .نه من هوشیارم، به اعدام محکومم کن«: است؟ و راهب گفت

دوم اجازه خواست تا راهب را به این عنوان که عقلش خلل دارد آزاد کند، ولی تشریفات مجلل جنازة پرفکتوس 

دو روز پس از این حادثه یک سرباز فرنگی از . ه بود؛ از این رو بفرمود تا راهب را اعدام کردندخلیفه را خشمگین کرد

روز شنبۀ بعد شش نفر راهب در . نگاهبانان قصر به نام ساتچو جسارت ورزید و علناً به پیامبر ناسزا گفت، و اعدام شد

، بلکه درخواست شکنجۀ سخت نیز داشتند، اینان حضور قاضی به پیامبر ناسزا گفتند و نه فقط تقاضاي اعدام کردند

فرقۀ متعصب . یک کشیش و یک شماس و یک راهب دیگر نیز از آنها تبعیت کردند. نیز محکوم به اعدام شدند

شد، اما مسیحیان دیگر، از کشیش و مردم عادي از این مسابقۀ مرگ راضی نبودند و به اشخاص  مسیحی خرسند می

کند، این تعصب  دهد مراسم دین خود را به پا کنیم و آزارمان نمی ن که به ما اجازه میسلطا«: گفتند متعصب می

عبدالرحمان انجمن اسقفان را تشکیل داد، و قراري دربارة توبیخ متعصبان صادر شد، و تهدید کرد که » سخت چرا؟

اي انجمن اعتراض کرد و آنها را ائولوگیوس به اعض. اگر از فتنه انگیزي دست برندارند، اقدامات شدیدتر خواهد کرد

.ترسو خواند

این حوادث هیجان فلورا را بیفزود، و او از دیري که در آنجا بود خارج شد و با دختري دیگر به نام ماري به حضور 

قاضی بگفت تا هر دو را به . قاضی رفتند و ناسزاگویی به پیامبر آغاز کردند و گفتند که اسالم اختراع شیطان است
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در نتیجۀ نصیحت دوستانشان راضی شده بودند از سخنان خود بازگردند، اما ائولوگیوس به تحریک آنها . بردند زندان

این حادثه ائولوگیوس را تشجیع کرد و به . برخاست و قانعشان کرد که به کشتن راضی شوند، و هر دو اعدام شدند

گفتند و تقاضاي  رفتند و ناسزا به پیامبر می ه میکشیشان و راهبان و زنان به محکم. طلب قربانیان تازه برخاست

هفت سال بعد ائولوگیوس اعدام شد، و هفت سال پس از مرگ وي فتنه خوابید، ). م852هـ ق، 238(کردند  اعدام می

فقط دو حادثۀ ناسزاگویی و اعدام رخ داد و، در همۀ دوران حکومت ) م983تا  859(هـ ق  373تا  245و از سال 

  . سپانیا، نظیر آن تکرار نشداسالم در ا

چون ثروت مسلمین افزایش یافت، شور دینی ایشان کاهش پذیرفت، با آنکه شریعت اسالم با مردم شکاك سخت 

کار به رواج مبادي معتزله که با عقاید . گیرد، در قرن یازدهم میالدي موجی از شک و تردید به وجود آمده بود می

گفت همۀ اینها باطل است و  صر نماند، بلکه طایفۀ دیگري پدید آمد که میاهل سنت منافات چندان نداشت منح

به جز این فرقه، فرقۀ دیگري پدید آمد که خویشتن را . کرد احکام دین را از نماز و روزه و حج و زکات مسخره می

ر مبادي اخالق استوار این گروه با همۀ عقاید دینی مخالف بود و دینی را که فقط ب. نام داده بود» پیرو دین جهانی«

گفتند عقاید دینی ممکن است درست یا نادرست باشد و ما آن  یک فرقه نیز الادري بود، که می. کرد باشد تبلیغ می

توانیم عقایدي را که از اثبات صحت آن  کنیم؛ هر چه هست از حقیقت آن بیخبریم و نمی را نه تأیید و نه انکار می

عقاید بشدت به مقاومت برخاستند و، وقتی در قرن یازدهم حوادث ناگوار بر مسلمانان فقها با این . عاجزیم بپذیریم

تجدید موقعیت نیروي مسلمانان در ایام . اسپانیا رخ داد، گفتند که موجب این حوادث آن گمراهیها بوده است

دین و فلسفه را به دربار حکامی بود که قدرت خویش را مانند ایام پیشین بر اساس دین نهاده بودند و مناقشه میان 

  .و براي سرگرمی منحصر کردند

هاي طالیی مایۀ زینت شهرهاي کوچک و بزرگی بود که در قرن  ولی، به رغم فیلسوفان، گنبدهاي درخشان و مناره

دهم میالدي اسپانیاي مسلمان را متمدنترین منطقۀ اروپا و به احتمال قوي معتبرترین کشور متمدن جهان آن روز 

در عصر منصور، قرطبه در شمار متمدنترین شهرهاي جهان بود و فقط بغداد و قسطنطنیه همسنگ آن . بودکرده 

البته این . حمام عمومی داشت 700مسجد، و  600قصر،  60,300خانه،  200,077به گفتۀ مقري، این شهر . بودند

افتادند، هر  رفاه عمومی به حیرت می مسافران قرطبه از ثروت طبقات نخبه و. آمارها خالی از مبالغۀ شرقی نیست

خیابانها سنگفرش بود و از دو طرف . توانست االغی داشته باشد، و فقط گدایان از سواري محروم بودند خانواده می

توانست هنگام شب شانزده کیلومتر در نور چراغ  انسان می. شد روهاي برجسته داشت که به شب روشن می پیاده 

، که جریانی )گواذالکیویر(مهندسان مسلمان بر رود وادي الکبیر . ف ساختمانها راهپیمایی کندخیابانها و میان دو ص

از نخستین . آرام دارد، پلی از سنگ برآورده بودند که هفده دهانه داشت، و وسعت هر دهانه پنجاه وجب بود

رسانید شهر به  ، و حمامهاي قرطبه میها اي بود که آب کافی به منزلها، باغها، برکه تأسیسات عبدالرحمان اول آبراهه

.کثرت باغستانها و گردشگاهها شهره بود

عبدالرحمان اول به مناظر طفولیت خویش سخت دلبسته بود و در قرطبه باغی همانند قصر ییالقی نزدیک دمشق، 

خلفاي پس از او . دکه ایام کودکی را در آنجا به سر کرده بود، پدید آورد؛ قصر معروف رصافه را در آنجا بنیاد کر

قسمتهاي تازه بر آن افزودند، که ذوق مسلمانان نامهاي جالب از قبیل قصر روضه و قصر عشاق و قصر سرور و قصر 

این قصر، هم مقر . شهره بود) آلکاسار(قرطبه نیز، مانند اشبیلیه، قصر بزرگی داشت که به نام القصر . تاج بدان داد

ورخان غرب در وصف این قصرها، درهاي مجلل، ستونهاي مرمر، زمین مفروش به م. اي محکم بود حکومت و هم قلعه
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گویند و آنها را به جمال و  موزاییک، سقف طالیی، و نقوش زیباي آن، که فقط از هنر اسالمی ساخته بود، سخنها می

بر ساحل رود  قصرهاي خاندان حکومت و مالکان و تاجران بزرگ. کنند شکوه با قصرهاي نرون در رم همانند می

خواست آن را براي  عبدالرحمان سوم از یکی از کنیزان صیغۀ خود ثروت هنگفتی به ارث برد و می. بزرگ گسترده بود

وقتی به او گفتند که هیچ یک از سربازانش .بازخرید سربازان خود، که احتماال در اسارات مسیحیان بودند، به کار برد

پس براي . آن مال را به بناي قصري صرف کند که نام وي را جاوید دارد اسیر نیست، زهرا همسر محبوب او گفت

، و در )م961ـ  936ق،  هـ 350ـ  325(سال به کار گرفته شدند  25چهارپا  1,500کارگر و  10,000تحقق این آرزو 

د آمد که با نتیجه قصر سلطنتی الزهرا، که در ناحیۀ جنوب باختري، در فاصلۀ پنج کیلومتري قرطبه بود، به وجو

زن جا  6000قسمت حرم براي . ستون مرمر استوار بود 1200این قصر بر . تزیین مجلل و اثاث عالی آرایش یافته بود

داشت، سقف و دیوارهاي بارگاه خلیفه را از مرمر و طال ساخته بودند، و هشت در مرصع به جواهر و آبنوس و عاج 

اطراف قصر الزهرا قصرهاي . کرد اشعۀ خورشید را موجدار و منعکس می داشت و یک برکه پر از جیوه در آنجا بود که

منصور . طبقۀ اشراف بود، که لطف و ادب رفتار و صفاي تمایالت و وسعت دلبستگیهاي روحی و معنویشان شهره بود

مان و به مرور ز) م978ق،  هـ368(در جهت مقابل قصر الزهرا قصري همانند آن بساخت که به زاهره موسوم شد 

قصر زاهره . اي از قصر بزرگان و خانۀ خدمه و مغنیان و نوازندگان و شاعران و زنان خوش مشرب به وجود آمد محله

  .سوخته شد) م1010(ق  هـ 401در شورش سال 

. گرفتند ساختند، مردم زندگی پرتجمل آنها را نادیده می اگر امیران مسجدهایی مجللتر و وسیعتر از کاخهاي خود می

وقتی . داشتند که مسیحیان به جاي آن کلیساي بزرگی بنیاد کرده بودند یانوسا در قرطبه معبدي براي رومیه

. عبدالرحمان اول به خالفت رسید، کلیسا را از مسیحیان خرید و ویران کرد، و به جاي آن مسجد ازرق را بساخت

بدین سان . مسجد را مبدل به کلیسا کردند) م1238(ق  هـ 636یا قلمرو مسیحیان شد، به سال وقتی اسپان

عبدالرحمان بناي مسجد را در ایام کدورت . یابد مقیاسهاي تقوا و صداقت و جمال به اقتضاي حوادث جنگ تغییر می

پیشرفت کار باشد، و آرزو داشت مایۀ تسلیت خود کرده بود و از قصر ییالقی به قصر شهري آمد تا شخصاً مراقب 

، که دو )م788(ق  هـ 172ولی به سال . عمرش وفا کند و در آن مسجد مجلل، به شکرانۀ توفیق، نماز جماعت بگزارد

مدت دو قرن خلفا هر . گذشت، چشم از جهان فرو بست، و پسرش هشام کار پدر را دنبال کرد ریزي بنا می سال از پی

یک دیوار بلند آجري و . متر رسید 145متر در  225ند تا به دوران منصور وسعت آن به کدام چیزي بر مسجد افزود

منارة بزرگ مسجد از لحاظ زیبایی و ارتفاع . سنگی، که برجهایی با ابعاد مختلف داشت، مسجد را محصور کرده بود

سجد نوزده در داشت که بر م. به شمار آوردند» عجایب بیشمار جهان«در آن روزگار نظیر نداشت و آن را یکی از 

. هاي سنگی زیباي منقش به تصویر گل و اشکال هندسی آراسته بود هریک طاقنمایی نعلی بود و سردري که با کتیبه

در این محوطۀ چهارگوش، زمین را با . رسیدند از در مسجد به محل خاص وضو، که اکنون نارنجستان نام دارد، می

آبنما بود که هر کدام را از سنگ مرمر یکپارچه تراشیده بودند؛ براي حمل این موزاییک فرش کرده بودند، و چهار 

ستون داشت که محوطۀ داخلی را به یازده  1‘290اي از  مسجد مجموعه. سنگها از معدن هفتاد گاو به کار رفته بود

طعات سنگ قرمز و روي ستونها طاقهاي مدور و ضربی و نعلی بود و ق. کرد ایوان و بیست و یک داالن تقسیم می

ستونها از سنگ یشم یا سماق یا مرمر بود که از بناهاي ویزیگوتهاي اسپانیا . سفید به تناوب در آن به کار رفته بود

بر . پنداشت مسجد انتها ندارد کرد، چنانکه می آورده بودند؛ تعداد این ستونها چندان زیاد بود که بیننده را متحیر می

دویست جار به طاق آویخته بود که . ها نقش شده بود رآن و تزیینات دیگر بر کتیبههاي ق سقف چوبی مسجد آیه

سوخت و از مخزنهایی که از ناقوسهاي مسیحی ساخته و از طاق آویخته  هفت هزار قندیل داشت و با روغن معطر می
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ند، که قسمتی از آن زمین و دیوارها را با موزاییک و معرق کاري فرش و تزیین کرده بود. گرفت بودند روغن می

هنوز این تزیینات از پس هزار . آبگینۀ میناکاري با رنگهاي درخشان بود و قطعات نقره و طال در آن به کار رفته بود

قسمتی از مسجد بست بود، زمین آن را با نقره و قطعات کاشی . درخشند سال چون جواهر در دیوارهاي کلیسا می

یباي خاتمکاري داشت و سه گنبد روي آن برآورده بودند و حایلی چوبین با میناکاري فرش کرده بودند؛ درهاي ز

مهارت خود را در آراستن آن به کار برده بودند در همین   محراب و منبري که هنرمندان همۀ. نقشهاي زیبا داشت

اي  و در زمینهمحوطه بود؛ محراب یک فرورفتگی هفت ترکی بود که با طال و موزاییک میناکاري تزیین یافته بود، 

قرمز و کبود نقشهاي طالیی زده بودند و باالي آن یک رشته ستون زیبا و طاقنماهاي بدیع بود که در شیوة گوتیک 

قطعه عاج و چوبهاي گرانقیمت چون  37‘000منبر از همۀ منبرهاي جهان زیباتر بود و از . زیباتر از آن چیزي نبود

ساخته شده بود و همۀ قطعات با میخ طال و نقره به هم پیوند گرفته و آبنوس و اترج و عود و صندل قرمز و زرد 

روي منبر صندوقی مرصع بود که پوششی از حریر قرمز زربفت بر آن کشیده بودند و یک قرآن . مرصع به جواهر بود

ه طال و جواهر به نظر ما ک. به خط عثمان خلیفه در آن بود که نشان خون خلیفه نیز به هنگام قتل بر آن نمایان بود

ها را با فلزات مطال و برنج بیاراییم،  دهیم به جاي آن تماشاخانه بریم و ترجیح می در تزیین کلیساهایمان به کار نمی

شاید . کند تزیین مسجد ازرق قرطبه اسراف آمیز، و دیوارهاي آن از خون نسلهاي استثمار شده رنگین جلوه می

را از لحاظ معماري نازیبا تلقی کنیم و از لحاظ جمالشناسی آن را چون منظرة ستونها را بیش از حد و طاقهاي نعلی 

ـ  1000(به نظر مقري . اما دیگران قضاوتی مخالف آن دارند. مرد چاقی پنداریم که ساقهاي کج بیرون آمده دارد

نند نداشته و این مسجد به وسعت و طرح معماري و شیوة تزیین و شکوه و عظمت ما) م1632ـ  1591هـ ق،  1042

هنوز هم این بنا، که کوچک شده و به کلیسایی درآمده، به اتفاق کسان، از . نشان حسن ذوق بانیان خود بوده است

. همۀ مسجدهاي جهان زیباتر است

اگر مرد ثروتمندي در اشبیلیه بمیرد و بخواهند کتابهاي او را «این گفته در اسپانیاي اسالمی متداول بود که 

در » .فرستند، و اگر مطربی در قرطبه بمیرد و بخواهند آالت موسیقی او را بفروشند به اشبیلیه قرطبه می بفروشند به

البته طلیطله و غرناطه و اشبیلیه نیز در این تکامل . حقیقت، در قرن دهم، قرطبه مرکز زندگی معنوي اسپانیا بود

مان؛ شهرهاي اسالمی از شاعران، دانشوران، فقها، به گفتۀ مورخان مسل. رفتند عظیم معنوي پا به پاي قرطبه می

مدارس ابتدایی فراوان بود، ولی در . و مقري از نام آنها شصت صفحه را پر کرده است. زد پزشکان، و عالمان موج می

گرفتند؛ آنگاه حکم دوم بیست و هفت مدرسه به وجود آورد که در آنجا اطفال فقیر رایگان  قبال تعلیم شهریه می

رفتند و عدة زیادي از زنان مسلمانان در ادبیات و هنر  دیدند؛ دختران نیز چون پسران به مدرسه می م میتعلی

برنامۀ دروس آنها دانشگاه قرطبه را . دادند تعلیم عالی به عهدة استادانی بود که در مسجدها درس می. برجسته شدند

. گرفتند دهم تنها دانشگاه قاهره و بغداد از آن سبق میهاي مستقل داشت و در قرن دهم و یاز به وجود آورد که رشته

صنعت کاغذسازي از . هاي متوسطه نیز بود در غرناطه، طلیطله، اشبیلیه، مورثیا، آلمریا، واالنسیا، و قادس مدرسه

وتمندان به ثر. بغداد آمد و حجم و شمارة کتابها را بیفزود، تا آنجا که در اسپانیاي اسالمی هفتاد کتابخانۀ عمومی بود

هاي کمیاب و مزین را فراهم  بالیدند؛ دوستاران کتاب نسخه کتابهاي خودشان که با چرم قرطبه جلد شده بود می

حضرمی، یکی از علماي آن دوران، در حراج کتاب در قرطبه مردي را دید که دربارة قیمت کتابی که . کردند می

اقعی کتاب خیلی باالتر رفت؛ همینکه از او توضیح خواست، زد و از قیمت و طالب آن بود پیوسته باالدست او می

بله روزي «: جواب داد که در کتابخانۀ وي جایی درست به اندازة همان کتاب خالی است، و دانشمند محروم افزود

 ».ندارددهند که دندان  کسانی مثل تو فراوان است، و گردو را به کسی می
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بردند، و در  کردند، از آنها حساب می دانشوران در اسپانیا منزلت بلند و شهرت فراوانی داشتند؛ مردم احترامشان می

شمار عالمان دین و . کردند، چون عقیده داشتند که میان علم و خردمندي فاصله نیست کارها با ایشان مشورت می

نویسان از  تاریخنویسان، و تذکره ، لغت شناسان، فرهنگنویسان، و جنگنویسان، خطیبان. رسید نحویان به صدها می

از بزرگان علماي دین و مورخان بود و ) م1064ـ  994ق،  هـ  465ـ  384(ابومحمد علی بن حزم . شمار بیرون بودند

ه ضمن آن از دین یهود کتاب معروف وي الفصل فی الملل و االهواء و النحل، ک. وزارت آخرین خلیفۀ اموي را داشت

گوید، قدیمترین کتابی است که در رشتۀ تطبیق و مقایسۀ دینها  هاي اسالم سخن می و زردشت و مسیح و فرقه

اگر بخواهیم نظر دانشمند مسلمان را دربارة مسیحیت قرون وسطی بدانیم، کافی است که این قسمت از . اند نوشته

  :گوید کتاب او را بخوانیم که می

ز اوهام آدمیزادگان شگفتی کنیم، زیرا این قبیل اوهام بر افراد مللی که جمعیت فراوان و تمدن برجسته دارند نباید ا

توانند به شاهان خردمند و  مسیحیان به کثرت نفوس چنانند که جز خداوند شمارشان را نداند و می …. نفوذ دارند

ت و سه تا یکی است؛ که یکی از این سه تا پدر است، فیلسوفان معروف خود ببالند، مع ذلک گویند که یکی سه تاس

دیگري پسر، و سومی روح؛ پدر، هم پسر هست و هم پسر نیست؛ هم خدا هست و هم خدا نیست؛ و مسیح قدیم 

اي از مسیحیانند که شمارشان صدها هزار است و  یعقوبیان فرقه. است و از ازل بوده است، مع ذلک مخلوق است

ابن حزم معتقد بود . بمرد و مصلوب و مقتول شد، دنیا سه روز بی مدبر و فلک بی گرداننده بود عقیده دارند که خدا

مهمترین مانع رواج علم و فلسفه در اسپانیاي مسلمان این بود . که همۀ کلمات قرآن را به ظاهر معنی آن باید گرفت

ه گروهی از فیلسوفان و عالمان ببالد، از آن جلمه تواند ب که بیم داشتند در افکار عامه مؤثر شوند؛ معذلک، اسپانیا می

. بود که زیج خوارزمی را براي تطبیق با وضع اسپانیا تعدیل کرد) م1007(هـ ق  398مسلمۀ ابن احمد متوفا به سال 

در کتابی که منسوب به اوست ـ و مسلم نیست که از او باشد ـ یکی از تجربیات فراوانی را که کیمیاي خرافی را به 

هـ ق،  480ـ  420(نام ابراهیم زرقالی . دهد یمی علمی مبدل کرد، یعنی استخراج اکسید جیوه از جیوه، شرح میش

کوپرنیک . ، که یکی از دانشوران طلیطله بود، به واسطۀ تکمیل ابزارهاي نجومی شهرت جهانی یافت)م1087ـ  1029

همۀ زیجهاي آن دوران بهتر بود و به وسیلۀ آن، براي  زیج وي از. قسمتهایی از رسالۀ اسطرالب او را نقل کرده است

زیجهاي طلیطله، که حرکات کواکب را . نخستین بار در تاریخ، اوج حرکت خورشیدي را نسبت به ستارگان ثابت کرد

، )م1013ـ  936هـ ق،  404ـ  325(ابوالقاسم زهراوي . ثابت کرده بود، در اقطار اروپا مورد استفاده قرار داشت

وي ). نزد مسیحیان به نام آبولکاسیس معروف است(عبدالرحمان سوم، در جهان مسیحی منزلتی بلند یافت  طبیب

المعارف طبی وي، به نام التصریف سه جلد خاص جراحی بود که به التینی  پیشاهنگ جراحی اسالمی بود، در دایرة

روزگار اروپاییان براي عملیات جراحی به  در آن. رفت ترجمه شد و تا قرنها مرجع اساسی رشتۀ جراحی به شمار می

رفتند؛ در آنجا نیز، مثل هر شهر متمدن دیگر، طبیب نمایان و طبیبان مالدوست بودند؛ از جمله مردي به  قرطبه می

کند و یک شیشۀ آن را به ثروتمندان  نام حرانی یک داروي اختصاصی داشت که مدعی بود اختالل امعا را عالج می

از ذکر نام شاعرانی که به دوران هشام دوم و منصور «: مقري گوید! فروخت می) دالر 50/237(دینار  50خوشباور به 

هـ  480متوفا در (از جمله شاعران شاهزاده خانم والده بود » .گذریم، که شمارشان از ریگ دریا بیشتر بود بودند می

دانشوران، و   رانسه به دوران رنسانس، بود؛ ظریفان،که خانۀ او در قرطبه یک سالن ادبی، مانند سالنهاي ف) م1087ق، 

پروا چیز  شاعران به دورش جمع شده بودند؛ با بسیاري از آنها مناسبات عاشقانه داشت و دربارة عاشقان خود چنان بی

دوست والده، مهجۀ . کرد شنید، وحشت می می نوشت که اگر مادام رکامیه، زن عاشقه پیشۀ معروف فرانسه، می

، به زیبایی و صراحت ادبی از او پیش بود؛ در آن روزگار، تقریباً همۀ مردم اسپانیا شاعر بودند و به هر مناسبت قرطبی
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خلیفه نیز در این تفننهاي شاعرانه شرکت داشت، و امیر مسلمانی نبود که شاعري . کردند با دیگران بدیهه گویی می

یت شاهانه، هم خوبی و هم بدي داشت، زیرا آنچه از اشعار آن این حما. به دربار خویش نداشته باشد و مقرري ندهد

دوران به جاست پر از تکلف و صنایع لفظی و تفنن بدیعی و تشبیهات و استعارات سنگین و عبارات حاکی از تفاخر و 

مان در اسپانیا نیز، مثل شرق، سرایندگان مسل. موضوع اشعار عشق بود، چه عشق جسمانی، چه افالطونی. غرور است

  . پیشاهنگان شیوة تفکر و فلسفۀ تروبادورها بودند

سعید یک . وي سعید بن جودي، پسر رئیس پلیس قرطبه بود. کنیم از این گروه فراوان یک ستارة روشن را یاد می

: سپاهی شجاع عاشق پیشه بود و همۀ صفاتی را که به نظر مسلمانان الزمۀ یک آقاي کامل بود در خود جمع داشت

شجاع، خوش قیافه، گشاده زبان، خوش بنیه، سوارکاري ماهر و شاعري توانا بود و کشتی گیري،  بخشنده،

توانست بداند از عشق و جنگ کدام یک را بیشتر دوست  وي نمی. دانست بازي، و تیراندازي نیک می شمشیربازي، نیزه

پنداشت هر کدام را  ن بسیاري دل باخت که میبرخورد با زن، هر قدر ناچیز بود، در او نفوذ فراوان داشت؛ به زنا. دارد

مهمترین . گرفت عشق وي، چون شاعران غزلسراي تروبادور، از دوري یار شدت می. همیشه دوست خواهد داشت

مسلک اپیکوري داشت و به . زنی به نام جیحان بود که فقط دست کوچک و سپید او را دیده بود  غزلیات وي دربارة

:از جمله اشعار وي این است. باید ثابت کنند که لذت عین سعادت نیست ینظر وي اخالق گرایان م

  چیزي ملیحتر از دست به دست کردن پیمانه،

  .وصال بعد از فراق، و نظربازي دوستان نیست

  ام، پروا و آزاد در راه عشق گام زده همیشه بی

  .و روزگار مرا از این راه منصرف نکرده است

  ام، در مقابل مرگ رام نشده

  . ام و همیشه رشتۀ عشق به گردن داشته

یک روز یکی از سرداران سپاه او . شدند داد، از او خشمگین می همکاران سپاهی وي گاه از اینکه زنانشان را فریب می

شاعري دیگر، که از او بزرگتر بود، سرانجام بهتر و  ).م897ق،   هـ 284(را در خانۀ خود گیر آورد و خونش بریخت 

یزتر داشت؛ وي معتمد، امیر اشبیلیه، بود که چون دیگر پادشاهان کوچک اسپانیاي رو به تجزیه تا چند افتخار آم

کرد؛ ولی  داد و بدین طریق از هجوم مسیحیت بر اسالم جلوگیري می سال به آلفونسو ششم، پادشاه کاستیل، باج می

آلفونسو مالی را که از قربانی خویش . داردرشوه بدهیی است که هر قدر تسویه شود، عندالمطالبه، کسري پرداخت 

براي حمله به طلیطله به کار برد، و معتمد یقین کرد که اشبیلیه قربانی دوم ) م1085(هـ ق  478گرفت به سال 

در این موقع کشور ـ شهرهاي اسپانیاي مسلمان چنان از جنگ طبقاتی و پیکار با یکدیگر ضعیف شده بودند . است

اي به نام  ثر با دشمن مشترك را نداشتند، ولی بر ساحل دیگر مدیترانه سلسلۀ اسالمی تازهکه قدرت مقابلۀ مؤ

اساس دولت مرابطون  ).افریقاستنام مرابطون در انتساب با یکی از اولیاي شمال باختري (مرابطون به وجود آمده بود 

سپاه مرابطون مراکش را بسهولت تصرف . رفتند ین استوار بود و همۀ مردانش سربازان خدا به شمار میبر عالقه به د
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در این اثنا یوسف بن تاشفین، امیر مرابطون، که مردي شجاع و مدبر بود، از طرف امیران اسپانیا دعوت شد . کرده بود

خویش از تنگۀ جبل طارق گذشت و از ماالکا، یوسف با سپاه . که آنها را از شر اژدهاي مسیحی کاستیل برهاند

هـ  475(، با سپاه آلفونسو رو به رو شد )باذاخوث(غرناطه، و اشبیلیه کمک گرفت و در زالقه، به نزدیکی بطلمیوس 

آلفونسو نامۀ مالیمی به یوسف نوشت و گفت که فردا جمعه روز عید شماست، روز یکشنبه هم عید ). م1082ق، 

یوسف با این نظر موافقت کرد، اما آلفونسو روز جمعه به مسلمانان هجوم . روز شنبه بیکار باشد ماست، و بهتر است

یوسف و معتمد در جنگ دلیریها نمودند و مسلمانان روز تعطیل خود را با قتل گروه بسیاري از مسیحیان برگزار . برد

همینکه یوسف بدون غنیمت به افریقا  کردند؛ آلفونسو با پانصد تن از کسانش به زحمت از معرکه جان برد، و

.بازگشت، اسپانیا حیرتزده شد

یوسف چهار سال بعد بازگشت، زیرا معتمد اصرار داشت که او نیرویی را که آلفونسو براي حمله به مسلمانان فراهم 

بر اسپانیاي  یوسف با مسیحیان چند پیکار داشت که بدون نتیجۀ قطعی بود، اما نفوذ خود را. آورده بود نابود کند

دهند، از آمدنش خوشحال  فقیران، به عادت معمول که همیشه آقاي تازه را بر کهنه ترجیح می. مسلمان بسط داد

شمردند، به مخالفتش برخاستند؛ و مردان دین مقدمش را  شدند؛ طبقات روشنفکر، که او را مظهر ارتجاع دینی می

رف آورد و همۀ مالیاتهایی را که قرآن نگفته بود از میان برداشت و مقاومت به تص یوسف غرناطه را بی. گرامی داشتند

معتمد و امیران دیگر به مقاومت او همپیمان شدند و پیمان مقدسی ). م1090. هـ ق483(عالقۀ مردم را جلب کرد 

را به محاصره سپس اشبیلیه . یوسف قرطبه را محاصره کرد، و مردم شهر را به او تسلیم کردند. نیز با آلفونسو بستند

گرفت؛ معتمد شجاعانه از آن دفاع کرد، فرزند وي جلو چشمش ضمن دفاع شهر کشته شد، از غم مرگ وي همتش 

به تصرف ) ساراگوسا(همۀ اسپانیا به جز سرقسطه ) م1091(هـ ق  484تا سال . گران شد بشکست و تسلیم محاصره

  .افریقا شدیوسف بن تاشفین درآمد و اسپانیاي مسلمان والیتی تابع 

اي با چند شعر براي وي  معتمد را به عنوان اسیر جنگ به طنجه بردند؛ در آنجا حصري، یکی از شاعران وقت، نامه

داشت که براي حصري فرستاد و از کمی ) دالر  87(دوکا  35امیر مغلوب از مال دنیا فقط . فرستاد و صله خواست

نزدیکی شهر مراکش بردند؛ تا مدتی در آنجا در زنجیر بود و با معتمد را از طنجه به اغمات به . آن عذر خواست

از جمله اشعار وي یکی این است . از سرودن شعر باز نماند) م1095هـ ق، 489(تنگدستی سر کرد، و تا هنگام مرگ 

  :که مناسبت بود بر قبرش نوشته شود

  توان شد، بر دنیاي فرومایه مسلط نمی

  د زد؛پس در طلب آن آهسته تر گام بای

  .ظاهر دنیا ترا فریب ندهد که دو روي دارد

پنداشتیم شمشیر جوانی هرگز زنگ نخواهد  و ما که می.اي از خاك آغاز آن امیدي چون سراب است،و آخر آن خانه

و جامۀ خرد را با لباسی از خاك هیم کردزد، و به امید آب از سراب و گل از ریگزار بودیم،معماي جهان را درك خوا

  . پوشیدخواهیم 
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  یادداشتها

رجوع شود . کتابخانۀ اسکندریه سوخته است اما نه به دست عمرو پسر عاص، بلکه سالها پیش از رفتن او به مصر – 1

  .از مرحوم شبلی نعمانی» کتابخانۀ اسکندریه«به 

  

  

فصل چهاردهم

  عظمت و انحطاط مسلمانان

  )م1258ـ  1058(ق  هـ 656ـ  450

  

I  - م 1250ـ  1058: شرق اسالمی  

  ق هـ 648ـ  450

اش الب ارسالن، که جوانی بیست و شش ساله بود، به عنوان  برادرزاده) م1063ق،  هـ 455(در پی مرگ طغرل بیگ 

مردي : نویسد یکی از مورخان شوخ طبع اسالمی دربارة الب ارسالن چنین می. سلطان سلجوقی بر جاي او تکیه زد

ز که ناچار هنگام تیراندازي می بایست آن را ببندد؛ هیچ وقت تیرش خطا بلند قامت بود و سبیلهایش چنان درا

نهاد که باالي آن تا مقابل سبیلش کمتر از دو ذراع نبود؛ وي حاکمی نیرومند و عادل  اي به سر می عمامه. رفت نمی

کرد،  یدریغ مجازات میبود، از عمال خودکسانی را که با مردم ستم روا داشته یا به مالشان دست درازي کرده بودند ب

گذرانید و به استماع اخبار گذشتگان و  قسمتی از وقت خود را به مطالعۀ تاریخ می. داد و فقیران را بخشش بسیار می

  . داد رغبت فراوان داشت اعمالی که اخالق و روش حکومت و ادارة اسالف را نشان می

کند که  دي دلیر نیز بود، و این معنی را نام او ابالغ میالب ارسالن که در عرصۀ فضایل انسانی سري پرشور داشت، مر

رومانوس چهارم، امپراطور بیزانس، . هرات و ارمنستان و گرجستان و شام را بگشود. است» پهلوان شیردل«به معنی 

که یونانی االصل بود، یکصد هزار سپاه از نژادهاي مختلف و کم انضباط گردآورد و آهنگ سپاهیان آزمودة الب 

سلطان سلجوقی صلحی خردمندانه پیشنهاد کرد، اما امپراطور این . رسالن را، که بیش از پانزده هزار تن نبودند، کردا

رومانوس ). م1071ق،  هـ 463(ارمنستان جنگ رخ داد ) مالذکرد(پیشنهاد را با اهانت رد کرد، و در نزدیکی مناذگرد 

الب ارسالن از . ست خورد و اسیر شد، و او را به نزد سلطان بردندبه اتفاق سربازان ترسوي خود شجاعانه جنگید و شک

تازیانۀ بسیار به تنت «: رومانوس گفت» کردي؟ اگر بخت با سپاهت یار شده بود با من چگونه رفتار می«: او پرسید

وان خواهد داد، و چون او وعده داد که به بازخرید خود مال فرا سلطان سلجوقی با او رفتاري نکو کرد، ولی » .زدم می
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یک سال بعد الب ارسالن کشته . هاي گرانقیمت بدو بخشید آزادش کرد و اجازه داد به دیار خویش بازگردد، و هدیه

در آن اثنا که . سلجوقی بود) م1092ـ  1072هـ ق،  485ـ  465(ملکشاه، پسر الب ارسالن، بزرگترین سلطان  .شد

کرد و بخارا و کاشغر را به  ول بود، سلطان نیز در ماوراء النهر پیکار میسلیمان، سردار وي، به فتح آسیاي صغیر مشغ

وزیر توانا و فداکارش، نظام الملک، به دوران او و پدرش رفاه و رونقی را که برمکیان به . افزود متصرفات خود می

ادهاي اداري و سیاسی و الملک طی سی سال به نه نظام. الرشید در بغداد پدید آورده بودند تجدید کرد دوران هارون

اقتصادي سازمان بخشید و آنها را تحت سلطۀ خود درآورد، صنعت و تجارت را رواج داد، و راهها و پلها و سراها را 

در بغداد بناهاي باشکوه و نیز یک . وي دوست بخشندة هنروران و شاعران و دانشمندان بود. معمور و ایمن داشت

گویی به . در مسجد جامع اصفهان ایوان گنبد بزرگ را بساخت. نگیر شدمدرسۀ بزرگ ساخت که شهرت آن جها

به گفتۀ . سفارش وي بود که ملکشاه عمر خیام و دیگر منجمان را براي اصالح تقویم فارسی به دربار خود جلب کرد

هر یک الملک و عمر خیام و حسن صباح به روزگار کودکی و تحصیلی قسم خورده بودند که  یک قصۀ قدیمی، نظام

اي  هاي جالب افسانه به احتمال قوي، این قصه نیز چون دیگر قصه. از آنها توفیق یافت از حمایت دیگران دریغ نکند

زاده بود، در صورتی که عمر خیام و حسن صباح مابین ) م1017(هـ ق  408الملک به سال  بیش نیست، زیرا نظام

دند، و دلیلی نداریم که یکی از آنها عمري درازتر از درگذشته بو) م1124و  1123(هـ ق  518و  517سالهاي 

  . معمول داشته است

نظام الملک در هفتاد و پنجسالگی نظرات خود را دربارة اصول حکومت در سیاست نامه، که یکی از کتابهاي معتبر 

تقد است که اگر کند که پادشاه و مردم به اصول دین پایبند باشند، و مع وي سفارش می. فارسی است، به قلم آورد

در . حکومت براساس دین استوار نباشد، و حاکم حق اعمال قدرت را از آن نگرفته باشد، دوام و استقرار نخواهد یافت

گویی که حاکم . کند دهد و او را به وظایف حکومت آشنا می عین حال، بعضی نصایح خیرخواهانه به پادشاه خود می

مجازات نگذارد و هر  باید دربارة مفاسد و مظالم عمال تحقیق کند و آن را بی ینباید در شراب و تفریح افراط کند و م

الملک در کار حکومت مالیم، اما در کار  نظام. هفته دو روز بار عام دهد که همه کس شکایت و مظلمه بدو تواند برد

گیرد؛ از فرقۀ  میتأسف داشت از اینکه دولت مسیحیان و یهودیان و شیعیان را به خدمت . دین سختگیر بود

هـ ق  485به سال . کرد و عقیده داشت که این گروه وحدت دولت را به خطر افکنده است اسماعیلیه بشدت انتقاد می

یکی از افراد متعصب فرقۀ اسماعیلیه به بهانۀ تقدیم عریضه بدو نزدیک شد و او را به ضرب دشنه از پاي ) م1092(

  .درآورد

هـ ق  483شود که در سال  پیدایش این فرقه از آنجا ناشی می. هاي تاریخ بود رقهقاتل عضو یکی از عجیبترین ف

الملک و عمر خیام  یکی از سران اسماعیلیه، یعنی حسن صباح که یک قصۀ مشکوك از همدرسی او با نظام) م1090(

 3000نیع، که متجاوز از در شمال ایران استیال یافت، و از این قلعۀ م) آشیان عقاب(خبر داده است، بر قلعۀ الموت 

اي شدید براي قتل و تهدید مخالفان فرقه و کسانی که اسماعیلیان را آزار  متر از سطح دریا ارتفاع دارد، مبارزه

الملک در کتاب خویش اسماعیلیان را متهم کرده بود که از اعقاب مزدکیان ایرن عصر  نظام. کردند آغاز کرد می

عیلیه یک جمعیت سري بود و درجات مختلف داشت که پیروان در آن سیر در حقیقت، فرقۀ اسما. ساسانیند

در مرحلۀ پایین فداییان بودند . بدو داده بودند» شیخ الجبل«کردند، و یک رئیس بزرگ داشت که صلیبیان عنوان  می

رکوپولو، که به به گفتۀ ما. تردید و تفکر همۀ دستورات رؤساي خویش را به کار بندند بایست کورکورانه و بی که می

از الموت گذشته بود، پیشواي بزرگ فرقه پشت قلعه باغی مهیا کرده بود که هر چه به ) م1271(هـ ق 670سال 

اعتقاد مسلمانان در بهشت هست، از زنان و دخترانی که مردان لذت از آنها توانند برد، در آنجا بود و کسانی را که 
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آمدند به  بردند، و چون به خود می خودي به باغ می دادند و به حال بی یخواستند به تبعیت فرقه درآورند بنگ م می

آگاه . اند، و چهار یا پنج روز در آنجا با شراب و زن و غذاهاي خوب سرخوش بودند گفتند که به بهشت آمده آنها می

دادند اگر از  جوابشان می پرسیدند، چون پس از بیداري از بهشت می. بردند دادند و از باغ بیرون می دوباره بنگشان می

گردند و همیشه در آن  روي صمیمیت شیخ را خدمت کنند، یا در راه خدمت وي جان بدهند، به بهشت باز می

 assassinعنوان داشتند و کلمۀ » حشیشی«شدند حشاش یعنی  جوانانی که به این وضع راضی می. خواهند بود

حسن صباح سی و پنج سال بر الموت حکومت داشت و . استفرنگی، که به معنی قاتل است، تحریف همین کلمه 

هاي استوار  پس از مرگ وي نیز تا مدتهاي دراز این فرقه به پا بود و قلعه. آنجا را مرکز ترور و تعلیم و هنر کرده بود

حریک ریچارد گویند همینان کونراد، مارکی مونفرا، سردار صلیبی را به ت. دیگر به تصرف آورد و با صلیبیان پیکار کرد

هالکوخان مغول الموت و دیگر قالع حشاشین را بگشود، و از آن پس ) م1256ق  هـ654به سال . شیردل کشتند

مع ذلک، اسماعیلیان به صورت . اعضاي این گروه مورد تعقیب قرار گرفتند و به عنوان دشمن مردم به قتل رسیدند

در هند و ایران و شام و افریقا پیروان فرقۀ . و محترم شدند یک طایفۀ دینی باقی ماندند و به مرور زمان صلح طلب

. دهند اسماعیلیه بسیارند که به پیشوایی آقاخان اعتقاد دارند و یک دهم درآمد خویش را به او می

تفرقه در مسلمانان . پسرانش بر سر تاج و تخت با هم پیکار کردند. الملک درگذشت ملکشاه یک ماه پس از مرگ نظام

 1117(هـ ق  552تا  511سلطان سنجر در اثناي حکومت خود، که از . و مقاومتشان با صلیبیان سستی گرفت افتاد

طول کشید، شوکت سلجوقیان را در بغداد تجدید کرد، در نتیجۀ تشویق وي ادبیات رواج یافت؛ ولی، پس ) م1157تا 

که خاندانهاي کم اهمیت و شاهان مخالف  از مرگ وي، دولت سلجوقی به تفرقه افتاد و به امارتهایی تقسیم شد

، در موصل، یکی از غالمان کرد ملکشاه، به نام )م1127(هـ ق  521به سال . یکدیگر بر آن حکومت داشتند

. النهرین استیال یافت الدین زنگی، خاندان اتابکان را بنیاد کرد که با صلیبیان جنگهاي سخت داشت و بر بین عماد

خود شام را بگشود، دمشق را ) م1173ـ  1146هـ ق،  569ـ  541(ود، در دوران امارت پسر او، نورالدین محم

.پایتخت کرد، در قلمرو خویش به عدالت و تدبیر حکومت کرد، و مصر را از خاندان محتضر فاطمیان بگرفت

ضعف خالفت همان عوامل ضعفی که خلفاي عباسی را مطیع قدرت آل بویه و سلجوقیان کرده بود، دو قرن پس از 

خلفاي فاطمی تنها عنوان . همۀ قدرت دولت با وزیران و سرداران سپاه بود. عباسی، فاطمیان را نیز به ضعف کشانید

شمار خود به عیاشی سرگرم و با خواجگان و بردگان مأنوس بودند، و  ریاست دینی داشتند؛ در حرمسرا با زنان بی

وزیرانشان عنوان ملک به خود داده بودند و مقامات و . ا گرفته بودپرستی صفات مردانگی را از آنه افراط در لذت

دو تن از سرداران بر سر وزارت به ) م1164(هـ ق  560به سال . کردند امتیازات دولتی را به دلخواه خود تقسیم می

دین نیرویی به نورال. نزاع برخاستند و یکی از آنها، که شاور نام داشت، بر ضد رقیب خود از نورالدین کمک خواست

وقتی شیرکوه . سرداري اسدالدین شیرکوه به یاري او فرستاد، و شیرکوه شاور را بکشت و خود عنوان وزارت گرفت

  .به جایش نشست اش، که بعدها به الملک الناصر صالح الدین یوسف بن ایوب معروف شد،  درگذشت، برادرزاده

ریت، در ناحیۀ علیاي دجله، از یک خانوادة کرد ـ نه سامی ـ در تک) م1138(هـ ق  532الدین ایوبی به سال  صالح

الدین زنگی والیت بعلبک داشت و سپس در عصر نورالدین  الدین، نخست در عصر عماد ایوب، پدر صالح. زاده بود

فنون سیاست و جنگ آموخت؛ در . الدین در دستگاه حکومت این دو شهر به بار آمد صالح. محمود والی دمشق شد

مسلمانان او . حال مردي بود پارسا، دیندار، متعصب، آشنا به علوم شریعت، و به سادگی معیشت همسنگ زهادعین 

نوشید؛ به اعتدال در  هایش از پشم خشن بود؛ جز آب نمی بهترین جامه. شماردند را از صلحاي رجال خویش می
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الدین با شیرکوه  صالح. سنگ وي نبودندالمثل بود و در این زمینه هیچ یک از معاصرانش هم مناسبات جنسی ضرب

به مصر آمده بود، در پیکارهاي آنجا شرکت داشت، به شجاعت و تدبیر شهره شد، حکومت اسکندریه یافت، و به سال 

سی ساله بود که به وزارت رسید؛ براي تجدید مذهب سنی در . حملۀ فرانکها را از شهر دفع کرد) م1167(هـ ق 563

نام خلیفۀ فاطمی را که پیرو آیین تشیع بود از خطبۀ نماز ) م1171(هـ ق  566؛ و به سال مصر کوشش بسیار کرد

عاضد، آخرین خلیفۀ . جمعه برداشت و به جاي آن از خلیفۀ عباسی، که عنوان رهبري اسالمی بیش نداشت، یاد کرد

ین اصرار داشت این زندانی خبر ماند، زیرا صالح الد فاطمی، که در قصر خود بیمار بود از این تحول دینی بی

بدین . کمی بعد خلیفه درگذشت و کسی را به جانشینی خود تعیین نکرد. خبر بماند و آسوده بمیرد اهمیت بی بی

وقتی . و از نورالدین اطاعت کرد. الدین عنوان والی مصر یافت سان دولت فاطمیان بدون حادثه منقرض شد و صالح

زیستند، به جز  راه یافت، دریافت که از دوازده هزار تن مردمی که در قصر میالدین به قصر خالفت قاهره  ح صال

چینی، بلور، و اشیاي هنري آن قدر بود که در قصر هیچ   زیور، اثاث، عاج،. خویشاوندان ذکور خلیفه، همه زن بودند

صر را به سرداران سپاه خود الدین از اینهمه چیزي براي خود بر نداشت و ق صالح. یک از بزرگان آن روز مانند نداشت

.بدل است، به جا ماند بخشید، و همچنان در اطاقهاي وزیر با زندگی ساده، که نعمتی بی

که نورالدین درگذشت، حکام والیات نخواستند با پسر یازدهسالۀ وي به سلطنت بیعت ) م1173(ق   هـ 569به سال 

الدین از بیم آنکه صلیبیان به شام دست درازي  صالح. دکنند، و نزدیک بود بار دیگر دیار شام دستخوش آشوب شو

آمیز بر سراسر والیت شام تسلط یافت و چون به  اي سریع و توفیق سوار از مصر بیرون شد و با حمله 700کنند، با 

شش سال بعد مصر را ترك ). م1175هـ ق، 571(مصر بازگشت، خویشتن را شاه نامید و سلسلۀ ایوبیان را بنیاد کرد 

در دوران زمامداریش در آنجا نیز، چون قاهره، مردي . النهرین نیز استیال یافت رد، پایتخت را به دمشق برد، و بر بینک

معماري را تشویق . ها براي تعلیم امور دینی بساخت مسجدها، بیمارستانها، خانقاهها، و مدرسه. صالح و دیندار بود

از هر خطا و ستم که مطلع . در کار تحقیر شعر با افالطون همسخن بودکرد و  کرد، اما علوم غیر دینی را ترویج نمی

پرداخت؛ در عین حال که مؤسسات عمومی فراوان بنیاد کرد، مالیاتها را تخفیف  شد سریعاً به اصالح و رفع آن می می

صالح حکومتش جهان اسالم به عدل و . داد، و کارهاي حکومت را با تدبیر و کیاست و رعایت مصلحت عامه راه برد

  .شناخت بالید و جهان مسیحی نیز او را یک بی دین شایستۀ احترام می می

شرق اسالمی را تقسیم کردند ) م1193هـ ق،  589(الدین  از شرح خاندانهاي محلیی که پس از مرگ صالح

ل در شام انقراض گوییم که پسران او لیاقت پدر را نداشتند و دولت ایوبیان از پس سه نس گذریم؛ همین قدر می می

رونق داشت و به دوران پادشاه روشنفکر ملک ) م1250(هـ ق 648، اما در مصر تا سال )م1260هـ ق،  658(یافت 

در آسیاي صغیر، سالجقه سلطنت . ، دوست فردریک دوم، به اوج رسید)م1238ـ  1218هـ ق،  636ـ  615(کامل 

را مرکز تمدن و ادبیاتی شکوهمند ) ایکونیوم(و قونیه ) م1327ـ  1077هـ ق،  727ـ  470(روم را بنیاد نهادند 

آسیاي صغیر را، که از عصر هومر نیمه یونانی شده بود، از سلطۀ فرهنگ یونانی رهانیدند و با ترویج و گسترش . کردند

قدیم  هم اکنون دولت ترکیه در آنجا برپا، و شهري که به دوران. فرهنگ ترکی آن را به صورت ترکستان درآوردند

ـ  1077هـ ق،  628ـ  470(یک طایفۀ دیگر از ترکان حکومت خوارزم را داشت . مرکز حتیها بوده پایتخت آن است

در این آشفتگی و تفرقۀ سیاسی بود که . و قدرت خویش را از کوههاي اورال تا خلیج فارس بسط داده بود) م1231

  .چنگیزخان آهنگ اسالم آسیایی کرد
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ین سالهاي انحطاط هم در شعر و علم و فلسفه مشعلدار جهان بود و در روش حکومت همسنگ عالم اسالم حتی در ا

طغرل، الب ارسالن، ملکشاه، و سنجر از تواناترین سالطین قرون وسطی به . رفت خاندان هوهنشتاوفن به شمار می

الدین،  نین نورالدین، صالحشود؛ همچ آیند؛ نظام الملک در شمار بزرگترین دولتمردان این عصر محسوب می شمار می

همۀ این فرمانروایان مسلمان، و حتی . اند و ملک کامل را همطراز ریچارد اول، لوئی نهم، و فردریک دوم شمرده

کردند و شاعرانی چون عمر خیام، نظامی، سعدي، و  شاهان کوچک، به شیوة عباسیان ادبیات و هنر را تشویق می

ولی چون . داشتند؛ به دوران ایشان معماري بیش از پیش گسترش و تکامل یافت الدین رومی را در دربار خود جالل

کردند،  الدین بدعتگذاران را تعقیب می سالجقه و صالح. در کار دین سختگیر بودند، فلسفه مجال شکوفایی پیدا نکرد

هاي مسیحی سخن اما با یهود و مسیحی رفتاري چنان نیکو داشتند که تاریخنویسان روم شرقی از بعضی جماعت

به دوران سلجوقیان و ایوبیان بار . اند بیایند و حکام ظالم رومی را برانند اند که از سالطین سلجوقی تقاضا داشته آورده

دیار (دمشق، حلب، موصل، بغداد، اصفهان، ري، هرات، آمد . دیگر آسیاي باختري از لحاظ مادي و معنوي رونق گرفت

سخن آنکه دورة انحطاط  خالصۀ . برد نگ و زیبایی از همۀ شهرهاي جهان سبق می، نیشابور، و مرو به فره)بکر

.درخشانی بود

II  -  م 1300ـ  1086: مسلمانان در مغرب  

  هـ ق 700ـ  479

کشته شد و بیوه و کنیز سابق وي، شجرالدر، پنهانی ) م1249(هـ ق 647ملک صالح، آخرین پادشاه ایوبی، به سال 

سران مسلمان، که خواستار حفظ افتخارات موروثی و . کت جست و خویشتن را ملکه نامیددر قتل پسر شوهرش شر

ادامۀ جریان امور دولت در دست رجال خود بودند، مملوکی به نام ایبک را برگزیدند تا در کار حکومت شریک وي 

ت به تنهایی زمان کار خواس چون ایبک می. شجرالدر زن ایبک شد، اما همچنان کار حکومت را در دست داشت. باشد

کنیزان ایبک نیز ملکه را به ) . م1257هـ ق،  655(را به دست گیرد، شجرالدر توطئه کرد تا او را در حمام بکشتند 

  .ضرب کفش چوبی از پا در آوردند

شدند  بردگان سفیدي که مملوك نامیده می. ایبک آن قدر عمر کرده بود که بتواند سلسلۀ ممالیک را بنیاد کند

باك و نیرومند بودند که سالطین سلجوقی از آنها به عنوان پاسداران مخصوص خود  موماً ترکها یا مغولهاي بیع

این پاسداران مملوك، همان گونه که در روم و بغداد به امارت رسیدند، در مصر نیز به سلطنت . کردند استفاده می

بر این کشور و زمانی نیز بر شام حکومت ) م1517ـ  1250ق،   هـ 923ـ  648(سال  267دست یافتند و مدت 

شجاعت ممالیک . کردند؛ در این دوران در پایتختشان آدمکشی فراوان بود، اما آثار معماري جالب نیز پدید آوردند

اندازي مغول نجات داد، زیرا در جنگ عین جالوت نیروي مغول را تارومار کردند  دیار شام و حتی اروپا را از دست

و در برابر اروپاییان به یاري فلسطین شتافتند و آخرین جنگجوي مسیحی را از آسیا بیرون ) م1260، ق  هـ 658(

.راندند

ـ  1260ق،  هـ 676ـ  658(پرواترین سلطان ممالیک، ملک ظاهر رکن الدین بیبرس بود که در  بزرگترین و بی

خویش به فرماندهی ارتش مصر دست یافت، و اي ترك بود که در پرتو کاردانی  امارت کرد؛ وي برادرزاده) م1277

لوئی نهم را در منصوره شکست داد؛ و ده سال بعد با مهارت و شجاعتی کم ) م1250(ق  هـ648همو بود که به سال 
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پس از آن، در راه بازگشت به قاهره، قطز را . نظیر، تحت فرماندهی قطز، پادشاه وقت ممالیک، در عین جالوت جنگید

جالب آنکه تشریفات پیروزي را که شهر براي فاتح مقتول فراهم کرده بود به . را پادشاه نامیدبکشت و خویشتن 

بیبرس با صلیبیان چند پیکار کرد که همه جا پیروز شد، و به همین جهت مسلمین او را در . حساب خود گذاشت

به هنگام «: عصر دربارة او گوید اند؛ یک تاریخنویس مسیحی همان الدین به شمار آورده الرشید و صالح ردیف هارون

حکومت مصر را چنان سازمان بخشید که » .صلح، معتدل، عفیف، با رعیت عادل، و حتی با تبعۀ مسیحی مهربان بود

حکومت ممالیک همچنان دوام داشت که . پایۀ حکومت اخالف خویش را، که بعضی از آنان ضعیف بودند، محکم کرد

بیبرس براي مصر یک ارتش و نیروي دریایی . دست ترکان عثمانی انقراض یافت به) م1517(ق  هـ 923تا به سال 

  .قوي فراهم آورد؛ کانالهاي آبیاري را اصالح کرد و مسجدي را که به نام وي معروف است در قاهره بنیاد نهاد

ت و او را از اریکۀ الدین قالؤون خوانده شد، بر فرزند بیبرس تاخ بردة ترك دیگري که بعداً به نام ملک منصور سیف

بیشتر شهرت وي در ). م1290ـ  1279ق،  هـ 689ـ  678(قدرت به زیر کشید و خود زمام امور را به دست گرفت 

براي مخارج آن ) دالر 500,000(درهم  1,000,000تاریخ به خاطر بیمارستانی است که در قاهره بنیاد نهاد و ساالنه 

، سه بار به سلطنت رسید و دوبار خلع شد؛ وي براي )م1340ـ  1293ق، ـ ه 741ـ  693(پسر وي، ناصر . معین کرد

ها، خانقاهها، و سی مسجد بساخت؛ کانالی  ها به وجود آورد، حمامهاي عمومی، مدرسه رساندن آب به پایتخت آبراهه

نمونۀ وي . کس را به بیگاري گرفت 100,000پیوست، و براي این کار  حفر کرد که اسکندریه را به نیل می

رفت،  حیوان سر برید؛ وقتی از راه صحرا به سفر می 20,000اسرافکاري ممالیک بود؛ در مراسم ازدواج پسرش 

به دوران وي خزانۀ دولت . کردند که وي سبزي تازه داشته باشد هاي سبزیکاري را بر پشت چهل شتر بار می باغچه

  .ن سستی گرفتخالی شد و به همین جهت جانشینان وي ضعیف شدند و دولتشا

البته آنها مؤسسات عمومی معتبري به جا نهادند، . سالطین ممالیک به نظر ما اعتبار سلجوقیان و ایوبیان را ندارند

شد که، به وضعی فوق تحمل، به وسیلۀ دولتی که  ولی غالب این کارها به دست کشاورزان و کارگران فقیري انجام می

با . شدند؛ تنها وسیلۀ نجات از دست سالطین قتل آنها بود نبود استثمار میدر مقابل مردم یا طبقۀ اشراف مسئول 

دوران ممالیک . دست بودند این حال، این حکام سنگدل ذوق سلیم داشتند و در تشویق ادبیات و هنر گشاده

در ) م1300ـ  1250(ق  هـ 700ـ  648درخشانترین دوران معماري مصر در قرون وسطی است و قاهره در سالهاي 

در . بازارها از همۀ لوازم زندگی و بسیار چیزهاي تجملی پر بود. منطقۀ باختري رود سند از همۀ شهرها غنیتر بود

فروشی مردان و دختران در معرض خرید و فروش بودند، و دکانهاي کوچک آنها پر از کاالهاي  بازارهاي برده

گرد  کردند، و صداي فروشندگان دوره آمد و رفت می  فراوان ها مردم و چهارپایان در کوچه. گرانقیمت و ارزانقیمت بود

ها را عمداً تنگ ساخته بودند تا بر رهگذران سایه افکند، و کج و  این کوچه. رسید هاي حمل و نقل به گوش می و ارابه

وز تاریک و ها پشت نماهاي محکم نهان بود و اطاقها داشت که در گرماي ر خانه. معوج بود تا دفع از آن آسان باشد

ها،  اطاقها با اثاث راحت، پرده، قالی، مخده. گرفتند خنک بود و ساکنان خانه از حیاط داخلی یا باغچۀ نزدیک هوا می

جویدند تا اعصاب خود را تخدیر کنند و در  نشین حشیش می مردان خانه. بالشهاي قالبدوزي، و آثار هنري آراسته بود

ها به چشم چرانی مشغول بودند؛ صداي  کردند، یا از پشت پنجره وتسرا پرگویی میرؤیاي شیرین فرو روند؛ زنان در خل

باغهاي عمومی که بوي گلهاي آن . کردند در قلعه جلسات موسیقی غریبی به پا می. موسیقی از هزاران عود بلند بود

در رود بزرگ و کانالها  هاي حمل و نقل و قایقهاي تفریحی کشتی. زدند در هوا پراکنده بود از تماشاگران موج می

:کند یکی از شاعران این شهر را چنین توصیف می. آري قاهرة مسلمانان در قرون وسطی چنین بود. شناور بودند
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  چه خوشا بستانی که در آنجا سرخوشیها داشتم؛

  .دریغ از آن روزگاران که عیش فراهم و آراسته بود

  ؛بارید ها می هوا آرام بود، و قطره  دلخوش بودم،

  چه روزها که صبحدم به عیش پرداختم و ابرهاي زیبا بود،

  و شبنم بر ساقها چون گردنبند به گردنها بود،

  و گلها شکفته بود و از هر طرف لرزان بود،

  ها چون دم روباه انبوه بود، و بر هر طرف میوه

  ریخت؛ و گویی به هنگام غروبها طالهاي گداخته بر برگها می

  . ها داشتم یی بود که در عشقشان نغمهدر آنجا چه یاران طال

 972ق،  هـ 543ـ  363(توان زیریان  در همین دوران در شمال افریقا خاندانهاي چندي حکومت یافتند؛ از جمله می

ـ  1015ق،  هـ 547ـ  406(در تونس، حمادیان ) م1534ـ  1228ق،  هـ 981ـ  626(و حفصیون ) م1148ـ 

ـ  1130ق،  هـ 668ـ  525(و موحدون ) م1147ـ  1056ق،  هـ 542ـ  448( در الجزایر، و مرابطون) م1152

مرابطون فاتح، که زمانی پیکار گران سادة افریقایی بیش نبودند، پس از آنکه امیران . در مراکش را نام برد) م1269

ن خو گرفتند؛ قرطبه و اشبیلیه را برانداختند و قدرت را خود به دست گرفتند به زندگی پرتجمل امیران پیشی

نرمخویی و صلحدوستی جاي تربیت خشن سربازي را گرفت، و شجاعت جاي خود را به ثروت داد؛ تا آنجا که مال، 

نفوذ زنان، در سایۀ زیبایی و دلبري، همسنگ نفوذ مردان دین شد که . مقیاس عظمت و کمال و هدف مطلوب بود

ن دولت به فساد گراییدند، سازمان اداري که در ایام یوسف بن کارمندا. دادند این گونه خوشیها را در بهشت وعده می

 – 1106ق،  هـ 538 – 500(به کمال نظم بود، در ایام پسرش علی ) م1106ـ  1090ق،  هـ 500ـ  483(تاشفین 

دولت در انجام وظایف خود سستی کرد، امنیت برفت، دزدي فراوان شد، ناامنی در راهها رواج . آشفته شد) م1143

ت، تجارت خلل یافت، و ثروت کاستی گرفت؛ شاهان اسپانیاي کاتولیک هم از فرصت استفاده کرده و بر قرطبه، گرف

اشبیلیه، و دیگر شهرهاي اسپانیاي مسلمان حمله بردند و مسلمانان بار دیگر براي رهایی از این مشکالت از افریقا 

.کمک خواستند

ینی، گروه جدیدي به رهبري عبداهللا بن تومرت قدرت یافت و سر به ، بر اثر انقالبی د)م1121(ق  هـ 515در سال 

اهل تسنن را مردود شمرد و بازگشت به زندگی  گري انسانشکلیاین گروه خردگرایی فیلسوفان و . طغیان برداشت

بربرهاي کوههاي . هللا خویشتن را مهدي منتظر و مسیح موعود خواندعبدا. آالیش و اصول سادة دینی را تجویز کرد بی

نامیدند، حاکمان » موحدون«اطلس به دور وي جمع شدند، سازمانی مرتب و نیرومند به وجود آوردند و خویشتن را 

دوران به . سلسلۀ مرابطون مراکشی را شکست دادند، و براي تسلط بر اسپانیا نیز با اشکال مهمی رو به رو نشدند

، امیران ) م1183ـ  1163ق،  هـ 579ـ  559(و ابویعقوب یوسف ) م1163ـ  1145ق،  هـ 558ـ  540(عبدالمؤمن 
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فالسفه مورد حمایت بودند، . این سلسله، نظم و رفاه به اندلس و مراکش بازگشت و ادبیات و علوم از نو رونق گرفتند

تسلیم فقها شد، از ) م1199ـ  1184ق،  هـ 596ـ  580(ف یعقوب ابو یوس. اما قرار بود کتابهاي آنها نامفهوم باشد

ـ  1199ق،  هـ 611ـ  596(محمد الناصر، پسر وي، . فالسفه کناره گرفت، و بگفت تا کتابهایشان را بسوزانند

کار حکومت را مهمل گذاشت و به عیاشی پرداخت، و در جنگ الس . نه به دین اعتنا داشت و نه به فلسفه) م1214

واس د تولوسا از نیروهاي متحد مسیحیان شکستی سخت دید که در نتیجۀ آن اسپانیاي مطیع موحدون به نا

ق  هـ 634دولتهاي کوچک مستقل تقسیم شد و مسیحیان یکی را پس از دیگري گشودند ـ قرطبه به سال 

. دست مسیحیان افتادبه ) م1248(ق  هـ646، و اشبیلیه به سال )م1238(ق  هـ 636، والنسیا به سال )م1236(

تا حدي قابل دفاع و، » پشتۀ برفی«مسلمانان مغلوب به طرف غرناطه عقب نشستند؛ در آنجا کوهستان سیرانوادا یا 

تعدادي حکام دوراندیش در . به واسطۀ نهرهاي جاري، تاکستانها و باغهاي زیتون و پرتقال در آن فراوان و بارور بود

والیت غرناطه و شهرهاي تابع آن ـ خزر، خائن، آلمریا، و ماالگا ـ را محفوظ غرناطه حکومت کردند و استقالل 

تجارت رواج گرفت، صناعت زنده شد، و هنر رونق یافت؛ مردم آنجا . داشتند و حمالت مکرر مسیحیان را عقب راندند

به عنوان ) م1492(ق  هـ 898این کشور کوچک تا سال . به لباسهاي پر زرق و برق و مجالس طرب شهره شدند

.در اروپا برقرار بود  باقیماندة تمدنی که قرنهاي دراز اسپانیا را از مفاخر نوع بشر کرده بود،

III   - م 1250 – 1058: هایی از هنر اسالمی جلوه  

  ق هـ656 – 450

  ر اشبیلیه،در عصر استیالي بربرها، آثار معماري عظیمی چون کاخهاي الحمراء در غرناطه، القصر، و برج خیرالدا د

نامیدند، به این پندار که از مراکش آمده است، ولی  غالباً این شیوة معماري تازه را شیوة موریسکوها می. پدیدآمدند

راستی . ها در تاج محل هندوستان نیز نمودار است هاي اولی آن از شام و ایران است، و همین مایه در حقیقت پایه

در این دوران هدف معماري همه ظرافتکاري بود و به قوت و جاللی که ! دار است دار و چه مایه هنر اسالمی چه دامنه

داد، و همین  کاري و زیبایی اهمیت می بینیم توجه نداشت و بیشتر به ریزه در مساجد دمشق و قرطبه و قاهره می

  .رفت و مجسمه ساز معمار را زیر نفوذ گرفته بود مهارت هنري در زمینۀ تزیین به کار می

. ساختند بناها را به قصد دفاع از متصرفات خود می  در مرحلۀ اول،. حدون در کار ساختمان فعالیت بسیار داشتندمو

الذهب که به نزدیک اشبیلیه وادي  آوردند، مانند برج در اطراف شهرهاي بزرگ باروهاي نیرومند با برجها به وجود می

طرح . نمود هم قصر بود و نماي بیرون آن ساده و بی آرایش می القصر اشبیلیه هم قلعه و. کرد الکبیر را حفاظت می

ق  هـ 646پس از سال ) . م1181ق،  هـ 577(بناها را جالویی، مهندس قرطبی، براي ابویعقوب یوسف آماده کرد 

ق،  هـ933(، شارل پنجم )م1353ق،  هـ754(پذرو اول . ، القصر محل مورد عالقۀ پادشاهان مسیحی بود)م1248(

آن را تغییراتی دادند یا تعمیراتی کردند و قسمتهاي تازه بدان افزودند، و ) م1833ق،  هـ1249(، و ایزابل )م1526

  .اکنون قسمت اعظم بنا از دوران مسیحی است؛ اما شیوة معماري اسالم، یا اسالم و مسیحی، در آن نمودار است

مسجد بزرگ اشبیلیه را بنیاد کرد؛ ) م1171( ق هـ567ابویعقوب یوسف، پی افکن القصر، همان است که به سال 

اکنون چیزي از آن مسجد به جا نیست؛ منارة مجلل و معروف آن، که به نزد مردم مغرب زمین به نام خیرالدا شهره 

بعدها مسیحیان فاتح مسجد را به کلیسا . به وسیلۀ جابر معمار بنا شده است) م1196(ق  هـ593است، در سال 
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کلیسا ویران شد و به جاي آن کلیساي بزرگ ) م1401(ق  هـ 804به سال ). م1235ق،  هـ 632(تبدیل کردند 

شصت متر پایینی خیرالدا همان ساختمان اصلی . اشبیلیه بنیاد گرفت و مصالح مسجد را در بناي کلیسا به کار بردند

دو ثلث باالي بنا با بالکنهاي . ندمتر باقیمانده را مسیحیان کامال هماهنگ با قسمت اسالمی بر آن افزود 25است، و 

اند که نمودار  باالي برج یک مجسمۀ برنزي بنا کرده. به هم پیوسته و شباکهایی از گچ و سنگ آرایشی بس غنی دارد

و نشانی از وضع تغییرناپذیر مردم اسپانیا در کار دین ندارد، زیرا با باد همی گردد، و ) م1568ق،  هـ975(ایمان است 

ق،  هـ 462(مسلمانان در شهر مراکش . گردد  اند ـ چیزي که می داي اسپانیایی را از همین معنی گرفتهکلمۀ خیرال

.اند که به زیبایی کم از خیرالدا نیستند برجها ساخته) 1197ق،  هـ575(و رباط نیز ) م1069

ناي اسپانیا، یعنی قصر بزرگترین ب) م1248(ق  هـ646به سال ) م 1273ـ  1232ق،  هـ 672ـ  629(محمد بن احمر 

هاي عمیق داشت و بر رود  محل قصر تپۀ مرتفعی بود که اطراف آن دره. معروف الحمراء را در غرناطه بنیاد نهاد

اي به نام الکزابه به پا بود؛ امیر بناهاي تازه بر آن افزود،  در آنجا از قرن نهم میالدي قلعه. و خنیل مشرف بود» دارو«

الغالب اال «اء و بناي اصلی را به وجود آورد، و بر همۀ قسمتهاي بنا شعار متواضعانۀ خود، باروهاي خارجی الحمر

به دورانهاي بعد قسمتهاي دیگري را بر بناي اصلی افزودند و قسمتهایی را که به دست مسیحیان یا . ، را نقش زد»اهللا

به شیوة معماري دوران رنسانس بر الحمراء  از جمله، شارل پنجم قصري مربع. مسلمانان ویران شده بود تعمیر کردند

اي به گنجایش چهل هزار  معماري ناشناس در داخل حصار محوطه. انگیز و نامتناسب است افزود که بنایی بزرگ و غم

مرد منظور داشته است، و در این قسمت از شیوة معماري جنگی که در بالد شرقی اسالم به وجود آمده و تکامل 

اي از  ولی سلیقۀ تجملدوست دویست سالۀ بعد بتدریج این قلعه را به صورت مجموعه. کرده استیافته بود تبعیت 

که در گچ و آجر و سنگ الوان   حیاط و قصرها درآورده است که زیورهاي جالبی دارد از گل و بوته و اشکال هندسی،

هاي  آن استخري است که شاخهدر حیاط . اند و از لحاظ زیبایی و ظرافت کم نظیر است نقش زده یا حک کرده

یابد، و پشت سر آن برج محکمی است که براي حصاریان پناهگاهی  درختان و درهاي منبتکاري در آن انعکاس می

نشستند و  سالن سفیران در این برج است؛ امیران غرناطه در آنجا به تخت می. رفت غیرقابل نفوذ به شمار می

هاي سالن باغها و  شارل پنجم از بالکن یکی از پنجره. افتادند کشور به حیرت میفرستادگان بیگانه از هنر و ثروت این 

چه بیچاره است کسی که همۀ این چیزها را از «: هاي پایین را بدید و، پس از اندیشۀ بسیار، گفت بستانها و رودخانه

ن به وضعی هول انگیز در در محوطۀ اصلی قصر، که معروف به حیاط شیران است، دوازده شیر مرمری» !دهد دست می

ایوانهاي اطراف این محوطه با ستونهاي بلند و زیبا، سرستونهاي گلدار، و . اطراف استخري از سنگ مرمر جاي دارد

. کرده است موریسکوهاهاي کوفی الوان، که مرور ایام رونق آن را برده، قصر را نمونۀ جالبی از سبک  مقرنسها و نوشته

شود و استحکام  آنهمه تزیین مایۀ مالل می. اند شاید مورها، به حکم تجمل و حمیت، در ظریفکاري هنري افراط کرده

پوشش تزیینی بنا از پس دوازده زلزله تقریباً   برد؛ مع ذلک، باید از بنا احساس شود از میان می و اطمینانی را که می

این مجموعۀ زیباي . البته سقف سالن سفیران فرو ریخته، ولی بقیۀ سالن سرپاست. ل به جا مانده استبه طور کام

کند و در عین حال ضعف هنر و افراط  باغها و قصرها و استخرها و بالکنها اوج کمال هنر اسالمی اسپانیا را نمودار می

دارد ذوق جمالپرستی ظریفانه جاي قوت و  وم میدهد، و معل ثروت و آسوده طلبی و تن آسایی فاتحان را نشان می

.عظمت و شکوه را گرفته است

در قرن دوازدهم هنر اسالمی از اسپانیا به شمال افریقا راه یافت، و شهرهاي مراکش، فاس، تلمسان، تونس، صفاقس، 

در مصر و مناطق . و طرابلس، با قصرهاي زیبا و مسجدهاي خیره کننده و محالت تو در تو به اوج کمال رسیدند

الدین و اخالف او در جنوب خاوري  صالح. شرقی سلجوقیان و ایوبیان و ممالیک هنر اسالمی را نیرویی تازه دادند
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قاهره قلعۀ بزرگ شهر را بنا کردند و در انجام بنا از اسیران جنگ صلیبی کار گرفتند و شاید شیوة آن را نیز از 

الدین را  ایوبیان در حلب مسجد بزرگ و قلعۀ بزرگ، و در دمشق مقبرة صالح. هاي صلیبیان در شام گرفته بودند قلعه

در این اثنا در کار معماري تحولی رخ داد و سراسر شرق اسالمی شیوة قدیم مسجد، که صحن وسیع . بنیاد نهادند

صحن بزرگ  سبک تازه از آنجا پدید آمد که مساجد زیاد شده بود و. اي مبدل شد داشت، به شیوة مسجد مدرسه

هاي تازه  براي جا گرفتن تعداد بسیاري نمازگزار حاجت نبود؛ از طرف دیگر، براي تسهیل در کار تعلیمات، به مدرسه

بدین جهت به دور مسجد، یعنی محل نماز، که اکنون تقریباً همیشه یک گنبد بزرگ دارد، چهار قسمت . احتیاج بود

غالباً هر یک از مذاهب . ي مزین، و سالن وسیعی براي درس داشتاي خاص، در شد که هر یک مناره جنبی بنا می

همان . کرد چهارگانۀ سنی یکی از این قسمتهاي جنبی مسجد را براي مدرسۀ االهیات و شریعت خویش اشغال می

طور که یکی از سالطین صالح گفته است، حمایت از هر چهار مدرسه مطلوب بود تا، در هر مورد، حداقل یکی از این 

این تحول را ممالیک در مساجد و مقابر خویش ادامه دادند ـ مساجد و مقابري که . مذاهب اعمال دولت را تأیید کند

گرفتند و  هاي ملون نور می کرد و از پنجره از سنگ بودند و درهاي بزرگ و محکم منقش برنزي از آنها محافظت می

دانند  قاومی که فقط مسلمانان طرز ساختنش را میبه معرقهاي درخشان و نقشهاي گچبري رنگین و کاشیهاي م

  .مزین بودند

؛ در قونیه ـ سر در مجلل »مسجد آنی«در ارمنستان ـ . از آثار معماري سلجوقیان حتی یک درصد به جا نمانده است

در   ؛»سرتجیلی«، و دهلیز غار مانند و نماي منقش طراز مانند »عالءالدین«، مسجد باشکوه »دیوریجی«مسجد 

در » مقبرة سنجر«ري، » برج طغرل«بغداد؛ و در ایران ـ » مسجد مستنصر«موصل، و » مسجد بزرگ«النهرین ـ  بین

» مسجد جمعۀ«در همدان، گنبد ترکدار و طاقنماهاي کوچک و کم نظیر » مسجد علویان«مرو، محراب خیره کنندة 

اي از آثاري است که مهارت سلجوقیان را در  این همه شمه: »مسجد حیدریه«قزوین، و نیز طاقهاي بزرگ و محراب 

اصفهان است که در » مسجد جامع«زیباتر از همه . کند کار معماري، و کمال ذوق سالطین سلجوقی را نمودار می

اصفهان » مسجد جامع«. ایران فقط بارگاه حضرت رضا در مشهد، که بعدها بنا شده، با آن قابل قیاس است  همۀ

اي از آثار معماري  مجموعه» کلیساي نوتردام«یا » کلیساي شارتر«دوران سلجوقی است و چون جالبترین اثر معماري 

هـ ق 1021آغاز شده، بارها توسعه یافته، و به سال ) م1088(هـ ق  481بناي مسجد از سال . قرون مختلف است

الملک و  ، نشان نظامبزرگترین گنبد مسجد، که از آجر ساخته شده است. به شکل کنونی درآمده است) م1612(

سردر مسجد و مدخلهاي محل نماز، که یکی از آنها حدود بیست و پنج متر . دارد) م1088(هـ ق  481تاریخ سال 

قسمتهاي داخلی مسجد گنبدهاي . ارتفاع دارد، با کاشی و معرقکاریهایی مزین است که در تاریخ این هنر نظیر ندارد

. هم پیوسته، و طاقهاي ضربی دارد که بر ستونهاي ضخیم متکی است ترکدار، طاقنماهاي کوچک متوالی و به

، که منقش به برگهاي مو و نیلوفر و خطوط کوفی است، در سراسر جهان اسالم )م1310هـ ق، 710(گچبري محراب 

.همانند ندارد

حکام و وزیران سلجوقی همچنانکه . گیرند اند به استهزا می گویند ترکان قومی وحشی بوده این آثار، کسانی را که می

اند، معماران سلجوقی نیز در عصر ایمان، که در عین حال  در شمار فرمانروایان و سیاستمداران نیرومند تاریخ بوده

العاده  شیوة معماري سلجوقی، که به ضخامت فوق. اند عصر طرحهاي عظیم معماري است، سازندگانی بزرگ بوده

اي در آسیاي صغیر و  ی را تعدیل کرد، و از ترکیب این دو شیوه، معماري تازهشیوة تزیین پسند ایران متمایل بود، 

سلجوقیان از شیوة . عراق و ایران رواج گرفت؛ جالب آنکه این شیوة نو با کمال معماري گوتیک در فرانسه همزمان بود

صحن تقریباً نهان بود، مسلمین که پیش از آنها معمول بود، و طبق آن محل نماز یا بناي اصلی مسجد در یک طرف 
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براي قسمت اصلی مسجد نمایی بزرگ و جالب بنا کردند و ارتفاع آن را بیفزودند و بر فراز آن گنبدي . پیروي نکردند

پوشانید و همۀ اجزاي مسجد را در یک واحد اصلی به هم  مدور یا مخروطی برآوردند که همۀ محوطه را می

  . ربی، طاقنما، و گنبد به صورتی دلپذیر در ساختمان به هم پیوستدر همین دوران بود که طاق ض. پیوست می

به نظر ایرانیان سفالکاري از لوازم تفنن . در این دوران عجیب عظمت و انحطاط، همۀ هنرها به اوج کمال رسید

ایرانیان . ودبه هیچ دورانی سفالکاري مانند این دوران گوناگون و زیبا نب. شد از آن صرف نظر کرد زندگی بود که نمی

هاي لعابکاري، رنگکاري زیر یا روي لعاب، میناکاري و آجرپزي و کاشی سازي و شیشه کاري را، که از مصریان و  شیوه

ها هنر چینی نیز  النهرین و ساسانیان و شامیان آموخته بودند، به مرحلۀ کمال رسانیدند و در این رشته مردم بین

در آن روزگار چینی از دیار چین . ذي داشت اما بر شیوة ایرانی غلبه نیافتبخصوص در زمینۀ رنگکاري تصویرها نفو

شد، ولی چون خاك چینی در خاور نزدیک و میانه کمیاب بود، مسلمانان نتوانستند این ظروف نیمه شفاف  وارد می

و دقت و ترکیب و  را تقلید کنند، مع ذلک در سراسر قرون دوازدهم، سیزدهم، و چهاردهم سفال ایرانی از لحاظ تنوع

  . جلوه و نقش و زیبایی در جهان همانند نداشت

در این دوران، در حلب و دمشق در کار ساختن ظروف . صنایع کوچک اسالمی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند

تند ساخ در قاهره براي قصرها و مسجدها قندیلهایی از شیشۀ مینایی می. کردند اي ظریف میناکاري معجزه می شیشه

ح الدین  هاي فاطمیان که صال گنجینه .کنند میکه به روزگار ما دوستاران آثار هنري براي تحصیل آن کوشش بسیار 

هنر . ندتقسیم کرد هزارها گلدان بلور دشت و چنان با مهارت ساخته شده بود که هنرمندان عصر ما از فکر آن عاجز

تزیین فلزات، که در آشور قدیم معمول بود، در مصر و شام چنان به کمال رسید که سابقه نداشت، و در قرن پانزدهم 

گري یا چکش کاري لوازم مطبخ،  از مس، برنز، برنج، نقره، و طال به وسیلۀ ریخته. از این دو منطقه به ونیز راه یافت

سینی، و آیینه، ابزارهاي نجومی، گلدان، شمعدان، قلمدان، دوات، منقل،  اسلحه و زره، قندیل، کوزه، لگن، کاسه،

، پیش بخاري، کلید، و قیچی با نقشهاي فرو رفته و احیاناً مرصع به »قرآن«بخوردان، مجسمۀ حیوانات، جعبۀ جاي 

زي براي محراب و هاي زیباي فل شبکه. زدند روي میزهاي برنجی نقشهاي فراوان می. شد فلزات یا جواهرات ساخته می

  .شد ها ساخته می در و مقبره

اند  در موزة هنرهاي زیباي بستن یک ظرف نقره هست که تصویر بز کوهی دارد و نام الب ارسالن را بر آن نقش کرده

اي است که از هنر ایرانی دوران  اند معروفترین کار نقره است، و چنانکه گفته) م1066(هـ ق  459و مربوط به سال 

سازي تابع هنرهاي دیگر بود و به نقشهاي  مجسمه. کاري از دوران سلجوقیان است به جاست، و تنها اثر نقرهاسالم 

پروایی مجسمۀ خود یا همسر یا  گاهی حاکم بی. برجسته و حکاکی نقش یا خط بر روي سنگ و گچ انحصار داشت

. شد ماند و بندرت به مردم نشان داده می می داد، ولی این کار گناهی بود که محرمانه یکی از مغنیانش را سفارش می

پرده، سقف، میز، پنجره، سینی، صندوق، و شانه با نقشهاي   اما منبتکاري تکامل یافت و در، منبر، محراب، رحل،

خراطان نیز در . گردانیدند هاي خویش را با کمان می شد؛ صنعتگرانی چهار زانو می نشستند و مته ظریف تزیین می

هاي  کردند، تافته، اطلس، حریر گلدار، پارچه کارگران دیگر، که بیشتر از اینها تالش می. کوشیدند این کار می

کردند که نقشهاي بدیع آن مورد  بافتند و قالیهاي ظریفی تولید می دار، مخمل، زربفت، پرده، و خیمه می حاشیه

سیاي صغیر زیباترین قالیهاي جهان را در آ) م1270(هـ ق  669مارکوپولو به سال . حیرت و شگفت جهانیان بود

اند برابر  اهمیت قالی ایران با همۀ تصویرهایی که تاکنون نقش کرده«به گفتۀ جان سینگر سارجنت، . دیده بود

هاي ناقص هنر قالیبافی هستند که ایرانیان در زمینۀ آن از  به نظر کارشناسان، قالیهاي کنونی ایران نمونه ولی،» است،
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هایی به جا نیست، ولی  از قالیهاي ایرانی که به دوران سلجوقیان بافته شده جز تکه پاره. اند ق گرفتههمۀ دنیا سب

  .اند دریافت هایی که به دوران مغول به سبک آن بافته توان از قالیچه دقت و زیبایی کم نظیر آن را می

سازي جزو هنرهاي کوچک  دیواري و چهرهنقاشی اسالمی در زمینۀ مینیاتور هنر معتبري بود، ولی در زمینۀ نقاشی 

اي از هنرمندان را به کار گرفته بود  ، عده) م1130ـ  1101هـ ق،  524ـ  495(آمر، خلیفۀ فاطمی . رفت به شمار می

کم از  کم» تمثالسازي«شود که تحریم  که در اطاق وي در قاهره تصویر شاعران آن دوران را رسم کنند ـ معلوم می

به دوران سلجوقیان، در منطقۀ ماوراءالنهر نقاشی به کمال رسید، زیرا در آنجا تنفري که . شد ه میقوت سابقش کاست

در کتابهاي خطی ترکی تصویرهاي فراوانی از . اهل سنت از این هنر داشتند به علت بعد مسافت سستی گرفته بود

دوران سلجوقیان باشد به دست نیست، اما از کارهاي مینیاتور چیزي که قطعاً از . پهلوانان ترك به جا مانده است

. گذارد رونق این هنر در دوران مغول در دیار خاوري اسالم تردیدي در شکوفایی آن به دورة سلجوقی به جا نمی

ها،  عقول پر مایه و دستهاي هنرمند براي مساجد سجلوقیان و ایوبیان و ممالیک، و هم براي بزرگان قوم و مدرسه

هاي لعابزده  ها، که از پوست یا ورقه»قرآن«بر جلد . گرفت کردند که زیبایی آن پیوسته فزونی میهایی مهیا » قرآن«

اغنیا چیزي از مال خویش را بابت دستمزد . کردند که به ظرافت چون تار عنکبوت بود شد، نقشها رسم می فراهم می

و خطاط و نقاش و جلدساز هفده سال تمام گاهی گروهی وراق . دادند تا کتابهاي زیبا فراهم کنند به هنرمندان می

گویند قلم موي نقاشی را از موهاي سپید گردن . شد اند؛ در انتخاب کاغذ دقت بسیار می براي یک کتاب کار کرده

آمد و هموزن  مرکب آبی از ساییدة سنگ الجورد به دست می. کردند که از دو سال کمتر داشتند هایی فراهم می گربه

یکی از شعراي . رفت طالي محلول براي ترسیم بعضی خطوط یا حروف تصویر یا متن به کار می. طال قیمت داشت

  » .برد، خیال فراچنگ نتواند آورد حظی را که عقل از منظرة خطی نکو می«: ایران در این باب گوید

IV   - م1122 – 1038: عصر عمر خیام  

  ق  هـ 516 – 430

المقدس، بعلبک، حلب،  قاهره، اسکندریه، بیت. ران کم از هنرمندان نبوده استظاهراً شمارة شاعران و عالمان این دو

تنها در بغداد . بالیدند هاي بزرگ خود می دمشق، موصل، حمص، طوس، نیشابور، و بسیاري شهرهاي دیگر به مدرسه

نظامیه ـ به پا  سی مدرسه از این قبیل بود؛ یک سال بعد نظام الملک مدرسۀ دیگري ـ) م1064(ق  هـ 457در سال 

خلیفه مستنصر مدرسۀ دیگري به آنها افزود که به وسعت، معماري، و تجهیزات ) م1234(هـ ق  635کرد؛ و به سال 

این مدرسه چهار قسمت مستقل براي تعلیم . از همه سبق برد و، به گفتۀ یکی از جهانگردان، زیباترین بناي بغداد بود

داشتند؛ به عالوه، براي  آنجا تعلیم و غذا و مراقبت طبی رایگان دریافت میشریعت اسالم داشت که طالبان علم در 

اي بود که برایگان  در مدرسه بیمارستان و حمام و کتابخانه. دادند مخارج الزم دیگر، به هر کدام یک دینار طال می

ایم یک  رفتند، زیرا شنیده یها م احتماال زنان نیز در برخی موارد به این مدرسه. مورد استفادة طالب و مدرسان بود

بوده که دروسش، چون درسهاي آسپاسیا و هیپاتیاي مغرب زمین، شنوندة بسیاري را گرد ) مدرس زن(شیخه 

. هاي عمومی این زمان بیشتر و غنیتر از همۀ دورانهاي دیگر اسالم بود کتابخانه). م1178هـ ق،  574(آورده است  می

المعارف نویسان، و تاریخنویسان  نحویان، لغت شناسان، دایرة. تابخانۀ عمومی بودتنها در اسپانیاي مسلمان هفتاد ک

ابن القفطی : یکی از هنرهاي اصلی و تفننی مسلمانان نوشتن کتاب سرگذشت کسان بود. بسیاري به عرصه رسیدند

ود؛ ابن ابی فیلسوف و دانشمند را در کتاب خود آورده ب 414شرح حال ) م1248ـ  1170ق،   هـ 646ـ  568(
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) م1228هـ ق،  626(طبیب را ثبت کرد؛ محمد عوفی  400زندگینامۀ ) م1270ـ  1203هـ ق،  668ـ  600(اصیبعه 

آنکه ذکري از عمر خیام به میان آورد؛ محمد بن  شاعر فارسی به دست داد، بی 300المعارفی از شرح حال  دایرة

تن از بزرگان اسالم را  865یات االعیان خود، که شرح حال با کتاب وف) م1282ـ  1211هـ ق،  681ـ  608(خلکان 

کتاب با وجود گستردگی مطلب از لحاظ دقت عجیب است؛ مع ذلک، . باختصار آورده، از همۀ آنها سبق برده است

» .خدا نخواسته که جز قرآن کتاب دیگري بی نقص باشد«: گوید خواهد و می ابن خلکان از نقص کتاب خود عذر می

دینهاي مشهور جهان را شرح داده و تاریخ و فلسفۀ آن ) م1128هـ ق،  522(هرستانی در کتاب ملل و نحل محمد ش

  .اند کتابی به پرمایگی و بیطرفی آن فراهم کنند توانسته را خالصه کرده است؛ هیچ یک از مسیحیان آن دوران نمی

ت و وحدت اجزاي آن فقط با تسلسل اعمال یک ادبیات داستانی مسلمانان به داستانهاي مختلف ارقگان انحصار داش

، و مقامات حریري، اثر )اثر بیدپاي(پس از قرآن، مسلمانان کتابهاي هزار و یکشب و کلیله دمنه . شد نفر حفظ می

مقامات حریري . شناختند ، را بیش از سایر کتابها می)م1122ـ  1054هـ ق،  516ـ  446(ابومحمد حریري بصري 

کند که شخصیتی جالب دارد و به همین جهت خواننده پراکنده  ، ولگرد بی سر و پا، را نقل میماجراهاي ابوزید

در یکی از . بخشد گویی، جنایات، و نارواهاي او را به ظرافت گفتار، مهارت، تدبیر، و افکار جذاب هوس انگیزش می

:گوید مقامات چنین می

آزاده باش و هر چه توانی کن؛ سخن مدعیان را واگذار و آنچه کند،  مطیع نصیحتگر مباش که وصال خوبان را منع می

گفتند، و هیچ یک از حکام  دانستند شعر می تقریباً همۀ کسانی که خواندن و نوشتن می. را شایسته است به عمل آر

سپانیا صدها اگر گفتۀ ابن خلدون را بپذیریم، در دربار مرابطون و موحدون در افریقا و ا. نبود که شعر را تشویق نکند

با دو بیت، که در آن نیمی ) تطیله(در مجمع مناظرة شاعران در اشبیلیه، یک شاعر کور اهل تودال . شاعر مقیم بودند

  :از شعر جهان را آورده، جایزه را برد

خی شود؛ جهان با همۀ فرا گیرد، ماه دیده می شوند؛ و چون پرده از چهره بر می خندد، مرواریدها آشکار می وقتی می

در . بنابر روایات، شاعران دیگر قصاید خویش را نخوانده دریدند. براي او تنگ است، اما در قلب من جاي گرفته است

تقسیم دولت به ممالک نسبتاً . گفت قاهره، زهیر شاعر، مدتها پس از آنکه مویش سپید شده بود، از عشق سخن می

، شمارة امیران و بزرگانی را که در کار تشویق ادب همچشمی کوچک در قلمرو شرقی اسالم، مانند آلمان قرن نوزدهم

مدتها ) م1189 هـ ق، 585فتـ (انوري خراسانی . ایران از همۀ ملل اسالمی بیشتر شاعر داشت. داشتند افزوده بود

  .ستود خواند و او را فقط پس از خود می قصاید خود را در دربار سنجر می

  آبخاطري چون آتشم هست و زبانی همچو 

  فکرتی تیز و ذکایی رام و طبعی بی خلل

  اي دریغا نیست ممدوحی سزاوار مدیح

  وي دریغا نیست معشوقی سزاوار غزل 

www.IrPDF.com



٢٠٠٧

نیز در مفاخره کم از او نبود؛ غرور وي معلمش را ) م1185ـ  1106هـ ق،  582ـ  500(شاعر معاصر وي، خاقانی 

  :تحریک کرد که شعري به طنز دربارة نسب او بگوید

  ا اگر چه سخن نیک دانیاخاقانی

  یک نکته گویمت بشنو رایگانیا

  هجو کسی مکن که ز تو مه بود به سن

  باشد که او پدر بود و تو ندانیا 

برند و  ایرانیان خیام را به صف علماي خود می. شناسند مردم اروپا از شعر فارسی بیشتر از همه اشعار عمر خیام را می

ابوالفتح عمر خیام، . کرده است می» یکی از علماي بزرگ ریاضی در قرون وسطی« دانند که رباعیات وي را تفننی می

دارد  گر است، ولی این لقب معلوم نمی خیام به معنی خیمه. زاد) م1038(هـ ق  430پسر ابراهیم، در نیشابور به سال 

ي خود را نداشته است، چنانکه اي معنی عاد اند، زیرا در دوران وي القاب حرفه گر بوده که واقعاً او یا پدرش خیمه

در مناطق دیگر به صورت اسم و عنوان ] باربر[ porter، ]نانوا[   baker، ]خیاط[ taylor، ]آهنگر[ smithکلمات 

گوید، ولی نام  تاریخ از زندگی خیام تقریباً چیزي نمی. رود، اما معنی کلمات از آن مراد نیست اشخاص به کار می

خیام این . میالدي به فرانسه ترجمه شد 1851از جمله کتاب جبر است که سال : کند یاد می بسیاري از مؤلفات او را

حلهایی یافته  وي براي معادالت درجه سوم راه. دانستند پیشتر برده است علم را از آنچه خوارزمی و علماي یونان می

نسخۀ خطی (دیگر وي در جبر  یک کتاب. که، به گفتۀ اهل فن، شاید مهمترین کشف ریاضی در قرون وسطی است

  هـ 467سلطان ملکشاه سلجوقی به سال . تحقیق انتقادي اصول موضوعه و تعریفات اقلیدس است) در کتابخانۀ لیدن

سال  3‘770او را با جمعی از علما مأمور اصالح تقویم فارسی کرد، و نتیجۀ کار آنها تقویمی است که هر ) م1074(ق 

سال یک روز اختالف دارد کمی دقیتر است؛  3‘330د، یعنی از تقویم معمول ما که هر کن یک روز اختالف پیدا می

دین اسالم بیشتر از علوم اسالمی بر مردم نفوذ داشت، به همین جهت . انتخاب یکی از دو تقویم با تمدن آینده است

منجم از حکایت نظام عروضی، شهرت خیام به عنوان . تقویم خیام نتوانست نزد مسلمانان جاي تقویم هجري را بگیرد

.شود که او را در نیشابور دیده است، معلوم می

در زمستان سنۀ ثمان و خمسمائه، به شهر مرو، سلطان کس فرستاد به خواجۀ بزرگ صدرالدین محمد بن المظفر 

و باران نیاید، و رحمۀ اهللا که خواجه امام عمر را بگوي تا اختیاري کند که به شکار رویم که اندر آن چند روز برف 

خواجه کس فرستاد و او را بخواند و ماجرا با وي . خواجه امام عمر در صحبت خواجه بود، و در سراي او فرود آمدي

برفت و دو روز در آن کرد و اختیاري نیکو کرد و خود برفت و با اختیار سلطان را برنشاند؛ و چون سلطان . گفت

ها کردند؛ سلطان خواست  خنده. ید و باد برخاست و برف و دمه درایستادبرنشت و یک بانک زمین برفت، ابر درکش

. که بازگردد، خواجه امام گفت پادشاه دل فارغ دارد که همین ساعت ابر باز شود، و در این پنج روز هیچ نم نباشد

  . سلطان براند و ابر باز شد، و در آن پنج روز هیچ نم نبود و کس ابر ندید

هر رباعی . سی شعري است متشکل از چهار مصرع، که مصرع اول و دوم و چهارم به یک قافیه استرباعی در زبان فار

دانیم، ولی مربوط به زمانی دراز پیش از خیام  منشأ این بحر را نمی. یک معنی تمام را در شعري کامل آورده است
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بدین جهت ایرانیان در . قلی استرباعی در شعر فارسی جزو قطعات طوالنی نیست، بلکه هر رباعی واحد مست. است

اکنون هزاران رباعی فارسی هست که . اند جمع آوري رباعیات ترتیب افکار را رعایت نکرده، بلکه بنا را بر قافیه نهاده

. دهند که اغلب آن مورد تردید است رباعی را به خیام نسبت می 1‘200غالباً گویندة آن معلوم نیست؛ از جمله 

رباعی  158میالدي است که  1460مربوط به سال  )نسخۀ کتابخانۀ بودلیان آکسفرد(اعیات خیام رب  قدیمترین نسخۀ

چند رباعی از ابوسعید ابوالخیر و . دارد و به ترتیب الفبا مرتب است، و بعضی آنها متعلق به شعراي پیش از خیام است

. باعیات منسوب به خیام واقعاً از اوستتوان یقین داشت که ر یکی از ابن سیناست؛ جز در موارد کمی، بزحمت می

. میالدي توجه دنیاي غرب را به رباعیات خیام جلب کرد 1818نخستین بار فون هامر، شرقشناس آلمانی، به سال 

هفتاد و پنج رباعی را به شعر فصیح انگلیسی ترجمه کرد که در نوع خود  1859پس از آن ادوارد فیتز جرالد به سال 

نکه قیمت هر نسخۀ این چاپ بیش از یک پنی نبود، فقط عدة کمی بدان اقبال کردند، ولی بعدها با آ. ممتاز بود

به گفتۀ کسانی که با اصل . چاپهاي مکرر و مفصلتر، دانشمند ریاضیدان ایرانی را به صف شاعران معروف جهان برد

دقیقاً معادل یک رباعی فارسی است؛  قطعه هر کدام 49قطعۀ دیگر فیتز جرالد فقط  120رباعیات آشنایی دارند، از 

قطعۀ دیگر هر کدام از دو یا چند رباعی گرفته شده؛ دو قطعۀ دیگر انعکاس مجموع رباعیات است؛ شش قطعۀ  44

اند، اما به احتمال قوي از او نیست؛ دو قطعۀ دیگر انعکاسی از نفوذ  دیگر ترجمۀ رباعیاتی است که به خیام نسبت داده

توان یافت، ظاهراً  خاطر فیتز جرالد است؛ و سه قطعه را اصال در ضمن رباعیات منتسب به خیام نمیغزلیات حافظ در 

توان  فیتز جرالد معادلی نمی 81در رباعیات خیام براي قطعۀ . فیتز جرالد شخصاً گفته و در چاپ دوم نیاورده است

  ـ. یافت

  اي که از خاك پست انسان را آفریدي،

  دادي،و ما را در بهشت جاي 

  هر گناهی را که انسان از آن رو سیاه است،

  .کنببخشاي و آمرزش نصیب او 

گر است، و  به جز این، در ترجمۀ فیتز جرالد، در مقایسه با ترجمۀ تحت اللفظی متن فارسی، روح عمر خیام جلوه

فیتز جرالد، به علت تمایالت . توان داشت، با اصل مطابق است ۀ شعر انتظار میترجمۀ وي، تا آنجا که از ترجم

داروینی که به دوران وي رواج داشته است، طنز شیرین خیام را نادیده گرفته و تمایالت ضد دین اشعار وي را 

اند که با گفتار فیتز  دهاند او را چنان وصف کر نویسندگان ایرانی نیز که یک قرن پس از خیام بوده. عمیقتر کرده است

به گفتۀ ابن . ، او فیلسوفی ملحد و مادي و بدبخت بود)م1223ق،  هـ 620(به گفتۀ مرصاد العباد . جرالد مطابقت دارد

، خیام در نجوم و فلسفه نظیر نداشت، ولی ملحدي سخت بود و از )م1240ق،  هـ 638(القفطی در تاریخ الحکما 

او مردي بداخالق از پیروان ابن سینا «: یک نویسندة قرن سیزدهم میالدي گوید. داشت ناچاري زبان خود را نگاه می

بعضی اهل تصوف رباعیات خیام را مطابق . برد که اکنون در دست نیست و از دو کتاب وي در فلسفه نام می» بود،

. شمارد ن خود میکنند، ولی نجم الدین رازي او را از بزرگترین ملحدان دورا اصطالحات خودشان تفسیر می
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و  1گرفت، کرد و به استهزا می خیام، شاید به واسطۀ نفوذ علم یا تأثیر اشعار معري، گفتار علماي دین را رد می

گري مسلمانان را پذیرفته بود و، چون به زندگی دیگر  وي فکر جبري. بالید که فرش نماز را از مسجد دزدیده است می

. جست شت، فکر بدبینی بر او چیره شد و از مطالعه و شراب سرگرمی و آرامش میغیر از زندگی همین دنیا امید ندا

  :برد نسخۀ کتابخانۀ بودلیان مستی را به مقام یک فلسفۀ جهانی می 133و  132رباعی 

  آن کو در میخانه به سبلت رفته

  ترك بد و نیک جمله عالم گفته

  گو هر دو جهان چه گوي باشند به کوي

  ست باشد خفتهبر وي به جوي چه م

  از هر چه نه خرمی است کوتاهی به

  می هم ز کف بتان خرگاهی به

  مستی و قلندري و گمراهی به

  یک جرعۀ می زماه تا ماهی به 

پرسیم که آیا این  از خود می  سرایند، گیریم که چه شاعران ایرانی بسیاري در مدح بیخبري می ولی وقتی در نظر می

به احتمال قوي رباعیات، که در  ن ادبی چون عشقهاي دو جنسی هوراس نیست؟پارسایی باکخوسی تنها یک تفن

باید او را نه به . دهد زندگی هشتاد و پنجسالۀ خیام چندان اهمیت نداشته است، تصویر غلطی از او به خواننده می

ه نظر آوریم که ها ول بوده است، بلکه به صورت یک دانشمند سالخورده ب صورت یک شرابخواره که مخمور در کوچه

هاي فلکی سرگرم بود و گاهی با همکاران دانشور خود، که چون  سوم و زیجهاي نجومی و نقشه  با معادالت درجۀ

اند،  ظاهراً وي، مانند همۀ کسانی که در منطقۀ خشکی محصور شده. زد ستارگان بر سبزه پراکنده بودند، جامی می

بپذیریم، به آرزوي خود رسیده و در جایی به خاك رفته که گل  اگر گفتۀ نظامی عروضی را. گلدوست بوده است

  :نظامی گوید. شکوفان است

در سنۀ ست و خمسمائه، به شهر بلخ، در کوي برده فروشان، در سراي امیر بوسعد جره، خواجه امام عمر خیامی و 

ن مجلس عشرت از حجۀ الحق در میا. خواجه امام مظفر اسفزاري نزول کرده بودند، و من بدان خدمت پیوسته بودم

مرا این سخن » .گور من در موضعی باشد که هر بهاري شمال بر من گل افشانی کند«: عمر شنیدم که او گفت

  .مستحیل نمود و دانستم که چتویی گزاف نگوید

 از او چون در سنۀ ثلثین به نیشابور رسیدم، چهار سال بود تا آن بزرگ روي در نقاب خاك کشیده بود، و عالم سفال

. اي به زیارت او رفتم و یکی را با خود ببردم که خاك او به من نماید آدینه. یتیم مانده، و او را بر من حق استادي بود

  مرا به گورستان حیره بیرون آورد، و بر دست چپ گشتم؛ در پایین دیوار باغی خاك او دیدم نهاده، و درختان 
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ه، و چندان برگ شکوفه بر خاك او ریخته بود که خاك او در زیر گل پنهان امرود و زردآلو سر از آن باغ بیرون کرد

گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقطار ربع . شده بود؛ و مراد یاد آمد آن حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم

. منه و کرمه ایزد تبارك و تعالی جاي او را در جنان کند به. دیدم مسکون هیچ جاي او را نظیري نمی

V  - م1291 – 1150: عصر سعدي  

  هـ ق690 – 545

. کنند چند سال پس از مرگ خیام شاعري چشم به دنیا گشود که ایرانیان وي را به مراتب بیشتر از خیام تجلیل می

روف الیاس ابومحمد، که بعدها به نام نظامی مع. مولد وي در گنجه، یعنی کیروف آباد کنونی، به نزدیک تفلیس بود

شد، برخالف خیام در همۀ زندگی خود به پارسایی و تقوا متصف بود؛ به هیچ وجه لب به شراب نیالود، و همۀ وقت 

معروفترین داستانهاي عشقی شعر ) م1188هـ ق،  584(لیلی و مجنون او . کرد خود را صرف وظایف پدري و شعر می

لی شد، ولی پدر لیلی او را مجبور کرد به مرد خالصۀ داستان این است که قیس مجنون عاشق لی. فارسی است

کار قیس از این حرمان به جنون کشید، آوارة بیابانها شد، و فقط وقتی نام لیلی را پیش او . دیگري شوهر کند

قیس نیز، چون رومئو . وقتی لیلی بیوه شد، پیش وي آمد، اما خیلی زود درگذشت. آمد اي به عقل می بردند لحظه می

 .تواند قوت تعبیر و آهنگ زیباي متن فارسی را منعکس کند اي نمی هیچ ترجمه. یت، بر قبر لیلی جان دادبر قبر ژول

محمدبن . گفتند که منظورشان از عشق محبت االهی است صوفیان نیز از عشق سخنها داشتند، ولی به تأکید می

و چون ) م1119هـ ق، 513(ی نیشابور زاد ابراهیم، که در عالم ادب به نام فریدالدین عطار معروف است، به نزدیک

چون احساسات دینی وي قوت گرفت، دکان خود را رها کرد و به خانقاه صوفیان  .شدفروخت به عطار ملقب  عطر می

خالصۀ آن این . همه معروفتر استشعر است، منطق الطیر از  200‘000از چهل کتاب وي، که مشتمل بر . پیوست

خیزند و  ، برمی)حقیقت(با هم به جستجوي پادشاه طیور، که سیمرغ نام دارد ) یعنی صوفی(است که گروهی پرنده 

یعنی ترك احساس (، و حیرت )که بدانند همه چیزها یکی است(از وادیهاي طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید 

رسند و در پادشاه مخفی  ، می)فناي نفس(پرندگان به وادي هفتم، وادي فقر و فنا سی تا از . گذرند می) وجود فردي

شوند، ولی از خاك به صورت  دهد، و از فرط شرم خاك می حاجب فهرست اعمال هر کدام را نشانشان می. زنند را می

ن موقع، چون سایه که در یکی هستند، و از ای) یعنی سی پرنده(فهمند که آنها و سیمرغ  شوند و می نور انگیخته می

عطار در کتابهاي دیگر خود دربارة وحدت وجود صریحتر از این . شوند شود، در سیمرغ فنا می نور خورشید نهان می

عقل، خدا را نتواند شناخت، براي آنکه خویشتن را نتواند شناخت ولی با جذبه و شور به خدا «: سخن دارد، و گوید

اشیا و سرچشمۀ همۀ اعمال و حرکات و روح زندگی   صلی و نیروي مکنون همۀواصل تواند شد که خدا حقیقت ا

دین واقعی شوق این اتحاد است، و . هیچ کس به سعادت نتواند رسید مگر آنکه جزو این روح کلی شود» .جهان است

پنداشتند؛  پسندیدند و آن را بدعت و ضاللت می اهل سنت این افکار را نمی. خلود واقعی افناي نفس در ذات او

بنابر روایتهاي مکرر، وي یکصد و . جمعی از عوام به خانۀ او هجوم بردند و آن را پاك بسوختند، اما عطار سالم جست

  .ده سال زیست و کودکی را که بعدها او را معلم خویش نامید، اما به شهرت از او درگذشت، به دست خود برکت داد

در بلخ زاده شد، ولی بیشتر زندگی خویش را در قونیه به ) م1273ـ  1207هـ ق،  672ـ  604(جالل الدین رومی 

گفت؛ سخنان وي چنان در  یک صوفی عجیب، یعنی شمس تبریزي، به این شهر آمده بود با مردم سخن می. سر کرد

گی نسبتاً جالل الدین در زند. جالل الدین مؤثر افتاد که فرقۀ مولویه را که هنوز مرکزشان در قونیه است بنیاد کرد

اشعار کوتاه وي که در دیوان وي، غزلیات شمس، فراهم آمده به احساس عمیق . کوتاه خود چند صد قطعه شعر گفت

www.IrPDF.com



٢٠١١

و اخالص و پرمایگی و هماهنگی با طبیعت ممتاز است و زیباترین شعر دینی است که از دوران مزامیر به بعد 

یک حماسۀ دینی است، بیشتر از مجموع کار هومر؛ و کتاب مثنوي معنوي او شرح مفصل تصوف است و . اند گفته

موضوع مثنوي، چون . العاده زیبا دارد، ولی زیبایی قرین کلمات ثقیل همیشه مایۀ تمتع خاطر نیست قسمتهاي فوق

  .کتاب عطار، وحدت کاینات است

  آن یکی آمد در یاري بزد

  یار گفتش کیستی اي معتمد

  گفت من، گفتار برو هنگام نیست

  ین خوانی مقام خام نیستبر چن

  خام را جز آتش هجر و فراق

  که پزد که وا رهاند از نفاق

  چون تویی تو هنوز از تو نرفت

  سوختن باید تو را در نار تفت

  رفت آن مسکین و سالی در سفر

  در فراق یار سوزید از شرر

  پخته گشت آن سوخته، پس بازگشت

  باز گرد خانۀ انباز گشت

  رس و ادبحلقه بر در زد به صد ت

  تا بنجهد بی ادب لفظی ز لب

  بانگ زد یارش که بر در کیست آن

  گفت بر در هم تویی اي دلستان

  گفت اکنون چون منی اي من در آ

  که نگنجاید دو من در این سرا 
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چلیپاي نصرانیان سر به سر

  به پیمودم، اندر چلیپا نبود

  به کعبه کشیدم عنان طلب

  در آن مقصد پیر و برنا نبود

  سیدم از ابن سیناش حالبپر

  به اندازة ابن سینا نبود

  نگه کردم اندر دل خویشتن

  در آنجا دیدم، دگر جا نبود 

هر . بینی اصل آن در عالم المکان است، اگر صورت نابود شود چه غم، که اصلش باقی جاوید است هر صورتی که می

تا رود پرآب است، . مخور، که بحقیقت فانی نشده صورت زیبا که ببینی و گفتار خردمندانه که بشنوي از فناي آن غم

جویها از آن جاري است، غم از دل برون کن و از این جوي بگذر و مپندار که آب نابود خواهد شد، که سرچشمۀ آن 

  .اند که بر آن از دنیا بگریزي اي نردبانی جلوتر گذاشته از آغاز کار به این دنیا آمده. جاوید است

  امی شدماز جمادي مردم و ن

  وز نما مردم به حیوان بر زدم

  مردم از حیوانی و آدم شدم

  پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

  حملۀ دیگر بمیرم از بشر

  تا برآرم از مالئک پر و سر

  بار دیگر از ملک پران شوم

  آنچه اندر وهم ناید آن شوم

  مرگ دان آنک اتفاق امت است

  کآب حیوانی نهان در ظلمت است 
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پدرش در دربار سعد بن . نام حقیقی وي مشرف الدین بن مصلح الدین عبداهللا است. گوییم ي سخن میاکنون از سعد

زنگی، اتابک شیراز، شغلی داشت؛ وقتی پدر سعدي درگذشت، اتابک پسر را به حمایت گرفت و او، به رسم مسلمانان، 

ـ  1184(هـ ق  682ـ  579ه اختالف تاریخ تولد و وفاتش را ب. نام حامی خود ـ سعد ـ را بر نام خویش افزود

به هر حال . اند تعیین کرده) م1291ـ  1193(هـ ق  690ـ 590، و )م1291ـ  1184(هـ ق  690ـ  580، )م1283

در ایام طفولیت متعبد بودم و سحرخیز و مولع زهد و «: گوید خود او می. وي نزدیک به یکصد سال عمر کرده است

، جهانگردي عجیب خود را آغاز کرد )م1226هـ ق،  624(نظامیۀ بغداد علم آموخت پس از آنکه در مدرسۀ » .پرهیز

در این سفر . اتیوپی، مصر و شمال افریقا را بدید  که سی سال طول کشید و همۀ دیار خاور نزدیک و میانه، هند،

تطاعت پاپوشی خود او گوید که پایش برهنه بود و اس. سختیهاي گوناگون کشید و تلخی فقر و محرومیت چشید

نداشت، دلتنگ به جامع کوفه درآمد و یکی را دید که پاي نداشت؛ سپاس نعمت حق بداشت و بر بی کفشی صبر 

کند کشف کرد و برهمن پرمدعایی را که در آنجا نهان  گفتند معجزه می وقتی در هند بود، مکانیزم بتی را که می. کرد

عدي خود همین روش سریع را دربارة همۀ مردمفریبان توصیه بود و خداي دستگاه بود کشت؛ وي در شعر شاد ب

:کرد

  چو از کار مفسد خبر یافتی

  ز پایش برآور چو دریافتی

  فریبنده را پاي در پی منه

  چو رفتی و دیدي امانش مده

  اش مانی آن بی هنر که گر زنده

  نخواهد ترا زندگانی دگر

  تمامش بکشتم به سنگ آن خبیث

  د حدیث که از مرده دیگر نیای

به سپاس رهاکنندة خویش، دختر او . شد و به ده دینار از قید خالص شد» کفار«در جنگهاي صلیبی جنگید و اسیر 

: و عیش او را منغص داشت، در این باب نوشت» بدخوي، ستیزه روي نافرمان بود«را به زنی گرفت؛ ولی این زن 

به زلف دگري داد و به زنجیر دیگر افتاد، و چون همسر  و او را طالق داد و دل» زلف خوبان زنجیرپاي عقل است«

 .دومش بمرد، در سن پنجاه در باغی به شیراز عزلت گزید و پنجاه سال باقیماندة زندگی خویش را در آنجا به سر کرد

زلت به گفتۀ تاریخنویسان، کتابهاي معتبر خود را به دوران ع. باري از تجربۀ زندگی، شروع به نوشتن کرد با کوله

وي کتاب حکمت و پند است؛ دیوان وي مجموعۀ اشعار کوتاه است که بیشتر آن به فارسی، برخی  »پندنامۀ«. نوشت

سعدي در کتاب بوستان فلسفۀ خویش را در شعر پندآموز . اي مطایبات است به عربی، بعضی پرهیزکارانه، و پاره

  .کند میآورد و گاه نیز براي تنوع قطعاتی حاکی از لذات جسمانی لطیف چاشنی  می
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آن شب محبوبه را در آغوش گرفتم و دیدگان خواب آلودش را . در همۀ زندگی لحظاتی شیرینتر از آن نداشتم

لبانت را . بخوان، مرغ غزلخوانم. من، اي سرو ناز، اینک وقت خفتن نیستاي محبوب «: به او گفتم …. نگریستم

ام  محبوبه» .اي آشوبگر جان و دلم، خواب دیگر بس است، با لبانت شهد عشق را به من بنوشان. چون غنچه بگشاي

بت در محبو …» آشوبی؟ آشوبگر جان و دل منم؟ در حالی که تو خواب مرا می«: به من نگریست و به نجوا گفت

دانی که  زنی، چه می و تو لبخند می …تمام این مدت تکرار کرده است که هیچ گاه ازآن کس دیگري نبوده است 

هایش که با دست  ولی چه اهمیت دارد؟ مگر لبان او که به لبان تو پیوسته کمتر گرم است، مگر شانه. گوید دروغ می

یم بهار، چون بوي گل و نغمۀ هزاردستان و بساط سبزه و گویند نس کنی کمتر نرم است؟ می خود آن را نوازش می

. آه، اي بیخبر، اگر محبوب با تو نباشد اینهمه صفایی ندارد. آسمان نیلگون، خوش و زیباست

یکی از  .اي است از حکایات پندآموز که اشعاري دلکش در میانشان آمده است مجموعه) م1258هـ ق،  656(گلستان 

ی را پرسید از عبادتها کدام فاضلتر است؟ گفت ترا خواب نیمروز، تا در آن یک نفس خلق را ملوك بی انصاف پارسای

  . نیازاري

  . هفت درویش در گلیمی بخسبد، و دو پادشاه در اقلیمی نگنجد

  اي گرفتار پاي بند عیال

  دگر آسودگی مبند خیال 

  . دانا که از نامالیم خشمگین شود جوي کم آب را ماند

  . ن دیگران افتد که مایۀ فضلش بدانند، پایۀ جهلش شناسندهر که پیش سخ

  گر هنري داري و هفتاد عیب

  دوست نبیند به جز آن یک هنر 

  اسب تازي دو تک رود بشتاب

  رود شب و روز  شتر آهسته می

  .هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید

  . ود دولت استاگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خ

  جور استاد به ز مهر پدر 

  گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد
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   نادانمبه خود گمان نبرد هیچ کس که 

  . از سبکی گردو توان دانست که بیمغز است

تر و سالمتر از  فلسفۀ او درست. از دست دادسعدي فیلسوف بود، اما شهرت فلسفی خود را در نتیجۀ روشن نویسی 

دانست که چگونه زخم معرفت را به برکت زندگی  دریافت که ایمان مایۀ تسلیت است، و می. آن عمر خیام است

سعدي همۀ تراژدیهاي کمدي انسانی را از سر گذراند؛ مع ذلک، عمرش دراز شد و به صد . محبت آمیز التیام بخشد

یک » قد سرو«از . به هر شکل و ترکیب زیبایی حساس بود: بر آنکه فیلسوف بود، شاعر نیز بودوي عالوه . سال رسید

توانست حکمت و کالم خشک را به اختصار و با  گیرد؛ و می اي که دمی آسمان شب را فرا می زن گرفته تا ستاره

تربیت نااهل را «. گیز آماده داشتبه هر مناسبت قیاسی روشنگر یا عبارتی بلیغ و دل ان. ظرافت و زیبایی بیان کند

گر به جاي  آن تاجر بخیل» «من و دوستی چون دو مغز در پوستی صحبت داشتیم؛» «چون گردکان بر گنبد است؛

سرآخر، سعدي با همۀ حکمتش سعدي  تا قیامت روز روشن کس ندیدي، جز به خواب  نانش اندر سفره بودي آفتاب

  .مام به بندگی خالصانۀ عشق بخشیدشاعر ماند و حکمت خویش را با دلی ت

  کند ایام در کنار منش رها نمی

  که داد خود بستانم به بوسه از دهنش

  همان کمند بگیرم که صید خاطر خلق

  به خود همی کند و در کشم به خویشتنش

  ولیک دست نیارم زدن در آن سر زلف

  که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش

  غالم قامت آن لعبتم که بر قد او

  اند لطافت چو جامه بر بدنش بریده

  ز رنگ و بوي تو اي سرو قد سیم اندام

  برفت رونق نسرین و باغ و نسترنش

  یکی به حکم نظر پاي در گلستان نه

  که پایمال کنی ارغوان و یاسمنش

  شگفت نیست گر از غیرت تو برگلزار
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  بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش

  گذريدرین روش که تویی، گر به مرده بر

  عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش

  نماند فتنه در ایام شاه، جز سعدي

  که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش 

VI   - م1258 – 1057: علوم اسالمی  

  هـ ق 656 – 449

. تنداقوامی که علم داشتند و اقوامی که علم نداش: کردند علماي اسالم در قرون وسطی اقوام را به دو طبقه تقسیم می

در نظر آنان، اینان . هندوان، ایرانیان، بابلیان، یهودیان، یونانیان، مصریان، و اعراب در طبقۀ اول قرار داشتند

برگزیدگان جهان بودند؛ و بهترین اقوام طبقۀ دوم چینیان و ترکان بودند که به حیوان بیشتر از انسان شباهت 

  .بوده استالبته این قضاوت بویژه دربارة چین خطا . داشتند

در رشتۀ ریاضیات در . رقیب داشتند گوییم مسلمانان همچنان در زمینۀ علوم تفوق بی به دورانی که از آن سخن می

حسن . مراکش و آذربایجان پیشرفتهاي جالبی رخ داد؛ در اینجا یک بار دیگر شاهد طیف وسیع تمدن اسالم هستیم

کرد، و نیز  کرد که جیب زاویه را در هر درجه معین می جدولهایی فراهم) م1229(ق  هـ 627مراکشی به سال 

یک نسل بعد، خواجه . داد جدولهایی آماده ساخت که جیب تمام، جیب قوس، و جیب اجزاي قوس را نشان می

نصیرالدین طوسی نخستین رساله را تألیف کرد که ضمن آن علم مثلثات یک علم مستقل، و نه یکی از فروع علم 

» مثلثات«نام داشت، تا دو قرن بعد که رگیومونتانوس کتاب » شکل القطاع«بود؛ این کتاب، که نجوم، شمرده شده 

محتمال حساب مثلثاتی که به نیمۀ دوم قرن سیزدهم در چین به وجود آمد . رقیب بود خود را نوشت در این زمینه بی

. مایۀ عربی داشته است

توسط یک ) م1122(ق  هـ 516بود که در سال » ان الحکمهمیز«معروفترین کتاب آن دوران در علم فیزیک کتاب 

اي از علم فیزیک به دست  این کتاب تاریخچه. تألیف شده بود  غالم یونانی نژاد از مردم آسیاي صغیر، به نام خازنی،

و  نماید، کند، جداولی از وزن مخصوص بسیاري از مایعات و جامدات تنظیم می دهد، قوانین اهرم را فرموله می می

سازد  کشاند، مطرح می فرضیۀ جاذبه را، به عنوان یک نیروي عمومی که همه چیز را به سوي مرکز زمین می

. را، که به نزد یونانیان و رومیان معروف بود، تکمیل کردند» شادوف«مسلمانان دستگاه چرخ چاهی موسوم به 

کار کیمیاگران باال . دیدند و به آلمان بردند کشید آب می) اورونتس(صلیبیان این دستگاهها را که از نهر العاصی 

. دانستند می» سیصد طریقه براي فریب دادن مردم«گرفته بود، چنانکه، به گفتۀ عبداللطیف بغدادي، کیمیاگران 

. گویند یکی از کیمیاگران پول گزافی از نورالدین گرفته بود که در کار تحقیقات علمی خرج کند، و متواري شده بود
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کی از ظرفا فهرستی از نام ابلهان فراهم آورده و نام نورالدین را باالي آن نوشته و گفته بود که اگر کیمیاگر آنگاه ی

  . ظاهراً این شخص ظریف آزاري از سلطان ندیده است. بازگردد، نام او را به جاي نورالدین خواهد نوشت

اي والنسیا، قدیمترین کرة آسمانی را که در سهدي، یکی از علم] ابن سعید[ابراهیم ) م1081(ق  هـ 474به سال 

 1‘015میلیمتر قطر داشت و بر سطح آن  209 این کره، که از برنج ساخته شده بود،. تاریخ از آن نام هست آماده کرد

خیرالداي اشبیلیه . صورت فلکی ثبت شده بود؛ ستارگان به ترتیب قدر نجومی نمودار بودند 47ستاره ضمن 

انتشار داد » اصالح المجسطی«و هم رصدگاه بود، و جابر ابن افلح رصدهاي خود را، که در کتاب  هم مناره) م1190(

، نظیر همین )آلپتراگیوس(در تألیفات ابواسحاق بطروجی قرطبی . ، در آنجا فراهم کرده بود)م1240ق،  هـ 638(

ۀ افالك و دوایر متحدالمرکز فلکی، طغیان بر ضد نجوم بطلمیوسی شده بود؛ وي با نقد ویران کنندة خویش بر فرضی

  .که بطلمیوس تشریح مسیرها و حرکتهاي ستارگان را در آن جسته بود، راه را براي کوپرنیک هموار کرد

این عصر، ادریسی و یاقوت حموي، دو دانشمند جغرافیدان را به وجود آورد که شهرتشان در همۀ قرون وسطی 

در سبته زاد، در قرطبه علم آموخت، و ) م1165ـ  1099ق،  هـ 560ـ  493(ابوعبداهللا محمد ادریسی . جهانگیر بود

را نوشت که ضمن آن زمین را از لحاظ آب و هوا به » کتاب الرجاري«در پالرمو به تقاضاي روژة دوم، پادشاه سیسیل 

مفصلی ترسیم هفت اقلیم، هر اقلیم را به ده قسمت تقسیم کرده، و هر یک از هفتاد قسمت را با نقشۀ توضیحی 

. نظیر بودند هاي وي سرآمد نقشه کشی قرون وسطی و در کمال ، صحت، و گستردگی حیطه بی کرده بود؛ نقشه

ابوعبداهللا . دانست ادریسی چون غالب علماي اسالم، در کروي بودن زمین تردید نداشت و آن را حقیقتی مسلم می

ر پرچمداري علم جغرافیا در قرون وسطی با ادریسی در افتخا) م1229ـ  1179هـ ق،  627ـ  575(یاقوت حموي 

اي از آسیاي صغیر بود که در جنگ اسیر شد و به عنوان برده در بازار به فروش رفت؛  یاقوت یونانی زاده. شریک بود

یاقوت سفر بسیار کرد، نخست به . ولی تاجر بغدادیی که او را خریده بود وي را بخوبی تعلیم داد و بعد آزادش کرد

نوان یک تاجر، و بعدها به عنوان جغرافیدانی که مجذوب شهرها و اقوام، پوشاك، و روشهاي مختلف زندگیشان شده ع

جلد کتاب داشت؛ رئیس  12‘000چقدر خوشدل شد که ده کتابخانۀ عمومی در مرو یافت که یکی از آنها . بود

کسانی که این مایۀ حیاتی . ب به منزل خود ببردکتابخانه به رعایت حال او اجازه داد که در یک نوبت تا دویست کتا

زنند که یاقوت وقتی به این گنجینۀ عظیم معنوي دسترسی پیدا  مردان بزرگ، یعنی کتاب، را دوست دارند حدس می

پس از آن به خیوه و بلخ رفت و در آنجا نزدیک بود مغوالن ضمن پیشروي ویران کنندة . کرد چقدر خوشحال شد

هاي خود را همراه برد و از ایران گذشت و به موصل رسید؛  ولی او بدون لباس فرار کرد، اما نوشته خود اسیرش کنند؛

را به پایان » معجم البلدان«گذراند، کتاب معروف  در عین حال که با نان بخور و نمیر کار پاکنویسی روزگار می

است که تقریباً همۀ معلومات جغرافیایی المعارف مفصل جغرافیایی  این یک دایرة) . م1228هـ ق،  626(رسانید 

قرون وسطی را ضمن آن فراهم آورده و چیزي از مسائل نجوم، طبیعیات، باستانشناسی، جغرافیاي انسانی، و تاریخ را 

فروگذار نکرده است؛ به عالوه، از اهمیت و فاصلۀ شهرها از همدیگر، و زندگی معاریف شهر و اعمالشان سخن آورده 

.داشته است ی مانند این دانشمند بزرگ کرة زمین را دوست میکمتر کس. است

علم گیاهشناسی، که بعد از تئوفراستوس به دست فراموشی سپرده شده بود، به وسیلۀ مسلمانان این عصر زندگی از 

ل توجه او همه منحصر به مسائ. نوع گیاه را وصف کرده بود 360ادریسی کتابی دربارة گیاهان نوشته و . سر گرفت

به ) م1216هـ ق،  613(اي  ابوالعباس اشبیلیه. طبی نبود، بلکه بیشتر از لحاظ علمی و گیاهشناسی بحث کرده بود

. شهرت یافت» نباتی«خاطر مطالعاتش دربارة گیاهان مختلفی که مابین اقیانوس اطلس و دریاي سرخ می رویید، به 
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ي فوق العاده، همۀ معلومات گیاهشناسی اسالمی را در ، با تبحر)م1248ـ  1190هـ ق،  646ـ  586(ابن البیطار 

کتابی مفصل و پر مایه فراهم آورد که تا قرن شانزدهم در این زمینه مرجع و معتبر بود و او را به مقام بزرگترین 

، اثر ابن عوام »الفالحه«از جملۀ مهمترین مؤلفات در علم زراعت کتاب . گیاهشناس و داروساز قرون وسطی رساند

نوع درخت میوه،  50نوع گیاه،  585اي بود که ضمن آن از انواع خاك و کود سخن آورده، طریقۀ کشت  شبیلیها

کتاب وي کاملترین تحقیقات همۀ قرون . روشهاي پیوندزنی، و عالیم بیماري گیاهان و راه عالج آن را شرح داده بود

  . وسطی در رشتۀ کشاورزي به شمار بود

مهمترین . ن دوران ماقبلش، بزرگترین طبیبان آسیا و افریقا و اروپا از میان مسلمین برخاستنددر این دوران نیز ، چو

عرصۀ تخصص این طبیبان بیماریهاي چشم بود، شاید از آن رو که این گونه امراض در دیار خاور نزدیک فراوان بود و 

چشم . کردند راي پیشگیري ـ خرج میدر آنجا، مثل جاهاي دیگر، مردم پولهاي گزاف براي عالج ـ و خیلی کم ب

خلیفه ابن ابوالمحاسن طبیب چنان به مهارت خود . کردند پزشکان آب آوردگی چشم یا آب مروارید را عمل می

ابن البیطار در کتاب الجامع لمفردات االدویۀ و . اعتماد داشت که آب آوردگی چشم مرد یک چشمی را عمل کرد

و در آن هزار و چهارصد نوع گیاه و غذا و دارو ذکر کرد که سیصد نوع آن قبال  االغذیه تاریخ طب گیاهی را نوشت

ناشناخته بودند؛ ترکیبات شیمیایی و قدرت شفابخشی آنها را معین کرد؛ و مالحظات دقیقی دربارة کیفیت استعمال 

  هـ 557ـ  484(اي  اشبیلیه ولی معروفترین طبیب مسلمان این دوران علی االطالق ابومروان بن زهر. آنها به قلم آورد

ابن زهر نسل سوم از شش نسل . بود که در جهان طب اروپایی به نام اونزوئار معروف است) م1162ـ  1091ق، 

وي کتاب . رفت طبیبان معروف بود، که همه از یک خانواده بودند، و هر یک پرچمدار طب دوران خود به شمار می

را به تقاضاي دوست خود ابن رشد، که بزرگترین فیلسوف آن دوران بود و ابن زهر ] فی المداواة و التدبیر [ التیسیر 

وي آنالیزهاي . هنر وي در توصیف بالینی بود. شمرد، تألیف کرد را بزرگترین طبیب جهان پس از جالینوس می

ۀ عبري و التینی ترجم. کالسیکی از تومورها، التهاب غشاي داخلی قلب، سل روده، و فلج حنجره به قلم آورده است

.اي کرد العاده کتاب تیسیر در طب اروپایی نفوذ فوق

بیمارستانی که نورالدین محمود به سال . اسالم در ایجاد بیمارستانهاي خوب و تهیۀ لوازم آن نیز پیشاهنگ جهان بود

د و داروي رایگان کر در دمشق ایجاد کرده بود سه قرن تمام بیماران را بدون دستمزد عالج می) م1160(هـ ق  556

ابن جبیر، که به . سال پیاپی مشتعل بود و خاموش نشد 267به گفتۀ تاریخنویسان، اجاق این بیمارستان . داد نیز می

به بغداد رفته بود؛ از دیدار بیمارستان بزرگ عضدي شهر، که چون قصرهاي سلطنتی بر ) م1184(هـ ق  580سال 

در قاهره نیز سلطان قالؤون به . داد، تعجب کرد را غذا و داروي رایگان می ساحل دجله سر برافراشته بود و بیماران

. بیمارستان منصوري را پی افکند که علی االطالق بزرگترین بیمارستان قرون وسطی بود) م1285(هـ ق  684سال 

ر داشت که با اي قرا در داخل فضاي وسیع محصور و چهارگوشی چهار بنا سر برآورده بود، و در میان آنها محوطه

براي بیماریهاي مختلف و بیماران در . کردند ایوانها احاطه شده بود و حوضها و جویها آب و هواي آن را خنک می

حال نقاهت بخشهاي جداگانه داشت، همچنین داراي چند آزمایشگاه، یک داروخانۀ عمومی، کلینیکهایی براي 

ه، یک نمازخانه، و یک سالن سخنرانی داشت؛ بویژه، مناظر دل بیماران سرپایی، چند آشپزخانه و حمام، یک کتابخان

بیماران از زن و مرد، غنی و فقیر، آزاد و برده در آنجا . انگیزي براي قسمت بیماران روانی به بیمارستان پیوسته بود

اي تحصیل قوت دادند تا بر به بیماران بهبود یافته هنگام خروج از بیمارستان مبلغی می. شدند بی دستمزد عالج می

اي  گویان حرفه شدند به موسیقی مالیم و قصه بیمارانی که به بیخوابی مبتال می. خود بالفاصله محتاج کار نباشند
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در همۀ شهرهاي بزرگ اسالمی براي . داشتند دادند، و احیاناً کتابهاي تاریخی براي مطالعه دریافت می گوش می

  .مراقبت دیوانگان تیمارستانهایی موجود بود

VII - غزالی و تجدید حیات دینی

کشاکش . رفت، دین کوشش داشت عالقۀ طبقۀ تعلیم دیده را حفظ کند در آن اثنا که علوم در راه تکامل پیش می

غزالی متفکران . علم و دین بسیاري از مردم را در عقاید دینی به تردید افکند و بلکه بعضیها را به کفر و الحاد کشانید

االهیون به . االهیون، دهریون یا طبیعیون، و مادیون: اند ته کرده است که همه به نظر او کافر بودهاسالمی را سه دس

گفتند بهشت و جهنم حاالت روحانی  خدا و بقاي روح ایمان داشتند، ولی خلق و بعث اجساد را منکر بودند و می

ند؛ به اعتقاد آنها جهان دستگاهی است که خود کرد است؛ دهریون به الوهیتی معتقد بودند، اما بقاي روح را انکار می

اي نیمه متشکل بودند، صراحتاً به الادري  دهریه، که فرقه. به خود به کار است؛ و مادیون اصال منکر وجود خدا بودند

از جمله پیروان این مذهب اصفهان بن قره بود که در یکی از ایام . بودن خویش معترف بودند؛ اتباع آن اعدام شدند

کند  روید و نما می دهی؛ انسان هم مثل دانه می جهت خود را رنج می بی«: مضان به یک نفر روزه دار پارسا گفته بودر

العمل این نهضت شکاك ظهور ابوحامد غزالی  عکس» .بخور و بیاشام.  …شود  و پس از درو ابدالدهر فانی می

مع کرده بود و در میان مسلمانان همانند آوگوستینوس بزرگترین علماي دین اسالم بود که فلسفه و دین را با هم ج

در طوس بزاد، کودك بود که پدرش ) م1058( ق  هـ 450ابوحامد غزالی به سال . و کانت در میان اروپاییان بود

در جوانی فقه، االهیات، و فلسفه آموخت؛ چون به سی . درگذشت و یک دوست صوفی سرپرستی او را به عهده گرفت

تبحر، و قدرت   رسید، استاد فقه مدرسۀ نظامیۀ بغداد شد، و چندي نگذشت که فصاحت بیان، و سه سالگی

پس از سه سال که در این مقام بود و شهرتش به همه جا رسید، مرضی مرموز . استداللش مایۀ شگفت مسلمانان شد

کنت زبان، سخن گفتن او را اش مختل شد، و گهگاه ل از کار باز ماند، اشتهاي خوردن و آشامیدن و هاضمه: گرفت

یک طبیب حاذق اساس ناراحتی او را بیماري روحی تشخیص . کرد؛ آنگاه قواي عقلی او رو به انحطاط نهاد بدنما می

در واقع، غزالی، همان گونه که بعدها در گزارش زندگی خود اعتراف کرده، به توانایی عقل در فهم اسرار دین . داد

) م1094(هـ ق  487به سال  به هر حال، . دروس دینی خویش را تحمل ناپذیر یافته بوداسالم شک کرده بود و ریاي 

به تنهایی و خاموشی و   خواست از مردمان کناره گیرد، از بغداد برفت؛ بظاهر قصد حج داشت، ولی در حقیقت می

زلزل خود ندید، از جهان چون از علم کمکی براي تجدید ایمان مت. آرامشی سر کند، و به تفکر و تأمل سرگرم باشد

خارج برید و به درون بینی پرداخت؛ معتقد بود که در آنجا آن حقیقت جاوید را که اساس استوار ایمان به عالم روح 

از عالم محسوسات ـ که اساس نهضت ماده گرایی است ـ بسختی انتقاد . است از راه نزدیکتري پیدا خواهد کرد

نمایاند در صورتی که بدون  گفت که حواس ظاهر ستارگان را کوچک می شت، میبه حواس ظاهر اعتماد ندا. کرد می

از این مثال و صدها مثال دیگر نتیجه . و گرنه از آن فاصلۀ دور دیدار آنها میسر نبود تردید خیلی از زمین بزرگترند،

از حواس باالتر است و  به نظر او عقل. گرفت که حواس به تنهایی وسیلۀ قابل اعتماد وصول به حقیقت نیستند می

کند؛ ولی آخر عقل هم بر حواس تکیه  گیرد با هم تطبیق و تصحیح می چیزهایی را که به وسیلۀ حواس مختلف می

غزالی احساس کرد که این قسم . شاید انسان معرفتی مطمئنتر از عقل دارد که او را به حقیقت تواند رسانید. دارد

شود؛ بهترین اقسام  صوفی بهتر از فیلسوف بر حقیقت مکنون نزدیک می: ته استمعرفت را در درون بینی صوفیانه یاف

معرفت تأمل دربارة اعجوبۀ ذهن است تا خدا از درون شخص متفکر بر او ظاهر، و خود نفس در رؤیت یگانه محو 

. شود
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ۀ فنون عقل بر ضد با این طرز فکر، غزالی مهمترین کتاب خود یعنی تهافت الفالسفه را نوشت که ضمن آن از هم

این صوفی مسلمان جدل فلسفی را با دقتی همانند کانت به کار گرفت تا ثابت کند که عقل انسان . عقل کمک گرفت

غزالی هفت قرن پیش از . شود کشاند و سبب افالس معنوي و انحطاط اخالقی و سقوط اجتماعی او می را به تردید می

ون علیت را به صرف توالی اشیا تنزل داد، و گفت همۀ چیزي که ما درك هیوم عقل را تا حدود قانون علیت، و قان

نیز هست یا نه؟ » ب«علت » الف«دانیم که آیا  است، ولی نمی» الف«همیشه پیرو » ب«کنیم این است که  می

حضوري توانند وجود خدا یا بقاي روح را ثابت کنند؛ تنها الهام مستقیم یا علم  گفت فلسفه، منطق، و علم نمی می

  . تواند این دو عقیده را، که بدون آن هیچ نظم اخالقی ـ و بنابراین هیچ تمدنی ـ باقی نتواند ماند، اثبات کند می

همۀ امید و بیمهایی که در جوانی داشته بود تجدید . عاقبت غزالی از راه تصوف به همۀ عقاید اصیل دین بازگشت

از نو مردم را از عذاب جهنم . کند را باالي سر خویش احساس می شد، و اذعان داشت که وعید و حضور خدایی قاهر

در . باز به قرآن و حدیث معتقد شد. ها براي اصالح اخالق عامه الزم است بیم دادن گرفت، و گفت که این موعظه

از آن  الدین بازگشت به عقاید سابق را شرح داد و با همۀ فصاحت و حرارت دوران کمالش به دفاع کتاب احیاء علوم

که ) م1111(هـ ق  505به سال . شکاکان و فیلسوفان در اسالم هرگز دشمنی سخت تر از او نداشته بودند. برخاست

وقتی کتابهاي وي به زبانهاي بیگانه ترجمه . غزالی درگذشت، موج الحاد برگشته، و دل مؤمنان دیندار آرام گرفته بود

اع از دین و تشریح قواعد صالح و تقوا بود ـ و از پس دوران شد، رجال دین مسیح نیز از مندرجات آن، که دف

از دوران غزالی به بعد، با آنکه ابن رشد در اقصاي جهان اسالم ظهور . آوگوستینوس نظیر نداشت ـ خرسند شدند

توجه کرده بود، فلسفه از رونق افتاد، مجادالت علمی به مستی گرایید، و حدیث و قرآن به جاي همۀ علوم دیگر مورد 

  .عقول اسالمی قرار گرفت

رفت و پس از وي اهل سنت به تصوف رو  توجه غزالی به مذهب تصوف براي صوفیان پیروزي بزرگی به شمار می

البته علماي دین و شریعت بر شریعت و دین . کردند، تا آنجا که براي مدتی عقاید صوفیان بر االهیات چیره شد

از عجایب اتفاق آنکه پیدایش . ی جوالنگاه مشایخ طریقت و اولیا شده بودرسمی حاکم بودند، اما عرصۀ تفکر دین

زاهدان . فرانسیسیان در مسیحیت، همزمان با شکل گیري یک نوع زهد و تقدس تازه در جهان اسالم قرن ششم بود

» فقیر«ا صوفی از زندگی خانوادگی کناره کردند، زندگی اخوت دینی را زیر سرپرستی شیخ پیش گرفتند، و خویش ر

کوشیدند تا روح خویش را تعالی داده در روح خدا فانی کنند تا به  اینان از راههاي مختلف می. یا درویش نام دادند

انجام کارهاي عجیب توانا شوند ـ بعضی به وسیلۀ نماز و تفکر، برخی به وسیلۀ زهد و از خودگذشتگی و ریاضت، و 

.زدند د در این راه گام میگروهی دیگر به وسیلۀ وجدي که حاصل ذکر بو

که یک ) م1240ـ  1165هـ ق،  638ـ  561(این نظریات در یکصدو پنجاه کتاب از تألیفات محیی الدین بن عربی 

وي می گفت دنیا هرگز خلق نشده، زیرا مظهر برونی وجودي . مسلمان اسپانیایی االصل مقیم دمشق بود شکل گرفت

تاریخ چیزي جز ظهور خود آگاه شدن خدا نیست، و این خود آگاهی  .است که در حقیقت درونی همان خداست

عشق . جهنم اقامتگاه موقت است؛ و همۀ مردم آخر کار نجات خواهند یافت. یابد باالخره در وجود انسان تحقق می

 کند، و عاشق به خطا رفته است؛ خداست که در صورت محبوب تجلی می  اگر به مظاهر فانی و جسمی تعلق گیرد،

شاید محیی الدین گفتۀ برخی از مسیحیان . بازد بیند و بدان دل می صادق در هر صورت زیبا مظهر جمال کلی را می

هر که عاشق شود و عفیف بماند تا بمیرد، شهید «: گفت آورد و به مردم می دورة قدیس هیرونوموس را به یاد می
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گفتند که با همسران خود همین  شان متأهل آشکارا میبسیاري از دروی. و به اعال مراتب اخالص رسیده است» مرده

  . کنند گونه زندگی می

وري از خوشیهاي  شدند و به بهره دادند ثروتمند می هاي اسالمی از طریق عطایاي فراوانی که مردم می بعضی از فرقه

صوفیان پیش از «: دبه شکایت گفته بو) م1250(هـ ق  648یکی از مشایخ شام در حدود سال . دادند زندگی رضا می

 ».پریشاناین جمعیتی بودند به صورت پریشان و به معنی جمع؛ اکنون جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی 

ولی براي پارسایان . کردند زدند و به آنها اعتنا نمی خواستند لبخند می مردم به اینان که دین و دنیا را با هم می

گرفتند،  دادند، تولدشان را جشن می العاده به آنها نسبت می مخلص راستگو احترام قایل بودند، نیروها و اعمال خارق

  .رفتند به شفاعتشان امید داشتند، و به زیارت قبورشان می

بعد مقررات سختی که به الرشید به  از زمان هارون. وقتی اهل سنت پیروز شدند، روح تساهل دینی سستی گرفت

شدند، غیر  بنابراین مقررات، که همیشه هم در عمل رعایت نمی. دهند بتدریج زنده شد عمر بن خطاب نسبت می

مسلمانان مکلف شدند جامۀ خود را به خطوط زرد مشخص کنند و اسب سواري براي آنها ممنوع شد، فقط حق 

توانستند معابد سابق را  هاي تازه بسازند، فقط می ها یا کنیسهداشتند بر خر و استر بنشینند؛ حق نداشتند کلیسا

فرزندان غیر مسلمانان . تعمیر کنند؛ اجازه نداشتند بیرون کلیساها صلیب بردارند، همچنین ناقوس زدن ممنوع بود

 نص مکتوب: توانستند مدارس مخصوصی براي خود داشته باشند هاي مسلمانان راه نداشتند، ولی می در مدرسه

با این وجود، تنها در بغداد در قرن دهم میالدي . شود مقررات اسالمی هنوز هم چنین است، اما همیشه اجرا نمی

شد؛ و مسلمانان پیوسته از  مسیحی بود؛ جنازة مسیحیان بدون تعرض و مزاحمت در خیابانها حمل می 45‘000

الدین  ر گرماگرم جنگهاي صلیبی صالححتی د. اشتغال یهودیان و مسیحیان در مناصب دولتی شکایت داشتند

.توانست با تبعۀ مسیحی خود با بزرگواري و مهربانی رفتار کند می

VIII – ابن رشد  

داد که با دین هماهنگی  فلسفه تا مدتی در اسپانیاي اسالمی دوام آورد، زیرا با خردمندي و احتیاط افکاري نشر می

بار امیرانی که مباحث فلسفی را در مجالس خصوصی خوش داشتند اما آن اندیشه، در در. داشت و در انتقاد مالیم بود

امیر ساراگوسا، که از مرابطون بود، ابوبکر بن باجه را، که به . دانستند، آزادي ناپایداري یافت را براي عامه مضر می

ن باجه یا، چنانکه اب. در همان شهر زاده بود، به عنوان وزیر و دوست خود برگزید) م1106(ق  هـ 500حدود سال 

العاده  بعدها در اروپا معروف شد، آونپا که هنوز جوان بود در علوم طبیعی، طب، فلسفه، موسیقی، و شعر منزلتی فوق

به گفتۀ ابن خلدون، امیر چنان از اشعار دانشور جوان در شگفت شد که قسم خورد هر وقت به حضور آید روي . یافت

. داشت این سوگند عالقۀ به دیدار او را کم کند، دو سکۀ طال در کفشهاي خود نهادطال عبور کند؛ ابن باجه که بیم 

وقتی ساراگوسا به چنگ مسیحیان افتاد، وزیر دانشمند شاعر از آنجا به فاس گریخت، جایی که در میان مسلمانانی 

رسالۀ موسیقی وي . زهر، بمردپنداشتند با فقر دست به گریبان شد، و در سی سالگی، بنا به روایاتی از  که کافرش می

معروفتر از همۀ مؤلفات وي . که از میان رفته بهترین مؤلفات این رشتۀ دقیق در آثار اسالمی مغرب به شمار بود

به نظر ابن . کتاب تدبیر المتوحد بود که ضمن آن دربارة یکی از مسائل اساسی فلسفۀ عرب تجدید گفتگو کرده است

که به تن پیوسته است و با مرگ تن خواهد مرد، و دیگر » عقل مادي«یکی : دو جزء استباجه، عقل انسانی مرکب از 

تفکر . میرد یا عقل جهانی غیر شخصی که در همۀ مردم هست و تنها همان است که با مرگ کسان نمی» عقل فعال«
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همان خداست، تواند ، که »عقل فعال«عالیترین وظایف انسان است و تنها به وسیلۀ آن است که انسان به معرفت 

مرد . اي خطرناك است مگر آنکه با سکوت انجام گیرد تفکر شیوه. رسید وبا آن یکی تواند شد، نه با جذبۀ صوفیانه

برد؛ ممکن است تعدادي از فیلسوفان  اي آرام، دور از طبیبان و قانونشناسان و همۀ مردم به سر می عاقل در گوشه

  . الیمت و تساهل دور از غوغا و جنون مردم در طلب معرفت بکوشندانجمنی فراهم آورند که با هم با م

هاي ابن  ، اندیشه)م1185؟ ـ 1107ق،  هـ 581ـ  501( ابوبکر بن طفیل، که نزد اروپاییان به آبوباکر معروف است 

در مراکش، . وف بودشاعر، طبیب، و فیلس  وي نیز عالم،. باجه را ادامه داد و تقریباً هدفهاي عالی او را به تحقق رساند

بیشتر ساعات بیداري خود را در کتابخانۀ سلطنتی به . پایتخت موحدون، وزیر و طبیب خلیفه ابویعقوب یوسف شد

برد و مابین مطالعه و مملکتداري آن قدر فرصت داشت که، ضمن کتابهاي فنی و پر مغز دیگر، بزرگترین قصۀ  سر می

فیل عنوان قصۀ خویش را از ابن سینا گرفته بود و شاید قصۀ او، که به ابن ط. فلسفی قرون وسطی را به قلم آورد

میالدي به وسیلۀ اوکلی به انگلیسی ترجمه شده بود، داستان روبنسون کروزوئه را به دفو الهام کرده  1708سال 

.باشد

. شود اي رها می نهسک خالصۀ قصه این است که حی بن یقظان، که قصه به نام اوست، به هنگام طفولیت در جزیزة بی

شود، و کفش و لباس خود را شخصاً از پوست حیوانات فراهم  دهد، او جوانی هوشیار و زرنگ می بزي او را شیر می

در این رشتۀ معرفت به پایۀ «کند و  پردازد، حیوانات زنده و مرده را تشریح می کند؛ به نظاره در ستارگان می می

کند، وجود خالق توانا را براي خود  ه از علوم طبیعی به فلسفه و االهیات توجه میآنگا» .رسد فاضلترین طبیعیدانان می

. کند پیوندي معنوي پیدا می» عقل فعال«خورد، و با  کند، گوشت نمی سازد؛ سپس مانند زاهدان زندگی می مدلل می

در طلب عزلت به جزیره  خوشبختانه یک نفر صوفی به نام آسال. شود سالگی آمادة تعلیم مردم دیگر می 49حی در 

آسال به او تکلم . شود این اولین بار است که حی از وجود آدمیزاد آگاه می. کند نهد و با حی برخورد می قدم می

گوید  شود و به او می بیند حی بدون کمک دیگري به معرفتی از خدا واصل شده خوشحال می آموزد و از اینکه می می

دم به خشونت آلوده است، و از اینکه اندك اخالق خوب را هم در نتیجۀ وعدة بهشت از جایی آمده که عقاید دینی مر

شود از جزیرة خود درآید و این مردم جاهل را به  حی مصمم می. خورد اند افسوس می و بیم جهنم به دست آورده

ود را که وحدت خدا و رسد در بازار عمومی دعوت دین خ وقتی به آنها می. تر رهبري کند دینی کاملتر و فیلسوفانه

شود که اگر دین  و او متوجه می. فهمند گیرند، یا سخنانش را نمی کند؛ ولی مردم از او کناره می کاینات است آغاز می

آنگاه از کار . با اسطوره ، معجزه، رسوم، و عقاب و ثواب خدایی آمیخته نباشد، مردم نظم اجتماعی را نخواهند آموخت

برد، و آن  آزار و عقل فعال به سر می گردد، با آسال در مصاحبت حیوانات بی جزیره باز می خود پشیمان می شود، به

  .کنند دو همچنان تا دم مرگ خدا را عبادت می

، ابن طفیل یک جوان قاضی و طبیب را به ابویعقوب یوسف معرفی کرد که به )م1153(هـ ق  548در حدود سال 

معروف است، و در اروپاي قرون ) م1198ـ  1126هـ ق،  595ـ  520(بن رشد نزد مسلمانان به نام ابوالولید محمد 

ابن طفیل با این رفتار نشان . شد، و از لحاظ نفوذ در عقول بزرگترین فیلسوف اسالم بود وسطی آوروئس نامیده می

یز به نوبۀ خود جد و پدر ابن رشد ن. داد که از رقابت و حسد، به وضعی که در نوع بشر کمتر نظیر دارد، مبراست

یکی از شاگردان . قاضی القضات قرطبه بودند و لوازم تعلیم او را، تا آنجا که در قرطبه امکان داشت، فراهم کرده بودند

  .ابن رشد دربارة نخستین مالقات وي با امیر از زبان خود او مطالبی نقل کرده است
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ابن طفیل در ستایش من مبالغه کردن . ا نبودوقتی من به نزد امیرمؤمنان معرفی شدم، جز ابن طفیل کس آنج

من » رأي فیلسوفان دربارة افالك چیست؟ آیا قدیم هستند یا حادث؟«: امیر با این سؤال سخن آغاز کرد …. گرفت

اما امیر اضطراب مرا که دید، به ابن طفیل ..  .اي بودم که جواب ندهم  متحیر و مضطرب شدم و در جستجوي بهانه

و در این باب سخن گفتن گرفت و نظریات افالطون و ارسطو و فیلسوفان دیگر، و اعتراضات عالمان نگریست و با ا

امیر مرا آرام . اي نیز نظیر آن ساخته نبود مسلمان به آنان را، چنان از حافظه تقریر کرد که حتی از فیلسوفان حرفه

 . ل و اسبی و خلعت گرانبهایی براي من فرستادهمین که از نزد او برون شدم، مبلغی پو. ساخت و دانش مرا بیازمود

ده سال . القضات شد در قرطبه قاضی) م1172(ق  هـ 568در اشبیلیه و به سال ) م1169(ق  هـ 565ابن رشد به سال 

بعد، ابویعقوب یوسف او را به مراکش طلبید و طبیب خاص خود کرد، و در این مقام بود تا خالفت به یعقوب منصور 

اي نزدیک قرطبه تبعید کردند تا  ابن رشد را به نقطه) م1194(ق  هـ 591به سال ). م1184ق،  هـ 580(رسید 

به مراکش ) م1198(ق  هـ 595نارضایتی مردم از افکار فلسفی وي تسکین یابد، آنگاه بخشیده شد و به سال 

  .اما سال بعد درگذشت، و هنوز قبرش آنجا به پاست. بازگشت

فلسفه کارهاي طبی او را تقریباً از یاد برده است، اما در حقیقت او از طبیبان بزرگ دوران  شهرت عظیم ابن رشد در

رفت، و نخستین کس بود که کار شبکیۀ چشم را شرح داد، و گفت که هر که یک بار آبله گیرد، در  خود به شمار می

الطب، که به التینی ترجمه شد، به طور  المعارف طبی او به نام کتاب الکلیات فی دایرة. شود قبال این مرض مصون می

در همین اوان، امیر ابویعقوب یوسف اظهار عالقه کرد که کسی شرح . شد وسیعی در دانشگاههاي مسیحی تدریس می

فیلسوف این . روشنی از نظریات ارسطو براي او بنویسد و، به اشارة ابن طفیل، این کار را به عهدة ابن رشد گذاشت

پذیرفت، زیرا به نظر وي همۀ فلسفه در نظریات ارسطو فراهم آمده بود، و کافی است آن را شرح و  پیشنهاد را بگرمی

اي  ابن رشد در صدد برآمد که براي هر کتاب معتبر ارسطو، اول خالصه .شودتفسیر کرد تا با هر دورانی مناسب 

س شرح مختصري بر آن بنویسد، و بعد شرح مفصلی براي طالبان فلسفه که در این رشته پیش فراهم کند، سپ

شود، در دانشگاههاي اسالمی  کم پیچیده می شود و کم اند فراهم کند ـ این سبک شرح، که از ساده شروع می رفته

طو را که از ترجمۀ سریانی گرفته عربی کتابهاي ارس  دانست و ناچار بود ترجمۀ بدبختانه او یونانی نمی. معمول بود

شده بود اساس کار قرار دهد؛ ولی حوصله، ذهن روشن، و قدرتی که در تجزیۀ دقیق مطالب داشت او را در همۀ اروپا 

  .معروف ساخت و در صف فیلسوفان اسالم مقامی معتبر یافت، و تالی ابن سیناي بزرگ شد» شارح اعظم«به 

نیز کتابهایی در منطق، طبیعیات، علم النفس، مابعدالطبیعه، االهیات، حقوق،  ابن رشد به جز این شرحها شخصاً

نجوم، و نحو تألیف کرد و جوابی بر تهافت الفالسفۀ غزالی نوشت که آن را تهافت التهافت نامید او نیز چون فرانسیس 

منجر به درك بهتري از  گفت اندکی فلسفه ممکن است انسان را بیدین کند، اما مطالعۀ بی مانع فلسفه بیکن می

را » قرآن، کتاب مقدس، و دیگر کتب آسمانی«تواند جزمیات  زیرا فیلسوف اگرچه نمی. شود رابطۀ دین و فلسفه می

یابد که این تعلیمات مورد نیاز است تا در مردمی که در نتیجۀ مشکالت  در معانی ظاهریشان بپذیرد، اما در می

اندیشند، تقوا و اخالقی نیک را تکوین  مخاطره آمیز به مسئلۀ ازل و ابد می زندگی فقط به طور گهگاهی و سطحی و

در عوض، فیلسوف را باید آزاد گذارد که . گوید به همین جهت، فیلسوف کمال یافته به خالف دین سخنی نمی. بخشد

. یان عامه تبلیغ نکنددر جستجوي حقیقت بکوشد؛ اما باید مباحثات خود را به متعلمان محصور کند و افکار خود را م

به نظر وي اگر اصول اعتقادي دین را به طور نمادین تأویل کنند، ممکن است با نتایج علم و فلسفه هماهنگ شود؛ 

ابن رشد اصول . تأویل متون مقدس بر اساس نماد و تمثیل طی قرنها، حتی میان رجال دین رسمی، متبع بوده است

تواند در فلسفه  اي می دهند صریحاً تعلیم نداده، و نگفته است که قضیه بت میاعتقادیی را که نقادان مسیحی بدو نس
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باشد؛ اما تعلیمات وي این معنی ) مضر(نادرست ) و اخالقیات(درست باشد، ولی در قملرو دین ) میان تعلیم یافتگان(

طالبان فلسفه تألیف  هاي مختصري که براي عموم را متضمن است، به همین جهت نظریات ابن رشد را نه در رساله

.باید جست تر و مشکلتري که بر ارسطو نوشته است می کرده، بلکه در شرحهاي پرمایه

به گفتۀ او عالم قدیم . بحث در حقیقت اشیا، به منظور اصالح حال انسان: کند ابن رشد فلسفه را چنین تعریف می

  .ش نیستاي بی است؛ حرکات ستارگان آغاز و انجام ندارد؛ و خلقت افسانه

همین پندار سه  …. کند را بدون حاجت به مادة موجود خلق می] تازه[طرفداران خلقت ادعا دارند که خدا کاینات 

حرکت قدیم و دایم است؛ و هر حرکتی از  …. شود دین متبع را به آنجا کشانیده که گویند چیز از ناچیز خلق می

توانیم حرکتی را در ذهن تصور کنیم که آغاز و انجامی  نمی. بدون حرکت زمان نخواهد بود. آید حرکت پیش پدید می

  . داشته باشد

گوید که خدا خالق جهان است، یعنی جهان در هر لحظه به برکت نیروي نگهدارنده یا قوة مبقیۀ االهی  مع ذلک، می

 .ت، و عقل کاینات استبنابراین، خداوند نظم، قو. گیرد وجود دارد و در هر لحظه به نیروي فعال خداوند خلقت نو می

عقل فعال، که در تن و ذهن انسان نفوذ . نظام و عقل محرك افالك و ستارگان از این نظام عالی و عقل کلی است

عقل منفعل یا مادي که استعداد . عقل انسانی دو جزء دارد. رسد به ظهور می) فلک قمر(کند، از عقل فلک آخرین  می

؛ و دیگر )جهاز عصبی؟(شود  این عقل جزو جسم اوست و با فناي جسم فنا می و قدرت تفکر و معرفت عقالنی است،

عقل فعال در افراد تفاوت ندارد، . دارد عقل فعال است که از خداست و هم اوست که عقل منفعل را به تفکر وا می

ن یا عقل منفعل ابن رشد عمل عقل فعال را در انسا. بلکه در همه یکسان است و فقط اوست که باقی و الیزال است

کند و در همه جا و همیشه همان است که  کند که نور آن بسیاري از اجسام را روشن می به تأثیر خورشید تشبیه می

عقل . کند کوشد که با عقل فعال متحد شود، چنانکه آتش به همۀ اجسام قابل احتراق نفوذ می عقل منفعل می. بود

اش بر همۀ کاینات احاطه پیدا  شود زیرا بالقوه به وسیلۀ اندیشه د خدا میانسانی به وسیلۀ اتحاد با عقل فعال مانن

کند، براي ما وجود معنی  در حقیقت جهان و هرچه در آن هست، جز از طریق عقلی که آن را ادراك می. کند می

یلۀ زهد و سماع فقط ادراك حقیقت از طریق خرد است که عقل را به اتحاد با خدا، که متصوفان پندارند به وس. ندراد

به عقیدة او بهشت همان حکمت آرام و دوست . ابن رشد از افکار صوفیانه بدور است. کند بدان توانند رسید، نایل می

. شوند ور می داشتنیی است که خردمندان از آن بهره

بل از کتاب در ارسطو نیز به همین نتیجه رسیده است؛ الزم به گفتن نیست که نظریۀ عقل فعال و عقل منفعل یا قا

نفس ارسطو ، بر طبق تفسیر اسکندر افرودیسی و تمیستیوس اسکندرانی، گرفته شده، و همین نظریه است که به 

. صورت فرضیۀ فیض یا نظریۀ صدور نو افالطونیان در آمده و به وسیلۀ فارابی، ابن سینا، و ابن باجه به ما رسیده است

که در قالب نوافالطونی ریخته شده است، ولی در همان اثنا که افکار این فلسفۀ عربی همان فلسفۀ ارسطو بوده 

ارسطو به وسیلۀ غالب فیلسوفان مسیحی و مسلمان تعدیل شد تا با مقتضیات االهیات تطبیق کند، عقاید اسالمی به 

و به همین جهت، نفوذ ابن رشد در قملر. وسیلۀ ابن رشد جمع و جور شد تا با نظریات ارسطو هماهنگ شود

مسلمانان معاصر آزارش کردند، متأخران او را از یاد بردند، و متن عربی غالب . مسیحیت بیشتر از دیار اسالم بود

ابن میمون نیز، . اند هاي عبري محفوظ داشته تألیفات او از میان رفت؛ ولی یهودیان قسمت اعظم آن را در ترجمه

در جهان مسیحی ترجمۀ شرحهاي ابن رشد از عبري به . خواست دین و فلسفه را توافق دهد چون ابن رشد، می
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التینی مهمترین مایۀ بدعتهاي سیژر دو برابان و خردگرایی مکتب پادوا شد و به صورت خطري مسیحیت را تهدید 

خواست موجی را که مؤلفات ابن رشد پدید آورده بود برگرداند، و کتاب مدخل االهیات را  توماس آکویناس می. کرد

نظور تألیف کرد؛ ولی در بسیاري قضایا پیرو او شد؛ از جمله در روش شرح، در چند تفسیر بر ارسطو، در به همین م

گري متون کتاب مقدس، در پذیرفتن امکان  اشیا، در تأویل نمادین انسانشکلی» اصل افتراق«انتخاب ماده به عنوان 

تصدیق این مسئله که بعضی قضایاي دینی مافوق  قدیم بودن عالم، در رد تصوف به عنوان رکن اساسی االهیات، و در

شمارد و، با  راجر بیکن ابن رشد را تالی ارسطو و ابن سینا می. توان به وسیلۀ ایمان آن را قبول کرد عقلند و می

فلسفۀ ابن رشد مورد قبول همۀ خردمندان ] م1270هـ ق،  669حد [در عصر ما «: اي که معمول اوست، گوید مبالغه

مستنجد، خلیفۀ عباسی، فرمان داد همۀ کتابهاي ابن سینا و رسائل اخوان الصفا ) م1150(هـ ق  545سال  به» .است

ابویوسف یعقوب منصور، که آن موقع در اشبیلیه بود، فرمان داد ) م1194(ق  هـ 591به سال . را در بغداد بسوزانند

ود، بسوزانند، و تعلیم فلسفه را بر مردم خود حرام، که همۀ تألیفات ابن رشد را، جز تعداد کمی که در علوم طبیعی ب

مردم فرمان خلیفۀ اشبیلیه را مشتاقانه اجرا . و تشویقشان کرد که هر جا کتاب فلسفه یافتند در آتش بیفنکنند

کردند، چرا که از تعرض فالسفه به حدود ایمان، که براي اکثر آنان عزیزترین مایۀ تسلی رنج و مالل زندگی بود، 

 597اسالم پس از سال . در همین اوقات ابن حبیب به جرم مطالعۀ فلسفه به مرگ محکوم شد. آزرده بودند سخت

گرفت، رفته رفته از  وقتی نیروي سیاسی در جهان اسالم سستی می. از تفکر نظري چشم پوشید) م1200(هـ ق 

تفکر مستقل و آزاد، به یاري خالفت  آنان نیز، در مقابل جلوگیري از. جست رجال دین و فقهاي سنی پشتیبانی می

در اسپانیا مسیحیان شهر به شهر . خاستند؛ مع ذلک، این یاوریها براي نجات دولت رو به اضمحالل کافی نبود برمی

هـ ق  656المقدس را گرفتند و به سال  پیش آمدند تا براي مسلمانان به جز غرناطه نماند؛ در شرق صلیبیان بیت

.اد را تصرف و ویران کردندمغوالن بغد) م1258(

IX  - م1258 – 1219: حملۀ مغول  

  هـ ق 656 – 616

در اینجا بار دیگر تاریخ این حقیقت را مدلل کرد که آسایش حاصل از تمدن موجب غلبۀ اقوام وحشی بر مردم 

تن پروري خو کرده،  سلجوقیان قلمرو شرقی اسالم را نیرویی تازه داده بودند، اما آنها نیز به سستی و. شود متمدن می

و اجازه داده بودند دولت ملکشاه به کشورهایی مستقل تقسیم شود که از نظر فرهنگی درخشان، اما از لحاظ نظامی 

هاي مخالف و متخاصم تقسیم کرده بود و نگذاشت براي مقاومت  ضعیف بودند، تعصب دینی و نژادي مردم را به دسته

  .در برابر صلیبیان متحد شوند

ها و کثرت توالد پیوسته نیرو  ن اوقات، در دشتها و صحراهاي شمال باختري آسیا، مغوالن بر اثر تحمل سختیدر همی

کردند،  هاي خود به مراتع تازه حرکت می بردند، به دنبال گله ها یا در هواي آزاد به سر می آنها در خیمه. گرفتند می

این هونهاي جدید، چون . آموختند و عالقه رسوم جنگ میکردند، و با هیجان  لباسشان را از پوست گاو تهیه می

. خویشان هشت قرن پیش خود، در به کار بردن خنجر و شمشیر و در تیراندازي از پشت اسبان بادپا مهارت داشتند

رسید،  این جماعت هر چه به دستشان می«اگر گفتۀ جووانی د پیانوکارپینی، مبلغ مسیحی، را دربارة آنها بپذیریم، 

آمد، همان طور  سگ، و خون آدمی بدشان نمی  و از خوردن موش صحرایی، گربه، 116؛ »خوردند ی شپش، را میحت

) م1227ـ  1167ق،   هـ 624ـ  549(چنگیز خان . که مردم متمدن ایام ما از خوردن خرچنگ و صدف باك ندارند
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عظیمی ساخت و آنان را براي فتح آسیاي این اقوام را به کمک مقررات سخت نظم و سامان داد، و از آنها نیروي 

هنگامی که چنگیز از پایتخت خود قراقروم غایب بود، یک . مرکزي از رود ولگا تا دیوار بزرگ چین به حرکت آورد

چنگیز این فتنه را . سردار مغول بر ضد او برخاست، و با عالءالدین محمد، پادشاه دولت مستقل خوارزم، همپیمان شد

ولی، کمی بعد، در ماوراءالنهر، دو بازرگان مغول، به عنوان . ه پیشنهاد صلح کرد؛ و او پذیرفتسرکوب، و به شا

چنگیز تقاضا کرد حاکم را براي تنبیه به او تسلیم کنند؛ شاه . جاسوس به وسیلۀ حاکم سلطان در اترار کشته شدند

چنگیز خان به جنگ . تراشید و بازگردانداین تقاضا را نپذیرفت، رئیس فرستادگان مغول را بکشت، و بقیه را ریش 

سپاه مغول، به فرماندهی جوجی، پسر خان،  ).م1219هـ ق،  616(برخاست و هجوم مغول بر دیار اسالم آغاز شد 

سپاه سلطان محمد را در نزدیک جند بشکست؛ و سلطان در نتیجۀ این شکست به سمرقند گریخت و  400,000

یک سپاه دیگر مغول به فرماندهی جغتاي، پسر خان، به سوي اترار راند، . اشتکشته در میدان به جا گذ 160,000

سپاه سوم، به فرماندهی خود خان، به سوي بخارا راند و شهر را بسوخت، هزاران زن را به . آنجا را گشود و غارت کرد

کشتار جمعی نجات سمرقند و بلخ بی جنگ تسلیم شدند، اما از غارت و . مرد را بکشت 30,000اسارت گرفت، و 

تولی . ابن بطوطه، که صد سال بعد این شهرها را دیده است، گوید که هنوز غالب آنجا خرابه و النۀ بوم است. نیافتند

مغوالن اسیران . سپاه به خراسان حمله برد، و به هر شهري که رسید آن را ویران کرد 70,000خان، پسر چنگیز، با 

. گذاشتند که یا با هموطنان پیش رو بجنگند یا از پشت سر کشته شوند رشان مینهادند و مختا را پیش صف خود می

هاي شهر، که مایۀ فخر اسالم بود، طعمۀ آتش شد؛ به مردم آن  مرو به خیانت گشوده شد و پاك بسوخت؛ کتابخانه

به گفتۀ مورخان . ر کننداجازه دادند با دارایی خود از شهر خارج شوند، تا در بیرون شهر تک تک آنها را غارت و کشتا

نیشابور مدتی دراز شجاعانه مقاومت کرد . کس هالك شد 1,300,000مسلمان، این کشتار سیزده روز دوام داشت و 

همۀ مردان و زنان و کودکان شهر را، به جز چهارصد صنعتگر ماهري که به ) م1221هـ ق،  618(و چون تسلیم شد 

 3000شهر زیباي ري با . انگیز ساختند رانیدند و از سرکشتگان هرمی وحشتمغولستان فرستاده شدند، از دم تیغ گذ

پسر . مسجد و کارگاههاي سفال معروف ویران شد و، به گفتۀ یک تاریخنویس مسلمان، همۀ مردمش کشته شدند

د، ولی اي از ترکان فراهم آورد، بر لب رود سند با چنگیز پیکار کر الدین، سپاه تازه سلطان محمد، سلطان جالل

کس از مردم  60‘000هرات بر ضد حاکم مغول طغیان کرد، و به عنوان مجازات . شکست خورد و به دهلی گریخت

خواستند در قلب مخالفان آتی خود رعبی فلج  این وحشیگري جزو روش جنگی مغوالن بود؛ می. آنجا کشته شدند

  .رند ـ و منظورشان هم عملی شدکننده بنشانند و در میان مغلوبین هیج امکان طغیانی باقی نگذا

پسر و جانشین او . اش خوش بود، و در بستر بمرد زن و محبوبه 500سپس چنگیز به دیار خود بازگشت، مدتی با 

اي در دیاربکر فراهم آورده  الدین، که سپاه تازه نفري براي دستگیري سلطان جالل 300‘000اوگتاي قاآن سپاهی 

ت خورد و کشته شد، و جنگاوران مغول چون دیگر مقاومتی ندیدند، در آذربایجان، الدین شکس ل جال. بود، فرستاد

هالکو، نوادة چنگیز، پس از ). م1234هـ ق،  632(النهرین، گرجستان، و ارمنستان به تاخت و تاز پرداختند  بین

ا سپاهی از سمرقند و بلخ رخ داده است ب] یا پیروان حسن صباح(اي به رهبري حشیشیه  اطالع از اینکه در ایران فتنه

.گذشته، قلعۀ حشیشیه را در الموت ویران کرد، و جانب بغداد گرفت

مستعصم، آخرین خلیفۀ عباسی مشرق، از علماي بزرگ و خطاطان معروف بود و نمونۀ مالیمت و نرمخویی به شمار 

مغوالن خلیفه را . قۀ هالکو بودو اینها همه مخالف سلی: رفت، و به کار دین و کتاب و صدقه توجه بسیار داشت می

متهم داشتند که یاغیان را پناه داده و از ایفا به وعدة همدستی بر ضد حشیشیه دریغ ورزیده است؛ به خلیفه گفتند 

مستعصم این تقاضا را . به سزاي رفتار خود مطیع خان بزرگ شود و بغداد را کامال از سالح و لوازم دفاع تخلیه کند
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ها پیش هالکو فرستاد و  خلیفه یک ماه پس از محاصره هدیه. مغوالن بغداد را محاصره کردند .مغرورانه رد کرد

هالکو و سپاهش . فریب وعدة خوشرفتاري هالکو را خورد و با دو پسرش به مغوالن تسلیم شد. پیشنهاد صلح کرد

ۀ بعضی تاریخنویسان، و چهل روز تمام غارت و کشتار کردند؛ به گفت) م1258هـ ق، 656(وارد بغداد شدند 

در این کشتار عمومی هزاران دانشور، عالم، و شاعر تلف شدند؛ . از مردم شهر را به قتل رسانیدند 800,000

هایی که طی قرنها فراهم شده بود در یک هفته ویران یا غارت شد؛ صدها هزار جلد کتاب به  ها و گنجینه کتابخانه

دان او را مجبور کردند تا مخفیگاه ذخایر خودشان را نشان بدهند؛ پس از سرانجام خلیفه و افراد خان. سوختن رفت

  .بدین ترتیب، خالفت عباسی در آسیا پایان گرفت. آن خونشان را بریختند

سپاه وي، به فرماندهی سردارن دیگر، آهنگ فتح شام کرد، در عین جالوت با سپاه . هالکو به مغولستان بازگشت

در همۀ دیار ). م1260هـ ق، 658(یبرس، از امراي ممالیک، رو به رشد و درهم شکست مصر، به فرماندهی قطز و ب

انگیز پخش شد و همۀ اهل مذاهب خوشحال شدند؛ طلسم شکسته و ترس رفته بود؛  اسالم و در اروپا این خبر مسرت

ام را براي ممالیک، و پیکاري قطعی در نزدیکی دمشق به غائلۀ مغوالن خاتمه داد و ش) م 1303( ق  هـ 703در سال 

  .احتماال اروپا را براي مسیحیت نجات داد

مثال فتح روم توسط بربرها . هیچ یک از تمدنهاي تاریخ چون تمدن اسالم دچار چنین ویرانی ناگهانی نشده است

ه بتدریج و در دو قرن صورت گرفته بود و در فاصلۀ هر حمله تا حملۀ بعدي قسمت متصرفه این امکان را داشت ک

تجدید قوایی بکند؛ و فاتحان ژرمنی در دل نسبت به دولت محتضري که به ویرانی آن کمک کرده بودند احترامی 

نیامده : ولی تاخت و تاز مغوالن فقط چهل سال بود. کردند داشتند، و احیاناً بعضی از آنان براي حفظ آن کوشش می

وقتی موج . غارت کنند و حاصل آن را به مغولستان ببرندخواستند بکشند و  بودند که فتح کنند و بمانند، بلکه می

ها و  خونین مغول بازپس رفت، آنچه بر جاي ماند عبارت بود از اقتصادي بشدت آشفته، قناتهایی ویران یا کور، مدرسه

ی که که قدرت ادارة کشور را نداشتند، و نفوس هایی سوخته، دولتهایی چنان فقیر و ضعیف و از هم گسیخته کتابخانه

به نیم تقلیل یافته و روحیه باخته بودند؛ اما، پیش از حملۀ خارجی، لذت طلبی اپیکوري، خستگی جسمی و روحی، 

گرایی و جهل طلبی مذهبی، فساد و هرج و مرج سیاسی دولت را به اضمحالل کشانیده  بزدلی و بیلیاقتی جنگی، فرقه

الکت و ویرانی را جایگزین رهبري جهانی آسیاي باختري کرد، و این عوامل، و نه تغییر اقلیم، بود که فقر و ف. بود

ماندگی کنونی دچار  النهرین و ایران و قفقاز و ماوراءالنهر را به فقر و بیماري و عقب دهها شهر آباد و معتبر شام و بین

.ساخت

X  - اسالم و جهان مسیحیت  

تا  700(هـ ق  597تا  81طی پنج قرن، از سال  اسالم. ظهور و انحطاط تمدن اسالمی از حوادث بزرگ تاریخ است

، از لحاظ نیرو، نظم، بسط قلمرو حکومت، تصفیۀ اخالق و رفتار، سطح زندگانی، وضع قوانین منصفانۀ انسانی )م1200

معماري برتري خود را در قرن  در زمینۀ . و تساهل دینی، ادبیات، دانشوري، علم، طب، و فلسفه پیشاهنگ جهان بود

سازي گوتیک در قلمرو اسالم، که این کار را حرام  م به کلیساهاي جامع اروپایی واگذاشت؛ و مجسمهدوازده

دانست، رقیبی نیافت؛ هنر اسالمی همۀ نیروي خود را در تزیین به کار برد و از تنگی عرصه و یکنواختی مالل  می

میل کرده بود تاکنون هنري از آن سبق اي که خود بر خویش تح انگیز سبک رنج بسیار برد؛ ولی در همین محدوده
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. در دیار اسالم هنر و فرهنگ میان مردم بیشتر از مناطق مسیحی قرون وسطی رواج و تعمیم داشت. نگرفته است

  .پادشاهان خطاط بودند، و چه بسا تاجران که، مانند پزشکان، فیلسوف بودند

جنسی بر مناطق اسالمی برتري داشتند، ولی تفاوت احتماال در این دورانها دیار مسیحی از لحاظ آداب و رسوم 

شد، غریزة جنسی را محدود کرد و  چندان چشمگیر نبود؛ تک همسري مسیحی، هر چند عمال و دقیقاً رعایت نمی

کلیساي مسیحی طالق را . کم مقام زن را باال برد، در صورتی که اسالم چهرة زن را با چادر و روبنده پوشانید کم

ه بود؛ ظاهراً در ممالک مسیحی و حتی ایتالیاي دوران رنسانس لواط چنانکه در زندگی مسلمانان ـ سخت مقید کرد

اند؛  رسد که مسلمانان شریفتر از مسیحیان بوده چنان به نظر می. گوییم در قوانین اسالم ـ رواج داشت، رایج نبود نمی

ند، و در تاریخ خود بندرت دست به آن نوع کردند، نسبت به مغلوبان رحیمتر بود پیمانها را بهتر رعایت می

در آن هنگام . مرتکب شدند) م1099هـ ق،  493(المقدس  وحشیگریهایی زدند که مسیحیان در هنگام تسلط بر بیت

شد، قوانین مسیحی به استفاده  که شریعت اسالم روش قضایی مترقیی داشت که به وسیلۀ قاضیان روشنفکر اجرا می

دین اسالم، که جنبۀ ابداعی آن از دین یهود . داد سیلۀ جنگ تن به تن، آب یا آتش ادامه میاز روش اوردالی به و

تر از رسوم دین مسیح حفظ کرد و به  تر و پاکیزه رسوم خود را ساده کمتر است و به اندازة مسیحیت التقاطی نیست، 

اسالم، از این لحاظ . ن کمتر گردن نهادمظاهر نمایشی کمتر از دین مسیح توجه نمود، و به تمایالت شرکدوستی انسا

کند، نظیر مذهب پروتستان است، ولی در تصویري که از بهشت  که خیالپرستی دینهاي منطقۀ مدیترانه را تحقیر می

دین اسالم کامال از نظام کشیشی یا سلسله مراتب دینی بر کنار ماند، و . دهد تسلیم تصورات عامه است به دست می

رفت، اسالم به  ترین دورانهاي فلسفۀ کاتولیکی پیش می مسیحیت به طرف یکی از پر زرق و برق در همان اثنا که

.خشک و بیروح گرفتار آمد) ارتدوکسی(نوعی اصیل آیینی 

تصوف، خلوت نشینی، و عبادت . نفوذ دنیاي مسحیی در اسالم تقریباً منحصر به بعضی رسوم دینی و جنگی بود

قصۀ عیسی و شخصیت او در خاطر . هاي مسیحی به دنیاي اسالم راه یافته است نمونهقدیسین به احتمال قوي از 

  . مسلمانان نفوذ یافت و در شعر و هنر اسالمی مورد توجه قرار گرفت

اروپاي مسیحی غذاها، شربتها، دارو، درمان، اسلحه، استفاده از . اسالم در جهان مسیحی نفوذ گوناگون و بسیار داشت

خانوادگی، سلیقه، و انگیزة هنري، ابزارها و فنون صنعت و تجارت، و قوانین و راههاي دریایی را از  نشانهاي مخصوص

،   orange  ،lemon  ،sugar: هایی مانند  واژه. اسالم فرا گرفت و غالباً لغات آن را نیز از مسلمانان اقتباس کرد

syrup   ،sherbet   ،julep  ،elixir  ،jar  ،azure ، arabesque  ،mattress  ،sofa  ،muslin  ،satain  ،

fustain  ،bazaar   ،caravan  ،check  ،tariff  ،trafffic  ،douane  ،magazine  ،sloop  ،barge   ،

cable  ،admiral  ،؛ با کمی تحریف همان کلمات نارنج، لیمو، شکر، شیره، شربت، گالب، اکسیر، جره، ازرق، عربانه

، تعرفه، ترفیق، دیوان، ]فارسی ـ عربی[، شهمات ]فارسی[صفه، موصلی، ساباطی، فسطاطی، بازار، کاروان مطرح، 

بازي شطرنج از طریق اسالم از هند . ، حبل، و امیرالماء است]فارسی[برکه ) کرجی یک دکلۀ جنگی(مخزن، سلوب 

نام بعضی ابزارهاي . است» شهمات«حریف ت checkmateبه اروپا رسید و در راه نامهاي فارسی گرفت، مثال کملۀ 

، »قیتاره« guitar، »رباب«   rebeck، »عود« Iuteموسیقی ما دلیل سامی بودن اصل آن است؛ از جمله 

tambourine »شعر تروبادورها و موسیقی آنها از اسپانیاي مسلمان به پرووانس فرانسه، و از سیسیل . است» طنبور

. شاید سرگذشتهاي عربی سفر به بهشت و جهنم در کمدي االهی دانته مؤثر افتاده باشد .مسلمان به ایتالیا راه یافت

علماي اسالمی ریاضیات، طبیعیات، شیمی، . ها و ارقام هندي به لباس یا صورت عربی به اروپا رسیدند افسانه
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ا، که بسیار غنیتر شده بود، شناسی، و پزشکی یونان را حفظ کردند و به کمال رسانیدند، و این میرات یونانی ر ستاره

، » جبر« algebra: هنوز هم اصطالحات علمی عربی در زبانهاي اروپایی فراوان است؛ از جمله . به اروپا انتقال داد

zero  وcipher »صفر« ،azimuth   »سموت« ،alembic »انبیق« ،zenith   »و »سمت ،almanac  به معنی

فیلسوفان . پزشکان اسالمی پانصد سال تمام علمدار طب جهان بودند. تاس» المتاخ»  که تحریف کلمۀ» تقویم«

  . اسالمی مؤلفات ارسطو را براي اروپاي مسیحی حفظ و ضمناً تحریف کردند

دادند، انوار شرق  ابن سینا و ابن رشد از نظر فالسفۀ مدرسی اروپا، که این دو را در مرجعیت بعد از یونانیان قرار می

توانیم راهی را که از طریق آن به معماري  زه در دیار اسالم از اروپا قدیمتر بوده است؛ ولی نمیطاق و توی .بودند

هاي مسیحی به نسبت زیاد مدیون  منارة مخروطی و گلدستۀ ناقوس کلیسا. گوتیک رسیده است دنبال کنیم

. ج خیرالدا الهام گرفته استهاي گوتیک از طاقهاي جناغدار بر هاي مساجد است، و شاید تزیین توري پنجره مناره

تجدید رونق هنر سفالکاري در ایتالیا و فرانسه را نتیجۀ انتقال سفالگران مسلمان در قرن دوازدهم میالدي به این دو 

گران و نیز، جلدسازان ایتالیا، زره بافان  آهنگران و شیشه. اند کشور، و سفر سفالگران ایتالیا به اسپانیاي اسالمی دانسته

تقریباً در همۀ مناطق اروپا بافندگان . سازان اسپانیا، همه، فنون خود را از صنعتگران مسلمان فرا گرفته بودند هو اسلح

به دیار اسالم توجه داشتند که از آنجا نمونه و نقشه بگیرند؛ حتی باغها نیز به نسبت زیاد از باغهاي ایرانی نشان 

  .داشتند

المی از آنجا به اروپا رسیده بتفصیل سخن خواهیم گفت، ولی در اینجا باختصار بعدها دربارة راههایی که این نفوذ اس

بازرگانی و جنگهاي صلیبی؛ ترجمۀ هزاران کتاب از عربی به التینی؛ مسافرتهاي دانشورانی از : بریم از آنها نام می

ن اسپانیایی ایشان آنها را به قبیل ژوبر، مایکل سکات، و ادالردباثی به اسپانیاي مسلمان؛ جوانان مسیحیی که والدی

فرستادند تا در آنجا تربیت شوند و رسوم شهسواري بیاموزند ـ زیرا اشراف مسلمان در شمار  دربار امیران مسلمان می

شدند؛ و نیز ارتباط هر روزة مسیحیان با مسلمانان در شام، مصر،  شهسواران و بزرگان، هر چند مغربی، محسوب می

کردند به دنبال آن موجی از ادبیات، علوم، فلسفه،  ر پیشرفتی که مسیحیان در قلمرو اسپانیا میه. سیسیل، و اسپانیا

گوییم که تسلط مسیحیان بر طلیطله که به سال  براي نمونه می. یافت و هنر اسالمی به قملرو مسیحی انتقال می

د به کروي بودن زمین را محفوظ انجام گرفت اطالعات نجومی مسیحیان را بیفزود و اعتقا) م1085(ق   هـ 478

  . داشت

سوخت، زیرا پس از نان هیچ چیز براي نوع بشر از  اي خاموشی ناپذیر می ولی در پس این وام گیري فرهنگی کینه

عقاید دینی عزیزتر نیست؛ انسان تنها به نان زنده نیست، براي زنده بودن به ایمان نیز، که امید را در قلب او پدید 

گیرد که قوت یا اعتقاد او را به  به همین جهت، دل انسان بیش از همه از چیزهایی آتش می. یاج داردآورد، احت می

مسیحیان سه قرن تمام شاهد پیشرفت مسلمانان بودند که پیوسته والیتهاي مسیحی را یکی پس از . خطر افکند

ستهاي نیرومند مسلمانان را باالي سر د. بردند گرفتند و اقوام مسیحی را پیاپی به قلمرو نفوذ خود می دیگري می

خواندند؛ عاقبت پیکاري که انتظار  شنیدند که مسیحیان را کافر می کردند، و همه جا می تجارت مسیحی احساس می

دو تمدن رقیب در جنگهاي صلیبی با هم تصادم کرد و نخبه مردان شرق و غرب : رفت به وقوع پیوست آن می

دین سوم نیز یعنی . ن دشمنی دو طرفه در همۀ تاریخ قرون وسطی عاملی مؤثر بودای. همدیگر را به خون کشیدند

مغرب زمین جنگهاي صلیبی را باخت، ولی در جنگ . دید دین یهود میان دو دستۀ پیکارجو از هر دو ضربت می

زي دیر آمده اعتقادات پیروز شد؛ همۀ جنگاوران مسیحی از ارض موعود بیرون رانده شدند، اما مسلمانان که پیرو
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خونشان را مکیده بود و مغوالن دیارشان را به ویرانی داده بودند، به نوبۀ خود، به دوران تاریک نادانی و نداري دچار 

شدند؛ در صورتی که مغرب زمین شکست خورده، که از کوششهاي مداوم تجربه آموخته و شکستها را از یاد برده بود، 

سود؛ میدانهاي  منانش فرا گرفت؛ کلیساهاي جامع ساخت که سر او به ابر میعطش علم و عالقه به ترقی را از دش

عقل را پیمودن گرفت؛ زبانهاي تازة خشن خویش را به شیوة دانته، چاسر، و ویون مبدل کرد؛ و با سربلندي به دوران 

.رنسانس قدم نهاد

کنند، و دانشوران از اختصار بیمورد آن  میدر واقع خوانندگان عادي از این گفتگوي دراز دربارة تمدن اسالمی حیرت 

توانسته مانند اسالم، در مدتی به همین  اي می تنها در دورانهاي طالیی تاریخ بوده است که جامعه. خورند تأسف می

کوتاهی ـ چهار قرن فاصله هارون الرشید با ابن رشد ـ اینهمه مردان معرف در زمینۀ حکومت، تعلیم، ادبیات، 

قسمتی از این فعالیت درخشان . رافیا، تاریخ، ریاضیات، نجوم، شیمی، فلسفه، و پزشکی به وجود آوردلغتشناسی، جغ

اوج نهضت . از میراث یونان مایه گرفت؛ اما قسمت اعظم آن، بخصوص در سیاست و شعر و هنر، ابتکاراتی گرانبها بود

ه نه فقط در ایران ساسانی و هخامنشی رواج اسالمی از بعضی جهات آزادي خاور نزدیک از نفوذ علمی یونان بود ک

داشت، بلکه در یهوداي سلیمان، آشور آسور بانیپال، بابل حموربی، اکد سارگن، و سومر شاهان ناشناس نیز بسط 

امراض  ها،  زیرا زلزله: هاي تاریخ به هم پیوسته است شود که حلقه بدین سان، یک بار دیگر معلوم می. یافته بود

یک فرهنگ جوانتر . کند هاي اساسی تمدن را نابود نمی ها، مهاجرتهاي مخرب، و جنگهاي مهلک پایهفراگیر، قحطی

دهد تا روح زنده و  رباید و با تقلید و اقتباس، و سپس با ابداع و ابتکار، آن را استمرار می ها را از دل آتش می این مایه

هایی از نسل بزرگ بشري  د، و نسلهاي مختلف لحظههمچنانکه بنی آدم اعضاي یکدیگرن. جوانی یک قوم تجلی کند

تمدن . هستند، تمدنها نیز واحدهایی از یک کل بزرگترند که تاریخ نام دارد و مراحل مختلف زندگی انسانیت هستند

هاي گوناگون دارد و حاصل تعاون اقوام و طبقات و ادیان مختلف است، و کسی که در تاریخ تمدن مطالعه  مایه

بنابراین، محقق اگرچه به حکم روابط محکم خویشی . تواند به نفع یک قوم یا یک دین تعصب به کار برد کند نمی می

. شناسد کند که جزو تبعۀ قلمرو عقل است که دشمنی و مرز نمی متعلق به کشورش است، در عین حال احساس می

ومتهاي دینی باشد، شایستۀ عنوان خود اگر در اثناي مطالعات خود تابع تعصبات سیاسی، یا تبعیضات نژادي، یا خص

  .بخشد سپاس دارد و تجلیل کند افروزد و میراث خویش را غنا می نیست؛ او باید هر ملتی را که مشعل تمدن را می

یادداشتها

باید گفت هنوز . ممکن است مؤلف این نظریه را از ترجمۀ بعضی رباعیهاي منسوب به خیام به دست آورده باشد – 1

از این که بگذریم، همۀ این رباعیها را که به نام . گذارند ققانی که بین حکیم عمر خیامی و خیام فرق میهستند مح

و بدین ترتیب موضوع رد خیام بر علما و استهزاي او بر آن منتفی خواهد . توان از آن او دانست خیام معروف شده نمی

  .بود
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فصل پانزدهم

  تلمود

  

I  -  565 – 135: تبعید شدگان  

در قلمرو دنیاي اسالم و دنیاي مسیحیت، قومی ممتاز در برابر هر گونه سختیها فرهنگ بیمانند خویش را حفظ کرد؛ 

در سایۀ کیش خود تشفی قلب یافت؛ با قوانین و اخالقیات خود به سر برد؛ شاعران و دانشمندان و دانشوران و 

سلمان و مسیحی، به عنوان حامل و عامل انتقال بذرهاي فیلسوفانی در خویش پروراند؛ و میان دو جهان کینه توز م

  .بارآور، همت گماشت

شورش برکوخبا مسلماً آخرین اقدامی نبود که یهودیان براي تحصیل مجدد آزادي یهودا ـ که پومپیوس و تیتوس 

بار دیگر براي  ، قوم یهود)138ـ  61(در دوران امپراطوري آنتونینوس پیوس . نابودش کرده بودند ـ به عمل آوردند

ورود آنها به شهر مقدسشان ممنوع بود، مگر در . آزادي خویش سر به طغیان برداشت و توفیقی به دست نیاورد

سالروز دلخراش انهدام شهر، که در برابر پرداخت باجی مجاز بودند قدم به شهر گذارند و در کنار دیوارهاي هیکل 

زن و مرد به قتل  580‘000شهر با خاك یکسان شده و  985، که در فلسطین. ویران شدة خویش به ندبه پردازند

رسیده بودند، در خالل شورش برکوخبا، نفوس یهود به نصف میزان قبلی آن تقلیل یافته و قوم چنان در ورطۀ 

از با تمام این اوصاف، در عرض یک نسل بعد . بدبختی فرو رفته بود که زندگی فرهنگیش تقریباً بتمامی فرو مرده بود

واقعۀ برکوخبا، مجلس بث دین یا شوراي ملی یهود ـ دادگاهی مرکب از هفتاد و یک تن از حکماي ربنهاي دانشور و 

  .ها و مدارس افتتاح شده، و بار دیگر امید باال گرفته بود ـ در شهر طبریه تأسیس شده، کنیسه  قانونگذاران

امپراطور روم، قبل از آنکه به دین مسیح درآید، دیانت قسطنطین، . اي به بار آورد پیروزي مسیحیت مشکالت تازه

بعد از گرویدن وي به دین مسیح، سختگیریها و . یهود را از لحاظ حقوقی با ادیان سایر اتباع خویش برابر ساخت

قسطنطین ربنهاي یهود را . و مسیحیان از حشر و نشر با آنها منع شدند  مشکالت جدیدي بر یهودیان تحمیل شد،

گالوس، برادر یولیانوس قیصر، چنان . مرد یهودي را با زن مسیحی جنایتی بزرگ شمردو وصلت   )337(کرد  تبعید

در . مالیات گزافی بر یهودیان بست که بسیاري از آنها براي پرداخت مطالبات وي ناگزیر از فروش اطفال خود شدند

با خاك یکسان شد، طبریه و سایر  صفوریهد؛ ، یهودیان بار دیگر علم شورش برافراشتند و پایمال شدن352سال 

، وضع 359در سال . شهرها تا حدي ویران شدند، هزاران نفر یهودي به قتل رسیدند، و هزاران تن به بردگی افتادند

یگر جوامع یهود به حدي دشوار شد که اي تنزل یافت و ارتباط آنان با د یهودیان فلسطین به چنان درجه

ناگزیر، از حقی که در تعیین تاریخ اعیاد براي عموم یهودیان داشتند چشم پوشید و،   آنها، هیلل دوم، ي»ریشگالوتا«

اي منتشر ساخت  ستقالل داشته باشند، گاهنامهبه منظور آنکه جماعات یهودي در هر جا در تعیین موعد این اعیاد ا

.که تا به امروز در میان یهودیان جهان رواج دارد
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وي مالیاتهاي آنها را کاهش داد، قوانین ناعادالنه را . با جلوس یولیانوس چند صباحی یهودیان از این مصائب رستند

یولیانوس از بزرگان یهود علت متروك . اختشن» خداي بزرگی«لغو کرد، امور خیریۀ عبریها را ستود، و یهوه را 

گذاشتن قربانی کردن حیوانات را جویا شد؛ چون جواب دادند که به موجب قوانین آنها چنین امري فقط در هیکل 

فرمان داد که هیکل باید از نو ساخته و هزینۀ ساختمان آن از خزانۀ مملکتی پرداخته   اورشلیم مجاز گردیده است،

وباره به روي یهودیان گشوده شد؛ اینان از هر گوشۀ فلسطین و از هر ایالتی از ایاالت روم به آن شهر اورشلیم د. شود

رو آوردند؛ مردان، زنان، و کودکان براي بازسازي هیکل جدید زحمت کشیدند، و پس انداز و جواهرات خویش را 

دعا کرده ) 361(ه قرن براي چنین روزي توان شادکامی قومی را که مدت س بسهولت می. صرف تهیۀ اثاثۀ آن کردند

هاي آتش از زمین زبانه کشید و چند تن از   بود تصور کرد لکن هنگامی که مشغول کندن پی آن بنا بودند، شلعه

کاربا شکیبایی از سر گرفته شد، اما تکرار همان رویداد، که یحتمل ناشی از انفجار . کارگران را به هالکت رساند

مسیحیان از این واقعه که بظاهر یک نهی . ، ساختمان هیکل را متوقف و کارگران را دلسرد ساختگازهاي طبیعی بود

سپس مرگ ناگهانی یولیانوس فرا رسید؛ مخارجی که از خزانۀ . االهی بود شادمان، و یهودیان متحیر و سوگوار گشتند

کرد از نو  عالیتهاي یهودیان را محدود میدولت به این کار تخصیص داده شده بود موقوف گردید؛ قوانین قدیمیی که ف

هاي خویش بازگشتند تا با   تر شد؛ و یهودیان، که بار دیگر از اورشلیم بیرون رانده شده بودند، به دهکده برقرار و سخت

اندکی پس از این واقعه، بنا به نوشتۀ هیرونوموس، نفوس یهودي فلسطین . فقر و دعاهاي خویش روزگار بگذرانند

. تئودوسیوس دوم مقام ریشگالوتاي فلسطین را منحل کرد 425در سال » .ک دهم جمعیت سابق آن شدفقط ی«

، فلسطین از زعامت 614ها و مدارس شد و بعد از بلواي مختصري در سال  کلیساهاي مسیحی یونانی جانشین کنیسه

.عالم یهود دست کشید

شتند در کشورهایی که مسیحیت کمتر رخنه کرده بود نباید یهودیان را به این خاطر شماتت کرد که انتظار دا

 »اسارت«النهرین و ایران شدند و یهودیت بابل را، که از  برخی به سمت مشرق کوچ کرده متوجه بین. تر باشند آسوده

در ایران نیز یهودیان حق تصدي مناصب دولتی . قویت کردندم به بعد هرگز از میان نرفته بود، ت ق 597یهودیان در 

را نداشتند، لکن چون کلیۀ ایرانیان نیز به جز طبقۀ اشراف از این حق محروم بودند، این محدودیت کمتر مایۀ رنجش 

رشکن در ایران چند بار یهودیان مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند؛ لکن مالیات آن قدرها کم. شد خاطر یهودیان می

شناختند و وي را  نبود، دولت معموال با آنها نظر مساعد داشت، و سالطین ایران ریشگالوتاي یهود را به رسمیت می

و یهودیان آن سرزمین کشاورزانی مرفه و . در آن عهد خاك عراق مشروب و حاصلخیز بود. داشتند محترم می

. ه دانشوران مشهور، از راه آبجوسازي ثروتی به هم زدندبرخی از آنها، از جمل. همچنین سوداگرانی با درایت گشتند

اجتماعات یهودي در ایران بسرعت رو به افزایش نهاد، زیرا قوانین ایران چندگانی را، به عللی که در قوانین اسالم 

به هنگام سفر، به هر شهر  نهمنو  رابدو تن از ربنهاي، . کردند دانست، و یهودیان هم بدان عمل می دیدیم، مجاز می

کردند و براي جوانان محل سرمشق زندگی زناشویی، در برابر زندگی  رسیدند معموال متعه گیري را تبلیغ می می

براي تعلیمات عالیه مدارسی دایر گردید که ) النهرین واقع در بین(ومبادیتا در نهاریه، سورا، پ. جنسی بی بندوبار بودند

  .شد قوم یهود گرامی و محترم شمرده می» پراکندگی«نظرات دینی و دانشی آنها در تمام دوران 

بعضی به جماعات یهودي سوریه و . در خالل این احوال پراکندگی یهودیان در سراسر اراضی مدیترانه ادامه یافت

آسیاي صغیر پیوستند؛ برخی، با وجود خصومت امپراطوران یونانی و ریشگالوتاها، به سوي قسطنطنیه رهسپار شدند؛ 

جماعتی از فلسطین رو به جنوب نهاده و به عربستان رفتند، و در آنجا در کنار همنژادان سامی خویش یعنی اعراب 

بر را بتمامی اشغال کردند، تقریباً از لحاظ عده با اعراب از آرامش و آزادي دینی برخوردار شدند، مناطقی مانند خی
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برابر شدند، بسیاري را به کیش خویش درآوردند، و افکار اعراب را از براي پذیرش آراي یهودیتی که ) مدینه(یثرب 

و ولد  اي از دریاي سرخ گذشته به حبشه راه یافتند، و در آنجا چنان بسرعت زاد در قرآن است آماده ساختند؛ پاره

نیمی از کشتیرانی . ، نیمی از جمعیت آن خطه یهودي بودند315شد، در سال  کردند که، بنابر آنچه گفته می

هاي دشمنی  اسکندریه به دست یهودیان افتاد و پیشرفت روزافزون آنها در آن شهر تهیج پذیر مایۀ برافروختن شعله

.مذهبی شد

در ایتالیا عدة آنها بسیار . ی و در سیسیل و ساردنی گسترش یافتندجماعات یهودي در کلیۀ شهرهاي افریقاي شمال

گرفتند، با اینهمه، اغلب در کنف حمایت  بود، و هر چند که گاهی مورد اذیت و آزار نفوس مسیحی قرار می

نشین  ديدر اسپانیا، قبل از قیصر، اماکنی یهو. امپراطوران مشرك، امپراطوران مسیحی، تئودوریک اول، و پاپها بودند

به وجود آمده بود و، بی آنکه کسی متعرض آنها شود، در دوران حکومت امپراطور مشرك، رشد و گسترش یافته 

بودند؛ در دوران سلطۀ ویزیگوتهاي پیرو آریانیسم به رفاه و آسایش رسیدند، لکن بعد از آنکه رکارد، شاه ویزیگوتهاي 

در سرزمین گل، . رفت، یهودیان سخت مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند، اعتقادنامۀ نیقیه را پذی)651 – 586(اسپانیا 

یعنی یک نسل بعد از غلبۀ ) 541،  538(تا تصویب احکام و قوانین سخت سومین و چهارمین شوراي اورلئان 

ت شد، هیچ گونه اثري از اذی کلوویس مسیحی ارتدوکس بر آن خطه، که به دست ویزیگوتهاي پیرو آریانیسم اداره می

یهودیان . ، مسیحیان اورلئان یک کنیسۀ یهود را به آتش کشیدند560در حدود سال . شود و آزار یهودیان دیده نمی

عرضحالی پیش گونترام شاه فرانکها فرستادند تا کنیسۀ آنها از خزانۀ عمومی بازسازي شود، همچنانکه تئودوریک در 

ن کار سرباز زد و به همین مناسبت هم گرگوریوس توري خطاب گونترام از انجام ای. مورد مشابه آن چنین کرده بود

هماره از این قبیل » پراکنده«یهودیان » .برازد اي سلطانی که به خاطر خردي شگرف، شکوه بر تو می«: به وي گفت

و ها و تجدید حیات خود را از سر گرفتند؛ رنج کشیدند، داد  با بردباري بازسازي کنیسه. شداید کمر راست کردند

مقرر شد که . ستد کردند، وام دادند، دعا کردند و امیدوار شدند، زاد و ولد نمودند و جمعیت بسیاري را تشکیل دادند

گزید، به هزینۀ عمومی، دست کم یک دبستان و یک دبیرستان را، که معموال هر دو در  هر جمعیتی که سکنا می

شده بود که در شهري که فاقد این مدارس بود رحل اقامت  به دانشوران توصیه. خور کنیسه بودند، دایر نگاه دارد

زبان عبادت و آموزش عبري بود؛ زبان محاورة روزمره در شرق آرامی و در اروپاي شرقی و مصر یونانی بود؛ و . نیفکنند

فرهنگ موضوع اصلی تعلیم و تربیت یهودیان دین بود؛ . کردند در جاهاي دیگر یهودیان به زبان مردم محل گفتگو می

توانست جسماً و  قوم پراکندة یهود فقط در پرتو شریعت خویش می. انگاشتند دنیوي را در این زمان تقریباً نادیده می

هر قدر بر دین نیاکان آنها . روحاً خود را سرپا نگاه دارد؛ و دین نزد آنها عبارت بود از فراگرفتن و رعایت شریعت

کنیسه و تلمود پناهگاه و تکیه گاه ضروري قوم . یافت نزد آنها فزونی میشد، ارزش و اعتبارش در  بیشتر حمله می

  .اي بود که زندگیشان بر امید، و امیدشان بر ایمانی که به خداي خویش داشتند متکی بود رنجدیده و حیران شده

II    - تدوین کنندگان تلمود

د به تدوین مجموعۀ عظیم اصول شریعت و ها، و مدارس فلسطین و بابل، کاتبان و ربنهاي یهو در هیکل، کنیسه

این گروه را عقیده بر آن بود که موسی نه تنها . تفاسیري پرداختند که به تلمودهاي فلسطینی و بابلی اشتهار دارند

شریعت مدون و مکتوبی را در اسفار خمسه از براي امت خویش به جا نهاد، بلکه یک شریعت شفاهی نیز به یادگار 

میان فریسیان و . لم به شاگرد و از نسلی به نسل دیگر رسیده و در طول زمان گسترش یافته بودگذاشت که از مع

صدوقیان فلسطین بحث اساسی بر سر این مسئله بود که آیا این شریعت شفاهی نیز اصوال وحی منزل و به همین 
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، چون فرقۀ صدوقیان از بین رفت و ربنها سنت میالدي 70بعد از پراکندگی یهود در سال . سبب الزام آور است یا نه

فریسیان را به میراث بردند، کلیۀ یهودیان ارتدوکس شریعت شفاهی را نیز از احکام االهی شمرده آن را به اسفار 

کردند، و در واقع هستی  آن زندگی می خمسه افزودند تا از مجموع این دو تورات یا شریعت به وجود آید که بر طبق

اي که در خالل آن شریعت شفاهی گرد آمد، شکل پذیرفت، و به اسم  دوران دراز هزار ساله. آنها بستگی به آن داشت

و تفسیر صرف فراهم ساختن دو گمارا یعنی تفسیرهاي   مشنا مدون گردید؛ هشتصد سالی که از راه مناظره، قضاوت،

اختن مشنا به گماراي کوچکتر تا تلمود فلسطینی به وجود آید، و پیوند مشنا به گماراي مطولتر مشنا شد، و منضم س

کتاب . تا تلمود بابلی فراهم گردد ـ همه، یکی از بغرنجترین و شگفت انگیز ترین وقایع تاریخ اندیشه بشري است

  .یهودیان قرون وسطی شد، و تورات زندگانی و خون مقدس ادبیات و دین عبریهاي باستان محسوب می

المقدسی بدون  توانست کلیۀ مقتضیات و نیازهاي بیت چون شریعت اسفار خمسه مدون بود، به همین سبب نمی

تفسیر قوانین موسی براي به کار . المقدس، یا قوم یهودي بدون فلسطین را برآورده کند آزادي، یا یهودیتی بدون بیت

نو، قبل از پراکندگی یهودیان بر عهدة مدرسان سنهدرین، و بعد از آن واقعه بستن و ارشاد مردم در یک عصر یا مکان 

تفسیرها و مباحثات آنها، همراه با عقاید اکثریت و اقلیت، از یک نسل مدرسان به نسلی دیگر . بر عهدة ربنها بود

که به سینه سپردن آن پذیر بماند، و شاید براي آن شاید به منظور آنکه این سنت غیر مدون انعطاف. شد منتقل می

ربنهایی که کارشان تفسیر شریعت بود، هر وقت ضرورت ایجاب . امري اجباري شود، هرگز به کتابت درنیامده بود

در دوران شش . جستند کرد، از افرادي که وظیفۀ خطیر از بر کردن این شریعت را برعهده گرفته بودند مدد می می

از آنجا که این ربنها در بیان و . اشتهار داشتند» مدرسان شریعت شفاهی«یا  نسل اول بعد از مسیح، ربنها به تنائیم

  .تشریح شریعت تالی نداشتند، بعد از سقوط هیکل، میان جماعات یهود فلسطین، هم مدرس بودند و هم قاضی

یت چنین عضو. ربنهاي فلسطین، و ربنهاي قوم پراکندة یهود، طبقۀ اشرافی بیمانندي را در تاریخ تشکیل دادند

اي نه موروثی بود و نه انحصاري؛ بسیاري از آنها از فقیرترین درجات اجتماع برخاسته بودند؛ اکثریت آنها، حتی  طبقه

گذرانیدند؛ و، تا  کردند و از دسترنج خود روزگار می المللی، در سلک صنعتگران کار می بعد از کسب اشتهار بین

ثروتمندان گاهی آنها را در . کردند تدریس و قضاوت خویش دریافت نمی نزدیک به پایان این دوره، چیزي در برابر

گزیدند تا  دادند، یا به همسري دخترانشان برمی کردند، یا در خانۀ خود جا می کسب و کار شریک محرمانۀ خویش می

بود به فساد  چند تن از آنها به علت علو مقامی که جماعاتشان برایشان قائل. آنان را از قید زحمتکشی برهانند

افراد این . غرور، و عیبجویی بیمورد بودند  گراییدند؛ برخی به حکم طبیعت بشري دستخوش حسدورزي، تنفر، خشم،

طبقه ناگزیر بودند مدام به خود تلقین کنند که دانشور حقیقی آدمی است فروتن، ولو فقط با این استدالل که خرد از 

ان را براي فضایل و نقایصشان دوست داشتند، براي دانش و اخالصشان مردم چنین کس. برد کلی به جزئی راه می

تا به امروز هیچ قومی به اندازة یهود دانش . کردند ستودند، و هزاران داستان دربارة داوریها و معجزاتشان نقل می می

.طلب و دانشور را چنین عزیز نشمرده است

سه تن از اجلۀ ربنهاي . شد از برکردن آنها امري نامعقولتر میگردید، کار  هرچه فتواهاي ربنهاي یهود انبوهتر می

بندیها و طرق مختلفی براي از بر کردن این فتاوي  یهودي ـ هیلل، عقیبا بن یوسف، و مایر ـ کوشش کردند طبقه

افرادي  عدة. هرج و مرج در امر انتقال شریعت مسئلۀ روز شد. بیابند، لکن روش هیچ کدام از آنها مقبول عام نیفتاد

که تمامی شریعت شفاهی را از بر داشتند به طور خطرناکی تقلیل یافته بود، و این عدة معدود نیز با تفرقۀ قوم یهود 

، در صفوریه از بالد فلسطین، ربن یهوداي هنسی کار 189در حدود سال . شدند به سرزمینهاي دوردست پراکنده می
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اي ملحقات  مامی شریعت شفاهی یهود را از نو سامان داد و، به انضمام پارهعقیبا و مایر را دنبال گرفت و تغییر داد، ت

اقبال قاطبۀ ملت یهود از این مجموعه، سبب  .کشیدتحریر   شخصی، آن را تحت عنوان مشناي ربن یهودا به رشتۀ

  .اصلی یا یگانه منبع معتبر شریعت شفاهی یهودیان بشناسندبه مرور ایام، آن را مشناي   شد که،

مشنا، یا تعلیمات شفاهی، که اینک موجود است نتیجۀ حک و اصالحات و تحریف و اضافات فراوانی است که از عهد 

با اینهمه، مجموعۀ فشرده و مختصري است که براي از بر کردن از راه تکرار . یهودا به این طرف روي داده است

اي  وین شده و، بنابراین، براي کسی که به تاریخ و سوابق زندگی یهود معرفتی نداشته باشد، به نحو عاجز کنندهتد

یهودیان بابلی و اروپایی و همچنین یهودیان فلسطینی آن را پذیرفتند، لکن هر مکتبی به میل . مختصر و مبهم است

مدرسان شریعت (از تنائیم ) م220ـ  10(» نسل« همان طور که شش. خویش پندیات آن را تفسیر و تشریح کرد

این دو ) شارحان(از امورائیم ) م 500ـ  220(» نسل«در تنظیم مشنا سهیم بودند، اینک به همان نحو شش ) شفاهی

اي را  مدرسان جدید، با مشناي یهودا همان معامله. توده تفسیر، یعنی گماراي فلسطینی و بابلی، را بر هم انباشتند

که تنائیم با کتاب عهد قدیم کرده بودند؛ به عبارت دیگر، متن را مورد بحث قرار دادند، تحلیل و تفسیر و حک کردند 

. و اصالح کردند، و توضیحات الزم را بر آن افزودند تا مناسب با مقتضیات و مسائل جدید زمان و مکان آنها گردد

در قالبی که تفسیر فلسطینی اشتهار دارد هماهنگ  نزدیک به اواخر قرن چهارم، مدارس فلسطین تفاسیر خود را

یهود را در سورا بر عهده داشت،   اشی، که ریاست حوزة علمیۀ) یا ربن(خاخام ) 397(تقریباً در همین تاریخ . ساختند

رابیناي دوم، پسر ) 499(یکصد سال بعد، . شروع به تدوین تفسیر بابلی کرد، و مدت یک نسل به این کار مشغول شد

اگر در نظر داشته باشیم که تفسیر بابلی یازده برابر مشناست، . موئیل، نیز در شهر سورا این کار را به پایان رسانیدش

سال  150عالوه بر این، در عرض . آنگاه متوجه خواهیم شد که به چه دلیل تألیف آن مدت یک قرن طول کشید

ل این تفسیر عظیم پرداختند و حک و اصالحات نهایی را ، به جرح و تعدی) »استداللیان«(سابورائیم ) 650ـ  500(

.در مورد تلمود بابلی اعمال کردند

فقط مشنا بود، اما، در کاربرد جدید، » تلمود«غرض از ) شارحان(در بین امورائیم . واژة تلمود به معنی تعلیم است

ابلی، مشنا یکی است؛ و فقط در گمارا یا در تلمود فلسطینی و تلمود ب. شود تلمود بر مشنا و گمارا هر دو اطالق می

هر دو  .استتفسیر با هم تفاوت دارند؛ بدین معنی که تفسیر در تلمود بابلی چهار برابر تفسیر در تلمود فلسطینی 

هاي بسیاري که از زبانهاي اقوام  د است، با واژهتفسیر به زبان آرامی نوشته شده؛ و تفسیر مشنا به زبان عبري جدی

کند؛ و  مشنا فشرده و مختصر است، به طوري که حکمی را در چند خط بیان می. همجوار به عاریت گرفته شده است

حال آنکه در هر دو گمارا از روي قصد و آگاهانه به درازگویی گراییده شده، و نظرات مختلف ربنهاي بزرگ در مورد 

طلبد شرح داده و  اند و شرایط و اوضاع و احوالی را که احتماال جرح و تعدیل شریعت را می ا را ارائه دادهمتن مشن

قسمت اعظم مشنا عبارت است از هالخا یا تفسیر شریعت، و . اند مطالبی را به خاطر روشن شدن مقصود اضافه کرده

نیمی هالخا هستند ـ یعنی بحث دربارة شریعت یا  :توان به دو بخش جداگانه تقسیم کرد حال آنکه گماراها را می

را به طور سرسري بر هر چیزي در تلمود » هگادا«واژة . هستند) داستان(توضیحاتی اضافی دربارة آن، و بخشی هگادا 

آید،  به طور کلی هگادا مشتمل است بر امثله یا داستانهایی که براي رفع ابهام می. اند که هالخا نباشد اطالق کرده

هایی از زندگینامه، تاریخ، پزشکی، نجوم، علم احکام نجوم، سحر، و تئوزوفی، و تشویق افراد به پاکدامنی و پیروي  تکه

زایی، براي انبساط خاطر طالب علوم، داستانی از  اغلب اوقات، بعد از بحث دربارة موضوع بغرنج و ماللت. از شریعت

:شد، از قبیل داستان ذیل هگادا نقل می
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استاد، «: راندند که ناگاه یکی از آنان به وي گفت عمی و خاخام عسی با ربن اسحاق نپحا از هر دري سخن می خاخام

اي شرح  بهتر است دربارة یکی از نکات حساس شریعت شمه«: ؛ و دیگري گفت»هاي دلچسب بگو برایمان از افسانه

د، و چون به شرح یکی از نکات شریعت لب چون خاخام به نقل داستان پرداخت دومی را ناخشنود گردانی» .دهی

من بدان مردي مانم که «: به همین سبب از براي آن دو این تمثیل را نقل کرد. گشود اولی را رنجیده خاطر ساخت

کند تا مگر شوهرش جوان به  زن جوان تمامی موهاي سفید وي را می. دو زوجه داشت، یکی جوان بود و دیگري پیر

سر   کند تا مگر وي پیر نماید؛ و به این نحو، میان تمناي آن دو زن، موهاي سیاه وي را می نظر رسد، زن پیر همۀ

  » .ام اکنون من نیز به همان گونه میان شما دو تن گرفتار آمده. شوهر طاس شد

III  - شریعت  

العاده  مود فوقاي از این تل پس از این مقدمات، اینک اگر در نهایت اختصار و با جهلی جامع در صدد شرح خالصه

آییم، بایستی اعتراف کنیم که عمل ما  عظیم که در تمامی زوایاي زندگی یهودیان قرون وسطی رخنه کرده بود برمی

ایم، کار ما بالضروره  اي است از یک کوه عظیم و، از آنجا که با چنین سنتی بزرگ نشده به مثابه برداشتن سنگریزه

.خالی از خطا نخواهد بود

  تاالهیا – 1

. ربنهاي یهود معتقد بودند که نخستین اقدام شخص باید فراگرفتن شریعت باشد، اعم از شریعت مکتوب و شفاهی

هر روزي که شخص خود را به مطالعۀ شریعت » « .مطالعۀ تورات را اجري است عظیمتر از ساختمان مجدد هیکل«

مطالعۀ هیچ رشتۀ » ).را از طور سینا دریافت داشتمانگار که هم امروز من این : (دارد، باید به خود بگوید سرگرم می

. توان فقط در آن ساعتی که نه شب است و نه روز آموخت دیگري ضرورت ندارد؛ فلسفۀ یونان و علوم دنیوي را می

حتی کتاب غزل غزلهاي سلیمان سرودي است که از . اي از کتاب مقدس یهودیان در واقع کالم خداست هر کلمه

از آنجا که . اسرائیل کند اش برگزیدهشده است تا، به طور مجازي، حکایت از پیوند یهوه با عروس  جانب خدا الهام

در سینه یا ضمیر «بایست که شریعت از ازل  شود، بنابراین می بدون شریعت هرج و مرج اخالقی حکمفرما می

تلمود نیز، از آنجا که تفسیر شریعت . فقط ابالغ آن به موسی در زمان حادث شد است؛اشته د وجود می» خداوند

اي است از قوانینی که خداوند شفاهاً به موسی ابالغ کرد،  شود، زیرا این مجموعه است، کالم ابدي االهی محسوب می

ا به جانشینان خویش بازگو کرد؛ و احکام آن به همان اندازه الزام آور است که هر چیز دیگري در و موسی نیز آن ر

دانستند، براي آن  برخی از ربنها، چون مشنا را شکل متأخر و جرح و تعدیل یافتۀ شریعت می .یهودیانکتاب مقدس 

پرده قوانین اسفار خمسه را لغو کرد، یا آنها  اي از احکام ربنها بی پاره. کتاب مقدس یهودیان قایل بودند اعتباري فوق

، تلمود بمراتب بیشتر )1453 – 476(در خالل قرون وسطی . را طوري تفسیر نمود که از نظر معنی بی اثر شدند

.مرجع یهودیان آلمان و فرانسه بود تا کتاب مقدس یهودیان

در میان یهودیان گاهی نیز شکاکانی . گیرد د، مانند کتاب مقدس، وجود خداوندي علیم و قادر مطلق را مسلم میتلمو

شدند، مانند الیشا بن ابویاه دانشمند که مایر، آن ربن پاکدامن، با وي طرح الفت ریخت؛ لکن این قبیل  یافت می

خدایی که تلمود دربارة وي سخن . شنید ا چیزي نمیعناصر آشکارا اقلیتی بودند ناچیز که تقریباً کسی از آنه

گرید، احساس  شود، می خندد، می ورزد، خشمگین می کند و تنفر می محبت می: شکل انسانی دارد  گوید، صریحاً می
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زند که گردا گردش گروه اندر گروه سرافیم و کروبیان حلقه  اي تکیه می بندد، بر اریکه کند، تعویذ می پشیمانی می

اي جنبۀ فرضی  کردند که این صفات بشري تا اندازه ربنهاي یهود تصدیق می. خواند اند و روزي سه بار تورات می زده

گیریم تا در مورد خود آفریدگار به کار  ما تعابیري را که خاص مخلوقات وي است به عاریت می«: گفتند دارند؛ می

. توانستند فکر کنند د که تمام خالیق فقط با تصاویر میتقصیر آنان نبو» .بریم تا کمکی به شناخت وي کرده باشیم

آنان همچنین خدا را روح کاینات، ذاتی نامرئی، نافذ، حیاتبخش، فراتر و در عین حال حاضر در کاینات، وراي جهان 

به این ذات ملکوتی حاضر در همه جا، یا . کردند و در عین حال حاضر و ناظر در کلیۀ ذرات و زوایاي آن معرفی می

، بخصوص در اماکن و اشخاص و اشیاي مقدس، و در لحظاتی که انسان مشغول )مسکن(اصطالح ربنها شخیناه 

در میان پندارهاي . با اینهمه، این خداوند حاضر و ناظر در همه جا، الشریک است. مطالعه یا دعاست، واقعیت دارد

پرست، و سه خدایی  در برابر چند خدایی اقوام بت. گون، براي یهودیت، از همه منفورتر فکر تعدد خدایان است گونه

ترین  این نکته در معروفترین و عمومی. کند ظاهري تثلیت مسیحی، یهودیت با شور تمام مسئلۀ توحید را تأکید می

اي اسرائیل بشنو، یهوه خداي ما، یهوه واحد «: شود به این نحو اعالم می» شمایسرائل«دعاهاي یهودیان موسوم به 

همطراز و برابر » او«هیچ مسیحی، هیچ پیغمبري، هیچ قدیسی، با وي نباید در هیکل یا مراسم نیایش وي با » .است

به قصد احتراز از . شمردند ربنها، جز در مواردي نادر، به امید جلوگیري از کفر و سحر، ذکر نام وي را جایز نمی. باشد

کردند که، به جاي  بردند، و حتی توصیه می را به کار می) وندخدا(، واژة ادوناي »یهوه«ذکر کلمۀ چهار حرفی مقدس 

خداوند . به کار رود» پدر ما که در علیین است«و » اعلی علیین«یا » رحمان«یا » قدوس«این واژه، عناوینی مانند 

عجزات را نقض رساند؛ اما نباید این قبیل م قادر به معجزه است و، بویژه به دست ربنها، معجزاتی را به منصۀ ظهور می

  .قوانین طبیعی پنداشت، زیرا هیچ قانونی جز مشیت االهی وجود ندارد

خداوند حلزون را آفرید تا عالجی از «. باشد بر هر یک از مخلوقات خداوند غرضی ملکوتی و سودبخش مترتب می

رید تا مرهم از براي براي جرب باشد، مگس را وسیلۀ بهبود نیش زنبور ساخت، پشه را دواي نیش مار، و مار را آف

هیچ قدمی نیست که بشر در دوران زندگی خویش . اي مداوم وجود دارد بین خداوند و بشر رابطه» .زخمی باشد

. هر کردار یا پندار روزانۀ آدمی احترام یا بیحرمتی است به محضر االهی. بردارد و از نظر گریز ناپذیر خدا پوشیده ماند

) خنوخ(تا نسل ادریس «و » .آدمی نخستین بار مانند جانور با دم آفریده شد«همه بشر نسب از آدم دارد، با این 

اي از روح و جسم است؛ روحش از خداست و جسمش از  آدمی آمیزه» .چهرة آدمیزادگان به بوزینگان شباهت داشت

هاي ناپاك وي از  وسهیا، شاید، وس. کشاند کند، و جسم او را به معصیت می روح او را وادار به پرهیزگاري می. خاك

با تمام این اوصاف هر عمل شري . اند شود که همه جا در کمین نشسته شیطان و انبوه عظیم ارواح پلیدي ناشی می

ممکن است در نهایت خیر باشد؛ بشر بدون تمایالت دنیویش ممکن است نه تن به کار دهد و نه زاد و ولد کند؛ در 

بیایید قدر نیاکان خویش را بدانیم، «: گوید خوریم که می وعی از این قبیل برمیهاي یهود، به عبارات مطب میان نوشته

گناه امري طبیعی است، لکن مجرمیت آن به ارث » .نهادیم که اگر آنها مرتکب گناه نشده بودند، ما قدم به دنیا نمی

. کردند و کفارة االهی را رد می ربنهاي یهود نظریۀ سقوط آدم را قبول داشتند و مسئلۀ گناهکاري ذاتی. شود برده نمی

اگر انسان در این دنیا، به خاطر ارتکاب گناه، بیش . بیند اعتقاد داشتند که آدمی فقط براي گناهان خودش عذاب می

شود، ممکن است به این علت باشد که ما کامال به میزان گناهان وي واقف  از آنچه مستوجب عقاب است معذب می

دارد این شدت مجازات خود نعمتی بزرگ باشد، چنانکه شخص رنجدیده به پاداشهاي نیستیم؛ یا آنکه امکان 

العاده در بهشت نایل آید؛ به همین سبب، عقیبا معتقد بود که انسان در برابر بدبختیهاي پی در پی باید شادمان  فوق

در . میرد اه پاك باشد هرگز نمیکسی که براستی دامنش از هر گونه گن. آید و اما مرگ بر اثر گناه به دنیا می. باشد
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ضمن یکی از تفاسیر . نظر ربنهاي یهود، مرگ وامی بود که بشر گناهکار در برابر آفریدگار تمامی موجودات داشت

  :مربوط به ربن مایر، داستان مؤثري دربارة مرگ نقل شده است

دو پسر دلبندش . مشغول بود ، به موعظۀ هفتگی خویش)شباث(هنگامی که ربن مایر، بعد از ظهر یک روز سبت 

اي پوشاند و از سوگواري در چنین روز مقدسی خودداري  مادر آنها رویشان را با مالفه. ناگهان در خانه جان سپردند

زن از . چون ربن مایر بعد از نماز عصر به خانه باز آمد، از دو فرزندش جویا شد که آنها را در کنیسه ندیده بود. کرد

آنگاه . بخواند، وسپس طعام شب آورد) رساند که قرائت آن پایان یافتن سبت را می(ه دعاي هودله شوهر تقاضا کرد ک

خواهد که آنها را به  روزگاري دوستی گوهرهایی به من داد تا برایش نگاه دارم، اکنون می: سؤالی از تو دارم«: زن گفت

او را   زنش دست وي را گرفت،» .ا را بازپس دهیبی شک باید آنه«: ربن مایر گفت» آیا چنین کنم؟. وي باز پس دهم

آنها «: به کنار بستري که اجساد بر روي آن بود برد، و مالفه را به کناري زد، ربن مایر گریۀ تلخی سر داد، زنش گفت

کتاب مقدس » .چند صباحی به ودیعه پیش ما بودند، اینک موالیشان آنچه تعلق به وي داشت بازستانده است

لکن آن اندیشه اکنون نقش عظیمی در االهیات   دان چیزي دربارة مجازات و پاداش جاودانی نگفته بود،یهودیان چن

به هفت طبقه تقسیم شده بود که   مجسم گردیده و، مثل بهشت، شئولیا » گه هینوم«دوزخ، در . کرد یهودي ایفا می

کارترین افراد یهود را به چنین دوزخی گسیل  فقط تبه. از لحاظ نوع عذاب با دیگري تفاوت داشتهر کدام 

تمام کسانی که به جهنم واصل «عقیده بر این بود که . کردند داشتند، و حتی گناهکاران معتاد را تا ابد عقوبت نمی می

مرتکب زنا شود، کسی که در مأل عام دیگري را  کسی که: یابند، مگر این سه دسته مردمان شوند دوباره ارتقا می می

شد، و آن را باغی  نامیده می) جنت عدن(بهشت، گن عدن » .شرمسار گرداند، و کسی که به دیگري تهمت ناروا زند

اي بود که از شش روز آفرینش به یادگار  کردند داراي همه گونه نعمتهاي مادي و معنوي؛ شراب آنجا باده توصیف می

؛ هواي آنجا با عطر ریاحین معطر بود؛ و ذات باري تعالی نیز، در مجلس ضیافتی که منتهاي شادمانیش مانده بود

کردند که هیچ کس  با این اوصاف، برخی از ربنها اذعان می. شد دیدن لقاي خداوند بود، به رستگاران ملحق می

  . تواند بگوید که در آن سوي گور چه رازي نهفته است نمی

. اسرائیل بود تا فرد یهودي آمد، غرض بیشتر نجات امت بنی یان، وقتی صحبت از رستگاري به میان میدر میان یهود

از آنجا که این قوم، بر اثر بیرحمی ظاهراً نامعقولی، آوارة اطراف و اکناف آفاق شده بودند، با این اعتقاد به خود قوت 

محال بود که وي با . پدر آنها و خدایی بود عادلوي . قلب می بخشیدند که هنوز قوم برگزیده و مقرب خدایند

مگر همین قوم نبودند که خداوند به ایشان آن کتاب آسمانی را کرامت کرده بود که مسیحیان . اسرائیل پیمان شکند

و مسلمانان هر دو پذیرفته و حرمت نهاده بودند؟ براي آنکه جبران این قبیل ناکامیها شده باشد، یهودیان، در منتهاي 

شدند که ربنهایشان، همانها که امت خود را ترفیع داده بودند، ناگزیر بودند لب به  نومیدي خویش، چنان مغرور می

در آن ایام نیز، مانند عهد ما، یهودیان آرزوي رسیدن به زادگاه اصلی . سرزنش بگشایند تا آنها را فروتنی بخشند

عقیده . پنداشتند قق چنین امري را کمال مطلوب خود میخویش را در دل داشتند، و همواره با اشتیاق تمام تح

هر کس که «و یا » .هر کس چهار گز در خاك اسرائیل راه پیماید بی شک زندگی جاویدان خواهد یافت«: داشتند که

اند تورات  حتی سخن گفتن دربارة کسانی که در فلسطین اقامت گزیده» «.در فلسطین زندگی کند بري از گناه است

، شامل دادخواستی بود براي )هجده بند(مهمترین قسمت دعاهاي روزانه، مشهور به شمونه عسره » .شود میمحسوب 

ظهور فرزند داوود، آن سلطان منجی که مقرر بود یهودیان را دوباره ملتی متحد و آزاد گرداند تا در هیکل خویش با 

.غزلها و شعایر باستانی خویش خداوند را نیایش کنند
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  دینی شعایر – 2

داشت االهیات نبود،  ساخت و در عین تفرقه آنها را ملتی واحد نگاه می آنچه، در این عصر ایمان، یهودیان را ممتاز می

کرد  بلکه شعایر دینی بود؛ و کیشی که مسیحیت فقط آن را بسط داده و اسالم بخش عظیمی از آن را اقتباس می

توانست  و بغرنج که فقط این ملت سربلند و عصبی مزاج بود که مینبود، بلکه شریعتی بود تشریفاتی و چنان درهم 

کوشید تا اتحاد را از طریق  مسیحیت می. فروتنی و حلمی را که الزمۀ اطاعت از آن قانون بود از خود نشان دهد

وحدت عقیده میان ابناي بشر تحقق بخشد، حال آنکه یهودیت در پرتو وحدت شعایر دینی درصدد نیل به چنین 

غرض از تفویض شریعت فقط آن بود که مردم، با رعایت آن، به انضباط و تهذیب نفس «: گفت ابا آریخا می. دفی بوده

هنگامی که کنیسه جانشین هیکل شد، قربانی کردن . قبل از هر چیز، شعایر دینی، آیینی براي پرستش بود» .گرایند

هیکل رسم بود، در کنیسه نیز قرار دادن هر گونه تندیس  لکن، همچنانکه در. حیوانات به جاي دعا و نذر رواج گرفت

از هر گونه گرایش به بت پرستی اجتناب، و نواختن آالت موسیقی ـ که در هیکل مجاز بود . خدا یا انسان ممنوع شد

شد، در میان اقوام سامی تقوایی  در اینجا بود که مسیحیت از یهودیت جدا می. ـ در کنیسه ممنوع گردید

  .یایی و بین مسیحیان هنري مالیخولیایی گسترش یافتمالیخول

هنگام نماز و دعاي . اي مذهبی در آورده بود هر ساعت را براي یهودي پاکدین به صورت تجربه  دعا هر روز، و تقریباً

د، بایست تعویذ یا دعاهایی که شامل آیاتی چند از کتاب مقدس یهودیان بود بر پیشانی و بازوان ببندن بامداد، می

خوردن هیچ طعامی جایز نبود، مگر آنکه قبل از شروع، دعاي مختصري خوانده شود و پس از ختم، شکرانۀ مفصلتري 

فقط در صورتی اتحاد میان یهودیان میسر بود . کرد لکن این دعاهاي خانگی کفایت نمی. به درگاه خدا گزارده شود

دعا «: گفتند زافگویی شرقی را به جایی رسانده بودند که میکه شعایر دینی را با هم در یک جا انجام دهند؛ ربنها گ

آیین نماز جماعت به طور » .افتد که شخص در کنیسه بدان پرداخته باشد هنگامی در بارگاه حق تعالی مسموع می

اوود، ، قرائت آیاتی از اسفار خمسه و کتابهاي انبیا و کتاب مزامیر د»شمایسرائیل«، »شمونه عسره«کلی عبارت بود از 

، )دعاهایی در ستایش و طلب برکت براي زندگان و مردگان(» کدیش«اي در توضیح نکاتی از کتاب آسمانی،  موعظه

ها تا به امروز همچنان مراسم اصلی عبادت یهودیان را در کنیسه تشکیل  این سلسله دعاها و موعظه. و دعاي ختم

  .دهند می

اي براي  پاکیزگی جسم را مقدمه و وسیله. شعایر دینی مفصلتر بودند قواعد طهارت یا آداب پاکیزگی بمراتب از این

کردند، و یک رشته  ربنها پیروان خود را از زندگی در شهري که گرمابه نداشت نهی می. شمردند صفاي باطن می

گفتند که  میاز جمله، . آموزش پزشکی داشت  دادند که تقریباً جنبۀ دستورالعملهایی دربارة گرمابه رفتن به آنها می

اش بگذارند و  ماند که در کوره اگر شخصی با آب گرم حمام کند و بالفاصله خود را با آب سرد نشوید، به آهنی می«

بعد از استحمام، . بدن مانند آهن باید با حرارت و برودت خو گیرد و پوالدین شود» .سپس در آب سردش فرو نبرند

خاست، قبل از هر طعام و پیش از مراسم دعاي  شخص از خواب برمی به مجردي که. رسید نوبت به تدهین بدن می

اجساد مردگان، اعمال جنسی، خون . دسته جمعی یا هر یک از شعایر دیگر دینی، ناگزیر بود دستهاي خود را بشوید

به  همه طبق شعایر دینی، یعنی) یا به عبارت دیگر بیماریهاي مختلف پوستی(حیض، زایمان، شپش، خوك، و جذام، 

بایست به  اشخاصی که به هر یک از این نجاسات آلوده شده بودند می. شدند موجب قوانین شرع، نجس محسوب می

زن تا چهل روز بعد از زایمان پسر و تا هشتاد روز پس از زاییدن . کنیسه روند و در آنجا مراسم تطهیر را به جا آورند

تا  9، آیات 17سفر پیدایش، باب (بر طبق حکم تورات ). شد یعنی نزدیکی با او حرام محسوب می(دختر نجس بود 
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این عمل به منزلۀ یک قربانی در راه یهوه و بستن . بایست ختنه کنند هر پسري را در هشتمین روز تولدش می )14

مصریها، حبشیها، فنیقیها، سوریها، و اعراب نشانۀ آن است  عهدي با وي بود، لکن متداول شدن رسم مزبور در میان

که ختنه کردن تدبیر بهداشتی موافق با مقتضیات اقلیمی بوده است که بیشتر به کار کامجویی و تحریک پذیري 

فتواي ربنها مبنی بر اینکه هیچ یهودي نباید بیش از یک سال غالمی ختنه . آمده است تا مسئلۀ طهارت جنسی می

. باشد ده در تصرف خویش داشته باشد نیز دلیلی بر صحت این مدعا مینکر

هنگام تدوین آن، . اي از قواعد احکام مذهبی ماند، تا مجموعه تلمود گاهی بیشتر به یک دستور طبابت خانگی می

اي چهارم و یهودیان قرنه. المعارفی مشتمل بر اندرز و راهنمایی براي ملت یهود باشد خواستند که دایرة بعمد می

کم دستخوش یک سلسله خرافات طبی، و متوسل به یک رشته  پنجم میالدي، مانند اکثر اقوام مدیترانه، کم

شدند؛ از این رو، مقادیر زیادي از این مداواهاي  مداواهاي موقتی براي مردمان مستمند و دورافتاده از مراکز آباد، می

ینهمه، در گماراي بابلی به تعریفهاي بسیار خوبی از مري و حنجره، با ا. عامه پسند و خرافات طبی وارد تلمود شد

هاي مغزي، آالت تناسلی، تومورهاي پنیري شدن ریه بر اثر سل، سیروز یا بیماري کبدي، و  ها، پرده ناي بزرگ، ریه

که مگس و جام  سازند ربنها خاطر نشان می. خوریم العاده دقیقی از بسیاري امراض دیگر برمی نیز به توصیفهاي فوق

دهند و ختنه کردن نوزاد  رقت خون را مرضی موروثی تشخیص می. آبخوري ممکن است وسیلۀ سرایت مرض گردد

با این قبیل پندارها، اوراد و دستوراتی براي دفع اجنه، که آنها را مسببین امراض . دانند مبتال به آن را صالح نمی

.دانستند، نیز آمیخته است می

دندان را هر قدر هم . شود حکمت تغذیۀ انسانی با دندانها آغاز می. همۀ ما، متخصص در امر تغذیه بودندربنها، مانند 

سبزیها » .کند اگر شخصی با دندانهایش غذا را خوب بجود، پاهایش قوت پیدا می«درد داشته باشد نباید کشید، زیرا 

تجملی است و فقط در صورتی باید آن را خورد  گوشت غذاي. ها، به جز خرما، بیش از حد توصیه شده است و میوه

. حیوان را باید طوري ذبح کرد که کمتر زجر بکشد؛ و خون را باید از گوشت بیرون آورد. که بخوبی شسته شده باشد

اي  از این رو ذبح حیوانات براي تغذیه باید به اشخاص کارآزموده. خوردن گوشت آغشته به خون عمل شنیعی است

این قبیل اشخاص موظفند امعا و احشاي حیوان را به دقت وارسی کنند تا معلوم شود که حیوان مبتال محول شود، و 

گوشت و شیر، و خوراکهایی که از این دو تهیه شده است، نباید با هم بر سر یک سفره تناول شود، . به مرضی نباشد

تخم مرغ، پیاز، یا سیر از پوست . رهیز شوداز خوردن گوشت خوك باید پ. یا حتی در آشپزخانه پهلوي هم قرار گیرد

نه مانند ماکیانها که تمام روز به دانه «غذا را باید سر موعد معین تناول کرد . جدا شده و شب مانده را نباید خورد

تا چهلسالگی خوردن سودبخش است؛ بعد از » «.میرند نه از کم غذایی بیشتر مردم از پرخوري می» «.زنند نوك می

باشد، و  شراب بیشتر دارویی سودمند می. اعتدال در باده نوشی بهتر از پرهیز مطلق است» .نوشیدنسن چهل، 

اش پیگیري  باالخره، ربنها، که موضوع تغذیه را تا آخرین مرحله» .دهد بدون آن هیچ شادي و شعفی دست نمی«

کردند که پس  و توصیه می» گردد، هر کس زیادتر در مستراح درنگ کند عمرش درازتر می«کردند، معتقد بودند که 

  . از هر بار قضاي حاجت شخص باید به درگاه خدا سپاس گذارد

کردند که از  شد، و این جماعت پیروان خویش را تشویق می ریاضت کشی در نظر ربنهاي یهود مردود شمرده می

اي از ایام متبرکه و در روزهاي  ارهدر پ. مند شوند خوشیها و نعمتهاي دنیوي، تا جایی که مرتکب گناهی نگردند، بهره

. شد اي براي صحت افراد استفاده می معین، گرفتن روزه واجب بود، اما شاید در این مورد نیز از دیانت همچون وسیله

با آنکه حتی در شادمانی یهودیان نیز آثار غم و اشتیاقشان هویدا بود، مع ذلک، به حکم درایت نژادي، گاهگاهی با 
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هنگام جشن، مرد باید «قاعده بر آن بود که . ساختند برپا ساختن مجلس سور خود را سرگرم می گرفتن جشن و

سبت، یعنی بزرگترین . و، اگر بتواند، از براي آنها پوشاك نو فراهم آورد» عیال و افراد خانوادة خویش را مسرور سازد

تواند لب  رفت که در روز سبت تا آنجا که می نتظار میابداع یهود، ظاهراً عذابی در ادوار تلمودي بود، از یهودي پارسا ا

در یک رسالۀ . اش هیچ گونه آتشی نیفروزد، و ساعاتی دراز را در کنیسه و به دعا بگذراند از سخن فرو بندد، در خانه

اما . شد مفصل تمام کارهایی را که شخص در روز سبت مجاز به انجام آن هست یا نیست از ریز و درشت ذکر می

این جماعت، با فراست . ته گیري اخالقی ربنها بیشتر متوجه تعدیل قیود وحشتناك ریاضتها بود، نه افزایش آنهانک

به عالوه، . اي اقامه کردند بایست در روز تعطیل انجام دهد دالیل قانع کننده تمام، براي کلیۀ افعالی که شخص می

به همین جهت، روز سبت را با مراسم . لی نهفته یافتیهودي مؤمن در رعایت شعایر قدیمی روز سبت نوعی خوشحا

به دور پدر خانواده، کلیۀ عیال و اطفال و میهمانانش . کرد اشتهار یافت آغاز می) تقدیس(مختصري که به کیدوش 

 در چنین حالی، وي جامی پر از). آمد زیرا این بهترین ایام هفته براي پذیرایی دوستان به شمار می(حلقه زده بودند 

نوشید و سپس آن را به  اي از آن می گرفت و، بعد از خواندن دعایی براي برکت و آموزش، جرعه شراب به کف می

گرفت و ، با خواندن  آنگاه نان را به دست می. داد تا هر کدام بنوبت بنوشند میهمانان، عیال، و اطفال خویش می

اي از آن را به کلیۀ افرادي که  گذاشت و تکه ، سپاس می»تکه نان را از دل زمین آفریده اس«دعایی به درگاه خداوند 

.در روز سبت هیچ کس مجاز به گرفتن روزه یا سوگواري نبود. کرد بر سر سفره بودند تعارف می

رسید براي مؤمنان اداي فرایضی  در عرض سال، ایام متبرکۀ چندي وجود داشت که هر وقت یکی از آنها فرا می

شد به یاد هشت  آغاز می) آوریل(که روز چهاردهم نیسان ] یا عید فطیر[فصح . آمد ع الزم میخاص یا استراحتی بموق

معروف بود، زیرا » نان فطیر«در اعصار توراتی، این عید به عید . اسرائیل از مصر گریخته بودند روزي بود که امت بنی

در ادوار تلمودي، این عید را پساخ یا به بیان  .یهودیان هنگامی از مصر گریخته بودند که خمیرشان هنوز برنیامده بود

ساخت، اطفال نوزاد یهود را که پدر و  نامیدند؛ زیرا یهوه، که نوزادان مصر را محکوم به مرگ می می» عید فصح«دیگر 

یهودیان روز اول این عید را با خوردن » .بخشیده بود«دند هایشان را به خون بره آغشته بو خانه باهويمادر آنها 

هر پدري براي عیال و اطفال خویش حکم پیشواي مذهبی را داشت و . گرفتند جشن می) یا سدر(خوراك عید پساخ 

جست که غرض اصلی آن به خاطر آوردن تلخیها و ناکامیهاي دوران موسی بود، و، از  با آنها در مراسمی شرکت می

هنگام فرا رسیدن . کرد ؤال و جواب، آن حوادثی را که به گنجینۀ خاطر سپرده بود براي جوانان خانواده نقل میراه س

عید پنجاهه، یعنی هفت هفته بعد از عید فصح، عید شاوعوت به مناسبت خرمن چینی و نزول وحی بر موسی در 

م مذهبی و اولین ماه گاهنامۀ کشوري یهود، در نخستین روز تشرین ـ هفتمین ماه تقوی. شد طور سینا برگزار می

یعنی عید سال نو و برآمدن هالل ماه نو را جشن » روش هشانه«یعنی تقریباً برابر با اعتدال خریفی بود ـ یهودیان 

به  دمیدند تا تمامی مردم را به توبه وادارند و آنها را می) شوفار یا کرنا(گرفتند و، به یاد نزول تورات، در شاخ قوچ  می

خواند  اي کلیۀ یهودیان عالم را براي پرستش خدایشان به اورشلیم فرا می فرا رسیدن روز میمونی که چنین نفخه

تمامی این ده روز، به جز . تا دهمین روز تشرین، ایام توبه و استغفار بود» روش هشانه«از شب قبل از . امیدوار سازند

مشغول بودند، و در روز دهم یا یوم کیپور یعنی روز کفاره، از غروب  روز نهم، را یهودیان پرهیزکار به نماز و دعا

آفتاب تا غروب آفتاب روز بعد، حق خوردن و آشامیدن یا کفش پوشیدن یا کار کردن یا حمام کردن یا نزدیکی را 

حتی براي تمام روز را در کنیسه به نماز و دعا مشغول بودند و براي گناهان خویش و دیگر امت یهود، . نداشتند

بندان  یا عید میوه» سوکوت«پانزدهمین روز تشرین، . طلبیدند کردند و آمرزش می پرستش گوساله سامري، ندبه می

اي از حل اقامت  هایی موقتی به سر برند، و گویا این عمل نشانه بایست در خیمه مدت یک هفته را یهودیان می. بود
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بعد از تفرقۀ قوم یهود، اجراي این . ی بود که در بیابان افراشته بودندهای افکندن چهلسالۀ اجداد آنها در میان خیمه

بندان یا خیمه بندان بسیار دشوار شد، و ربنهاي یهود نیز، با حسن نیتی، واژة عبري سوکا را چنین تفسیر  سنت میوه

یعنی نهمین ماه یهود، ) دسامبر(روز بیست و پنجم ماه کانون اول، . کردند که غرض از آن هر گونه مسکن یا مأواست

م بود که  ق 165این عید به یاد حادثۀ سال . و یک هفته بعد از آن اختصاص به عید هنوکا یا رسم تقدیس داشت

و باالخره در چهاردهم ماه آذار . آنتیوخوس اپیفانس هیکل را ملوث ساخت و خانوادة مکابیان آن را تطهیر کردند

هاي هامان  گرفتند که حاکی از نجات نیاکان آنها از شر دسیسه را جشن می) ها قرعه(، یهودیان عید پوریم )مارس(

گستردند و به  در چنین روزي یهودیان بساط میگساري و سور می. وزیر خشیارشا در داستان استر و مردخاي بود

منزلت این عید گفته رابا، یکی از خاخامهاي یهود، دربارة . گفتند دادند، و عید را تبریک می یکدیگر تحف و هدایا می

لعنت «و » !لعنت بر هامان«بود که یک نفر یهودي در چنین روزي باید آن قدر میگساري کند که دیگر نتواند میان 

. فرقی گذارد» !بر مردخاي

از آنچه دربارة این یهودیان ادوار تلمودي گفته شد، نباید آنها را مشتی مردم تلخکام بدین پنداشت که چون به خاطر 

شدند، و در  بردند، در برابر طوفانهاي عقاید به هر دري رانده می عدادهایشان مورد رشک بودند زیربار اندوه رنج میاست

برعکس، این مردان در برابر ستم، . انتظار سرزمین نیاکان ـ که بزور از چنگشان به درآورده شده بود ـ سرگردان بودند

داشتند؛ با رغبت از تلخی و مرارت زندگی، زیبایی زودگذر  اال نگاه میو در عین تفرقه و خواري و فقر، سر خود را ب

از کلمات . شدند زنان که کمرشان زیر بار مسئولیت خم شده بود، و شکوه پایدار زمین و آسمان سرشار از خوشی می

ه باید آویزة گوش از کلمات قصار دیگري ک» .هر روز انسان باید یکصدبار به درگاه خدا شکر گزارد«ربن مایر است که 

چهار قدم راه رفتن بدون خم کردن سر اهانتی است به مقام اعلی علیین، زیرا مگر نوشته «: همۀ ما باشد این است که

» نشده که سراسر زمین ماالمال است از جالل وي؟

  اصول اخالقی تلمود – 3

فولکلور یهود است، بلکه در عین حال کتابی  المعارفی از تاریخ، االهیات، آیین پرستش، پزشکی، و تلمود نه فقط دایرة

داري،  است مشتمل بر قواعد کشاورزي، باغبانی، صناعت، مشاغل، سوداگري، مالیه و روش اخذ مالیات، مالکیت، برده

براي آنکه حق مطلب دربارة تلمود ادا شده باشد، ضروري است حکیم . ارث، دزدي، آیین دادرسی، و قوانینی جزایی

  .ها بدقت مورد مطالعه قرار دهد ی فتاوي آن را در تمام این رشتههمه فن حریف

تلمود در درجۀ اول عبارت است از مجموعۀ اصولی اخالقی، کامال مغایر با اخالقیات دین مسیح، و کامال مشابه با 

اریخ قرون رساند که ت اخالقیات دین اسالم، که یک آشنایی حتی سرسري با رئوس مطالب آن بطالن این نظریه را می

یهودیت، مسیحیت، و اسالم هر سه در این نکته همزمان بودند . وسطی فقط باید داستان مسیحیت در آن ادوار باشد

هر سۀ این ادیان معتقد . که یک اصول اخالقی طبیعی، یا به عبارت دیگر غیر مذهبی، از نظر علمی مردود است

هر سۀ این ادیان اصول . وان به رفتاري تحمل پذیر وادار ساختت بودند که اکثریت افراد را فقط با ترس از خدا می

شد از ناظر و حاضر بودن خداوند بر همه  اخالقی خویش را بر مفاهیم همانندي متکی ساخته بودند که عبارت می

چیز و در همه جا، وحی منزل بودن اصول اخالقی، و برابري فضیلت غایی با خوشبختی، به حکم پاداش و عذاب 

بین جرم و گناه میان . در دیانت یهود و اسالم، قوانین و همچنین اخالقیات، از خود دین جدایی ناپذیر بود. ياخرو
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هر عمل ناشایستی جرمی در نزد خدا، و یک بیحرمتی . قانون شرعی و قانون مدنی هیچ گونه فرقی قائل نبودند

  .شد نسبت به حضور پروردگار و اسم اعظم محسوب می

اي از اصول اخالقی ـ حرمت خانواده و خانه، محترم شمردن پدر و مادر و سالمندان،  ۀ مذکور، در پارهادیان سه گان

در موضوع حسن زندگی خانوادگی هیچ ملتی به . پرورش کودکان از راه محبت و دستگیري از خلق ـ همنظر بودند

زن . نیاوردن اختیاري گناهی عظیم بود طبق تعالیم یهود، مانند اسالم، تجرد، و بچه. پاي ملت یهود نرسیده است

یکی از شرحهاي یهود . فرایض شریعت بود 613گرفتن و تشکیل خانواده یکی از احکام دین، و اولین فریضه از 

یهودیان، مسیحیان، و مسلمانان در این امر همرأي » .شخصی که فرزند ندارد در شمار مردگان است« 70: گوید می

تشکیل خانواده اثرش را از دست بدهد، بقاي پیروان دین در معرض خطر قرار   دربارة بودند که وقتی حکم مذهبی

اي شرایط، ربنها محدود ساختن خانواده را، ترجیحاً از راه جلوگیري عقد نطفه،  با وصف این، تحت پاره. خواهد گرفت

ختران کم سن و سال، که ممکن یکی د: سه دسته از زنان باید از یک مادة جاذب استفاده کنند«. شمردند مجاز می

حاملگی برایشان خطر جانی داشته باشد؛ دیگر زنان حامله، که ممکن است در معرض خطر سقط جنین قرار . است

گیرند، سوم زنان شیرده، که ممکن است حامله شوند و اطفال خود را ناچار زودتر از شیر بگیرند و در نتیجه طفل 

خود، از داشتن دختر کراهت داشتند، لکن فرزند پسر آنها را بسیار شادمان یهودیان، مانند معاصران » .بمیرد

دختر با دیگران، یا شاید . کرد ساخت؛ زیرا پسر بود که نام پدر، خانواده، و اموال او را حفظ، و از قبرش مراقبت می می

گذاشت، دیگر متعلق به پدر و  کرد و، به مجردي که پا به سن بلوغ می اي که قرابت دوري داشت، شوهر می با خانواده

پروردند، و  شدند، آنها را بدون تبعیض به جان می با تمام این اوصاف، وقتی زن و مرد صاحب اوالد می. مادر خود نبود

اگر باید طفلی را «داد که  یکی از ربنها دستور می. کردند اي از محبت و انضباط، تربیت می به کمک معجون عاقالنه

اگر شخصی از تنبیه طفلی خودداري کند، «: گوید و دیگري می» .کار بند کفشی به کار ببرید بزنید، براي این

طبق تعالیم دیانت یهود، پدر و مادر، در راه تعلیم و تربیت طفل، نباید از » .سرانجام کودك بکلی فاسد خواهد شد

شریعت و «است از راه فهم  هیچ گونه فداکاري دریغ ورزند، و غرض از این یعنی تربیت ذهن و پرورش خصال

شخیناه، یا » .بخشد نفس کودکان دبستانی است که جهان را نجات می«: گوید یک ضرب المثل عبري می. »پیغمبران

طفل نیز در عوض موظف است که، تحت هر گونه . درخشد هاي آنان می نور پروردگار حاضر و ناظر، در چهره

  .پدر و مادر فروگذاري نکند شرایطی، تا آخرین لحظه، از احترام و توجه

هر آن کس از خلق دستگیري کند «از این رو، در تفاسیر آمده بود که . دستگیري از خلق تعهدي گریزناپذیر بود

اي از یهودیان چشم تنگ و برخی خسیس بودند،  پاره» .ارجمندتر از کسی است که به تمامی فداکاریها تن در دهد

ربنها ناچار بودند که . توان گرفت که مانند یهود سخاوتمندانه ایثار کرده باشد یلکن روي هم هیچ ملتی را سراغ نم

ایثار بیش از یک خمس دارایی براي امور خیریه را ممنوع سازند، با اینهمه، برخی بودند که نیمی از دارایی خویش را 

همیشه نوري از صفاي » ابا امنه« بر چهرة«. شد کردند، و این حقیقت هنگام مرگ آنها آشکار می در این راه بذل می

در یک گوشۀ محکمۀ خویش . کرد داد هرگز پاداشی قبول نمی وي جراح بود، لکن براي کاري که انجام می. باطن بود

تا آنهایی که وسعشان ..  .اي نهاده بود تا هر کس استطاعت داشت بتواند به طیب خاطر وجهی در آن بیندازد جعبه

کرد و به بانگ  گسترد، درهاي خانه را باز می خاخام هونه هنگامی که سفرة طعام می» «.رسید شرمسار نشوند نمی

شما بن ایالي به تمام مستمندان » .) بگذار هر کس نیازمند است از در در آید و از این طعام بخورد(گفت  بلند می

. مند باشد در سؤال تردید نکندنهاد تا هر کس که نیاز اش می داد و هنگام سفر همواره دستش را در کیسه نان می

اي  کردند سرزنش کرد و اندرز داد که دستگیري از ضعیفان باید تا اندازه لکن تلمود کسانی را که آشکار ایثار می
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از آنجا » .هر کس در نهان به خیرات پردازد از موسی بزرگتر است«: از کلمات تلمود است که. پنهانی صورت پذیرد

یهود بر ازدواج و دیانت استوار بود، ربنها همۀ کماالت و فصاحت خویش را مصروف، به بحث که تمامی شالودة حیات 

ولع آدمی را به روابط جنسی نکوهیده نشمردند، لکن چون از نیروي آن هراس داشتند، سخت . دربارة زناشویی کردند

. ید مقداري نمک با نان خوردبا» کاهش مایع منی«برخی تجویز کردند که به منظور . در مهار کردن آن کوشیدند

اگر . هاي جنسی سختکوشی همراه با مطالعۀ تورات است بعضی دیگر معتقد بودند که تنها راه جلوگیري از وسوسه

به جایی رود که ناشناس باشد، پوشاك سیاه بر تن کند و تمنیات قلبی «این روش سودي نبخشید، بهتر است مرد 

شخص باید از هر وضعی که شور و شهوات نفسانی را » .نام امت را آلوده سازد خویش را برآورد؛ اما نباید آشکارا

حتی  هرگز نباید، به هنگام راه رفتن، پشت سر زنی ـ«نباید بیش از اندازه با زنان تکلم نماید و . برانگیزد دوري جوید

شوخ » .ر زنی حرکت کندمرد اگر در عقب شیر ژیان گام بردارد بهتر است تا پشت س …. زن خویش ـ قدم بردارد

  :دهند نسبت می» کهن«شود که به ربن  اي هویدا می طبعی لذتبخش ربنها باز از خالل قصه

از زنی که او را به وسوسه انداخته . اي قرار گرفت وي زمانی مشغول فروش زنبیلهاي زنانه بود که در معرض وسوسه

اي رفت و  لکن به جاي آنکه بازگردد بر بام خانه. زودي باز آیدبود اجازه خواست تا از آنجا بیرون رود، و قول داد که ب

پیش از آنکه به زمین برسد الیاس حاضر شد و او را گرفت و مورد سرزنش قرار داد که . خود را از آنجا به زیر افکند

  . اي تا تو را از نابود کردن نفس برهانم  یکصد فرسنگ راه مرا کشانیده

دند که بکارت به جاي خویش نیکو است، لکن بکارت دایمی را جلوگیري از رشد کر ربنها ظاهراً احساس می

در نظر ایشان کمال زن رسیدن به مرحلۀ یک مادر کامل بود، همچنانکه کمال فضیلت مرد را رسیدن به . دانستند می

ر یک از دختران خویش اي براي ه انداز، جهیزیه کردند تا، از راه پس هر پدري را تشویق می. دانستند کمال پدري می

تدارك کند، و براي عروسی هر یک از پسران خود مبلغی کنار گذارد تا مبادا وصلت آنها، خالف موازین بهداشتی، به 

کردند که ازدواج زود صورت گیرد ـ سن ازدواج براي دختر چهارده و براي پسر هجده تعیین  توصیه می. تأخیر افتد

طالب و محصالن شریعت . و پسر سیزدهساله از لحاظ قانونی مانعی نداشت وصلت دختري دوازدهساله. شده بود

بعضی از ربنها را عقیده بر آن بود که مرد پیش از ازدواج باید در تقویت بنیۀ . مجاز بودند ازدواج را به تأخیر اندازند

اما این » .، آنگاه زن بگیرداي بسازد، سپس تاکستانی راه بیندازد مرد باید اول خانه«گفتند  می. مالی خویش بکوشد

دیدند، وصلت  نظر عدة قلیلی از فقهاي دین بود، و شاید اگر پدر و مادر دختر و پسر کمک مالی الزم را تدارك می

کردند که معیارش در انتخاب همسر باید خصایص بالقوة  به مرد جوان توصیه می. آنان تناقضی با این دستور نداشت

در انتخاب همسر باید یک پله پایین آمد، و در انتخاب دوست باید یک «: گفتند می. صوريمادري زن باشد نه زیبایی 

.به همسري گرفتن زنی که باالتر از شأن خود شخص است خفت به جان خریدن است» .پله باال رفت

تواند به قدر  د مییک مر«یکی از ربنها را عقیده بر آن بود که . شمرد تلمود مانند تورات و قرآن چندگانی را جایز می

ساخت، و دستور سومی در  عبارت دیگري در همان رساله تعداد زنان را به چهار محدود می  لکن،» .دلخواه زن بگیرد

کند، مکلف است زن اول را، در صورتی که خواهان  همین رساله مبنی بر آن بود که اگر شوهر زن دومی اختیار می

سنت بر این جاري بود که ازدواج مرد با زن برادرش جایز است، به شرط  در شریعت یهود،. طالق باشد، طالق دهد

آمد،  این امر، که ظاهراً در شعار چندگانی به حساب می. آنکه برادر مرده و فرزند ذکوري از وي به جا نمانده باشد

اي  د و ولد در جامعهشد، بلکه، در عین حال، ناشی از تمایلی براي تکثیر زا فقط از احساسات خیرخواهانه ناشی نمی

از آنجا که ربنها براي . العاده فراوان داشت هاي باستانی و قرون وسطایی، مرگ و میر فوق بود که، مانند کلیۀ جامعه
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اي از آنها با این کالم  پاره. شمردند مرد در انتخاب همسر تا این حد آزادي قایل شده بودند، زنا را از گناهان کبیره می

بعضی پا را از این نیز فراتر نهاده، مدعی » .شخص ممکن است از راه چشم مرتکب زنا شود«د که عیسی موافق بودن

لکن خاخام آریخا در » .هر کس حتی به انگشت کوچک زنی نظر دوزد، در قلبش مرتکب گناه شده است«بودند که 

یزي که شخص با چشمانش دیده روز داوري براي هر چ«تر داشت، زیرا به عقیدة وي  این باب نظري بمراتب مشفقانه

طالق دادن . طالق با رضایت دو طرف مجاز بود» .و از آن تمتعی گرفته باشد در نامۀ اعمالش تقصیري رقم خواهد زد

طالق دادن زن زناکار از . شد بدون رضایت وي طالق داد شوهر فقط با رضایت خود وي امکان داشت، لکن زن را می

نظر حوزة . شمردند زن تا ده سال بعد از عروسی بدون طفل مانده بود، طالق را جایز میفرایض بود، و در هر مورد که 

اما، به نظر پیروان مکتب . علمیۀ شماي آن بود که شوهر حق دارد زن خود را فقط در مورد ارتکاب زنا طالق دهد

ود نظر هیلل بر سایر در عهد تلم. دید، حق طالق داشت در زن خویش می» هر چیز ناشایستی«هیلل، اگر شوهر 

زنی زیباتر از زن خویش بیابد، «گفت اگر شوهري  فتاوي غالب بود، و عقیبا این حق را تا آنجا تعمیم داده بود که می

کرد ـ مثال بی آنکه چیزي بر سر داشت به میان  اگر زنی از شریعت یهود سرپیچی می» .حق طالق دادن اولی را دارد

رشت، یا با هر سنخی از مردان صحبت می کرد، و یا صدایش آن قدر بلند بود که  نخ می رفت، یا در مأل عام مردم می

توانستند سخنان او را بشنوند ـ مرد حق داشت، بدون پرداخت مهریه،  زد همسایگانش می اش حرف می چون در خانه

دادند  می  ربنها به زن اجازهاي از  پاره. شد ترك زن از جانب شوهر مجوزي براي طالق محسوب نمی» .او را طالق دهد

که در صورت ستمکار بودن مرد، یا ابتال به عنن یا نداشتن تمایل به همخوابگی، یا در صورتی که مرد بخوبی نفقۀ 

در عین حال، تمامی ربنها، براي . داد، از محضر شرع تقاضاي طالق کند داد، یا فلج بود، یا بوي عفونت می عیال را نمی

طالق منصرف نمایند، تشریفات شرعی بغرنجی را ضروري ساختند؛ به جز مواردي معدود، همیشه  آنکه مردها را از

از کلمات ربن العیازر بود که . کردند که هم جهیزیه و هم مهریه را به مطلقۀ خویش تسلیم کند شوهر را مکلف می

رویهمرفته » .بارد رشک میهر کس زنی را که در ایام شباب گرفته است طالق دهد، حتی محراب دعا برایش س«

. کرد که گویی ربنها از قدرت زن واقعاً بیم داشتند قانون تلمود ساخته پرداختۀ بشر بود، و چنان از مرد جانبداري می

روح «این جماعت، مانند علماي قدیم مسیحیت، زن را، به خاطر کنجکاوي زیرکانۀ حوا، مسئول خاموش کردن 

خواندند، و با اینهمه به این مسئله اقرار داشتند که زن را خردي است غریزي  می» سبکسر«او را . شمردند می» عالم

ده پیمانه سخن «(کردند  به تفصیل تمام، از پرگویی زن اظهار تأسف می. شود که در وجود مرد اثري از آن دیده نمی

تیاد زنان را به علوم خفیه و به کار اع). »از آسمان بر زمین نازل گردید؛ نه پیمانه را زنان برداشتند و یکی را مردان

موافق بودند که مرد باید براي پوشاك زن خویش سخاوتمندانه خرج . شمردند بردن سرخاب و سرمه نکوهیده می

به گفتۀ یکی از ربنها، جایی که . کند، اما غرض آن بود که زن خود را براي شوهر خویش بیاراید، نه براي سایر مردها

حقوق مالکیت زنان یهودي در دورة » .یکصد نفر زن فقط با یک نفر شاهد مرد برابر بودند«بود، پاي قانون در میان 

عواید و درآمد هر گونه داراییشان به . تلمودي به همان اندازه محدود بود که حقوق زنان انگلیسی در قرن هجدهم

  . شوهرانشان تعلق داشت

از » .آورد اي می در ایام موعود ظهور مسیح، زن هر روز بچه«: فتگ یکی از ربنهاي امیدوار می. جاي زن در خانه بود

از طرف » .مردي که زن ناسازگار داشته باشد هرگز روي جهنم را نخواهد دید«کلمات قصار معروف یکی این بود که 

سان از اقوال مدر. دیگر، عقیبا معتقد بود که هیچ کس به قدر مردي که زنش به نیکوکاري شهره باشد غنی نیست

همۀ برکات یک خانواده از وجود زن «: گفت ضرب المثلی عبري می» .شود همه چیز از زن منبعث می«قدیم بود که 

بگذار مردان از گریاندن زنانشان حذر کنند؛ خداوند ..  . .شود؛ لذا بر شوهر است که زن را محترم بدارد ناشی می
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، ادیتور »پیر که ابوت«بخش تلمود، یعنی رسالۀ کوچک در دلکشترین » .آورد قطرات سرشگ آنها را به حساب می

ناشناسی پندیات اخالقی ربنهاي بزرگ یهود در خالل دو قرن قبل و دو قرن بعد از میالد را گردآورد؛ بسیاري از این 

  .کلمات قصار در تمجید از خرد است، و برخی از آنها در بیان معنی خرد

خود ) حیوانی(نیرومند کیست؟ کسی که تمایالت . از همه تعلیم پذیردخردمند کیست؟ آن کس که «: بن ذوما گفت

توانگر کیست؟ . گشاید کسی که بر روح خویش حکمفرماست برتر از کسی است که شهري را می …. را رام سازد

. هنگامی که ثمرة دسترنج خود را برداري، آنگاه خود را نیکبخت بینی …. کسی که به قسمت خویش شادمان باشد

هیچ چیز و هیچ کس را حقیر مشمار، . چه کس سزاوار احترام است؟ کسی که همنوعان خویش را حرمت نهد …

تمامت  …. اي نباشد و هیچ کس نیست که در زمانی به کاري نیاید زیرا هیچ چیز نیست که در مکانی مفید فایده

…. معمر را در میان بخردان به سر بردم و از براي آدمی بهتر از خموشی نیافت

هاي بسیار دارد  گفت هر آن کس که خردش از کردارش فزونتر باشد درختی را ماند که شاخه ربن الیعازر همیشه می

لکن  …. اش به خاك ساید هاي اندك؛ چون بادهاي مخالف وزیدن آغازد، درخت از ریشه به درآید و چهره و ریشه

هایش بسیار؛ در این حال، اگر  هایش اندك باشد و ریشه هآنکه کردارش از خردش فزونتر باشد درختی را ماند که شاخ

  . بادهاي مخالف جملۀ جهان را فرا گیرند، آن درخت را از جایش نجنباند

IV  - زندگی و قانون  

وظیفۀ خطیر گنجانیدن افکار هزار ساله در قالب اصول خالی از ضد و نقیض، حتی براي . تلمود یک اثر هنري نیست

تسلسل و توالی چندین رساله بوضوح غلط است؛ چندین فصل . شکیباي یهودي، بسیار دشوار بودیکصد نفر از فقهاي 

گیرد و ناگهان کالم  اند که ارتباطی با موضوع ندارد؛ موضوعاتی مورد بحث قرار می را باشتباه در رساالتی گنجانیده

حاصل کنکاش علماي دین نیست، بلکه این کتاب . شود اي از سر گرفته می قطع، و بار دیگر بدون مقدمه و قاعده

کلیۀ نظرات ضبط شده و تناقضها اغلب حل نشده به جا مانده است؛ چنان است که گویی ما در . نفس شور آنهاست

هاي علمیۀ یهود را استراق سمع  چشم به هم زدنی فاصلۀ پانزده قرن را پیموده باشیم تا خودمانیترین مباحثات حوزه

اگر به خاطر . گویند ا و مایر و یهوداي هنسی و راب، در بحبوحۀ مناظرات خویش، چه میکنیم و بشنویم که عقیب

مانیم و کاتبان تلمود اقوالی را که بر حسب اتفاق بر زبان این اشخاص و  داشته باشیم که ما به خرمگس معرکه می

اند و از خالل اعصار به  نهادهاند و بی هیچ گونه تسلسل منطقی آنها را پهلوي هم  دیگران جاري شده است قاپیده

اند، بر  توانیم به روشی که براي حل مشکالت اخالقی قوم خود در پیش گرفته اند، آنگاه می سوي ما پرتاب کرده

بازي آنها، اساطیر، علم احکام نجوم، دیوشناسی، خرافات، سحر، معجزات، علم االعداد، رؤیاهاي الهامی و  سفسطه

اند، و باالخره غرور تسلی بخشی که تا ابد بر امیدي  ات مثقالی پندار موهوم اقامه گردیدهخروارها بحثی که براي اثب

  .گذارد رقم غفران بکشیم عقیم مرهم می

اگر شدت این قوانین، موشکافی فضوالنۀ این نظامات، و شدت مجازاتی که خاص مشرق زمینیها براي نقض آنهاست 

خود یهودیان مدعی نبودند که از تمامی این احکام . را چندان به دل بگیریم خاطر ما را آزرده سازد، نباید این موضوع

کنند، و ربنهاي آنها نیز، آنجا که میان تعالیمشان براي کمال و نقاط ضعف بشري فاصله بود، صحایف  پیروي می

ائیل فقط آداب یک اگر بنی اسر«کالم یکی از ربنهاي هوشیار بود که .گرفتند احکام دین را یک در میان نادیده می
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تلمود مجموعۀ قوانینی » .روز سبت را چنانکه باید انجام دهند، منجی آنها فرزند داوود بیدرنگ ظهور خواهد کرد

شد که براي ارشاد مؤمنانی که به فراغ  اي از آراي ربنهاي یهود محسوب می براي اطاعت محض نبود، بلکه مجموعه

تودة مردم مکتب ندیده فقط معدودي از احکام برگزیدة شریعت را اطاعت . کردند گردآوري شده بود بال عبادت می

.کردند می

شد؛ اما این موضوع تا حدي معرف واکنش یهودیان در مقابل  در تلمود اهمیت زیادي به شعایر مذهبی داده می

شعایر . دارندداشتند تا مگر آنها را به دست کشیدن از شریعت وا کوششهایی بود که کلیسا و حکومت مبذول می

مذهبی نشان هویت قوم، علقۀ وحدت و پیوستگی، و نشان هماوردطلبی در برابر جهانی بود که هرگز بخشندگی 

خوریم که حاکی از نفرت نسبت به مسیحیت  در خالل این بیست مجلد کتاب، اینجا و آنجا، به کلماتی برمی. نداشت

ه مالیمت مسیح را به فراموشی سپرده بود و پیروان آیینی لکن این عتاب و خطاب در برابر مسیحیتی است ک. است

رسانید؛ مسیحیتی که در نظر ربنها از یکتاپرستی، یعنی جوهر  را که مسیح امر به اجراي آن کرده بود اذیت و آزار می

ز، به هاي جدال آمی در میان اینهمه ابهامهاي تشریفاتی و ریشه. جدایی ناپذیر آن کیش باستانی، دست کشیده بود

صدها نصایح حکیمانه، دقایق حاکی از کمال درون بینی، و گاهی به عباراتی که عظمت عهد قدیم یا لطافت 

شوخ طبعی غریبی که از خصلتهاي یهود است از سنگینی . خوریم آورد برمی اسرارآمیز عهد جدید را به یاد می

دهد که چگونه موسی در لباس مبدل وارد  یاز قبیل ظریفۀ یکی از ربنها که شرح م. کاهد هاي طویل می موعظه

مکتب عقیبا شد و میان طالب در ردیف آخر مجلس نشست و، از اینکه آن مدرس عالیقدر قوانین متعددي از 

  . کرد که کاتب اصلی آن احکام هرگز به فکرش خطور نکرده بود، متحیر شد مجموعۀ احکام موسی اقتباس می

هر طلبۀ عبرانی هفت سال تمام، هر روز هفت ساعت، . لیم و تربیت یهود بودسال تلمود هستۀ اصلی تع 1400مدت 

سپرد؛  اش می کرد، و از راه گوش و چشم به حافظه رفت، آن را به صداي بلند قرائت می در بحر مطالعۀ آن فرو می

این مورد نیز ساختند، در  درست همان طور که پیروان کنفوسیوس تعالیم پیغمبر خود را به لوح ضمیر منقوش می

روش تعلیم تنها قرائت . یافت ذهن و سیرت شاگرد، بر اثر انضباط مطالعۀ تلمود و رسوخ دانستنیهاي آن، پرورش می

و تکرار نبود، بلکه مناظرة میان معلم و شاگرد، و شاگرد و شاگرد، و اطالق قوانین کهن بر مقتضیات عصر نو نیز به 

ارستها تیزي ذهن و تقویت حافظه بود که در بسیاري از مواردي که صراحت نتیجۀ این مم. کرد این مقصود کمک می

داد و، در عین حال، نیز طبعاً میدان  و تمرکز حواس و پافشاري و دقت ضرورت داشت به فرد یهودي مزیتی می

وي  پذیر یهودي را رام ساخت، از حس فردگرایی تلمود طبع تهیج. ساخت اندیشه و آزادي ذهن وي را محدود می

مانع » یوغ شریعت«شاید . اش خمیرة او را در قالب وفاداري و متانت ریخت جلوگیري کرد، و در میان قوم و خانواده

.از جوالن عقول مالیه شده بود، لکن در پرتو همین شریعت بود که تمامی ملت یهود از ورطۀ فنا رستند

وسیلۀ نجات ملتی بوده است تبعید شده، بینوا، شود، و از این نظر  تملود جز به معیار تاریخ هرگز درك نمی

براي تقویت روحیۀ آن قوم  بابلیآنچه پیامبران یهود هنگام اسارت . ستمکشیده، و در معرض خطر تجزیۀ محض

اینان ناگزیر بودند مناعت نفس را باز یابند، . دادند کرده بودند، ربنها هنگام این پراکندگی به صورتی دامنه دارتر انجام

اي چنین خرد کننده از  نظم را برقرار سازند، ایمان و اصول اخالقی را حفظ کنند، سالمت تن و روان را بعد از تجزیه

ت و به کمک این انضباط قهرمانانه، و این ریشه دوانیدن دوبارة یهودیان آواره در سنت خویش، ثبا. نو پی ریزند

ها، سرانجام دوباره برقرار شد به طوري که هاینه شاعر آلمانی گفت،  وحدت، در طول قرنها اندوه و سرگردانی در قاره

گزیدند ـ حتی اگر حکم کوچنشینهاي  هر جا یهودیان اقامت می. بود» میهنی دستی«تلمود براي این قوم به منزلۀ 
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ر بودند بار دیگر خود را در دنیایی متعلق به خویش رها سازند و، با مخوفی در دل سرزمینهاي بیگانه را داشتند ـ قاد

شگفتی نیست اگر این . تطهیر اذهان و قلوب خویش در اقیانوس شریعت، با پیامبران و ربنهاي خویش محشور شوند

هاي  پاره ی تکه حت. داشتند تر و گوناگونتر از اثر مونتنی است، به جان دوست می کتاب را، که در نظر ما صدبار آشفته

خواندند، و در قرون بعد مبالغ  کردند، بنوبت قطعاتی از این دست نبشتۀ عظیم را می آن را با عشق شدیدي حفظ می

پرداختند تا آن را تمام و کمال به طبع رسانند؛ هنگامی که سالطین و پاپها و پارلمانها آن را ممنوع یا  کالنی می

شنیدند که رویشلین و اراسموس در  ریختند؛ وقتی می اشک حسرت از دیده فرو می سوزانیدند، کردند یا می توقیف می

آمدند؛ و، حتی در عهد خود ما، این کتاب را گرانبهاترین مایملک معابد  اند، به وجد می مقام مدافعه از آن سخن گفته

  .ساختند و منازل، ملجاء و مایۀ تسلی خاطر، و زندان روح یهودي می

  

فصل شانزدهم

  هودیان قرون وسطیی

565 – 1300  

  

I    - جماعات یهودي مشرق زمین  

اسرائیل صاحب شریعتی بود، اما مرز و بومی از خود نداشت؛ صاحب کتابی بود لکن وطنی از خود  اکنون امت بنی

میالدي در قلمرو سالطین ایران قرار داشت، تا  629یک شهر مسیحی بود، تا سال  614اورشلیم تا سال . نداشت

در . کرسی نشین یکی از والیات مسلمین بود 1099بار دیگر مسیحیان بر آنجا حکومت داشتند، سپس تا سال  637

یهودیان براي دفاع آن با مسلمانان متحد شدند؛ هنگامی که آن شهر از . آن سال صلیبیون اورشلیم را محاصره کردند

اي راندند و زنده زنده  رده بودند به درون کنیسهپا درآمد، یهودیانی را که از آن معرکه جان بسالمت به در ب

میالدي به دست صالح الدین ایوبی مسخر شد، نفوس یهودي  1187پس از آنکه اورشلیم دوباره در . سوزانیدند

 1211فلسطین سریعاً رو به افزایش نهاد، و ملک عادل، برادر صالح الدین، مقدم سیصد تن از ربنهاي یهود را که در 

با وصف این، پنجاه و دو سال بعد، موسی بن نخمن، از مؤلفان . ان و فرانسه گریخته بودند گرامی شمرداز انگلست

زیرا بیشترین نفوس اورشلیم را مسلمانان تشکیل . احادیث یهود، فقط عدة معدودي از ساکنان آن شهر را یهودي دید

  .دادند می

گرفتند، عدة آنها در  دند، و گاهی مورد اذیت و آزار قرار میش با وجود اینکه برخی از یهودیان پیرو سایر ادیان می

و ایران همچنان فراوان باقی ماند، و یهودیان این نواحی زندگی فرهنگی و اقتصادي ) عراق(  سوریۀ مسلمان و بابل

ظر پیشواي در امور داخلی، همان طور که شاهان ساسانی اجازه داده بودند، همچنان زیر ن. نیرومندي به وجود آوردند

خلفا ربن یهود را رهبر عموم یهودیان . شدند مند می هاي علمیۀ خویش از خودمختاري بهره مذهبی و مقتدایان حوزه

به گفتۀ مورخ یهودي، بنیامین تودالیی، کلیۀ رعایاي خلیفه . شناختند بابل، ارمنستان، ترکستان، ایران، و یمن می
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به پا خیزند و با کمال احترام ] ی پیشواي مذهبی یهودیان تبعید شدهیعن[پیش پاي امیراالسرا «مکلف بودند که 

اي که نسب خود را  مقام پیشوایی یهودیان در خارج فلسطین سمتی بود موروثی در خانواده» .مراتب ادب به جا آورند

اي نظارت در این قدرت بیشتر جنبۀ سیاسی داشت تا روحانی، و کوشش این دستگاه بر. رسانید به داوود پیامبر می

هاي علمیه پیشواي مذهبی  به بعد بود که رؤساي حوزه 762از سال . کار ربنها منجر به اضمحالل و سقوط آن شد

.کردند و بر شخص وي تسلط داشتند یهودیان را انتخاب می

نیاي مدارس مذهبی یهود در سورا و پومبادیتا براي یهودیان شهرهاي اسالمی، و تا حد کمتري براي یهودیان د

حوزة ] السالم علیه[، خلیفۀ مسلمانان امیرالمؤمنین علی 658در . کردند مسیحیت، عقال و پیشوایان مذهبی تربیت می

علمیۀ سورا را از قید صالحیت پیشواي یهودیان آواره آزاد ساخت؛ در نتیجه، رهبر مذهبی یهود، ماراسحاق، عنوان 

را افتتاح کرد که در تتبعات و فتاوي شرح بابلی به عصر گائونها یا » نیگائو«گائون یا عالیجناب بر خود نهاد و دوران 

همچنانکه حوزة علمیۀ پومبادیتا، به سبب همجواري با بغداد، عواید و اعتبار زیادتري پیدا کرد، . گئونیم اشتهار دارد

ن جهان هر جا به اشکالی در از قرن هفتم تا قرن یازدهم کلیۀ یهودیا. رؤساي آن حوزه نیز لقب گائون بر خود نهادند

هاي حقوقی  فرستادند؛ پاسخ آنها نوشته ها می» گائون«خوردند، مسئله را پیش این  فهم و تفسیر قانون تلمودي بر می

  .جدیدي براي دین یهود به وجود آورد

ا آشفته پیدایش عصر گئونیم مصادف با، و حتی تا حدودي ناشی از، بدعتی بود که اکنون یهودیان مشرق زمین ر

میالدي، هنگامی که سلیمان ـ پیشواي مذهبی یهودیان خارج ـ وفات کرد،  762در . خاطر و پراکنده ساخته بود

عانان بن داوود، برادرزادة وي که حق جانشینی سلیمان را داشت، خود را براي تصدي این مقام آماده کرد، لکن 

دن این مقام را زیر پا گذاشتند و حنانیا برادر کهتر عانان را رؤساي دو حوزة علمیۀ سورا و پومبادیتا اصل موروثی بو

عانان عمل رؤساي آن دو حوزة علمیۀ را تقبیح کرد، به فلسطین گریخت، در آنجا . به پیشوایی یهودیان گماشتند

فقط از  اي تأسیس کرد، و از عموم یهودیان در هر جایی که بودند دعوت کرد تا تلمود را رد کنند و براي خود کنیسه

و ترفیع مقام قرآن در » تسنن«این امر به منزلۀ بازگشت به عقاید صدوقیان، نظیر رد . اسفار خمسه پیروي نمایند

عانان . میان پیروان مذهب تشیع در اسالم، و مانند ترك سنن کاتولیکی و توسل به اناجیل در میان پروتستانها بود

اي  دیگر در طی تفسیري مورد مداقه قرار داد، که معرف پیشرفت متهورانهنیز از این فراتر رفت و اسفار خمسه را بار 

وي به تغییراتی که ربنهاي تلمود از طریق ارائۀ تعابیر توافقی خویش در . در تتبع تحلیلی متن کتاب مقدس بود

ن رو پیروان شریعت موسی وارد ساخته بودند معترض شد، در اجراي دقیق احکام اسفار خمسه اصرار ورزید، و از ای

عانان زبان به ستایش عیسی گشود و او را مرد پارسایی خواند . اشتهار یافتند) »صریح هواخواهان نص«(قرائیموي به 

، هدف عیسی به نظر عانان. که غرضش فقط رد شریعت شفاهی کاتبین و فریسیان بود، نه لغو شریعت مدون موسی

قرائیم در فلسطین و مصر و اسپانیا طرفداران فراوان . تهذیب و تقویت دین یهود بود نه برقرار ساختن دیانتی جدید

در قرن دوازدهم عدة آنها رو به کاهش گذاشت، و امروزه فقط معدودي در ترکیه و نواحی جنوبی روسیه . پیدا کردند

قرائیم قرن نهم، از قرار معلوم، تحت تأثیر افکار معتزله، . در شرف نابودي هستنداند که آنها نیز  و عربستان باقی مانده

اي را که عانان براي تفسیر لفظ به لفظ آیات وضع کرده بود ترك گفته، پیشنهاد نمودند که رستاخیز جسم و  قاعده

یهودیان . ي تلقی شوداي از توصیفات جسمانی خداوند در کتاب مقدس نباید چیزي جز مشتی تعبیرات مجاز پاره

اصیل آیین که معتقد به احادیث بودند نیز به نوبۀ خویش به تفسیر عینی برگشتند و، مانند مسلمانان اصیل آیین 

اي از  پاره. را باید لفظ به لفظ قبول کرد» خداوند در حال نشستن«و یا » دست خدا«اصرار ورزیدند که تعابیري مانند 

معدودي از آزاداندیشان یهود، مانند . م، اعضاي بدن، و ریش خدا را حساب کردندهاي دقیق جس شارحان، اندازه
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در این محیط رفاه اقتصادي، . حیوي البلخی، حتی اسفار خمسه را به عنوان یک شریعت الزام آور مردود شمردند

 .به وجود آورد آزادي مذهبی، و مباحثات روشن و زنده بود که یهودیت اولین حکیم معروف قرون وسطایی خود را

در مصر . میالدي در قریۀ دیالظ از توابع قیوم به دنیا آمد 892به سال ] سعید فیومی[سعدیا بن یوسف الفیومی 

اي با استعداد و  محققاً وي طلبه. به فلسطین و سپس به بابل مهاجرت کرد 915در . بزرگ شد و همانجا وصلت کرد

یا مدیر حوزة » گائون«تصور کرد که جوانی سی و شش ساله مانند وي توان  مدرسی فاضل بود، و گرنه بدشواري می

پس از پی بردن به تجاوزاتی که از طرف پیروان فرقۀ قرائیم و شکاکیت بر حریم یهودیت اصیل . علمیه سورا شود

عنی آیین به عمل آمده بود، وي همان مهمی را وجهۀ همت خویش ساخت که متکلمین دربارة اسالم کرده بودند ـ ی

در دوران زندگی کوتاه سعدیا، که از . خواست نشان دهد که کیش باستانی یهود کامال با عقل و تاریخ توافق دارد

پنجاه تجاوز نکرد، مقادیر عظیمی رساله، بیشتر به عربی، از قلمش تراوش کرد، که از این نظر در تاریخ عقاید 

کتاب دوم وي موسوم به آگرون، . وي نرسیده است یهودیان قرون وسطی هیچ کسی جز موسی بن میمون به پاي

اثر دیگر وي کتاب اللغه است . فرهنگ لغات و اصطالحات یهود به زبان آرامی، شالودة لغت شناسی عبري را ریخت

ترجمۀ عربی وي از عهد قدیم همان است که تا عهد ما مورد استفادة . باشد که کهنسالترین دستور زبان عبري می

شاید بتوان او را بزرگترین مفسر «با تفسیرهاي متعددي که بر اسفار عهد قدیم نوشت . زبان بوده استیهودیان عرب 

کتاب االمانات و االعتقادات یا کتاب اصول عقاید فلسفی و . به شمار آورد» کتاب مقدس در تمام قرون و اعصار

و مدافعه از این کیش در برابر پیروان اي است در بیان حکمت االهی یهود  عبارت از مجموعه) 933(معتقدات وي 

.سایر ادیان

  پذیرد و هم شریعت شفاهی یهود را؛ اما، سعدیا، هم وحی را قبول دارد، هم سنت را، هم شریعت مکتوب موسی را می

کند که به کمک تعقل حقانیت وحی و حدیث ثابت  در عین حال، استدالل و تعقل را نیز قبول دارد و پیشنهاد می

توان چنین فرض کرد که غرض آن نبوده است که افراد  ر جا کتاب مقدس بوضوح با عقل متناقص باشد، میه. شود

. کلیۀ اوصاف انسانیی که به خداوند نسبت داده شده جنبۀ مجازي دارند. بالغ عبارات مزبور را لفظ به لفظ قبول کنند

تصور اینکه خداوند علیم تقوا را . لق علیم استنظم و قانون جهان حاکی از وجود یک خا. خدا شبیه آدمیزاد نیست

شود؛ به همین  بی اجر گذارد گمانی است نامعقول، اما بدیهی است که همواره در این دنیا به تقوا پاداش داده نمی

شاید آالم مردمان متقی در این دنیا . سبب باید دنیاي دیگري باشد تا در آن بیعدالتی آشکار این دنیا جبران شود

به . شوند، تا چون از این دنیا روند، بیدرنگ وارد بهشت شوند اتهایی است براي گناهانی که گاهگاه مرتکب میمجاز

زند، تا بعد از مرگ  همین روال، کامیابیهاي مادي تبهکاران پاداشی براي اعمال نیکی است که گاهگاه از آنها سر می

آیند در  ترین فضایل، کامرانی، و نیکبختی در این دنیا نایل میلکن حتی آنهایی که به عالی. یکسر به دوزخ روانه شوند

کنند که در مقابل این امکانات نامعین و کماالت محدود باید دنیاي بهتري وجود  اعماق قلوب خویش احساس می

چطور امکان داشت علیمی که چنین دنیاي شگفت انگیزي آفریده بگذارد این قبیل آرزوها در ذهن . داشته باشد

سعدیا از علماي االهی مسلمان تقلید کرد و روش آنها را در تفسیر . می مجسم شود بی آنکه تحقق آنها عملی باشدآد

آثار وي به نوبۀ خویش در سراسر عالم یهود اشاعه . کالم و حتی گاهگاهی استدالالت آنها را جزء به جزء اقتباس کرد

اگر به خاطر سعدیا نبود، تورات تقریباً از میان «: که بعدها نوشتیافت و ابن میمون را تحت تأثیر قرار داد، به طوري 

باید اذعان کرد که سعدیا مردي بود تندزبان و مجادلۀ وي با داوود بن زکاي، پیشواي مذهبی یهودیان » .رفت می

. ردود خواند، داوود سعدیا را تکفیر کرد و سعدیا داوود را م930در سال . خارج فلسطین، به یهودیت بابلی لطمه زد

داوود فوت شد و سعدیا پیشواي مذهبی جدیدي براي یهودیان برگزید، لکن پیشواي جدید، به خاطر  940در سال 
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سعدیا فرزند . پیامبر اسالم کرده بود، به دست مسلمانان به قتل رسید] صلی اهللا علیه و آله[اهانتی که به مقام محمد 

یهودیان از فرط نومیدي مصمم شدند . نیز، به همان سبب کشته شد شخص مقتول را جانشین پدر کرد و این جوان

، مقام پیشوایی یهودیان بابلی بعد از هفت قرن به 942که کسی را براي تصدي این مقام تعیین نکنند؛ الجرم، در 

در  تجزیۀ دستگاه خالفت بغداد و تأسیس حکومتهاي مستقل مسلمان. در همان سال سعدیا وفات یافت. پایان رسید

یهودیان بابلی در . مصر، افریقاي شمالی، و اسپانیا عالیق میان یهودیان آسیایی، افریقایی، و اروپایی را تضعیف کرد

و حوزة علمیۀ  1034حوزة علمیۀ سورا در . اسالم شرقی بعد از قرن دهم میالدي سهیم بودند انحطاط اقتصادي

صلیبیون نیز پیوند . به پایان رسید» گائونی«عصر  1040در سال  پومبادیتا چهار سال بعد از این تاریخ تعطیل شد، و

بغداد به دست مغوالن تاراج  1258تر ساختند؛ پس از اینکه در  میان یهودیان بابلی و مصري و اروپایی را گسیخته

.شد، جماعت یهودیان بابلی تقریباً از صحنۀ تاریخ محو شدند

یهودیان مشرق زمین به سرزمینهاي دورتر آسیا، عربستان، مصر، افریقاي  مدتها پیش از بروز این مصایب، بسیاري از

جماعات متعدد یهودیان . نفر بود 23‘000نفوس یهودي سیالن  1165در سال . شمالی، و اروپا مهاجرت کرده بودند

مصر را فتح  میالدي 641عمروبن عاص، هنگامی که در سال. عربستان، با وجود مخالفت پیامبر اسالم، از میان نرفت

هنگامی که نفوس قاهره رو به . کنند در شهر اسکندریه زندگی می» چهل هزار یهودي خرجگزار«کرد، خبرداد که 

یهودیان مصري، تحت رهبري . افزایش نهاد، عدة یهودیان ساکن آن شهر نیز، اعم از اصیل آیین و قرائیم، فزونی یافت

برخوردار بودند، در داد و ستد ثروت هنگفتی به هم زدند، و در سازمان  پیشواي خود نجید یا امیر، از استقالل داخلی

، چهار تن از ربنهاي یهود در بندر 960طبق روایتی، در سال . اداري آن کشور اسالمی به مقام شامخی نایل آمدند

در دریا ضبط کرد، و واقع در ایتالیا به کشتی نشستند، لکن کشتی آنان را یک نفر دریادار اسپانیایی مسلمان » باري«

ربن موسی و فرزندش حنوح را در کورذووا از شهرهاي اسپانیا، ربن شماریا را : آن چهار تن به بندگی فروخته شدند

گویند که هر یک از این ربنها در شهري که فروخته شده بود آزاد  می. در اسکندریه، و ربن حوشیئل را در قیروان

سورا   رود که این چهار تن خود از محققین حوزة علمیۀ معموال تصور می. یل داداي تشک گردید و همانجا حوزة علمیه

به هر حال، این چهار نفر حاصل تحقیقات یهودیان مشرق زمین را به غرب آوردند، . اند، اما این امر مسلم نیست بوده

  .پیمود آرامشی را می و دین یهود، هنگامی که در آسیا رو به انحطاط گذاشته بود، در مصر و اسپانیا دوران

II    - یهودیان اروپا  

در قرون وسطی یهودیان بابل و ایران از طریق ماوراءالنهر و قفقاز خود را به روسیه رسانیدند، از آسیاي صغیر متوجه 

در خود قسطنطنیه و در قلمرو امپراطوري . قسطنطنیه شدند، و از آنجا در ساحل شمالی دریاي سیاه سکونت گزیدند

در یونان، مخصوصاً در ناحیۀ تب، . س، از قرن هشتم تا دوازدهم، دوران کامرانی یهود با اذیت و آزار همراه بودبیزان

یهودیان از . یهودیان صاحب جماعات متعدد معتبر بودند و منسوجات ابریشمی آنها شهرت بسزایی پیدا کرده بود

رت کردند و مسیر دانوب را در پیش گرفتند و خود را به طریق تسالی و تراکیا و مقدونیه به شبه جزیرة بالکان مهاج

یهودیان قبل از . تنی چند از بازرگانان یهودي در قرن دهم از آلمان کوچیدند و به لهستان آمدند. مجارستان رساندند

اي در مس، شپایر، ماینتس، و رمس،  در قرن نهم، ماندگاههاي یهودي عمده. دورة مسیحیت در آلمان بودند

این گروهها به قدري سرگرم داد و ستد و به حدي متحرك بودند . سبورگ، فرانکفورت، و کولونی وجود داشتندسترا

) 1028 – 960(با اینهمه، گرشوم بن یهودا . توانست براي فرهنگ قوم چندان منشأ اثري باشد که وجودشان نمی

و در بین یهودیان آلمانی چنان نفوذي   ت،اي در ماینتس تأسیس کرد، تفسیري به عبري بر تلمود نوش مکتب علمیه
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یافت که مردم مسائل و مشکالت مربوط به شریعت تلمودي را، به جاي آنکه پیش گائونهاي بابلی بفرستند، در محضر 

ملقب به کانکرر   عدة زیادتري با ویلیام اول،. ، جمعی یهودي در انگلستان اقامت داشتند691در  .کردند وي طرح می

آوري عواید مملکتی  انگلستان رفتند و در ابتدا از حمایت نورمانها برخوردار بودند، زیرا تهیۀ سرمایه و جمعبه ) فاتح(

اجتماعات آنها در لندن، ناریچ، یورك، و سایر شهرهاي انگلیسی خارج از حوزة . گرفت به دست آنها صورت می

قی، برزخ میان مسیحیان و یهودیان را فراختر این تفکیک حقو. اختیارات مقامات محلی و فقط تابع شخص شاه بود

  .ساخت و نقش بسزایی در قتل عامهاي یهودیان قرن دوازدهم ایفا کرد

شهرهاي بزرگ   در کلیۀ 600تا سال . در سرزمین گل، بازرگانان خرده پاي یهود از عهد یولیوس قیصر توطن داشتند

ۀ مروونژیان با تعصبی وحشیانه آنها را مورد اذیت و سالطین سلسل. آن خطه کوچنشینهاي یهودي تشکیل شده بود

، شیلپریک فرمان داد که هر کس از آنها به دین مسیح در نیامد، چشمش را 581دادند، چنانکه، در  آزار قرار می

و  کرد، از آنجا که این جماعت کشاورزان آمیزي دربارة آنها اجرا می شارلمانی، در عین حال که قوانین تبعیض. درآورند

مند  صنعتگران و بازرگانان و متخصصان امور مالی و پزشکانی مفید و بیباك بودند، آنها را از حمایت خویش بهره

، طبق خبري که در 787در سال . ساخت و حتی یک نفر یهودي را به سمت پزشک مخصوص خود استخدام کرد

هود در اقلیم فرانکها، خانوادة کالونیموس را به منظور تشویق و ترویج تحقیقات و علوم ی  صحت آن تردید است، وي،

، شارلمانی یک نفر یهودي را به عنوان دیلماج یا مترجم به اتفاق سفیر خود نزد 797در . از لوکا به شهر ماینتس آورد

داد از آن نظر به یهودیان رغبت داشت که آنها را محرکان ) پرهیزکار(لویی اول، ملقب به لوپیو . الرشید فرستاد هارون

هاي  علی رغم افسانه. دانست، و به همین سبب نیز فردي را مأمور حفظ و حراست حقوق آنان کرده بود و ستد می

آمیز، فقدان صالحیتهاي حقوقی، و اذیتهاي جزئی اتفاقی، یهودیان فرانسه در خالل قرون نهم و دهم از  خصومت

ن اروپایی هرگز قبل از وقوع انقالب کبیر فرانسه به چشم چنان رفاه و آرامشی برخوردار بودند که نظیر آن را یهودیا

  . ندیده بودند

مخصوصاً در . در سراسر خاك ایتالیا، از ترانی تا ونیز و میالن، همه جا کوچنشینهاي یهودي کوچکی وجود داشت

ر دانشگاه آن شهر پادوا عدة یهودیان بسیار زیاد بود، و شاید همین امر بود که به توسعۀ نهضت طرفداران ابن رشد د

در سالرنو، یعنی موطن اولین مدرسۀ علمی پزشکی قرون وسطایی در دنیاي مسیحیت التینی، ششصد . کمک کرد

در دربار امپراطور . روند نفر یهودي مقیم بودند که چند تن از آنها در شمار مشهورترین پزشکان جهان به شمار می

، در بین کارگزاران )1181 - 1159(بودند، و پاپ آلکساندر سوم  فردریک دوم، واقع در فودجا، چند عالم یهودي

خویش، به چند نفر یهودي مقامهاي شامخی واگذار کرده بود، اما فردریک بعدها، در اتخاذ اقداماتی ظالمانه علیه 

.یهودیان ایتالیا، با پاپ گرگوریوس نهم همدست شد

بعد  .رساندند میخواندند، و نسبشان را به قبیلۀ شاهی یهودا  می )سفارادیها(= » سفردیم«یهودیان اسپانیایی خود را 

سلطان ویزیگوت به مذهب ارتدوکس مسیحی درآمد، حکومت یا دستگاه مقتدر ) 601 - 586(از آنکه رکاردشاه 

یهودیان از تصدي مقامهاي دولتی و وصلت . تر سازد هودي سختکلیساي اسپانیا متحد شد تا روزگار را بر جماعات ی

که یا مسیحی ) 613(سیسبوت شاه به عموم یهودیان فرمان داد . با مسیحیان و داشتن غالمان مسیحی محروم شدند

، شوراي تولدو چنین نظر 633شوند، یا به مهاجرت تن در دهند؛ جانشین وي این فرمان را لغو کرد، ولی، در سال 

اد که یهودیانی را که به غسل تعمید تن در داده ولی بعداً به آیین یهود برگشته بودند، باید از کودکانشان جدا د

، چینتیالشاه بار دیگر فرمان سیسبوت را زنده 638در سال . ساخت و به غالمی در معرض خرید و فروش قرار داد
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را از حق مالکیت اراضی محروم، و هر گونه معامالت  ، سلطان دیگر ویزیگوتها، اژیکا، یهودیان693کرد؛ در سال 

به همین سبب بود که چون اعراب و مورها بر شبه جزیزة اسپانیا هجوم . بازرگانی بین یهود و مسیحی را ممنوع کرد

  .، یهودیان در همه جا و به هر حال به ایشان مدد رسانیدند)711(بردند 

پنجاه هزار یهودي از آسیا و . یره بیفزایند، از همه جا مهاجر قبول کردندفاتحین، به منظور آنکه بر نفوس آن شبه جز

از آنجا که . دادند اي از شهرها مانند لوثنا را یهودیان تشکیل می افریقا به کشور روي آوردند؛ تمامی سکنۀ پاره

عم از کشاورزي، صنعت، اي ا یهودیان کشور اسپانیاي مسلمان از تمام محظورات اقتصادي رهایی یافتند؛ در هر رشته

: هاي مختلف وارد شدند؛ طرز لباس پوشیدن، زبان، و آداب و رسوم اعراب را اقتباس کردند امور مالی ، و پیشه

لباسهاي حریر بر تن کردند، عمامه بر سر گذاشتند، در کالسکه سوار شدند، طوري که تقریباً تشخیص میان آنها و 

چند نفر از یهودیان پزشک درباري شدند، و یکی از آنان به . بسیار دشوار شدپسر عمهاي سامی نژادشان ـ اعراب ـ 

.وزارت بزرگترین خلیفۀ مسلمانان قرطبه نایل آمد

الملک در قرن  در دربار عبدالرحمان سوم همان مقامی را یافت که خواجه نظام) 970 – 915(حسداي بن شپروط 

پدرش به . مان خانوادة ثروتمند و تربیت یافتۀ ابن عزرا به دنیا آمدحسداي در دا. بعد پیش ملکشاه سلجوقی پیدا کرد

حسداي در قرطبه به تحصیل پزشکی و سایر علوم طبیعی . گذرانید تدریس زبانهاي عبري، عربی، و التینی روزگار می

اهراً در پرداخت، بیماریهاي خلیفه را مداوا کرد، در مسائل سیاسی صاحب چنان مهارت و رأي استواري شد که ظ

گذشته از آن، مسئولیتهاي خطیر روزافزونی دربارة رتق . بیست و پنج سالگی او را به خدمات سیاسی منصوب کردند

وي هیچ عنوان رسمی نداشت، زیرا خلیفه مایل نبود رسماً با اعطاي . و فتق امور مالی و بازرگانی به وي تفویض شد

د؛ لکن حسداي در انجام وظایف عدیدة خویش چنان حسن تدبیر مقام وزارت به شخص وي دشمنی مردم را برانگیز

وي مشوق فراگرفتن علوم و ادبیات . کرد نشان می داد که دوستی اعراب و یهودیان و مسیحیان را به یکسان جلب می

ر بود، براي دانش پژوهان هزینۀ تحصیلی و کتاب مقرر کرد، و جماعتی از شاعران و دانشمندان و فالسفه را به دو

  .هنگامی که وي از دنیا رفت، مسلمانان در تجلیل نامش بر یهودیان پیشدستی جستند. خویش گردآورد

در اشبیلیه . رسیدند در سایر مراکز اسپانیاي مسلمان نیز رجالی نظیر حسداي پیدا شدند که شاید به اهمیت وي نمی

خویش دعوت کرد و به وي عنوان امیر عطا  المعتمد منجم و محقق یهودي، اسحاق بن باروخ، را به دربار) سویل(

در غرناطه، شموئیل هالوي بن نقدال از لحاظ قدرت و خرد به پاي . فرمود و او را ربن اعظم کلیۀ یهودیان آن شهر کرد

این دانشمند یهودي، که در شهر قرطبه به دنیا . حسداي بن شپروط رسید، و از نظر دانش بمراتب از وي برتر شد

همانجا پرورش یافت، تحقیق دربارة تلمود را با ادبیات عرب توأم ساخت؛ در عین حال از راه فروش  و) 993(آمد 

هنگامی که قرطبه به دست بربرها افتاد، وي به شهر ماالگا نقل مکان کرد و در آنجا، از راه . گذرانید ادویه روزگار می

رفتند، بر درآمد ناچیز خویش  ه به دادخواهی مینوشتن دادخواست براي کسانی که به حضور ملک حبوس امیر غرناط

وزیر ملک، که از خط و انشاي این دادخواستها در شگفت شده بود، پیش شموئیل رفت و او را با خود به . افزود می

دیري نگذشته بود که شموئیل مشاور وي شد، تا جایی که وزیر . غرناطه آورد و دبیر دیوان خویش در الحمراء کرد

 1027در سال » .رسید داد، انگار که صداي خداوند به گوش می وقتی شموئیل دربارة امري نظر می«: تگف ملک می

که وزیر درگذشت، بنا به وصیتش، شموئیل جانشین او گردید ـ و شموئیل تنها یهودیی بود که در یک کشور اسالمی 

بود، زیرا در قرن یازدهم نیمی از نفوس آن این امر در غرناطه بیشتر امکان پذیر . آشکارا نام و منصب وزارت داشت

دیري نگذشته بود که اعراب این حسن انتخاب را تحسین کردند، زیرا در دوران . دادند شهر را یهودیان تشکیل می
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خود وي عالمی محقق، . وزارت شموئیل، آن قلمرو کوچک، از لحاظ فرهنگی و سیاسی و مالی در حال پیشرفت بود

دربارة دستور ) بیشتر به زبان عبري(ریاضیدان، و به هفت زبان مختلف آشنا بود؛ بیست رساله شناس،  شاعر، ستاره

وي هر چه . اي بر تلمود، و گلچینی از ادبیات عبري گردآورد زبان نگاشت و چندین مجموعۀ شعر و حکمت، مقدمه

تی رهانید؛ هزینۀ طالب جوان را داشت با دیگر شاعران در طبق اخالص نهاد و ابن جبرون شاعر و حکیم را از بدبخ

در عین حال که وزیر ملک حبوس بود، سمت . فراهم ساخت و به جماعات یهودي سه قارة عالم مدد مالی رسانید

یهودیان، به پاس این همه خدمات، به او عنوان . گفت ربنی یهودیان را نیز بر عهده داشت و دربارة تلمود درس می

، فرزندش یوسف بن نقدال را به جانشینی )1055(هنگامی که شموئیل درگذشت . ه بودندنجید یا امیر اسرائیلیان داد

.وي به وزارت ملک و امارت امت یهود برگزیدند

ترین و پرثمرترین دوران تاریخ  قرون دهم، یازدهم، و دوازدهم عصر طالیی یهودیت اسپانیایی و همچنین فرخنده

، یکی از چهار تن ربن مهاجري که )965فتـ (ی که موسی بن حنوخ هنگام. شود یهودیان قرون وسطی محسوب می

به کشتی نشسته بودند، در قرطبه از قید بندگی آزاد شد، در همین شهر به کمک حسداي حوزة » باري«در بندر 

هاي علمیۀ همانندي در لوثنا،  حوزه. اي تأسیس کرد که بزودي رهبري فکري جهان یهود را به چنگ آورد علمیه

و در حالی که مکتبهاي یهودیان مشرق زمین تقریباً تمام  …، و غرناطه تأسیس شد؛ )برشلونه(دو، بارسلون تول

هاي علمیۀ اسپانیا تدریس ادبیات، موسیقی، ریاضیات،  کوشش خویش را صرف تعالیم مذهبی کرده بودند، این حوزه

این قبیل تعلیم و تربیت به طبقات عالیۀ یهودیان  .شناسی، طب، و حکمت را نیز بر برنامۀ تعالیم خود افزودند ستاره

بخشید که در آن ایام نظیرش فقط در بین مسلمانها،  اسپانیا همان وسعت و عمق معلومات و همان آراستگیی را می

در آن روزگار، بی اطالعی از تاریخ، علوم طبیعی، حکمت، و شعر براي اغنیا . بیزانسیها، و چینیان معاصر وجود داشت

یک طبقۀ اشرافی یهودي به وجود آمد که به وجود زنان زیباروي . شد صاحبان مناصب سیاسی خفتی محسوب می یا

اي بیش از حد به برتري خود آگاه بودند، لکن اعتقاد آنان به این امر که تولد در  فخر می کرد؛ شاید افراد چنین طبقه

  .کرد ي و فضیلت است نخوت ایشان را جبران میاي بنام و متمکن خود تعهدي براي جوانمرد دامان خانواده

کاردانی یوسف در وزارت . توان از تاریخ قتل یوسف بن نقدال به بعد دانست دورة انحطاط یهودیت اسپانیایی را می

ملک حبوس به قدر پدرش بود، لکن آن حسن تدبیر توأم با فروتنی شموئیل را نداشت تا بتواند نیمی از رعایاي ملک 

با همان . یوسف تمامی قدرت را در دست خویش داشت. راب مسلمان بودند تحت سیطرة خود نگاه داردرا که اع

در . شایعۀ بیدینی او بر سر زبانها بود. گرفت پوشید و قرآن را به سخره می حشمتی که خاص ملک بود لباس می

ودي را در غرناطه قتل عام و اموال آنها اعراب و بربرها علم طغیان برافراشتند، یوسف را مصلوب و چهار هزار یه 1066

بیست سال بعد از این . بقیۀ یهودیان مجبور شدند اراضی خود را بفروشند و به مهاجرت تن در دهند. را تاراج کردند

کشید، از افریقا قدم به خاك اسپانیا گذاشتند، و دوران  واقعه، مرابطون، که اخگر اصیل آیینی در نهادشان زبانه می

یکی از فقهاي مسلمان اعالم داشت که یهودیان به حضرت . وافقت بین مسلمانان اسپانیا و یهودیان به سر آمدطویل م

وعده داده بودند که اگر پانصد سال بعد از هجرت، مسیحایی که عموم یهودیان چشم به ] صلی اهللا علیه و آله[محمد 

به سر  1107ق برآورد مسلمانان، این پنج قرن در راهش بودند ظهور نکرده باشد، همگی اسالم خواهند آورد، طب

امیر یوسف حکم کرد که کلیۀ یهودیان اسپانیا باید به دین اسالم مشرف شوند، اما در برابر پرداخت جزیۀ . آمد می

هنگامی که موحدون بر مراکش و اسپانیاي مسلمان دست یافتند و جانشین . سنگینی آنها را از این امر معاف کرد

، به یهودیان و عیسویان همان دو شقی را پیشنهاد کردند که سلطان ویزیگوتها ، سیسبوت، )1148(شدند  مرابطون

به بیان دیگر، یا ترك آیین اجدادي، یا : سال قبل از این، یهودیان را در انتخاب یکی از آن دو مختار کرده بود 535
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ري از آنها به دنبال مسیحیان به صفحات شمالی بسیاري از یهودیان بدروغ اسالم آوردند و بسیا. قبول مهاجرت

.اسپانیا کوچ کردند

در آن نواحی، یهودیان در ابتدا از مداراي سلطانی نظر بلند برخوردار شدند که عنایات وي درست همسنگ چیزي 

ستیل، آلفونسو ششم و جانشین وي آلفونسو هفتم، شاهان کا. بود که چهار قرن زیر سلطۀ حکام مسلمان دیده بودند

با یهودیان در نهایت مالطفت رفتار کردند و مسیحی و یهودي را از لحاظ قانونی برابر دانستند؛ چون در تولدو، که 

در . ، آن را به شدت تمام فرو نشاندند)1107(اي ضد یهود برپا شد  نفر یهودي سکونت داشتند ، غایله 72‘000

ن یهود و مسیحی حکمفرما بود، به طوري که پادشاه آن ناحیه، آراگون نیز مدت یک قرن توافق همانندي میان دو دی

جیمز اول، از یهودیان دعوت کرد تا در مایورکا، کاتالونیا، و والنسیا سکونت گزینند، و در بسیاري موارد به مهاجران 

گ خویش داشتند در بارسلون، در قرن دوازدهم، یهودیان بازرگانی را در چن. هاي رایگان بخشید یهودي زمینها و خانه

یهودیان اسپانیاي مسلمان مشمول مالیاتهاي گزاف بودند، لکن . و یک سوم زمینهاي مزروع به آنها تعلق داشت

میان مسیحیان و یهودیان و مسلمانان داد و . زندگانی آنها رونقی بسزا داشت و در امور داخلی خویش مستقل بودند

رسید، میان افراد هر سه جمعیت، تحف و هدایایی  عمومی آنها فرا می هنگامی که اعیاد. گرفت ستد آزادانه صورت می

از . کرد گاهگاهی یکی از شاهان مبلغی براي ساختمان یک کنیسۀ یهود از کیسۀ فتوت خویش بذل می. شد مبادله می

اهی ، یهودیان در ممالک مسیحی اسپانیا صاحب مقامات شامخ مالی و مناصب سیاسی و گ1492تا حتی  1085سال 

وار انباز  در اثناي قرون دوازدهم و سیزدهم، روحانیت مسیحی نیز در این دوستی مسیحی. متصدي مقام وزارت بودند

. شدند

یهودا بن عزرا پیشکار کاخ  1149در سال . در بین خود یهودیان بروز کرد) عدم تساهل(اولین غائلۀ نارواداري مذهبی 

. قدرت ولینعمت خود براي مبارزه با یهودیان قرائیم ساکن تولدو استفاده کردآلفونسو هفتم، شاه لئون و کاستیل، از 

. تفصیل واقعه بر ما تاریک است، لکن از آن تاریخ فرقۀ قرائیم اسپانیا، که روزي عدة آنها نسبتاً زیاد بود، نابود شدند

. از چنگ مورها به در آورند، برخی از صلیبیون مسیحی پا به خاك اسپانیا نهادند تا آن خطه را 1212در سال 

جماعتی بر یهودیان تولدو هجوم بردند و بسیاري از . رویهمرفته این فاتحان جدید با یهودیان بخوشی رفتار کردند

. آنها را به قتل رساندند، اما مسیحیان شهر در مقام مدافعه از همشهریان خود قیام کرده، مانع اذیت و آزار آنان شدند

تصویب کرد، قانونی براي جلوگیري از اعمال ضد یهود  1265اي که به سال  کاستیل، در قانون نامهآلفونسو دهم، شاه 

در خالل این احوال، آلفونسو یک نفر پزشک و خزانه . به موقع اجرا درنیامد 1348گنجانید، لکن آن قوانین تا سال 

تسلیم کرد تا آنها را مبدل به ) اشبیلیه(دار یهودي را استخدام و سه تا از مساجد مسلمین را به یهودیان سویل 

کنیسه نمایند، و خود از پرتو حشمتی که محققان یهودي و مسلمان در دوران سلطنت مساعد وي فراهم ساخته 

. ، لشکرکشیهاي پذرو سوم، شاه آراگون، مستلزم اخذ مالیاتهاي بسیار گزاف بود1276در سال . ور گردید بودند بهره

بر اثر شورش اشراف و شهرهاي آراگون علیه دستگاه . ن دیگر از مأموران وي همگی یهودي بودندوزیر مالیه و چند ت

شد که به ) 1283( کورتسسلطنت، پذرو مجبور به انفصال دستیاران یهودي خویش از خدمت و تصویب تصمیم 

عصر نارواداري مذهبی هنگامی پایان یافت که، به . کرد ا در خدمات دولتی ممنوع میموجب آن استخدام یهودیان ر

، مقرر شد هر فرد یهودي نشان خاصی بر خود بزند، نفوس یهودي از )1313(موجب فرمان شوراي روحانیون زامورا 

مسیحی را  مسیحی جدا شوند، و مسیحیان حق استخدام پزشکان یهودي یا یهودیان حق استخدام خدمتکاران

  . نداشته باشند
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III   - زندگی یهود در جهان مسیحیت  

  دولت – 1

به استثناي پالرمو و معدودي از شهرهاي اسپانیا، در هیچ یک از شهرهاي مسیحیت قرون وسطی مقرر نبود که 

ی، و وحدت نفوس یهودي آنها از سایر مردم تفکیک شوند؛ لکن یهودیان معموال از لحاظ فراغت اجتماعی، تأمین جان

یهود بود   کنیسه مرکز جغرافیایی، اجتماعی، و اقتصادي محلۀ. کردند مذهبی به طور ارادي جدا از دیگران زندگی می

شدند، و  در نتیجه، جماعات بسیار زیادي در یک نقطه متمرکز می. کرد و اکثر منازل یهود را به طرف خود جلب می

در اسپانیا مناطق یهودي نشین، هم شامل کاخهاي . یان آور بودهمین امر از لحاظ بهداشت عمومی و خصوصی ز

هاي کثیف  هاي مخروبه، و حال آنکه منازل یهودیان دیگر مناطق اروپا عبارت از خانه ها و خانه مجلل بود و هم زاغه

. محقر بود

اند، اجتماعات  تصابات داشتهبا پذیرفتن این واقعیت که در همه جاي دنیا همواره اغنیا نفوذ بیشتري در انتخابات و ان

افراد جماعتی که معموال به . یهود عبارت بود از کوچنشینهاي نیمه دموکراتیک در دنیایی پر از حکومتهاي پادشاهی

گروه اندکی از ریش سفیدان منتخب، . کردند پرداختند ربنها و خدام آن کنیسه را خود انتخاب می کنیسه مالیات می

دادند که از وظایف آن وضع مالیاتها، تعیین قیمتها، اجراي عدالت، و  محلی را تشکیل میمجلس بث دین یا دادگاه 

. شد صدور احکامی دربارة موضوعات تغذیه، رقص، اصول اخالقی و پوشاك بود، که تمامی آنها نیز همیشه رعایت نمی

ن مأمورانی را به اجراي فرمانهاي دادگاه مزبور اختیار داشت که هر یهودي متخلف از قانون را محاکمه کند و همچنی

صدور حکم مجازات مرگ تقریباً نه . شد کیفر آنها از جریمۀ نقدي شروع و به تکفیر یا تبعید ختم می. خود بگمارد

؛ به جاي چنین کیفري، معموال دادگاه یهود از حرم یا طرد و تکفیر »بث دین«مرسوم بود و نه در حوزة صالحیت 

خواندند، نفرین  ن معنی که متخلف را که در مجلس باشکوه و موحشی رسماً مقصر میکرد، به ای استفاده می

کردند، و شمعهایی را که در مجلس افروخته بودند یک یک ، به نشانۀ درگذشت روحی شخص مقصر، خاموش  می

در هر دو دیانت  مانند مسیحیان، بارها از طرد و تکفیر استمداد جستند، به همین سبب بود که  یهودیان،. کردند می

دادند، از حقوق  ربنها، مانند کلیساهاي مسیحی، بدعتگذاران را آزار می. طرد و تکفیر رعب و تأثیر خود را از دست داد

  . سوزاندند کردند، و در موارد نادري کتابهاي آنها را می اجتماعی محروم می

اه بود؛ این جامعه، در برابر منشوري که حقوق تنها ارباب آن شخص ش. معموال جامعۀ یهود تابع مقامات محلی نبود

بعدها جامعۀ یهود عین . رساند کرد، به دلخواه خود، به خزانۀ وي کمک مالی می مذهبی و اقتصادیشان را حفظ می

با اینهمه، یهودیان تابع . این کمک را به بخشها و گروههاي آزادي یافته اعمال کرد تا استقالل آنها را تسجیل کند

قانون کشور قانونی الزامی «: گفت تلمود می. کردند مملکتی بودند و اطاعت از قوانین را قیدي اخالقی تلقی می قوانین

براي رفاه حکومت دعا کنید، زیرا اگر به خاطر ترس از حکومت نبود، افراد یکدیگر «: گفت  عبارت دیگري می» .است

، %)33حداکثر تا (کرد، از دارایی  یا مالیاتی سرانه اخذ می حکومت از هر فرد یهودي باج» .بلعیدند را زنده زنده می

شد  به عالوه هر وقت براي جنگی تدارك دیده می. گرفت گوشت، شراب، جواهرات، صادرات، و واردات آنها مالیات می

لغی کرد، یهودیان موظف بودند براي این گونه مخارج مبا یا تاجگذاري بود یا شاه از محلی به محل دیگر سفر می

یهودیان انگلیس، که عدة آنها در قرن دوازدهم فقط ربعی از یکصدم نفوس . از کیسۀ فتوت خود بپردازند» داوطلبانه«

همین جماعت یک چهارم عوارضی را که . پرداختند تمام مملکت بود، هشت درصد مجموع مالیاتهاي کشور را می

www.IrPDF.com



٢٠۵٧

و وقتی ریچارد به دست . ضرورت داشت فراهم کردند) شیردل(براي جنگ صلیبی ریچارد اول، ملقب به الین هارتد 

مارك فدیه دادند، یعنی سه برابر مبلغی که شهر لندن براي این منظور داده  5000آلمانها اسیر شد، براي آزادیش 

بایست مبالغی براي  همچنین فرد یهودي مکلف به پرداخت مالیاتهایی به جامعۀ خودش بود و در مواقع معین می. بود

. گیري مستمندان و تعلیم و تربیت و حمایت از یهودیان فلسطین، که در معرض زجر و آزار قرار داشتند، بپردازددست

طبق قوانین  یهودیانش را ضبط کند، زیرا، «هر آن ممکن بود که شاه به علتی، یا بدون علت، بخشی یا تمامی اموال 

کرد، قراردادي که وي با اتباع یهود براي  هی فوت میهنگامی که شا. وي بودند» رعیت«فئودالی، کلیۀ یهودیان 

جانشین وي فقط در ازاي هدیۀ نظرگیري حاضر به تجدید چنین قراردادي بود، . شد حمایت آنان بسته بود فسخ می

، آلبرشت سوم، مارگراو 1463در . شد از یک سوم مجموع دارایی کلیۀ یهودیان مملکت و گاهی این هدیه عبارت می

تواند، بر وفق رسم دیرینه، یا تمامی  می«براندنبورگ، اعالم داشت که هر یک از سالطین جدید آلمان  )مرزدار(

برکتن، حقوقدان » .یهودیان را بسوزاند، یا بر آنها رحم آورده، به جانشان امان دهد و یک سوم از دارایی آنها را بگیرد

تواند هیچ چیز از  فرد یهودي نمی«: ي چنین خالصه کردا بزرگ انگلیسی قرن سیزدهم، این نکته را به عبارت ساده

» .خود داشته باشد، زیرا هر چه وي به دست آورد براي خود وي نیست، بلکه تعلق به سلطان دارد

  اقتصاد – 2

یهودیان به طور کلی، یا از لحاظ حقوقی، از تملک . شد موانع اقتصادي نیز بر این ناراحتیهاي سیاسی افزوده می

منع نشده بودند، به طوري که در قرون وسطی هر چند یک بار یهودیان اراضی وسیعی را در اسپانیاي مسلمان اراضی 

لکن مقتضیات، این گونه مالکیت را بیش از . یا مسیحی، سیسیل، سیلزي، لهستان، انگلیس، و فرانسه مالک بودند

مان مسیحی و قوانین یهود اجیر کردن از آنجا که قوانین مسیحی مزدور ساختن غال. ساخت پیش غیر عملی می

وري از اراضی خویش کارگران آزاد را استخدام  بندگان یهودي را ممنوع ساخته بود، فرد یهودي ناگزیر بود براي بهره

قوانین یهودي کار در روز شنبه را براي . کند، که پیدا کردن آنها کاري دشوار و نگاه داشتن آنها عملی پر خرج بود

قانون . کرد این قبیل فراغتها گرفتاریهایی ایجاد می. کرد و قوانین مسیحی کار در روز یکشنبه را منع می فرد یهودي

کرد، زیرا  یا رسم فئودالی، به دست آوردن هر گونه مقامی در تشکیالت فئودالی را براي فرد یهودي غیر ممکن می

سوگند وفاداري یاد نماید و حاضر به خدمات  تصدي این گونه مقامات مستلزم آن بود که شخص به رسم مسیحیان

سیسبوت، . نبودند  اما، به حکم قوانین تقریباً کلیۀ کشورهاي مسیحی، یهودیان مجاز به حمل اسلحه. لشکري باشد

هایی را که اسالف وي براي واگذاري زمین به  نامه شاه ویزیگوت اسپانیا، در دوران فرمانروایی خویش، کلیۀ اجازه

اژیکا، سلطان دیگر این سلسله، کلیۀ زمینهاي متعلق به یهود را که زمانی در تصرف . اده بودند لغو کردیهودیان د

بعد از . کورتس واالذولیذ فروش اراضی را به یهودیان ممنوع ساخت 1293اعالم کرد و در » ملک عام«مسیحیان بود 

دیدند، از خرید اراضی و امالك یا توطن  خراج میقرن نهم، از آنجا که یهودیان خود را پیوسته در معرض هجوم یا ا

کلیۀ این شرایط یهودیان را از کار زراعت دلسرد و به زندگی شهري و اشتغال . جستند در مناطق روستایی دوري می

.به صناعت، بازرگانی، و امور مالی راغب کرد

ر واقع، در چندین مورد، فنون مربوط به در خاور نزدیک و نواحی جنوبی اروپا، یهودیان در صناعت فعال بودند و، د

بنیامین تودالیی، مورخ یهودي، . صنایع دستی پیشرفته را از جهان اسالم و بیزانس به سرزمینهاي غرب منتقل کردند

یهودیان مقیم مصر و یونان از نظر برتري . گران یهود را در انطاکیه و صور مشغول کار دیده بود صدها نفر از شیشه

وان و قالبدوزیهایشان اشتهار فراوانی داشتند؛ حتی بعداً در قرن سیزدهم نیز فردریک دوم براي ادارة منسوجات ال
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در آنجا و در سایر نقاط، یهودیان به صنایع فلزي، بویژه . صنعت ابریشم خود در سیسیل از یهودیان استمداد جست

در نواحی جنوبی اروپا، . کردند کورنوال کار می در معادن قلعی 1290زرگري و جواهرسازي، اشتغال داشتند و تا سال 

اما در . کردند صنعتگران یهودي در اصناف نیرومندي متشکل شده بودند و با صنعتگران اروپایی بخوبی رقابت می

کشورهاي مختلف، یکی پس از دیگري، مانع از . اروپاي شمالی بسیاري از مشاغل به انحصار اصناف مسیحی درآمد

افراد یهودي به عنوان آهنگر، درودگر، درزیگر، کفشگر، آسیابان، نانوا، یا پزشک به خدمت کارفرمایان  شدند که آن می

مسیحی در بیایند یا در بازارها به کار فروش شراب، آرد، کره، یا روغن بپردازند یا در جایی جز محلۀ یهودیان حق 

  .خریدن خانۀ مسکونی داشته باشند

راب، ربن تلمودي بزرگ یهودیان بابلی، . همه سو در تنگنا بودند، متوجه داد و ستد شدند یهودیان، که بدین منوال از

با یکصد اشرفی تجارت کنید، استطاعت خرید گوشت «: به پیروان خویش اندرزي زیرکانه داده بود به این مضمون که

ن است نان و نمکی عاید شما و شراب را خواهید داشت؛ همان مبلغ را در کشاورزي به کار اندازید، حداکثر ممک

بازرگانی . اي سرشناس بود دستفروش یهودي در هر شهر و قصبه، و بازرگان یهودي در هر بازار مکاره» .شود

  .المللی قبل از قرن یازدهم در تخصص، بلکه تقریباً در انحصار آنها بود بین

کرد، و در اغلب موارد خود آنها همراه  دریاها عبور میها، کاروانها، و کشتیهاي آنها از بیابانها، کوهستانها، و  باروبنه

هایی بودند که رشتۀ داد و ستد را بین عالم  جماعات یهودي در حکم حلقه. رفتند کاالهاي خویش به سفر می

قسمت اعظم خرید و فروش برده . کردند مسیحی و اسالم، میان اروپا و آسیا، و بین کشورهاي اسالو و غرب برقرار می

شکیبایی و مهارتی که در فراگرفتن زبانها داشتند، درك زبان عبري، تشابه رسوم و . ت آنان صورت می گرفتبه دس

قوانینی که در میان جماعات کامال پراکندة یهود وجود داشت، و غریب نوازي محلۀ یهودي نشین هر شهر نسبت به 

یامین تودالیی، تاریخنویس یهودي، نیمی از جهان به همین خاطر بود که بن.رسانید هر یهودي بیگانه به آنها مدد می

میالدي از طرف دستگاه خالفت بغداد کار  870ابن خردادبه، که در . را زیر پا نهاد و هیچ جا احساس غربت نکرد

پیک و چاپارها را زیر نظر داشت، در کتاب خویش موسوم به المسالک و الممالک از بازرگانی یهودي نام برده است 

کردند؛ وي خط سیر دریایی و زمینی آنها  انهاي فارسی، یونانی، عربی، فرانسه، اسپانیایی، و اسالوي گفتگو میکه به زب

این بازرگانان به همراه خویش خواجگان، . از اسپانیا و ایتالیا تا به مصر، هندوستان، و چین را توصیف کرده است

بردند و، در عوض، مشک، صبر زرد،  به خاور دور میهاي زربفت، پوستهاي نفیس، و شمشیرهایی  بردگان، پارچه

تسخیر اورشلیم به دست صلیبیون، و فتح مدیترانه به وسیلۀ ناوهاي ونیز و . آوردند کافور، ادویه و حریر همراه می

هم جنووا، به سوداگران ایتالیایی در مقابل بازرگانان یهودي مزیتی بخشید؛ و رهبري یهود در عالم تجارت با قرن یازد

حکومت ونیز، حتی قبل از جنگهاي صلیبی، حمل و نقل کاالهاي بازرگانی یهودي را در کشتیهاي ونیزي . سپري شد

اندکی پس از این واقعه، اتحادیۀ هانسایی بنادر دریاي شمال و دریاي بالتیک خود را به روي . ممنوع ساخته بود

بود که بازرگانی یهود بیشتر جنبۀ داخلی داشت و،  در قرن دوازدهم کار به جایی رسیده. سوداگران یهودي بست

ساخت،  حتی در همین قلمرو تنگ نیز، از همه طرف، با قوانینی که یهودیان را از فروش کاالهایی گوناگون منع می

. محدود بود

موال غیر در یک محیط خصومت آمیز که تجاوز عامۀ مردم ممکن بود ا. این بود که یهودیان به امور مالی روي آوردند

منقول ایشان را نابود کند و آز سلطانی این قبیل مایملک آنان را توقیف سازد، یهودیان به اجبار به این نتیجه 

در آغاز . رسیدند که پس اندازهایشان باید به صورتی درآید که بتوان بآسانی آن را حرکت داد و تبدیل به پول کرد
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کردند،  گذاري در معامالت بازرگانی پول قبول می از سایر مردم براي سرمایه  کردند، بعداً صرفاً به کار صرافی اکتفا می

اسفار خمسه و تلمود چنین عملی را در میان یهودیان مجاز ندانسته بود، . گرفتند و سپس در ازاي دادن وام ربح می

رنجتر گردید و، با همچنانکه زندگی اقتصادي بغ. شد لکن این نهی شامل معامالت بین یهودي و غیر یهودي نمی

گذاري احتیاج مبرمتري پیدا شد، یهودیان، از طریق یک واسطۀ مسیحی، به  توسعۀ بازرگانی و صنعت، به سرمایه

این . یکدیگر نیز وام دادند، یا اشخاص را در یک بنگاه اسماً شریک و در منافع حاصله از آن رسماً سهیم ساختند

از آنجا که طبق قوانین . ز علماي االهی مسیحی آن را مجاز دانسته بودندتدبیري بود که ربنهاي یهود و چند تن ا

شد، و به همین سبب وام دهندگان مسیحی قبل از قرن سیزدهم اندك  اسالم و مسیحیت رباخواري حرام شمرده می

دیان ها ـ تقاضاي وام پیش یهو بودند، وامخواهان مسلمان و مسیحی ـ از جمله روحانیون، کلیساها، و صومعه

بردند، چنانکه آرون از یهودیان متمکن شهر لینکن، سرمایۀ الزم براي ساختمان نه صومعۀ فرقۀ سیسترسیان و  می

در قرن سیزدهم بانکداران مسیحی به این امر راغب و به اتخاذ روشهایی که به . دیر عظیم سنت آلبنز را تدارك دید

نپایید که در ثروت و وسعت عمل به مراتب از آنها جلو دست یهودیان کامل گردیده بود مشغول شدند و دیري 

رباخوار مسیحی اگرچه مجبور نبود مانند یهودي مراقب حفظ منافع خویش در مقابل تصادفاتی از قبیل «. افتادند

هر دو به یکسان شخص بدهکار را با شدت و » .قتل و غارت باشد، با اینهمه در سختگیري دست کمی از وي نداشت

.کردند دادند، و سالطین نیز تمامی آنها را استثمار می ص رومیها تحت فشار قرار میسماجت خا

کلیه وام دهندگان مکلف به پرداخت مالیاتی گزاف بودند و، اگر یهودي بودند، گاهی ممکن بود دارایی آنها بالمره 

گاه، هر چند وقت یک بار، سود به رسم سالطین بر این بود که براي وام ربح زیادي را مجاز شمردند و آن. توقیف شود

هزینۀ وصول وامها گزاف بود، و در بسیاري موارد بستانکار ناگزیر . داران بیرون آورند دست آمده را از چنگ سرمایه

پاپ اینوکنتیوس   ،1198در سال . شد به مأموران دولتی رشوه دهد تا اجازه دهند حقش را از بدهکار باز ستاند می

ارك مقدمات جنگ چهارم صلیبی، به تمام شاهزادگان مسیحی فرمان داد تا هر جا مسیحیان به سوم، به منظور تد

لویی نهم، سلطان . گرفت معاف سازند یهودیان مقروض باشند، آنها را از پرداخت کلیۀ ربحی که بر بدهیشان تعلق می

ز پرداخت یک سوم قرضی که به ، کلیۀ اتباع را ا»براي رستگاري روح خویش و ارواح نیاکانش«متدین فرانسه، 

پادشاهان انگلیسی گاهی در مورد آن اتباعی که به یهودیان بدهکار بودند، با صدور . یهودیان داشتند معاف ساخت

فروختند  بودند سالطینی که این گونه فرامین را می. ساختند فرامینی، تعهد پرداخت فرع یا اصل یا هر دو را باطل می

حکومت . کردند داشتند درج می مبالغی را که براي نوعپرستی نیابتی خویش دریافت میو در دفاتر حسابشان، 

انگلستان مقرر داشته بود که یک نسخه از هر قرارداد به مقامی مسئول تحویل شود؛ یک نفر خزانه دار دارایی یهود 

هنگامی که . بوط به آنها بودتعیین گردید که کارش بایگانی و نظارت در این قبیل قراردادها و شنیدن مرافعات مر

آمد، دولت، با مراجعه به پروندة  بانکدار یهودي از عهدة پرداخت مالیاتها یا عوارضی که به وي بسته شده بود بر نمی

داد که از آن پس بدهیهاي خود را به  کرد و به بدهکاران اطالع می وامهاي وي، تمام یا بخشی از آنها را ضبط می

، هنري دوم مالیات مخصوصی به ملت انگلیس بست، 1187هنگامی که در . ه شخص بستانکاردولت بپردازند نه ب

در این مورد . یهودیان مجبور شدند یک چهارم و مسیحیان یک دهم دارایی خویش را براي این منظور تسلیم کنند

 1210در » .کشیدند ا مییهودیان جور مملکت ر«گاهگاهی . تقریباً نصف تمام مالیات موضوعه را یهودیان پرداختند

، پادشاه انگلیس، فرمان داد که کلیۀ یهودیان کشور، اعم از مرد و زن و بچه، را زندانی کنند؛ ]لکلند[میالدي، جان 

داشتن رقم دقیق پس اندازشان  از آنها به عنون باج گرفتند؛ و آنهایی را که مظنون به پنهان مارك 66000مبلغ 

، هنري سوم، با این اتهام که 1230در سال . بودند هر روز با کشیدن یک دندان شکنجه دادند تا به اقرار آمدند
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، یک سوم کلیۀ اموال منقول )و ظاهراً برخی به این عمل دست زده بودند(اند  یهودیان سکۀ رایج مملکت را تراشیده

دوباره تکرار  1239از آنجا که این عمل سود سرشاري عاید خزانۀ پادشاه کرد، در . ف کردیهودیان انگلیسی را توقی

مارك افزایش یافت، که  60‘000این رقم به  1244و در   مارك نقره از آنها بزور گرفتند، 20‘000دو سال بعد . شد

ارل آوکورنوال وام گرفت، تمام مارك از  5‘000هنگامی که هنري سوم . معادل بود با کلیۀ عواید ساالنۀ پادشاه

، بر اثر تحمیل یک رشته عوارض و 1255تا  1252از سال . یهودیان انگلستان را به عنوان وثیقه به وي واگذار کرد

باجها، یهودیان را چنان کارد به استخوان رسید که رخصت خواستند دسته جمعی انگلستان را ترك گویند، لکن 

، ادوارد اول وام دادن به قصد رباخواري را اکیداً ممنوع کرد، با اینهمه 1275در سال . نشداي به آنها داده  چنین اجاره

ادوارد دستور داد . وام گرفتن کماکان ادامه یافت و، چون این امر مستلزم خطر زیادتري بود، میزان ربح افزایش گرفت

ز وام دهندگان مسیحی نیز دستگیر و سه تن جمعی ا. تا کلیۀ یهودیان انگلیس را بازداشت و اموالشان را ضبط کنند

نفر در لندن تکه تکه، چهار شقه، و به دار آویخته شدند؛ عدة  280از جماعت یهودي . از آنها به دار آویخته شدند

. دیگري در والیات به قتل رسیدند؛ و اموال صدها نفر یهودي به نفع خزانۀ مملکتی ضبط شد

کرد، و تمول بعضی از آنها  ها، بانکداران یهودي کارشان رونق بسزایی پیدا می هدر فواصل اضطراب آمیز این مصادر

ها وجوهی در  این قبیل یهودیان ثروتمند نه فقط براي احداث کاخها و کلیساهاي فخیم و صومعه. بسیار علنی بود

هاي یهودیان انگلیس در  انهخ. کردند هاي مجللی برپا می دادند، بلکه براي خودشان نیز خانه اختیار دیگران قرار می

همه کس، اعم از زنان و بردگان و «با وجود گفتۀ ربن الیعازار، که . هایی بود که با سنگ ساخته شد زمرة اولین خانه

. ، در میان یهودیان جمعی توانگر و دستۀ دیگري بینوا بودند»ثروتمندان و نیازمندان، در نظر خداوند مساوي است

آورد نظامهاي اقتصادي  کاهش فقر و جلوگیري از ثروت سرشاري که شخص را سودجو بار می ربنهاي دین یهود براي

 کردند که همۀ افراد قوم براي رفاه ابناي خویش  این جماعت، ضمن تعالیم خود، تأکید می. متعددي اندیشیده بودند

. کوشیدند اشی از فقر و بدبختی میمسئولند، و، با دادن ترتیباتی براي جمع آوري صدقه و اعانه، در تسکین لطمات ن

. هرگز داشتن ثروت را سرزنش نکردند، لکن موفق شدند به دانش اعتبار و حیثیتی بدهند که برابر با ثروت باشد

به خرده فروش اجازه ندادند که بیش از یک ششم بهاي . بندیهاي محتکران را از گناهان شمردند انحصار و دسته

حداکثر قیمتها و حداقل دستمزدها . مورد اوزان و مقادیر دقت فراوانی مبذول داشتند در. عمده فروشی منفعت ببرد

بسیاري از این مقرارت نتیجه نبخشید، زیرا ربنهاي دین یهود نتوانستند زندگی اقتصادي یهودیان را . را تثبیت کردند

الها و خدمات، از میان کلیۀ قوانین از همسایگان مسلمان یا مسیحی جدا سازند؛ به عالوه، قانون عرضه و تقاضاي کا

.موضوعه، راههاي گریزي پیدا کرد

  اصول اخالقی – 3

تعهدات . کردند توانگران، براي آنکه کفارة ثروت اندوزي را بدهند، در راه دستگیري مستمندان مال فراوانی بذل می

هرگز شنیده نشده . هراسیدند ان میپذیرفتند، و شاید از نفرین یا آتش خشم بینوای اجتماعی ناشی از ثروت را می

حتی از قرن دوم . است که هیچ یهودي در میان جماعت یهودیان زندگی کند و از گرسنگی جان سپرده باشد

زیر نظر   میالدي، هر چند وقت یک بار، دارایی هر یک از آحاد اجتماعی کنیسه، هر قدر هم شخص بیچیزي بود،

براي کوپاه یا صندوق جمعیت وصول شود، و همین صندوق بود که هزینۀ شد تا مبلغی  مباشران رسمی تقویم می

در خانۀ افراد به روي . کرد نگاهداري سالمندان، مستمندان، بیماران، و تحصیل و عروسی یتیمان را تأمین می

یهود در بعضی از جوامع، مأموران خاص اجتماع مذهبی . نیازمندان، بویژه محققان در به در، همواره گشاده بود
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در قرون وسطی، به مرور تعداد انجمنهاي خیریۀ . دادند هاي خصوصی افراد مسکن می مسافران تازه وارد را در خانه

هایی براي سالمندان،  هاي فراوان، و خانه عالوه بر بیمارستانها، پرورشگاههاي یتیمان، نوانخانه. یهود بسیار زیاد شد

اسیران فدیه تهیه کند، براي عروسان تهیدست جهیزیه تدارك بیند، از  سازمانهایی پدید آمده بود تا براي آزادي

مسیحیان از . بیماران عیادت به عمل آورد، از زنان بیوة مستمند مواظبت نماید، و هزینۀ کفن و دفن فقرا را بپردازد

یان تقلید کوشیدند تا، با استشهاد به سخاوت شا کردند، و می شکایت می] نسبت به غیر یهودي[طمع یهودي 

  . ، همکیشان خود را به دستگیري خلق تشویق نمایند]نسبت به یهودیان دیگر[یهودیان 

یهودي فقیر خرقه . اختالفات طبقاتی در سبک لباس پوشیدن، طرز تغذیه، طرز گفتار، و صدها چیز دیگر متجلی بود

اه بود، چنانکه گویی براي هیکل ویران کرد که معموال به رنگ سی اي با آستینهاي دراز و کمربند به تن می یا جبه

اما در اسپانیا یهودیان متمکن کامرانی خویش را با . شده و سرزمین تاراج شدة یهود لباس ماتم به بر کرده است

 شد داشتند، و ربنها بر این گونه تظاهرات که سبب برانگیختن دشمنی و نارضایتی می پوشیدن خز و حریر اعالم می

هنگامی که شاه کاستیل پوشیدن لباسهاي فاخر را ممنوع ساخت، مردان یهود همگی . وردندخ بیهوده تأسف می

فرمان را اطاعت کردند، لکن از آن پس به شکوه و ابهت زنان خویش پرداختند؛ هنگامی که سلطان از آنها توضیح 

هد طبقۀ زنان مشمول این خواست، وي را خاطر جمع ساختند که بزرگواري سلطانی باالتر از آن بوده است که بخوا

در طول قرون وسطی، یهودیان همچنان زنان خویش را با لباسهاي فاخر می آراستند؛ ولی . قبیل قید و بندها بشوند

نپوشاندن موي سر خالفی بود که مرتکب را مستوجب . دادند که با سر عریان به میان مردم روند به آنها اجازه نمی

شرع یکی آن بود که مرد یهودي نباید در حضور زنی که موي سرش پیداست دست  از جمله تعالیم. ساخت طالق می

. دعا به درگاه خدا بردارد

. داد اندازه زیاد در یک نقطه را کاهش می خصوصیات بهداشتی شریعت موسی اثرات ناشی از سکونت جماعات بی

ن در برابر امراضی که در کشورهاي ختنه کردن، استحمام هفتگی، نهی از خوردن گوشت و شراب فاسد به یهودیا

چیز مسیحی، که به  در میان طبقات بی. بخشید مسیحی حول و حوش آنان شیوع داشت، حفاظتی بیش از حد می

خوردن ماهی یا گوشت نمک سود عادت داشتند، بیماري جذام فراوان بود، حال آنکه در بین یهودیان این مرض 

. شدند دالیل یهودیان کمتر از مسیحیان مبتال به وبا و بیماریهاي مشابه میشاید به همین . خورد بندرت به چشم می

هاي باتالقهاي حومه بود، یهودي و مسیحی به یکسان بر اثر ابتال به  در محالت فقیرنشین رم، که پناهگاه خیل پشه

  .لرزیدند ماالریا می

از آنجا که یهودي در هر . ي اروپایی او بودزندگی اخالقی یهودي قرون وسطی نموداري از میراث شرقی و ناتوانیها

گرفت، و محکوم به ارتکاب جرایمی  شد، مورد چپاول و قتل عام و سرشکستگی قرار می قدمی با تبعیض رو برو می

شد که هرگز به آنها دست نیازیده بود، او هم مانند هر ضعیفی در هر جاي دنیا، در مقام مدافعه از نفس، به حیله  می

مغبون کردن یک نفر غیر یهودي بمراتب بدتر از فریفتن یک نفر «دادند که  ربنهاي یهود بارها تذکر می. ردب پناه می

خریدند، و شاید مسیحیان نیز تا آن حد که  لکن برخی از یهودیان چنین خطري را به جان می» .یهودي است

ن، اعم از یهودي یا مسیحی، در بازخواست اي از بانکدارا پاره. جستند داد به موذیگري توسل می عقلشان اجازه می

اي شفقت نداشتند، هر چند که بی شک در قرون وسطی نیز مثل قرن هجدم وام دهندگانی نیز  طلب خویش ذره

بعضی از یهودیان و مسیحیان . رسیدند بودند که در امانت و صداقت به پاي مایر آنسلم از خانوادة معروف روتشیلد می

همین امر که یهودیان بارها به احراز مقامات شامخ . کردند تراشیدند یا اموال دزدي را قبول می هاي رایج را می سکه
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افتاد که  بندرت اتفاق می. آمدند نشانۀ آن است که کارفرمایان مسیحی به درستی آنان اعتماد داشتند مالی نایل می

بدمستی میان افراد یهودي در . ندیهودیان مرتکب جرایم شنیعی از قبیل قتل نفس، دزدي، و هتک ناموس شو

  .نشین بود سرزمینهاي مسیحی نشین کمتر از بعضی قلمروهاي مسلمان

یهودیان در مقام قیاس با دیگر . زندگی جنسی آنان علی رغم رواج چندگانی به طرز شایان توجهی منزه از خطا بود

محجوب، همسرانی کوشا، مادرانی پرزا، و امین  زنان آنها دوشیزگانی. اقوام شرقی تبار کمتر به لواط اعتیاد داشتند

کردند  عدة مردانی که تأهل اختیار نمی. کرد کردند، فحشا به حداقل تخفیف پیدا می بودند؛ از آنجا که زود وصلت می

ربن آشر بن یهیئل فتوا داد که جوان مجرد بیست ساله را باید به حکم دادگاه شرع مجبور به وصلت کرد، . کم بود

طبق یک سند . دادند خواستگاري را پدر و مادر اطفال انجام می. نکه به تحصیل قوانین شرع اشتغال داشته باشدمگر آ

» ادب یا گستاخ باشند که میل یا دلخواه خویش را بیان دارند دخترانی که آن قدر بی«یهودي، در قرن یازدهم، 

ممکن بود پدري دختر صغیر . شد قانونی محسوب نمیاما هیچ ازدواجی بدون رضایت دو طرف کامال . اند معدود بوده

شدند مگر آنکه به سن  خود را حتی در شش سالگی شوهر دهد، اما این قبیل زنان، منکوحۀ غیر مدخوله محسوب می

. توانست عقد ازدواج را لغو کند رسید، در صورت تمایل می رشد رسیده باشند؛ و هنگامی که دختر به سن بلوغ می

یا عقد ازدواج عبارت بود از یک عمل رسمی که دختري را طبق موازین شرع به حبالۀ نکاح مردي جریان خطبه 

در مجلس عقد، . توانستند از یکدیگر جدا شوند، مگر با صدور حکم طالق و از ان پس زن و مرد نمی. آورد درمی

مهریه مبلغی بود که . رسید ه امضا میخواندند براي تعیین جهیزیه و مهریه ب می» کتوبا«قراردادي که به عبري آن را 

اگر مبلغ مهریه دست کم به . شد تا در صورت طالق یا مرگ شوهر به زن تعلق بگیرد از دارایی شوهر تعیین می

رسید، ازدواج با یک دختر باکره معتبر  نمی) که با آن خرید منزلی براي خانوادة واحدي امکان داشت(دویست زوذا 

ی میان یهودیان متمکن چندگانی مرسوم بود، لکن بین یهودیانی که در دنیاي مسیحی زندگی در ممالک اسالم .نبود

هاي ربنهاي یهودي دورة بعد از تلمودي هزار بار به کلمۀ  در نوشته. شد کردند این موضوع بندرت دیده می می

یالدي ربن بزرگ م 1000در حدود سال . رود نمی» همسران«خوریم، لکن هرگز ذکري از  شخص برمی» همسر«

و بعد از   یهودیان شهر ماینتس، گرشوم بن یهودا مقرر داشت که هر یهودي از شیوة چندگانی پیروي کند تکفیر شود،

این تاریخ بود که در تمامی اروپا، به استثناي اسپانیا، چندگانی و زندگی با زنان صیغه بین یهودیان تقریباً منسوخ 

ماند، به شوهرش اجازة  آمد که چون زنی ده سال بعد از عروسی هنوز عقیم می با وصف این، مواردي پیش می. شد

همین . در میان یهود حفظ اصل و نسب اهمیت زیادي داشت. داد اي را می گرفتن یک زن عقدي دیگر یا صیغه

گوید  توانست زن را بدون تقصیر یا کسب رضایت وي طالق اش که می دستور گرشوم، مرد یهودي را از حق دیرینه

 .گرفت در میان یهودیان قرون وسطی محتمال طالق به مراتب کمتر از امریکاي عصر جدید صورت می. محروم ساخت

. شد با آنکه از نظر حقوقی پیوند ازدواج نسبتاً سست بود، کانون خانواده مرکز نجات زندگی یهود محسوب می

 …محبت و وقار «کند که  الف داللت بر آن میشد؛ و تقریرات شهود مخ مخاطرات خارجی باعث وحدت داخلی می

. همه از ویژگیهاي زندگی خانوادگی یهود بوده و هست» رعایت احوال، مالحظۀ دیگران، و عالقۀ پدري و برادري

شوهر جوان با زن خویش در وقت کار و به هنگام شادي و محنت شریک بود، چنان دلبستگی عمیقی نسبت به او 

رسید و کودکان به گرد او بزرگ  ن دو روحی یگانه در دو پیکر بودند، و به مقام پدري میکرد که گویی آ پیدا می

انگیختند و صمیمیترین وفاداریهاي وي را نسبت به خود جلب  شدند و قوایی را که در نهادش پنهان بود برمی می

داشت، و، در اجتماعی تا این حد مرد خانواده، قبل از زناشویی، احتماال هیچ گونه روابط جنسی با زنی ن. کردند می

کرد، پدر، تقریباً از هنگام تولد  کوچک و صمیمی، بعد از ازدواج نیز چندان فرصتی براي این قبیل خیانتها پیدا نمی
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دانست که در  دید و براي پسران مهریه؛ به عالوه، این را از مسلمات می اوالد، براي دختران خویش جهیزیه تدارك می

تر بود تا اینکه بگذارد جوانش، تا تهیه مقدمات  این رویه به ظاهر عاقالنه. زناشویی باید جور آنها را بکشدسالهاي اولیۀ 

رفت، و  براي قید و بندهاي تکگانی، ده سالی را در هرج و مرج جنسی بگذراند، در بسیاري موارد داماد سر خانه می

نفوذ کالم کهنسالترین پدر در خانواده تقریباً به همان اندازه . ایدافتاد که این امر بر شادکامی آنها بیفز کمتر اتفاق می

وي حق داشت اطفال خود را تکفیر کند؛ تا حدود معقولی زن خویش را بزند و . مطلق بود که قدرت امپراطور در روم

اش  یمهداد، جر شد، جامعه، تا آن اندازه که قدرت مالی مرد اجازه می اگر در این حیص زن بسختی مجروح می

.داشت گردید که هرگز عشق پرشور وي را از نظر پنهان نمی قاعدتاً قدرت وي با چنان شدتی اعمال می. کرد می

گذاشت  مرد یهودي مانند افالطون خدا را سپاس می. موقعیت زن از لحاظ حقوقی نازل و از نظر اخالقی بلندپایه بود

خدا را شکر که مرا بر وفق مشیت خویش «: داد جواب می که زن آفریده نشده است، و زن یهودي از سر فروتنی

نشستند، که این خود نشانی از  اي در باالخانه داشتند و یا پشت سر مردها می در کنیسه، زنان جاي جداگانه» .آفرید

. آوردند هنگام شمارش عدة حاضران براي حد نصاب، هیچ گاه زنان را به حساب نمی. زیبایی اغفال کنندة آنان بود

دانستند، هر چند که تلمود آنها را جایز  سرودهایی را که در ستایش از زیبایی زن ساخته شده بود ناشایسته می

گفتگوي علنی میان مردها . گرفت دلربایی و معاشقه میان مرد و زن، اگر هم بود، از راه مکاتبه صورت می. شمرده بود

رقصیدن عملی مجاز بود، به شرط آنکه زن با زن برقصد . ده بودو زنها، حتی بین زن و شوهر، از طرف ربنها ممنوع ش

اش تعلق  در حالی که شوهر قانوناً تنها وارث زن خویش بود، هنگام مرگ شوهر چیزي به بیوه. و مرد با مرد

 در چنین مواردي، قاعدتاً فرزندان پسر که وارث طبیعی متوفا بودند. گرفت مگر مبلغی معادل جهیزیه و مهریه نمی

بردند  فرزندان دختر فقط در صورتی از ارث بهره می. بایست به طرزي آبرومندانه متکفل مخارج مادر خود شوند می

اي نداشتند جز آنکه امیدوار به توجهات برادران خویش باشند، و بندرت  که طفل پسري در میان نبود، وگرنه چاره

فرستادند؛ در مورد آنها، کسب اندکی  دختران را به مدرسه نمی. افتاد که برادري از خواهران خود توجه نکند اتفاق می

در تاریخ یهود چندین زن را . با اینهمه، تدریس خصوصی براي زنها مجاز بود. شمردند علم را چیز بسیار خطرناکی می

، در بعضی اند ـ گو اینکه هایی دربارة شریعت موسی پرداخته توان سراغ گرفت که در حضور مردم به ایراد خطابه می

علی رغم همه نوع موانع مادي و . اي شنوندگان خود را مخاطب قرار دهد موارد، ناطق مجبور بود از پشت پرده

شد و فداکاري تام از شوهر خویش  حقوقی، یک زن الیق یهودي بعد از زناشویی به درك افتخارات کامل نایل می

هیچ «: جست که گفته بود الم یکی از حکماي اسالمی میاستشهاد به ک) 1170(یهودا بن موسی بن طیبون . دید می

شمرد مگر آنکه خود خوار  شمرد مگر آنکه خود محترم باشد، و هیچ کس آنان را خوار نمی کس زنان را محترم نمی

مرد یهودي با غروري مبتذل به . رابطۀ پدر و فرزندي بیشتر به کمال نزدیک بود تا مناسبات زن و شوهري» .باشد

هاي  بالید و جدیترین سوگند وي وقتی بود که دستش را بر روي بیضه ولید مثل و کودکان خویش میقدرت ت

هم به همین مسئله » شهادت«به معناي   testimonyواژة انگلیسی . پذیرفت داد که وثیقه را می شخصی قرار می

معموال عدة اطفال در هر . احکام ربنها این بود که هر مرد یهودي باید اقال دو طفل داشته باشد یکی از .گردد برمی

اي گوشت و پوست بافته،  کودك را به عنوان میهمانی از بهشت خداوندي، یا فرشته. اي بیشتر از دو بود خانواده

پسر . این مقام بود  کردند که شایستۀ میپدر تقریباً حکم جانشین خدا را داشت و به وي حرمتی . داشتند محترم می

اي نسبت به پدر روا  ایستاد تا به او رخصت نشستن داده شود، و اطاعت مشتاقانه آن قدر در حضور پدر خود سرپا می

در مراسم ختنه، پسر را طبق پیمان ابراهیم خلیل به حضور یهوه . داشت که کامال با غرور جوانی سازگار بود می

شمرد که یک فرزند ذکور را براي ورود در سلک روحانیون  اي خود را مکلف می د، و هر خانوادهکردن پیشکش می
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آوردند و، بعد از انجام یک  شد، او را در زمرة مردان به حساب می هنگامی که پسر سیزده سالش تمام می. تربیت کند

دیانت به هر یک از مراحل . دانستند مکلف به رعایت تمامی احکام شریعت موسی می خاصی،سلسله آداب و شعایر 

  .کرد بخشید و تکالیف پدر و مادر را آسانتر می رشد صبغۀ هیبت و تقدس خود را می

  دین – 4

بی شک، در . دکر به همین روال، دین در حکم یک پلیس روحانی بود که از تمام مراحل قوانین اخالقی مراقبت می

گردید تا آزادي جرح و تعدیل را، که از لوازم  هایی حقوقی جعل می شد و افسانه شریعت موسی گریزگاههایی پیدا می

اما ظاهراً یهودي قرون وسطایی شریعت موسی را به طور کلی . ضروري زندگی قومی متهور بود، به ایشان بازگرداند

آشکارتر از آن، قوم یهود را   رهاند، بلکه، ه فقط شخص را از لعنت ابدي میدانست که ن قبول داشت و آن را پناهی می

آورد، لکن فرد یهودي آن  داشت این قوانین شرع وي را به ستوه می در هر قدمی که بر می. شد از تجزیه مانع می

.شمرد میقوانین را، که درست همان زادگاه و مکتب پرورش و پیوند ضروري خود او با زندگی بود، محترم 

عین دعاها و آداب مذهبی . اي یک معبد، و هر پدري یک کاهن بود اي یک کلیسا، هر مدرسه در یهودیت هر خانه

اي  در آنجا بود که ایام روزه و اعیاد مذهبی با تشریفات آموزنده. شد کنیسه، منتها به طرزي موجزتر، در خانه اجرا می

ن را با مردگان، و حتی با موجوداتی که هنوز قدم به عرصۀ حیات ننهاده شد که حال را با گذشته و زندگا برگزار می

خواند و آنها را یک  هر شب شنبه، پدر خانواده زن و کودکان و خدمتکاران را به دور خویش می. داد بودند، پیوند می

باهوي هر یک از بر روي . کرد یک تقدیس و، در قرائت دعاها و تعالیم دینی و خواندن غزلهاي مقدس، رهبري می

چسبانیده شده بود؛ در این لوله طوماري وجود داشت که بر روي آن دو ) مزوزا(اطاقهاي بزرگ خانه، لولۀ کوچکی 

یان خاطرنشان این عبارتها به فرد فرد یهود. نوشته شده بود )21 – 13.  11و  9 – 4.  6(بند از سفر تثنیه 

همینکه کودك » .با تمام دل و جان و نیرویت دوست بداري(ساخت که خداي آنها یکی است و حضرتش را باید  می

  .بست دین در ذهن وي نقش می  بردند و، در مراحل اولیۀ رشد، به سن چهار می رسید، او را به کنیسه می

شد، معنی لغوي کنیسه، مثل  ودیان نیز محسوب میکنیسه تنها محل عبادت نبود، بلکه مرکز اجتماعی عموم یه

در ادوار قبل از ظهور . کلیسا یا شوراي کلیسایی و حوزة علمیه، عبارت بود از جماعت یا اجتماعی از پیروان یک آیین

. خوانند می) Schule(بود؛ یهودیان اشکنازي هنوز هم آن را شوله )  School( مسیحیت، کنیسه اصوال یک مدرسه 

در بعضی از کنیسه ها رسم بر آن بود که . ران پراکندگی یهود، وظایف گوناگون عجیبی به کنیسه محول شددر دو

در طول هفته اتخاذ کرده بود؛ مالیاتها را جمع آوري » بث دین«روز سبت تصمیماتی را منتشر سازند که مجلس 

عضا علیه دیگري داشت بشنوند، و فروش قریب کنند، جزئیات اشیاي مفقوده را اعالم دارند، شکایاتی را که یکی از ا

کنیسه کار . الوقوع مالی را به آگاهی عموم برسانند تا اگر کسی ادعایی یا حقی نسبت به آن داشت، متعرض گردد

خود بناي کنیسه همیشه . داد و، در قارة آسیا، حکم مسافرخانۀ زایران را داشت یک انجمن خیریۀ عمومی را انجام می

بعضی اوقات، بویژه در اسپانیا و ایتالیا، بناي کنیسه شاهکاري معماري . اختمان در محلۀ یهود بودعالیترین س

مقامات مسیحی بارها ساختمان . نمودند شد که آن را با مخارج هنگفت و عشق فراوانی تزیین می محسوب می

، پاپ 1221در سال . کردند رسید ممنوع می هایی را که در ارتفاع به پاي بلندترین کلیساي شهر می کنیسه

شهر سویل در قرن چهاردهم . ها را در شهر بورژ منهدم کنند هونوریوس سوم فرمان داد تا یکی از این گونه کنیسه
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هایی که در  صاحب بیست و سه کنیسه بود، تولدو و قرطبه نیز تقریباً به همین اندازه کنیسه داشتند؛ یکی از کنیسه

.د اکنون به اشارة دولت اسپانیا به صورت بنایی تاریخی حفظ شده استدر شهر قرطبه ساخته ش 1315

به عالوه، مربیان . نامیدند می) »خانۀ تدریس«(= اي بود که آن را به عبري بث ها ـ میدارش  هر کنیسه داراي مدرسه

تاً زیادتر خصوصی و مدارس خصوصی متعددي وجود داشت؛ شاید تعداد مردم باسواد بین یهودیان قرون وسطی نسب

حقوق معلمان را عامۀ . رسید بود تا در میان مسیحیان، گو اینکه این رقم به پاي مردمان باسواد دنیاي اسالمی نمی

پسران صبح زود و . کردند پرداختند، لکن همۀ آنها زیر نظارت جمعی انجام وظیفه می مردم یا پدر و مادر کودکان می

رفتند؛ چند ساعتی بعد، براي صرف ناشتایی به خانه مراجعت  فتاب به مدرسه میهنگام زمستان قبل از طلوع آ  قاعدتاً

آمدند؛ ظهر دوباره به  گشتند تا ساعت یازده که براي صرف ناهار به خانه می کردند؛ آنگاه بار دیگر به مدرسه برمی می

گذرانیدند؛ و در  در مدرسه می شدند بین ساعات دو و سه مجالی براي تفریح داشتند؛ تا غروب را باز مدرسه عازم می

زندگی براي . هاي خود برگردند شدند تا براي صرف شام، خواندن دعا، و خفتن به خانه این موقع، سرانجام مرخص می

  . پسر بچۀ یهودي امري جدي بود

و کرد  در دهسالگی محصل شروع به فراگرفتن مشنا می. زبان عبري و اسفار خمسه موضوعات اساسی تحصیل بودند

خواستند در علم دین تتبع نمایند،  آن دسته از محصالن که می. پرداخت در سیزدهسالگی به رساالت مهم تلمود می

محصل، به خاطر گوناگونی موضوعات . شدند از سیزدهسالگی و حتی بعد از آن، به فراگرفتن مشنا و گمارا مشغول می

بیشتر . گرفت اما تقریباً چیزي از تاریخ اقوام یهودي فرا نمی کرد، تلمود، دانش مختصري از ده یا دوازده علم پیدا می

شد، و آهنگ دسته جمعی محصالن مدارس آن قدر گوشخراش بود که در بعضی از  معلومات از راه تکرار حاصل می

. دادند اماکن مردم اجازة افتتاح مدرسه را نمی

شد به  التحصیل می کسی که از چنین آکادمیی فارغ. گذراندند محصالن، تعلیمات عالیه را در یشیواه یا آکادمی می

اي بالضروره ربن به حساب نمی آمد، با اینهمه، از  تلمید حاخام یا طلبۀ شریعت معروف بود ـ هر چند که چنین طلبه

  رفت افراد عامی گذاشت یا از هر محفلی بیرون می کلیۀ مالیاتهاي جمعی معاف بود و به هر مجلسی قدم می

  . جلو پایش بلند شوند بایست می

براي انجام وظایف . وي مکلف بود که تأهل اختیار کند. ربن یا فقیه دین در عین حال معلم، حقوقدان، و کاهن بود

گرفت، و معموال از طریق اشتغال به کارهاي دنیوي زندگی  گرفت، یا اصال چیزي نمی مذهبی، حقوقی بسیار اندك می

داشت که تعلیمات الزم از × پرداخت؛ این امر اختصاص به وعاظ سیار یا مگیدیم بسیار کم به موعظه می. کرد می

توانست با صدایی رسا پیشاپیش  هر یک از اعضاي کنیسه می. دیدند انگیز را می لحاظ طنین صدا و بالغت شگفت

ین افتخار را به یکی از هایی از کتاب مقدس یهودیان، یا موعظه بپردازد، اما معموال ا دیگران به خواندن دعا یا گزیده

براي یک عبرانی اصیل آیین، قرائت دعاهاي تشریفاتی بغرنج . کردند یهودیان نوعپرور یا به آدمی متشخص تفویض می

اجراي صحیح این تشریفات مستلزم آن بود که یهودي فرق سر را به نشانۀ احترام بپوشاند، بر بازوان و پیشانی . بود

ببندد، و بر ) 21 – 13.  11و  9 – 4.  6(، سفر تثنیه ) 16 – 1.  13(از سفر خروج تعویذهایی مشتمل بر آیاتی 

ربنها این قبیل . هایی بدوزد که بر روي آن احکام اساسی خداوند نوشته شده باشد هاي جامۀ خویش حاشیه لبه

ساده به مرور ایام معتقد شدند یهودیان . دانستند هاي الزمی از یگانگی، حضور، و قوانین االهی می تشریفات را تذکاریه
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اي از  اوج این مراسم مذهبی قرائت گزیده. آسا دارند که این دعاها عبارتند از تعویذهایی جادویی که اثري معجزه

  .کردند حفظ می اي در باالي محراب کنیسه  طومار شریعت بود که همیشه آن را در صندوقچه

شمردند، زیرا به عقیدة  ت موسیقی را حین مراسم مذهبی ناپسند مییهودیان، در آغاز دوران پراکندگی، نواختن آال

اما رابطۀ میان . آنها ترنم موسیقی با غمی که براي وطن از دست رفته در دل داشتند به هیچ وجه سازگار نبود

ترین عواطف بشري، براي آنکه با  عمیق. موسیقی ودین به همان اندازه نزدیک است که رابطۀ شعر و عشق

در . به خاطر شعر، موسیقی، نیز به کنیسه بازگشت. ترین وجه تجلی نماید، مستلزم احساسیترین هنرهاست ستهآرا

، شروع به سرودن اشعار مذهبیی کردند که با صنایع لفظی آمیخته بود، »نو عبرانی«قرن ششم، پیطانیم، یا شعراي 

آن شور مذهبی بود که در آن هنگام هم براي  بخشید و آکنده از ولی شکوه پرطنین زبان عبري آن را تعالی می

سرودهاي روحانی ناپخته . افتاد و هم براي تسکین احساسات مذهبی تحریک حس وطنپرستی یهودیان سودمند می

سرودن اشعاري همانند . ها مقامی دارد هنوز در میان آداب بعضی از کنیسه) قرن هشتم(اما نیرومند العازار بن کلیر 

یکی از این گونه سرودها، که هنوز بسیاري از یهودیان درروز . پانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان رواج گرفتبین یهودیان اس

:خوانند، از این قرار است می) یوم کیپور(عید کفاره 

  با فرا رسیدن ملکوت تو

  کوهساران نغمه سرا خواهند شد،

  ها، سرشار از شادي، به خنده خواهند افتاد و جزیره

  .از آن خداوند هستند چه بتمامی

  و تمامی جماعات آنها

  چنان در ستایش تو آواز سر خواهند داد

  که چون دورترین اقوام آن را بشنوند،

  . تو را سلطان تاجدار خویش خوانند

هنگامی که این گونه پیوطیم یا غزلهاي متبرك وارد آداب نیایش در کنیسه گردید، خواندن آنها به عهدة یک نفر 

به عالوه، . شته شد، و به این نحو موسیقی بار دیگر جاي خود را در آداب و شعایر مذهبی باز کردسردسته گذا

ها، یک سرودخوان یا تمامی حضار کنیسه به لحن و مقامی  هاي کتاب مقدس و دعاها را، در بسیاري از کنیسه گزیده

هاي معمول تالوت سادة  اهی از شیوهکردند که آهنگ آن سرودها اغلب جنبۀ بدیهه سازي داشت، لکن گ تالوت می

خوانی صومعۀ سن ـ گال واقع در  در تاریخ نامعینی قبل از قرن یازدهم، از مکتب آوازه. دعاي مسیحی پیروي میشد

  . به وجود آمد) »همۀ نذرها«(اي براي سرود معروف عبري موسوم به کال نیذري  سویس، طرز تالوت پیچیده
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امید فرا رسیدن روزي که بر فراز کوه صهیون، در برابر . مقام هیکل را پیدا نکرد در دل فرد یهودي، کنیسه هرگز

کشید، و او را در معرض فریب از  قدس االقداس، به پیشگام یهوه قربانی عرضه بدارد همواره در اندیشۀ وي شعله می

، سرینی 720در حدود سال  .خواندند کرده خود را مسیحاي موعود می» ظهور«داد که بارها  سوي شیادانی قرار می

نامی از اهالی سوریه خود را منجی موعود خواند و، به قصد بیرون آوردن فلسطین از چنگ مسلمانان، جماعتی را 

گروهی از یهودیان بابل و اسپانیا سرزمین خود را ترك گفتند و زیر لواي وي به . گردآورد و لشکري ترتیب داد

سرینی را به اسارت گرفتند و خلیفۀ اموي، یزید دوم، اظهار داشت که وي  در جنگی که روي داد. حرکت درآمدند

عوبدیا (حدود سی سال بعد از این واقعه، ابوعیسی بن اسحاق اصفهانی . مرد عیار و دغلی است، و او را به قتل رسانید

شجاعانه به مبارزه ده هزار تن یهودي تیغ به کف گرفتند و در رکابش . به قیام همانندي دست زد) یا عبیداهللا

برخاستند، اما شکست خوردند؛ ابوعیسی در جنگ کشته شد، و تمامی یهودیان اصفهان بی استثنا بسختی مجازات 

هنگامی که نخستین جنگ صلیبی اروپا را برانگیخت، به مخیلۀ اقوام یهود این خیال باطل خطور کرد که اگر . شدند

یهودیان واگذار خواهند کرد؛ یک سلسله قتل عامهاي پی در پی این  مسیحیان پیروز شوند، فلسطین را دوباره به

خواند، یهودیان اورشلیم را  ، داوود الروئی، که خود را مسیحا می1160در سال . پندار موهوم را از سر آنها بیرون راند

از بیم آنکه مبادا چنین  پدر زنش،. برانگیخت و به آنها وعده داد که اورشلیم و آزادي را به ایشان باز خواهد گرداند

مسیحاي دیگري در صفحات  1225در . شورشی یهودیان را به ورطۀ بال کشاند، داوود را در خواب به هالکت رسانید

ابن میمون، در نوشته . جنوبی عربستان ظهور نمود و مایۀ برانگیختن احساسات لجام گسیختۀ قاطبۀ یهودیان شد

اساس آن شیاد برداشت و به یهودیان عربستان  ، پرده از روي ادعاهاي بی»اي به جنوب نامه«مشهورش تحت عنوان 

با اینهمه، خود موسی . خاطر نشان کرد که چگونه درگذشته این گونه اقدامات بی پروا باعث قتل و ویرانی شده بود

کی از سیزده بن میمون امید ظهور مسیحا را تکیه گاهی ضروري براي روحیۀ یهودیان پراکنده دانست و آن را ی

. اصول مذهبی آیین یهود نمود

IV   - 1306 - 500: ضدیت با قوم یهود  

هاي عمدة این دشمنی همواره اقتصادي بوده است، اما  ریشه سرچشمۀ دشمنی میان یهودي و غیر یهودي چه بود؟

که بقاي خود را مسلمانان، . کرده است اختالفات مذهبی رقابتهاي اقتصادي را تشدید و در عین حال پنهان می

. دانستند، خشمگین بودند از اینکه یهودیان پیامبر ایشان را قبول ندارند می] صلی اهللا علیه و آله[مدیون محمد 

مسیحیان، که خداوندي عیسی را قبول داشتند منزجر بودند از اینکه امت خود عیسی به الوهیت وي اذعان 

را، در عرض چند قرن مسئول اعمالی بدانند که عدة بسیار اندکی در نظر مسیحیان مؤمن، اینکه یک قوم . کنند نمی

از یهودیان اورشلیم در آخرین روزهاي عمر مسیح مرتکب شده بودند، نه مخالف عواطف انسانی بود و نه متناقض با 

یم از یهودیان مقدم مسیح را در اورشل» جم غفیري«کرد که چطور  انجیل لوقا حکایت از آن می. موازین مسیحیت

گروهی بسیار از قوم و زنانی «کشید،  ؛ چگونه وقتی وي صلیب خود را تا قتلگاه بر دوش می)37.  19(پذیره شدند 

؛ و چسان، بعد از مصلوب ساختن مسیح، )27.  23(» گرفتند در عقب او افتادند زدند و براي او ماتم می که سینه می

اما همه ساله، هفتۀ قبل از ) . 48.  23(» .نه زنان برگشتندتمامی گروهی که براي این تماشا جمع شده بودند سی«

عید قیام مسیح، هنگامی که وعاظ مسیحی داستان غم انگیز مصلوب ساختن مسیح را از فراز هزاران منبر براي 

شد و آتش نفرت  کردند، این شواهد همدردي یهودیان براي عیسی مسیح به فراموشی سپرده می خالیق تعریف می
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گرفت؛ در این قبیل ایام، یهودیان، از ترس آنکه مبادا احساسات مردم ساده چنان  ي مسیحیان شعله میدر دلها

. گذاشتند ها و محلۀ خویش بیرون نمی برانگیخته شود که به قتل عام یهود بینجامد، پا از خانه

شی از افزایش ربح، که قسمت اعظم خصومت نا. برگرد آن سوءتفاهم اصلی هزار تار بدگمانی و دشمنی تنیده شد

همزمان با توسعۀ اقتصاد دنیاي مسیحی و هجوم . ها بود، متوجه بانکداران یهود شد خود نموداري از نا امنی قرضه

بازرگانان و بانکداران مسیحی به عرصۀ فعالیتهایی که روزي در چنگ یهودیان بود، رقابت اقتصادي انگیزة تنفر 

یهودیانی که مناصب . ی فعاالنه به تشدید احساسات ضد یهود کمک کردندگشت، و برخی از وام دهندگان مسیح

رسمی داشتند، بویژه آنهایی که در بخش مالی حکومت مسئول بودند، طبیعتاً آماج سهام مردمانی شدند که هم از 

یز یهودي در همینکه این قبیل عناد اقتصادي و مذهبی به وجود آمد، هر چ. مالیاتها تنفر داشتند و هم از یهودیان

کرد  مسیحی، یهودي را سرزنش می. نظر بعضی از مسیحیان، و هر چیز مسیحی در نظر جمعی از یهود ناهنجار آمد

شمردند، و این موضوع را ناشی از واکنش آن قوم در مقابل تبعیض و حمالت  که چرا خود را قومی اختصاصی می

خوردن، و شعایر مذهبی یهود همه در نظر فرد مسیحی  خصوصیات، زبان، آداب، غذا. دانست جسمانی گهگاهی نمی

گرفتند؛ و چون هنگام روزة  خوردند، مسیحیان روزه می هنگامی که یهودیان غذا می. آمد اي غریب می به طرز زننده

روز استراحت و دعاي ایشان، مثل ادوار کهن، همان روز شنبه   سبت،. خوردند رسید، مسیحیان غذا می یهود فرا می

یهودیان واقعۀ بهجت اثر نجات خویش از . ، و حال آنکه روز راحت و دعاي مسیحیان به یکشنبه تغییر یافته بودبود

اي که مسیحیان در ماتم مصلوب شدن عیسی سوگواري  گرفتند که به روز جمعه خاك مصر را در عید فصح جشن می

شتند خوراکی را که یک غیریهودي پخته یهودیان به حکم شریعت خویش اجازه ندا. کردند خیلی نزدیک بود می

بخورند، یا شرابی را که یک غیر یهودي گرفته بنوشند، و یا ظروف و ادواتی را که یک غیر یهودي به آن دست زده 

تفسیر مرد مسیحی از این قوانین، که مدتها قبل از پیدایش . استفاده کنند، یا با کسی جز یهودي ازدواج کنند

آن بود که هر چیز مسیحی در نظر یهودي نجس است؛ بنابراین، در مقام تالفی، مدعا  مسیحیت وضع شده بود،

هاي  جدایی متقابل، افسانه. شد که یهودیان، از نظر نظافت و آراستگی لباس چندان هم از دیگران متمایز نیستند می

ند که کودکان مشرك را کرد رومیها مسیحیان را متهم می. انگیزي میان دو طرف به ارث گذارد بی اساس و غم

کشتند تا خون آنها را، در مراسم قربانی مخفیی، به حضور خداي مسیحیت تقدیم کنند؛ مسیحیان قرن دوازدهم  می

ربایند تا آنها را به حضور یهوه قربانی کنند، یا خون آنها را به  هم مدعی بودند که یهودیان کودکان مسیحی را می

شد که یهودیان چاههاي آب آشامیدنی مسیحیان را مسموم  ادعا می. فصح به کار برند عنوان دارو یا در نان فطیر عید

کنند تا خون مسیح را از آن بیرون  دزدند و آن را سوراخ می کنند و نان مقدس عشاي ربانی مسیحیان را می می

کشیدند،  رخ دیگران میهنگامی که تنی چند از بازرگانان یهودي با پوشیدن لباسهاي فاخر ثروت خود را به . کشند

زنان یهودي مظنون به جادوگري . شد تمامی ملت یهود به تصاحب تمام و کمال ثروت دنیاي مسیحی متهم می

اي همانندي دربارة  در مقام تالفی، یهودیان افسانه. رفت که بسیاري از یهودیان با شیطان انبازند بودند، و تصور می

داد که  تلمود به یهودیان اندرز می. کردند تولد و دوران جوانی مسیح، جعل میمسیحیان، و داستانهاي موهنی دربارة 

بحیا، از علماي یهود، رهبانیت عیسویان را ستود و عیسی . احسان به خلق را در مورد مردم غیر یهودي تعمیم دهند

رهبري بشر به سوي وسیلۀ ] صلی اهللا علیه و آله[تعالیم مسیح و محمد «بن میمون، از حکماي یهود، نوشت که 

شد عاجز بودند و، در  اما یهودي عادي از درك این گونه بزرگداشتهایی که بر زبان حکما جاري می. شود کمال می

.زد دید، به عمل متقابل دست می برابر نفرتی که از مسیحی می
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، به رغم قوانین مملکتی اغلب مسیحیان و یهودیان. آمد اي پیش می میان این مشاجرات سفیهانه بعضی از اوقات وقفه

کردند، و این امر مخصوصاً در اسپانیا و نواحی  و کلیسایی، از سر دوستی با هم حشر و نشر و گاهی مزاوجت می

نمودند، چنانکه اشتراك مساعی  محققان مسیحی و یهودي با یکدیگر همکاري می. جنوبی فرانسه مصداق داشت

هاي یهود  مسیحیان به کنیسه. امانوئل نمونۀ بارزي از این موضوع بودمایکل سکات با ژاکوب آناتولی و دانته با 

دادند؛ در شهر ورمس پارکی ملی به یهودیان اختصاص داشت که از محل موقوفۀ یک زن مسیحی اداره  هایی می هدیه

حکومتهاي  .در لیون شنبه بازاري معمول بود که براي آسایش یهودیان آن را به روز یکشنبه موکول ساختند. شد می

دیدند، با تردید آنها را در کنف حمایت خویش قرار  غیر روحانی که یهودیان را در امور بازرگانی و مالی مفید می

دادند؛ در چند موردي که حکومتی کوچ کردن جماعات یهودي را محدود ساخت، یا آنها را از قلمرو خویش بیرون  می

. ز آنان در مقابل شدت عمل و عدم تساهل مذهبی مردم حمایت کندتوانست ا کرد، علت فقط این بود که دیگر نمی

محافظان «کرد؛ در ایتالیا از یهودیان به عنوان  رویۀ کلیسا در این قبیل مسائل به مقتضاي زمان و مکان تفاوت می

اما، هر . کرد حمایت می» قهر االهی«اي بر جنبۀ تاریخی کتاب مقدس یهودیان و  عهد قدیم و شواهد زنده» شریعت

. افزودند طلبی، بر آالم یهودیان می چندگاه یک بار، شوراهاي کلیسا اغلب از سر خیرخواهی، و بندرت از سر قدرت

گماردن یهودیان را به مناصبی که به ) 589(، و شوراي تولدو )535(، شوراي کلرمون )439(قانون نامۀ تئودوسیوسی 

به یهودیان دستور ) 538(شوراي اورلئان . یان تحمیل کنند قدغن کردندداد تا مجازاتهایی را بر مسیح آنان امکان می

هاي خود بیرون نیایند، و  داد که در هفتۀ عزاداري قبل از قیام مسیح، شاید براي حفظ جان و مالشان، از خانه

یحی را از ها و پرستاران مس قابله) 1179(سومین شوراي التران . استخدام آنان را در ادارات دولتی ممنوع کرد

استخدام پزشکان یهودي از جانب مسیحیان را مذموم ) 1246(خدمتگزاري به یهودیان منع کرد، و شوراي بزیه 

حق لمس » یهودیان و فواحش«، به تالفی آداب طهارت یهودیان، مقرر داشت که )1209(شوراي آوینیون . شمرد

این شورا قوانین کلیساییی را که مخالف اجیر کردن شود را ندارند؛  اي که براي فروش عرضه می کردن نان و میوه

خادمان مسیحی از جانب یهودیان بود احیا کرد و به مؤمنان مسیحی اخطار نمود نه تنها از خدمت متقابل به افراد 

چندین شوراي کلیسایی . یهودي خودداري ورزند، بلکه آنها را نجس دانسته، از حشر و نشر با آنان دوري جویند

کشیشی را به علت گرویدن به دین یهود و ازدواج با  1222در . فرد مسیحی با یهودي را باطل اعالم کردمزاوجت 

اي یهودي از قبول یک سوم دارایی شوهر متوفایش  بیوه 1234در . یک زن یهودي زنده زنده در آتش سوزانیدند

ن سبب ازدواج آن دو از درجۀ اعتبار امتناع ورزید، بدان علت که شوهرش، در زمان حیات، مسیحی گشته و به همی

گاهی، به اشتباه، مسیحیان با زنان یهودي یا «، به استناد آنکه )1215(چهارمین شوراي التران . ساقط شده بود

یهودیان و مسلمانان، «، مقرر داشت که از آن پس »اند ساراسن و یهودیان و سراسنها با زنان مسیحی روابطی داشته

در هر یک از ایاالت مسیحی و در تمام مواقع باید با سبک لباس مخصوصی در مأل عام از دیگر اعم از مرد یا زن، 

افراد این دو جماعت بعد از دوازدهسالگی ملزم بودند نوار رنگی خاصی بزنند ـ مردان بر » .مردمان مشخص شوند

انین قدیمیتر و همانندي را که مسلمانان این امریه تا حدي قو. شان روي کاله یا لباده، و زنان آنها بر روي نقاب چهره

در هر جا حکومت محل یا شوراهاي ایالتی کلیسا نوع این . کرد علیه مسیحیان و یهودیان وضع کرده بودند تالفی می

اي از پارچۀ زرد رنگ به قطر هفت ـ هشت  کردند؛ این عالیم معموال عبارت بود از چرخ یا دایره نشانه را معین می

در انگلستان،  1218فرمان مزبور در . دوختند کرد، می بر روي لباس، در محلی که بآسانی جلب نظر می سانتیمتر که

در مجارستان به موقع عمل گذاشته شد؛ قبل از قرن پانزدهم ـ که دو تن از  1279در فرانسه، و در  1219در 

ته اقدامات، رعایت آن را در کلیۀ دنیاي متعصبان آن عهد، نیکوالي کوزایی و قدیس جووانی داکاپیسترانو، با یک رش

 1219در . مسیحی خواستار شدند ـ این فرمان فقط به طور جسته گریخته در اسپانیا، ایتالیا، و آلمان اجرا گردید
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یهودیان کاستیل تهدید کردند که اگر فرمان مزبور به موقع اجرا گذاشته شود، به طور دسته جمعی آن مملکت را 

پزشکان، محققان، متخصصان امور مالی، و . ز این رو مقامات روحانی به الغاي آن فرمان رضا دادندگویند، ا ترك می

بعد از قرن شانزدهم رعایت آن کاهش یافت، و با انقالب کبیر . جهانگردان اغلب از رعایت مفاد این فرمان معاف بودند

.فرانسه از بین رفت

گرگوریوس اول، گرچه . یحیت، پاپها از همه بیشتر اهل تساهل بودندرویهمرفته، در میان بزرگان روحانی دنیاي مس

شور زیادي به اشاعۀ دین داشت، قدغن کرد که هیچ یهودي را به زور وادار به قبول دین عیسی نکنند، و در 

قفها هنگامی که اس. سرزمینهایی که زیر فرمان وي بود از حقوق یهودیان به عنوان اتباع امپراطوري روم حمایت کرد

هاي یهود را براي استفادة مسیحیان ضبط کردند، گرگوریوس دستور داد که اموال یهودیان  در تراکینا و پالرمو کنیسه

هنگامی که یهودیان به اجراي «: اي خطاب به اسقف ناپل نوشت همین پاپ در نامه. را تمام و کمال به آنها برگردانند

بگذارید در حفظ و رعایت کلیۀ اعیاد و ایام . ی متعرض آنها شودشعایر مذهبی خویش مشغولند اجازه ندهید کس

گرگوریوس » .اند مبارك خویش آزادي کامل داشته باشند، چنانکه خود آنها و پدرانشان مدتهاي دراز چنین کرده

هفتم سالطین مسیحی را به اطاعت از فرامینی که شوراهاي کلیسایی علیه انتصاب یهودیان تصویب کرده بودند 

به پاریس وارد شد و با شکوه و جالل به کلیساي اعظم  1145هنگامی که پاپ ائوگنیوس سوم در . شویق کردت

پایتخت که در آن موقع در محلۀ یهودیان قرار داشت رفت، یهودیان هیئتی را پیش وي فرستادند تا تورات یا طومار 

ن با خوشحالی سر خانه و زندگی خود برگشتند، شریعت را به حضورش عرضه دارند؛ پاپ آنها را تقدیس کرد، یهودیا

. و ائوگنیوس با سلطان فرانسه به تناول برة بریانی که یهودیان به سنت عید فصح قربانی کرده بودند مشغول شدند

اینوکنتیوس سوم . آلکساندر سوم با یهودیان بر سر مهر بود و یکی از آنها را براي ادارة امور مالی خویش استخدام کرد

چهارمین شوراي التران براي اجباري ساختن نشان مخصوص جهت یهودیان پیشقدم شد و این اصل را بنیاد نهاد  در

لکن همین پاپ بعداً رویۀ مالیمتري در . اند، به بندگی ابدي محکومند که چون یهودیان عیسی را مصلوب ساخته

یهودیان را تأیید کرد، و در حکم صادره چنین پیش گرفت و فرامین پاپهاي قبلی دایر بر منع تحمیل دین عیسی بر 

یا، در  …یا آنها را از مایملکشان محروم سازد ..  .هیچ فرد مسیحی نباید به یهودیان صدمۀ بدنی وارد آورد«: افزود

و یا از راه تهدید و نبش قبر مردگان آنها ..  .موقعی که به اجراي آداب اعیاد خویش سرگرم هستند، مزاحم آنها شود

گرگوریوس نهم، بنیانگذار دستگاه تفتیش افکار، یهودیان را از حدود و اختیارات و حیطۀ عمل آن » .خاذي کندا

کردند مسیحیان را پیرو دین موسی کنند، یا مواقعی که  دستگاه معاف کرد، مگر در مواردي که یهودیان سعی می

همین پاپ در . گشتند وباره به آیین یهود باز میگرفتند، و یا بعد از قبول مسیحیت د مسیحت را به باد نکوهش می

 1247اینوکنتیوس چهارم در . ، طی حکمی رسمی، شدت عمل عوام را علیه یهودیان تقبیح کرد1235سال 

:اي را که دربارة قتل آیینی اطفال مسیحی به دست یهودیان بر سر زبانها بود انکار کرد افسانه

اند،  بدروغ طرحهایی خداناپسندانه بر ضد یهودیان افکنده …ف و بزرگان برخی از روحانیون و شاهزادگان، اشرا

اند؛ آنها بدروغ یهودیان را متهم  اند، و اموالشان را به خود اختصاص داده مغرضانه از آنها بزور سلب مالکیت کرده

این جماعت هر  در واقع، …. کنند اي مقتول را میان خویش تقسیم می اند که در عید فصح قلب پسر بچه ساخته

دهند، به سبب همین اتهامات و  تورزي، هر قتلی را به یهود نسبت می موقع که فرصت دست دهد، از سر کینه

با گرسنگی دادن، به زندان انداختن،  …برند؛  افتراهاي دیگر، وجود آنها آکنده از خشم به یهود است؛ مالشان را می

کنند، تا جایی که  دارند؛ و گاهی حتی آنها را محکوم به مرگ می یشکنجه کردن، و دیگر آالم بر آنها ستم روا م

گذرانند، به سرنوشتی بدتر از نیاکانشان در اقلیم فراعنه  یهودیان، گرچه تحت حکومت شاهزادگان مسیحی روزگار می
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از آنجا که . رها کننداند تا از سر یأس سرزمینی را که از اول خلقت مسکن نیاکانشان بود  آنها را وادار کرده. گرفتارند

داریم که شما  شود، مقرر می خواهیم کسی آحاد این قوم را در فشار نگذارد، و این امر مایۀ مسرت خاطر ما می می

هر جا که اجحافی در حق آنان شده باشد، و به نظر شما برسد، آن . نسبت به ایشان دوستی و عطوفت پیشه سازید

. که در آینده به مصایب همانندي گرفتار آیند نارواییها را جبران کنید و نگذارید

گرگوریوس دهم مجبور شد افسانۀ قتل  1272در سال . این استدعاي شرافتمندانه را جمع کثیري نادیده انگاشتند

هاي خویش مقرر داشت که از آن پس شهادت یک نفر  کودکان مسیحی را بار دیگر انکار کند، و براي تأکید گفته

صدور فرامین رسمی . فر یهودي نباید پذیرفته شود، مگر آنکه یهودي دیگري آن را تأیید کندمسیحی علیه یک ن

دلیل . ، هم دال بر نوعدوستی پاپهاست و هم دلیلی بر دوام اثر این شرارت1763مشابه از طرف پاپهاي بعدي تا تاریخ 

ر آنها در ایالتی است که زیر فرمان پاپها صداقت پاپها در این موضوع، ایمنی نسبی یهودیان و آزادي از تعقیب و آزا

قومی که در زمانهاي مختلف تاریخ از بسیاري کشورها رانده شده بودند هرگز از رم یا ایالت پاپ نشین . شد اداره می

اگر به خاطر کلیساي کاتولیک نبود، یهودیان هرگز «: آوینیون اخراج نشدند، و به گفتۀ یکی از مورخان دانشمند یهود

قبل از جنگهاي صلیبی تعقیب و آزار جدي » .بردند ی قرون وسطی از ممالک مسیحی اروپا جان به در نمیدر ط

هاي  امپراطوران بیزانس مدت دو قرن شیوه. گرفت یهودیان در اروپاي قرون وسطی به طور پراکنده صورت می

هراکلیوس، به قصاص کمکی . دادند میاي را که یوستینیانوس نسبت به یهودیان در پیش گرفته بود ادامه  ستمگرانه

و، تا آنجا که برایش ممکن بود، در نابودي آنان ) 628(که یهودیان به ایران رسانیدند، آنها را از اورشلیم تبعید کرد 

  لئو سوم امپراطور روم شرقی و اولین فرد از سلسلۀ ایسوریایی، با صدور فرمانی، در صدد تکذیب شایعۀ. کوشید

بعضی تسلیم شدند . و یهودیان بیزانس را میان تبعید و قبول دین مسیح آزاد گذاشت) 723(ود برآمد یهودي بودن خ

باسیلیوس اول . ها به آتش بسوزانند و حاضر به قبول چنین چیزي نشوند و برخی ترجیح دادند که خود را در کنیسه

یهودیان را )  959 - 912(طین هفتم مبارزة تحمیل مسیحیت بر یهودیان را از سر گرفت، و قسطن) 886 -  867(

ـ در محاکم مسیحی کرد که تا قرن نوزدهم همچنان » سبک یهود«ملزم به اداي نوعی سوگند خفت آور ـ موسوم به 

  . در اروپا متداول بود

، هنگامی که پاپ اوربانوس دوم جنگ صلیبی را اعالم داشت، برخی از مسیحیان معتقد بودند که قبل 1905در سال 

گود فروا . هموار کردن رنج سفري دراز به اورشلیم براي مبارزه با ترکان، بهتر آن است که یهودیان اروپا را بکشند از

دو بویون، که سمت رهبري قواي صلیبیون را پذیرفته بود، اعالم داشت که انتقام خون عیسی را از یهودیان خواهد 

ذاشت؛ و همراهان وي صریحاً گفتند که عموم یهودیانی را که به گرفت و کسی را از آنها زنده به روي زمین نخواهد گ

اي که از کلیساي قیامت اورشلیم به  راهبی با این ادعا که، طبق نوشته. دین مسیح در نیایند به قتل خواهند رساند

ز دست آمده، ارشاد تمامی یهودیان یک تکلیف اخالقی براي عموم مسیحیان است، آتش غیرت مؤمنان را بیش ا

نقشۀ صلیبیون آن بود که در امتداد رود راین روانۀ جنوب شوند، زیرا غنیترین کوچنشینهاي یهودیان . پیش دامن زد

یهودیان آلمان سهم مهمی در توسعۀ بازرگانی منطقۀ راین ایفا نموده و، با . اروپاي شمالی در این منطقه قرار داشت

رودیگر، . ن و طبقۀ روحانیان را به یکسان جلب کرده بودندامساك نفس و دینداري خویش، احترام عامۀ مسیحیا

اسقف شهر شپایر، با یهودیان قلمرو خویش روابطی صمیمانه داشت و بدیشان دستخطی عطا کرد که به موجب آن 

چهارم منشوري همانند براي عموم ) هاینریش(امپراطور هنري  1095در . شد خود مختاري و ایمنی آنها تضمین می

وقتی خبر جنگ صلیبی و خط سیر صلیبیون و تهدیدهاي رهبران آنها به گوش . قلمرو خویش صادر کرد یهودیان
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جماعات یهودي صلحدوست این نواحی رسید، چنان هراسی در دل آنها افکند که قدرت هر عملی را از ایشان سلب 

.از بگذرانندربنهاي یهودي به تمامی افراد دستور دادند که چند روزي را به دعا و نم. کرد

به مجرد رسیدن صلیبیون به شپایر، یازده تن از یهودیان را کشان کشان به داخل کلیسایی بردند و به آنها حکم 

سوم ماه (کردند که مراسم غسل تعمید را بپذیرند، و چون آن یازده تن خودداري ورزیدند، همگی را به قتل رساندند 

انسن پناهنده شدند؛ وي نه فقط آنها را حمایت کرد، بلکه موجبات قتل دیگر یهودیان شهر به اسقف یوه). 1096مه 

اي از صلیبیون به  همینکه پاره. بعضی از صلیبیونی را که در کشتارهاي کلیساي نامبرده دست داشتند فراهم ساخت

اضر است وي پیشنهاد کرد که ح. نزدیکی شهر تریر رسیدند، یهودیان به اسقف آن محل، اگیلبرت، پناهنده شدند

اما چند تن  بیشتر یهودیان به این امر راضی شدند،. جان و مال آنان را حفظ کند به شرطی که غسل تعمید را بپذیرند

روتهارد، اسقف ). 1096اول ژوئن (از زنان کودکان خود را به قتل رساندند و خویشتن را به روخانۀ موزل افکندند 

خویش پنهان ساخت، اما صلیبیون بزور   هاي خانۀ یان را در سردابهاعظم شهر ماینتس، هزار و سیصد تن از یهود

آنها را به قتل رساندند؛ اسقف اعظم توانست چند نفري را با پنهان کردن  ها شدند و هزار و چهارده تن از داخل سردابه

پذیرفتند، ولی چهار تن از یهودیان ماینتس مراسم غسل تعمید را ). 1096ماه مه  27(در کلیساي شهر نجات دهد 

هاي  مسیحیان افراد یهودي را در خانه همینکه صلیبیون به کولونی نزدیک شدند، . اندکی بعد خودکشی کردند

اسقف . عوام ناآگاه محلۀ یهودیان را آتش زدند و چند تنی را که به دستشان رسید کشتند. خویش مخفی ساختند

هایی در روستا منتقل  یانه از منازل شهري مسیحیان به خانههرمان خطر عظیمی را به جان خرید و یهودیان را مخف

ها شدند و هر یهودي  هاي خود روانۀ دهکده زایران صلیبی که از این نقل و انتقال خبر شدند به جستجوي طعمه. کرد

ر دهکدة ها دویست تن یهودي کشته شدند، و در چها در دو تا از این دهکده). 1096ژوئن (را یافتند به قتل رساندند 

. دیگر که از جانب اوباش محاصره شده بود، یهودیان ترجیح دادند یکدیگر را بکشند اما تن به غسل تعمید ندهند

توانست  در ورمس، اسقف آلبرانش تا آنجا که می. مادرانی که در اثناي این یورشها زاییده بودند نوزادان خود را کشتند

خویی روا  اما صلیبیون بر بقیۀ یهودیان چنان درنده. ان را نجات بخشیدیهودیان را در قصر خویش مخفی کرد و جانش

. هاي یهودیان را تاراج کردند و به آتش کشیدند عدة زیادي را کشتند و سپس خانه: داشتند که نامی بر آن نتوان نهاد

د جماعتی مقر اسقف هفت روز بع. در این شهر نیز بسیاري از یهودیان خودکشی را بر انکار کیش خود ترجیح دادند

اسقف اعظم به یهودیان گفت که دیگر یاراي جلوگیري از جماعت را ندارد و به آنها توصیه کرد که . را محاصره کردند

یهودیان تقاضا کردند که اندك مدتی آنها را تنها گذارد؛ هنگامی که اسقف اعظم به نزد آنها . غسل تعمید را بپذیرند

آنگاه محاصره کنندگان درها را شکستند و به درون ریختند و . اند آنها یکدیگر را کشته بازگشت، دید که تقریباً همۀ

اوت  20(تن از یهودیان مردند  800رویهمرفته، در این قتل عام ورمس حدود . ها را از دم تیغ گذراندند باقیمانده

. ها در مس، رگنسبورگ، و پراگ روي داد نظیر این صحنه). 1096

پیر (پیرلو ونرابل . شدیدتر از جنگ اول خواهد بود) 1147(یت از آن داشت که جنگ صلیبی دوم ظواهر امر حکا

، رئیس دیر کلونی به لویی هفتم پادشاه فرانسه توصیه کرد که جنگ صلیبی را با هجوم بر یهودیان فرانسه )محترم

خداوند مایل به فناي آنها نیست، بلکه،  … از شما انتظار ندارم که این موجودات ملعون را به قتل برسانید«: آغاز کند

هاي هولناکی عذاب داد و براي رسوایی عظیمتر یعنی حیاتی به  مانند قابیل برادرکش، این جماعت را باید به شکنجه

سوژه رئیس دیر سن ـ دنی علیه این برداشت از مسیحیت اعتراض کرد، و لویی » .مراتب تلختر از مرگ حفظ کرد

اما در مورد یهودیان آلمان تنها به ضبط اموال . بستن عوارض بر دارایی توانگران یهود اکتفا کرد هفتم نیز فقط به

راهبی فرانسوي، رودولف نام، بدون اجازه صومعۀ خود را ترك گفت و در آلمان مردم را به قتل عام یهود . اکتفا نشد
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در . قتل رساندند و بدنش را قطعه قطعه کردند را به» پرهیزگار«مشهور به ) شمعون(در کولونی سیمون . تحریک کرد

دوباره اسقفان کلیساي آزاد تا آنجا . شپایر زنی را با چوب و فلک شکنجه دادند تا به پذیرفتن مسیحیت وادارش کنند

ارنولد، اسقف اعظم کولونی، دژ مستحکمی را به . که مقدور بود براي حفاظت جان و مال یهود مجاهدت ورزیدند

صلیبیون از هجوم به دژ خودداري کردند، . هگاه در اختیار آنها گذاشت و به ایشان اجازه داد که مسلح شوندعنوان پنا

اي  ، اسقف اعظم ماینتس، پاره)هاینریش(هنري . اما هر یهودیی را که به چنگشان افتاد و تغییر دین نداده بود کشتند

خانۀ خود پناه داد، اما جماعت بزور از دري وارد خانه شدند و از یهودیان را که عوام سر در عقبشان گذاشته بودند به 

اسقف اعظم از سن برنار، متنفذترین مسیحی عهد خویش، . همگی افراد یهود را در برابر چشم اسقف به قتل رساندند

شدیداً سرزنش، و از عموم تقاضا کرد که دست از شدت عمل علیه  را رودولفبرنار، در پاسخ، عمل . استمداد کرد

اش  چون رودولف به مبارزة خود ادامه داد، برنار شخصاً به آلمان آمد و آن راهب را بزور به صومعه. یهودیان بردارند

یحیان یهودیها را مس. اندکی بعد از این واقعه پیکر تکه تکه شدة یک نفر مسیحی را در وورتسبورگ یافتند. برگردانید

آنها هجوم بردند و بیست تن را به  به این جنایت متهم کردند و، علی رغم اعتراضات امبیکو اسقف اعظم شهر، بر

و اسقف ) 1147(هالکت رساندند؛ اما گروه دیگري از مسیحیان به مداواي عدة زیادي از مجروحان یهودي پرداختند 

اندیشۀ آغاز کردن جنگ صلیبی در وطن از خاك آلمان دوباره . ك سپردشدگان را در باغ خویش به خا اجساد کشته

در بوهم صد و پنجاه نفر از یهودیان به . به فرانسه سرایت کرد و یهودیان در کرانتان، رامرو، و سولی قتل عام شدند

ور بود به پس از آنکه دوران وحشت سپري شد، روحانیون مسیحی محل تا آنجا که مقد. دست صلیبیون کشته شدند

یهودیانی که جان سالم به در برده بودند یاري کردند؛ و به آنهایی که بزور غسل تعمید را پذیرفته بودند اجازه داده 

. شد تا بار دیگر به آیین یهود برگردند، بی آنکه براي چنین عملی مورد مؤاخذه قرار گیرند

، در شهر بادن، 1235در . ا عصر خود ما ادامه یافتاین قتل عامهاي یهود آغاز یک رشته حمالت شدیدي بود که ت

قتلی به دست شخص نامعلومی اتفاق افتاد که آن را به یهودیان نسبت دادند، و همین واقعه منجر به قتل عام یهود 

تمامی سکنۀ یهودي بلیتس واقع در نزدیکی برلین را، به اتهام آنکه بعضی از آنها کلوچۀ متبرك  1243در . شد

اتهام قتل کودکان مسیحی دوباره در  1283در . اند، زنده زنده در آتش سوزانیدند انی را آلوده ساختهعشاي رب

ماینتس مطرح شد، و با وجود همۀ کوششهایی که ورنر، اسقف اعظم آن ناحیه، در تکذیب این موضوع مبذول داشت، 

مردم مونیخ را   اي همانند، شایعه 1285سال در . هاي عموم یهودیان تاراج شد ده نفر یهودي به قتل رسیدند و خانه

نفر را  180اي پناهنده شدند، اما جماعت آن بنا را آتش زدند و همۀ آن  صدو هشتاد نفر یهودي به کنیسه. برانگیخت

یک سال بعد در اوبروزل چهل تن از یهودیان به اتهام گرفتن خون یک نفر مسیحی کشته . در آتش به قتل رساندند

هر چه یهودي در روتینگن بود به اتهام بیحرمتی به یک کلوچۀ متبرك عشاي ربانی به هالکت  1298در . شدند

ریندفالیش، که یک بارون پرهیزکار بود، جماعتی از مسیحیان را متشکل و مسلح ساخت و آنان را به قید . رسیدند

نفر یهودي را در  698رگ برانداختند و این گروه نسل یهودیان را در وورتسبو. قسم متعهد به قتل عموم یهودیان کرد

تعقیب و آزار یهودیان به دیگر نقاط سرایت کرد و در عرض شش ماه صدوچهل اجتماع . نورنبرگ به قتل رساندند

یهودیان آلمان که بعد از این قبیل کشت و کشتارها بارها اجتماعات خود را از نو بنیاد . مذهبی یهود بکلی نابود شد

هاي یهودي ماینتس، ورمس، شپایر، و سایر شهرهاي آلمان  بسیاري از خانواده 1286سرد شدند؛ و در نهاده بودند، دل

از آنجا که لهستان و لیتوانی نیز مهاجران را . را ترك و به فلسطین کوچ کردند تا در بین مسلمانان زندگی کنند

ه نداشت، مهاجرت تدریجی یهودیان از خاك و هنوز تا این تاریخ در آن نواحی قتل عام یهود سابق. کردند دعوت می

.آلمان به سوي اراضی اسالونشین آغاز شد
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یهودیان انگلستان، که از حق تملک اراضی و عضویت در اصناف محروم بودند، به سوداگري و تخصص در امور مالی 

، با وجوهی که از یهودیان اعیان و مالکان انگلیسی. برخی از طریق رباخواري توانگر و منفور همگان شدند. گراییدند

به وام گرفته بودند، خود را براي جنگهاي صلیبی مجهز ساختند و، در عوض، درآمد امالك خویش را پیش آنها به 

شد، زیرا معتقد بوند که مشتی نزولخوار یهودي از  این امر بسیار مایۀ خشم دهقانان مسیحی می. گرو گذاشتند

یهودیان متهم شدند که او را براي . جوان را کشته یافتند ناریچی، ویلیام 1144در . شوند دسترنج آنان فربه می

هنري دوم پادشاه انگلیس در . اند، و به همین سبب محلۀ آنها تاراج و طعمۀ آتش شد گرفتن خونش به قتل رسانده

یۀ جانشین وي هنري سوم نیز از همین قرار بود، اما وي در عرض هفت سال حفظ جان و مال یهودیان کوشید؛ رو

هنگام تاجگذاري ریچارد اول در لندن . لیره، به عنوان عوارض دارایی و مالیات، از آنان گرفت 422’000مبلغ 

به قتل عامی  اي مختصر خواستند از زیر بار قروض خود به یهودیان برهند، مجادله ، به تحریک اشرافی که می)1190(

همان سال در یورك . ریزي شده بدل گشت که به شهرهاي لینکن، ستمفرد، و لین سرایت کرد از پیش برنامه

، سیصد و پنجاه تن از آنان را به هالکت »که سخت مدیون یهودیان بود«جماعتی به سرکردگی ریچارد دو ماالبستیا، 

در . ، خودکشی کردند)1190فتـ (رهبري ربن خویش، یم طوو نفر از یهودیان یورك به  150به عالوه، . رسانیدند

هفت سال بعد، . سیصد تن از ربنها انگلستان و فرانسه را ترك گفتند تا دوباره در خاك فلسطین اقامت گزینند 1211

که هنري سوم فرمان نصب نشان مخصوص یهود را به موقع اجرا گذاشت، بسیاري از یهودیان، به قصد مهاجرت، 

اي بر سر زبان مردم لینکن افتاد مشعر بر اینکه یهودیان پسري هیو نام  شایعه 1255در . نگلیس را ترك گفتندخاك ا

را با حیله به محلۀ خود کشانیده، شالق زده، در حضور انبوهی از یهودیان که در حال وجد بودند مصلوب ساخته، و 

یهود هجوم بردند و ربن آنجا را، که طبق همان   به محلۀ گروههاي مسلحی. اند پیکرش را با زوبین سوراخ سوراخ کرده

شایعات مراسم زیر نظر او صورت، گرفته بود دستگیر کردند و به دم اسبی بستند و از میان معابر کشان کشان گذر 

عدة  نود و یک نفر یهودي بازداشت شدند، که هجده نفرشان را بر سر دار کردند، و. دادند و سرانجام به دار آویختند

 .یافتندزیادي از بازداشت شدگان به شفاعت رهبانان دلیر فرقۀ دومینیکیان از بند رهایی 

رشتۀ نظم امور را در انگلستان از هم گسیخت، عنان اختیار  1267و  1257در اثناي جنگ داخلی، که بین سالهاي 

اي به راه افتاد که تقریباً  ریزي شده امداران بیرون رفت، و یک سلسله قتل عامهاي از پبیش برنامهتوده از دست زم

هاي  خانه. اجتماعات یهودي را در لندن، کنتربري، نورثمتن، وینچستر، ووستر، لینکن، و کیمبریج یکباره نابود کرد

ها جان به در بردند  و یهودیانی که از این معرکهمسکونی تاراج و ویران گردید، قباله و اوراق قرضه سوزانده شد، 

اکنون پادشاهان انگلیس از بانکداران مسیحی شهر فلورانس یا شهر کائور در فرانسه پول . تقریباً آه در بساطشان نماند

در  .دیدند گرفتند، به همین سبب دیگر نیازي به یهودیان نداشتند و حمایت از آنها را کاري پردردسر می به وام می

کردند دستور داد که، تا تاریخ اول نوامبر،  ، ادوارد اول به شانزده هزار یهودیی که هنوز در انگلستان زندگی می1290

بسیاري از . از کلیۀ امور غیر منقول و تمام وامهاي وصول کردنی خویش دست کشند و خاك آن کشور را ترك گویند

گام عبور از دریاي مانش، در آب غرق شدند؛ برخی از آنها توسط یهودیانی که سوار بر کشتیهایی کوچک بودند، هن

هاي کشتیها تاراج شدند؛ و گروهی سرانجام خود را به فرانسه رسانیدند، اما حکومت فرانسه به ایشان اخطار کرد  عمله

  . از آن سرزمین بیرون بروند 1291که باید تا شروع ایام روزه و پرهیز مسیحی سال 

ا شروع جنگهاي صلیبی بر ضد ترکان در آسیا، و پیدایش بدعت آلبیگایی در النگدوك، تساهلی که تا در فرانسه نیز ب

هاي خویش با بیان مطالب ضد یهود مردم را  اسقفها در موعظه. آن تاریخ نسبت به یهودیان وجود داشت از بین رفت

تۀ سوگواري مصلوب کردن مسیح محسوب در بزیه، هجوم به محلۀ یهودیان شهر یکی از آداب مرتب هف. برانگیختند
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ها را ممنوع کرد، ولی مقرر داشت که یهودیان همه  یک اسقف مسیحی این نوع موعظه 1160سرانجام در  .شد می

دیان مجبور بودند که همه ساله، در روز یهو  در تولوز،. ، مالیات مخصوصی به کلیسا بپردازندنخلساله، در روز یکشنبۀ 

اي به کلیساي اعظم شهر بفرستند تا در آنجا، به عنوان تذکاریۀ  ، نماینده]اي که عیسی مصلوب شد جمعه[جمعۀ خدا 

، چند تن از 1171در شهر بلوا، در سال . مالیمی از تقصیر ابدي قوم یهود، علناً یک سیلی به گوشش زده شود

پادشاه فرانسه فیلیپ . هام استفاده از خون مسیحیان ضمن شعایر عید فصح، زنده زنده آتش زدندیهودیان را، به ات

اوگوست، به فکر پیدا کردن پولی حالل، فرمان داد که در تمام قلمروش، یهودیان را به جرم زهرآگین ساختن 

یک سال بعد، ). 1180(ا آزاد کرد چاههاي آب مسیحیان، به زندان افکنند، سپس در برابر پرداخت فدیۀ گزافی آنها ر

، به فرمان 1190در . هاي آنان را به کلیسا بخشید وي تمام اموال یهودیان را ضبط و خود آنها را تبعید کرد و کنیسه

وي هشتاد تن از یهودیان اورانژ را به قتل رسانیدند، براي آنکه اولیاي شهر مزبور یکی از کارگزاران فیلیپ را به جرم 

، او یهودیان را به فرانسه باز خواند و معامالت پولی آنها را به 1198در . فر یهودي به دار آویخته بودندقتل یک ن

صلیبیون مسیحی به کوچنشینهاي یهودي آنژو و  1236در . نحوي تنظیم کرد تا منافع سرشاري عاید خود وي شود

چون یهودیان از . ان حکم کردند که غسل تعمید کنندپواتو ـ بویژه در بوردو و آنگولم ـ هجوم بردند و به کلیۀ یهودی

. قبول چنین حکمی خودداري ورزیدند، صلیبیون سه هزار تن از آنان را در زیر سم اسبان خویش به هالکت رسانیدند

سن لویی به . اما سخنان وي ثمري نداشت و کار از کار گذشته بود  پاپ گرگوریوس نهم این کشتارها را تقبیح کرد،

وقتی شخص عامی «: گفت ژوئنویلوي به . ان خود اندرز داد که با قوم یهود دربارة دین سخن به میان نیاورندپیرو

ر گوید، نباید با زبان به جانبداري برخیزد، بلکه باید دست به شمشی بشنود که کسی دربارة آیین مسیح سخن ناروا می

سن لویی یهودیان را از فرانسه بیرون  1254در » .زند و تا آنجا که امکان دارد تیغ خود را در شکم آن کس فرو برد

هایشان را  هاي آنان را ضبط کرد؛ ولی چند سال بعد دوباره به آنها اجازة بازگشت داد و کنیسه راند و اموال و کنیسه

جوامع خویش بودند که پادشاه فرانسه، فیلیپ چهارم، ملقب به یهودیان در شرف بازسازي . به آنها برگرداند

و، جز لباسی ) 1306(آنها را به زندان افکند و تمامی دارایی و اعتبارات و کاالهاي آنها را ضبط کرد  ، همۀ)زیبا( لوبل

. رانسه بیرون کردسپس صد هزار نفرشان را با آذوقۀ یکروزه از خاك ف. که به بر داشتند، چیزي برایشان باقی نگذاشت

. اي را به سورچی خود پیشکش کرد سودي که از این کار عاید پادشاه شد چنان گزاف بود که کنیسه

کنار هم گذاشتن آنهمه رویدادهاي خونینی که در طی دویست سال صورت گرفت حکایت رفتار با یهودیان را 

مپراطوري بیزانس بعد از قرن نهم فقط به موارد کمی در پرووانس، ایتالیا، سیسیل، و در ا. دهد غیرمنصفانه جلوه می

حتی . در اسپانیاي مسیحی، یهودیان طرقی براي محافظت خویش پیدا کردند. خوریم از آزار و تعقیب یهودیان برمی

هاي صلح طوالنی بود و یک نسل بعد از هر فاجعه، عدة یهودیان دوباره زیاد  در آلمان، انگلستان، و فرانسه، دوره

با اینهمه، سنتهاي آنها خاطرة تلخ آن فواصل سوگناك را . شد، و حتی برخی از آنها خوشبخت و کامروا بودند می

در ایام صلح، هر یهودي همواره نگران بروز خطر همیشگی قتل عامهاي از پیش . کرد براي آیندگان حفظ می

از آنجا . آمد ربت شهادت تالوت آن الزم میبایست دعایی را از بر کند که حین چشیدن ش ریزي شده بود و می برنامه

. که منافع حاصله از ثروت در برابر تاراج و غارت و ویرانی مصون نبود، شور و بیقراري در کسب ثروت فزونی یافت

. زبان پر طنز بی سر و ته ولگرد همیشه براي مواجهه با افرادي که نشان زرد را بر پوشاك خود داشتند آماده بود

قلیتی بی پناه و جدایی گزیده تا اعماق روح را سوزانید، غرور فردي و دوستی بین نژادها را از میان برد، سرشکستگی ا

  .انگیز و پر حزنی را به جا گذاشت که حکایت از هزاران اهانت و آزار دارد و در چشمان یهودي شمال اروپا نگاه غم

  !چند مصلوب به تاوان آن یک مرگ بر صلیب
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فصل هفدهم

  ت و ذوقیات یهودعقلیا

500 – 1300  

I  - ادبیات  

در هر عصري، روح یهودي همواره مردد بوده است که نیل به استغناي مادي در یک جهان متخاصم را برگزیند، یا 

سوداگر یهودي در حکم دانشوري مرده است؛ وي به مردي که خود را . اشتیاق خویش براي کسب مسائل عقالنی را

خورد، و با کمال فتوت او  ده و فارغ البال به دنبال عشق دانش و سراب خرد است غبطه میاز چنگال حرص مال رهانی

بازرگانان و صرافان یهودي که براي عرضه داشتن امتعۀ خویش عازم بازارهاي مکارة شهر ترواي . دارد را گرامی می

به این نحو، در . کردند قف میهاي راشی، مفسر بزرگ تلمود، تو شدند، میان راه، براي شنیدن موعظه فرانسه می

گرماگرم اشتغال بازرگانی، یا فقر خفت آور، یا اهانت عظیم، یهودیان قرون وسطی به تربیت دستوردانان، حکماي 

فقط مسلمانها بودند ) 1200 - 1150(االهی، رازوران، شاعران، دانشمندان، و فالسفه ادامه دادند؛ و مدت نیم قرن 

مزیتی که یهودیان قرون وسطی داشتند حشر . رسیدند و کثرت مردم باسواد به پاي آنها میکه از لحاظ غناي عقالنی 

بسیاري از آنان قادر به خواندن کتابهاي عربی بودند، و از این رو گنجینۀ . و نشر و رابطۀ آنها با دنیاي اسالم بود

صلی [تعالیم و آراي دینی به محمد   ینۀآنچه را که در زم. سرشار فرهنگ مسلمانان قرون وسطی به روي آنها باز بود

و قرآن داده بودند، در عوض از علوم طبیعی، پزشکی، و فلسفۀ اسالمی باز گرفتند و با وساطت خویش ] اهللا علیه و آله

  .اذهان مردم مسیحی مغرب زمین را با افکار مسلمانان برانگیختند

کردند؛ شاعران آنها همچنان  تن از زبان عربی استفاده میدر قلمرو اسالمی، یهودیان در گفتگوي روزمره و براي نوش

در عالم مسیحیت، یهودیان هر جا . گفتند، اما بحور و اوزان شعري شاعران عرب را پذیرفتند به زبان عبري شعر می

. بود گفتند، اما ادبیات و مراسم پرستش یهوه به زبان نیاکانشان کردند به زبان مردم همان جا سخن می که زندگی می

یهودیان اسپانیا، که از دست اذیت و آزار سلسلۀ موحدون پا به گریز نهاده بودند، عربی را ترك بعد از ابن میمون، 

زنده کردن زبان عبري بر اثر کوششهاي بیدریغ . گفتند و زبان عبري را وسیلۀ بیان مقاصد ادبی خویش ساختند

گذاري دشوار شده  دیم، به واسطۀ فقدان حروف صدادار و نقطهفهم متن کتاب عهد ق. زبانشناسان یهود میسر گردید

پدید آمد که در آن ) متکی بر سنت(» اي مسوره«به برکت سه قرن تتبع، از قرن هفتم تا دهم میالدي، متن . بود

ه گذاري، عالیم جدا ساختن آیات، و حواشی و تعلیقات افزوده شد حروف صدادار، نشانهاي تکیۀ صدا، عالمتهاي نقطه

.توانست کتاب مقدس امت خویش را قرائت کند از آن پس هر یهودي باسوادي می. بود

شعر و دانش منحم بن . این گونه مطالعات، تکمیل و توسعۀ دستور زبان و فرهنگنامه نویسی عبري را ناگزیر ساخت

به قرطبه پیش خود  نظر حسداي بن شپروط را به خود جلب کرد؛ آن وزیر عالیقدر منحم را) 970 – 910(ساروك 

حد (شاگردش یهودا بن داوود حیوج . به عبري تشویق کرد» کتاب مقدس«هاي  خواند و او را به تألیف فرهنگ واژه

اي علمی  ، دستور زبان عبري را بر پایه»کتاب مقدس«با تألیف سه کتاب به عربی دربارة زبان ) 1000حد  - 945

» کتاب نقد«، با تدوین )سرقسطه(از اهالی ساراگوسا ) 1050 -  995(شاگرد حیوج، یونس بن جناح . استوار ساخت
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یهودا بن قریش . به زبان عربی که لغت و قواعد دستور زبان عبري را اعتال بخشید، از استاد خویش پیش افتاد

. نهاد، با تتبع در زبانهاي عبري و آرامی و عربی، زبانشناسی تطبیقی زبانهاي سامی را بنیاد )900مط (مراکشی 

هاي کتاب  کلیۀ واژه ، از یهودیان فرقۀ قرائیم، در دنبالۀ این سلسله تتبعات،] 980، حد )فز(اهل فاس [ابراهیم الفاسی 

ناتان بن . هاي آن به ترتیب حروف الفبا گرد آورده و به صورت فرهنگی منتشر ساخت را با اصل و ریشه» عهد قدیم«

در . ترتیب داد بر تمامی فرهنگنامه نویسان برتري جست» تلمود«براي  با فرهنگی که) 1106فتـ (یحیئل اهل رم 

. ، چندین نسل در این باب کوشش کردند)1235 -  1160(ناربون، یوسف کیمحی، و دو فرزندش موسی و داوود 

به رشتۀ تحریر کشید مدت چندین قرن مرجع موثقی براي دستور » زبده«یا » میخلول«کتابی که داوود تحت عنوان 

دست زدند، کمکی » کتاب مقدس»  زبان عبري گردید و، براي مترجمانی که در دوران سلطنت جیمز اول به ترجمۀ

  .نامهایی که برشمردیم مشتی از خروارند. دایمی بود

 بر اثر این تحقیقات جامع، شعرهاي عبرانی از قید بحور و اوزانی که به تقلید از اشعار عربی پیدا کرده بود آزاد گردید،

موضوعها و صورتهاي مخصوص به خودش را گسترش داد، و فقط در سرزمین اسپانیا سه سخن سراي نامی به وجود 

. کردند آورد که با هر سه شاعر دیگري که بتوان بین مسلمانان یا مسیحیان آن عهد سراغ کرد کامال برابري می

لسوف اشتهار داشت، به واسطۀ سرگذشت سلیمان بن جبرون، که در بین مسیحیان به اسم مستعار آویکبرون فی

شاعري در «این مرد، که به قول هاینه، سخن سراي آلمانی، . تراژیکش مستعد آن بود که زبان حال ملت یهود شود

خردسال بود که پدر و مادر خویش را . در ماالگا به دنیا آمد 1021بود، حدود » میان حکما و حکیمی در میان شعرا

اشعار وي در خاطر یکوتیئل بن حسن، که صاحب . تی بزرگ شد که او را به افکار تلخ سوق داداز کف داد و در مسکن

بدین سان، ابن جبرون چندي امنیت و آسودگی یافت . مقام مهمی در کشور ـ شهر مسلمان ساراگوسا بود، مؤثر افتاد

سالیان . اندند، و ابن جبرون متواري شداما دشمنان امیر آن خطه یکوتیئل را به قتل رس. و از لذتهاي زندگی بهره برد

: دراز به حالی مستمند و نزار در اسپانیاي مسلمان آواره بود و از بی غذایی چنان الغر شد که به گفتۀ خودش

. شموئیل بن نقدال، که خودش شاعر بود، در غرناطه او را پناه داد» .تواند بآسانی مرا به دوش کشد اي اکنون می پشه«

:مان به نوشتن آثار فلسفی خویش مشغول شد و شعرهاي خود را وقف ستایش خرد کرددر آنجا سلی

  چسان توانم که خرد را از یاد ببرم؟

  .ام من با خرد میثاقی بسته

  او مام من است و من عزیزترین کودك او؛

  …. او جواهراتش را به دور گردن من بسته است

  در حالی که زندگی از آن من است، روانم هواي

  …. هاي آسمانی او دارد ود بر قلهصع

  . تا اصل او را باز نیابم آرام نخواهم گرفت
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از قرار معلوم سلیمان به خاطر غرور شدیدي که داشت با شموئیل به ستیز برخاست و با آنکه هنوز بیست و هفت یا 

را فروتن ساخت، گذشت دوباره فقیري سرگردان گردید؛ بدبختی، روح سرکش وي  هشت سالی بیشتر از عمرش نمی

  :الجرم از حکمت دست کشید و به مذهب روي آورد

  اي چرکین و لگدمال شده، بار خدایا، آدمی چیست؟ الشه

  مخلوقی زیان آور، ماالمال از فریب،

  . شود گلی از طراوت افتاده که از گرما خشک و پرچین می

  :میر استگرفت که خاص مزا گاهی اشعار وي همان شکوه غم انگیزي را به خود می

  پروردگارا، صلح را از بهر ما بنیاد افکن،

  ور کن، از عنایت ابدیت ما را بهره

  مگذار از تو در هراس افتیم ـ

  .که تو قرارگاه مایی

  مدام سرگردان و در تکاپوییم،

  یا در گوشۀ افسردة غربت در زنجیر؛

  گوییم با این همه، هر جا روان باشیم به بانگ بلند می

  . گار ما اینجاستکه شکوه خداوند

اش در  در تجلیل مقام خداوند است، چنانکه مضمون شعرهاي اولیه) افسر شاهی(شاهکار وي موسوم به کثر ملخوث 

  :باشد ستایش و تجلیل از مقام خود شاعر می

گریزم  از تو به تو می

  تا پناهی به دست آورم و 

  شوم، در سایۀ تو، از خشمت پنهان می

  .شود تا آنکه قهر تو برطرف

  کشم از آستان بخشایش تو دست نمی
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٢٠٧٩

  تا آنکه بر من رحمت آوري؛

  سازم و ترا رها نمی

  . تا آنکه لطف تو بر من نازل شود

غنا و تنوع فرهنگ یهودیان اسپانیاي مسلمان در وجود خاندان ابن عزرا که در غرناطه سکونت داشتند خالصه شده 

خانۀ وي . بن نقدال، وزیر ملک حبوس، صاحب مقام مهمی شدیعقوب بن عزرا در دستگاه حکومت شموئیل . بود

از چهار پسرش که در چنین محیط فضل بار آمدند سه . شد محفلی براي ادیبان و فیلسوفان آن عهد محسوب می

. یوسف به مقام شامخی در دوایر حکومتی رسید و رهبر جمعیت یهود شد: نفرشان صاحب شهرت و اعتبار شدند

دانشور، فیلسوف، و بزرگترین شاعر ) 1139 -  1070(عیدان، و فقیهی تلمودي بود؛ موسی بن عزرا اسحاق شاعر، طبی

. دوران پر از شادي کودکی او هنگامی به پایان رسید که دلدادة برادرزادة زیباي خود شد. نسل پیش از هالوي بود

موسی غرناطه را ترك گفت و آوارة . ددختر را به برادر کوچکترش ابراهیم دا) برادر کهتر وي، اسحاق(پدر دختر 

هر چند که لبان تو عسل از بهر «. سرزمینهاي بیگانه شد و با سرودن شعر آتش احساسات بیثمر خویش را فرو نشاند

هر چند تو به من بیوفایی، اما . چکاند، پایدار باش و از نفس خود بوي مر برآور تا دیگران استنشاق کنند دیگران می

هاي هزار دستان شادمان است،  دل من از نغمه. م که خاك تیره مرا باز ستاند به تو وفادار خواهم ماندمن تا آن هنگا

سرانجام، موسی نیز، ماند ابن جبرون، چنگ خود » .پرداز بر فراز سر من و دور از من در پرواز است هر چند که نغمه

  .دبه دینداري کوك نمود و در باب تسلیم رازورانه مزمورها سر دا

ابراهیم بن مایر بن عزرا ـ یعنی همان کسی که رابرت براونینگ، شاعر بزرگ انگلیسی، او را زبان گویاي فلسفۀ عهد 

در شهر تولدو  1093ابراهیم در . داند ـ یکی از بستگان دور، اما از دوستان نزدیک موسی بن عزرا بود ویکتوریایی می

وي نیز از شهري به شهري و از . فراوانی براي همۀ مباحث و علوم داشتدر روزگار کودکی شور و آرزوي . به دنیا آمد

کرد؛ خودش به طنز تلخی که خاص یهودیان  شغلی به شغلی سرگردان بود، در هیچ کدام هم بخت با او یاري نمی

تا  فروختم، مردمان کرد؛ اگر کفن می اگر در تجارت کاالیم شمع بود، خورشید هرگز غروب نمی«: است چنین گفت

وي از طریق مصر و عراق به ایران و شاید به هندوستان رفت و سپس به ایتالیا و از آنجا به » .ماندند ابد زنده می

به اسپانیا که بازگشت، در هفتاد و پنجسالگی، درگذشت؛ گرچه تا دم مرگ هنوز در . فرانسه و انگلستان سفر کرد

آثار وي به . ه خاطر نظم و نثرش مورد تحسین و تمجید بودزیست، اما در میان کلیۀ یهودیان عالم ب مسکنت می

اندازة اقامتگاههایش متنوع بود ـ در ریاضیات، نجوم، فلسفه، و مذهب؛ از عشق و دوستی گرفته تا خدا و طبیعت، 

وي به پندارهایی که در عصر ایمان در . کالبدشناسی و فصول سال، و شطرنج و ستارگان موضوعات اشعارش بودند

:جا رایج بود قالب شعري داد و در یک ملودي عبرانی بر کاردینال نیومن پیشی گرفت همه

  اي خداوند زمین و آسمان

  !روح و جسم از آن تو است

  تو، در عین خرد، به آدمی
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   …. اي  چشم باطنی ارزانی داشته

  هاي من در دست توست،  لحظه

  تو میدانی که صالح کار کدام است؛

  اندن باشدو آنجا که مرا بیم م

  .بخشد نیروي تو مرا مددي فرخنده می

  دارد طیلسان تو گناهان مرا پنهان می

  مراحم تو سنگر امن من است؛

  ات و از بهر ارشاد کریمانه

  . هیچ پاداشی نخواهی خواست

ي از و. اهمیت مقام وي در نظر معاصرانش بیشتر براي تفسیرهایی بود که بر هر یک از کتابهاي عهد قدیم نوشته بود

اصالت و وحی منزل بودن کتاب مقدس یهودیان دفاع کرد، اما تمامی تعابیري را که در آن کتاب به خداوند صفات 

وي نخستین کسی بود که مدعی شد صحیفۀ اشعیاء نبی کار دو پیامبر است نه . داد مجازي شمرد انسانی نسبت می

  . ب مقدس یافتاسپینوزا او را یکی از بنیادگذاران نقد عقالنی کتا. یکی

وي یک سال بعد از آنکه شهر تولدو به . بزرگترین شاعر اروپایی عصر خویش بود) 1147 ? - 1086(یهودا هالوي 

دست آلفونسو ششم، سلطان کاستیل، مسخر گردید، در آنجا به دنیا آمد و در دوران سلطنت آزادیخواهترین و 

ز شعرهایی که در اوان کار سروده بود مورد پسند موسی بن یکی ا. منورالفکرترین سلطان مسیحی آن عصر رشد کرد

در . عزرا افتاد؛ این شاعر، که کهنسالتر از یهودا بود از وي دعوت کرد که به غرناطه رود و در آنجا پیش وي مقیم شود

اجتماعات  در کلیۀ. غرناطه، موسی و برادرش اسحاق بن عزرا چند ماه یهودا را در خانۀ خویش اکرام و اطعام کردند

شعرهاي وي بازتابی از سیرت مطبوع و . کردند خواندند و کلمات قصارش را تکرار می یهودي اسپانیا، شعرهاي او را می

غزلیات او سرشار بود از تمام مهارتها و ظرایف غزلسرایان مسلمان یا تروبادورهاي پروونسال . جوانی نیکبخت وي بود

پرواترین  ـ بی» باغ لذت او«در یک غزل وي ـ . غزل غزلهاي سلیمان به عالوة قدرت احساسی موجود در کتاب

  :آید عبارات آن شاهکار عاشقانه در قالب شهوانیترین ابیات می

کنی فرود آي، اي محبوب آن لعبت؛ از چه رو درنگ می

  سازي؟ و خود را از باغهاي او سیر نمی

  رو به سوي بستر عشق کن،
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  .تا سوسنهاي باغش را بر چینی

  یبهاي پنهانی پستانهایشس

  .پراکنند عطر خود می

  براي تو، در سینه ریز خویش

  …. درخشند هاي گرانبهایی پنهان دارد که چون نور می میوه

  افکند، اگر آن نقاب را بر چهره نمی

  . ساخت تمام اختران آسمان را شرمسار می

مند شد، به لوثنا رفت و چند سال  ابن عزرا بهره یهوداي هالوي پس از آنکه چندي از میهمان نوازي فروتنانۀ خانوادة

در تولدو . در حوزة علمیۀ یهود آن شهر به تحصیل پزشکی مشغول شد تا آنکه پزشکی مثل اکثر پزشکان عهد گردید

تأهل اختیار کرد و صاحب . یک آموزشگاه عبرانی تأسیس کرد و خودش در آنجا راجع به کتاب مقدس درس گفت

یافت تا به کامرانی خویشتن؛ به  شد، به مصائب بنی اسرائیل بیشتر آگاهی می ر قدر مسنتر میه. چهار فرزند شد

مانند بسیاري از یهودیان، او نیز . قوم خود، و غمها و ایمان آنها پرداخت  همین سبب، به سرودن شعرهایی دربارة

  .آرزومند بود که چند روزة آخر عمر را در فلسطین به سر برد

  !، اي زیبایی که شکوهت سزاوار فخر است)اورشلیم( اي شهر عالم

  داشتم تا به سوي تو پرواز کنم، اي کاش پر و بال عقاب می

  !تا خاك ترا با سرشک خویش تر سازم

  . کنم قلب من در خاور است، و خود در باختر درنگ می

اش  پذیرفتند، اما هالوي در گفته ییهودیان مرفه حال اسپانیا این گونه شعرها را تنها به عنوان تظاهري شاعرانه م

، بعد از آنکه زن و کودکان خویش را در جاي امنی مقام داد، سفر سختی را براي زیارت اورشلیم 1141در . صادق بود

جماعت یهودي . بادهاي مخالف، کشتی او را از مسیر اصلی منحرف کرد و به سوي اسکندریه راند. در پیش گرفت

امی شمردند و از او تقاضا کردند که از رفتن به اورشلیم، که آن موقع در دست صلیبیون بود، اسکندریه مقدم او را گر

و در آنجا از . بعد از چندي تأخیر، وي به دمیاط و صور و سپس، به دالیلی نامعلوم، به دمشق رفت. صرف نظر کند

که سواد آن شهر را دید، زانو زد و خاك طبق روایتی، خود را به اورشلیم رسانید و همین. صفحۀ روزگار ناپدید گردید

دانیم که این سخنور یهودي هرگز به شهري  به طور قطع نمی. را بوسید و زیر سم اسب یکی از سواران عرب جان داد

دانیم که در دمشق، شاید در آخرین سال زندگانیش، شعري سرود تحت  که کعبۀ آمالش بود رسید یا نه، اما می

  . که گوته آن را یکی از بزرگترین اشعار جهان ادب شمرد» هیوناي به ص چکامه«عنوان 
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آیا سر آن نداري اي صهیون،

  که درودهاي خود را از فراز صخرة مقدس خویش

  به کاروان مریدان اسیرت گسیل داري

  …گویند؟  که بازماندگان گلۀ تو اند و ترا درود می

  ؛شوم، صدایم ناهنجار است چون بر محنتهاي تو سوگوار می

  اما چون در رؤیاي خیال

  شود، نگرم، آهنگی جاري می آزادي ترا می

  …. اند چونان شیرین که نواي چنگهایی که بر کنار نهر بابل آویخته

  در آنجا که روح خداوند پیشتر از این 

  به کالبد فرزندان مقدس تو دمیده شد، همانجا

  !ام که روح خود را نثار کنم من نیز آماده

  یکۀ االهی از آن تو بود؛قصر شاهان و ار

  پس چه شده است که اکنون

  نشینند که پیش از این مسند شاهان بود؟ غالمان بر سریري می

  آه، کیست که مرا رهنمون شود،

  تا مواضعی را جویم که در روزگاري بس دور،

  فرشتگان، با شکوه خویش، بر

  انبیا و پیامبران تو نازل گردیدند؟

  ر بخشد،آه، کیست که به من بال و پ

  تا پر گشوده از این جایگه بگریزم،
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  و در آنجا، آسوده از تمام سرگردانیها

  هاي تو قرار گیرد؟ هاي دلم در ویرانه خرابه

  من چهر خویش بر خاك تو خواهم سود و

  …. سنگهایت را چون زر گرانبها حفظ خواهم کرد

  دمد هواي تو به روانم جان می

  ا عسل جاري است؛ذرات غبار تو مر است، نهرهاي تو ب

  عریان و پابرهنه، به معابد ویران تو

  !چه با دل و با جان بروم

  اي نگاه داشتند بدانجا که کشتی نوح را چون گنجینه

  …. و در زوایاي پنهان آن کروبیان آسمانی مأوا گزیدند

  صهیون، اي کمال زیبایی ، در تو

  !عشق و وقار چه سان توأم شده است

  محبت به سوي توروان همنشینان تو با 

  کند، خوشی تو شادمانی آنها بود، رو می

و اکنون، در غربت دور، با چشم گریان

  هاي متبرك تو کنند، از بهر قله ات ندبه می بر ویرانه

  .کنند هاي تو تعظیم می در سوز اشتیاقند، و به هنگام دعا به سوي دروازه

  خداوند براي بودباش خویش

  ا بر حال آن کهخواهد؛ و خوش تا ابد ترا می

  خداوندش از ره لطف برگزیده
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  .تا در صحن کاخهاي تو بیاساید

  شود، کند، به تو نزدیک می خوشبخت آن که بر تو نظاره می

  بیند، تا آنکه انوار با شکوهت را پیش روي خویش بر بلندي می

  و پگاه تو بر باالي سرش روشن و کامل

  .دمد در پهنۀ آسمانهاي مشرق می

  ترین همگان کسی که با دیدگانی پر سرور لیک خوشبخت

  نیکبختی نجات یافتگان ترا مشاهده کند،

  .اي و ببیند که باز، به سان روزگار دیرین، جوانی از سر گرفته

III  - ماجراهاي تلمود  

 یهودیان آن عصر طالیی اسپانیا کامکارتر از آن بودند که، همچون شعراشان در سالهاي انحطاط، از صمیم قلب پیرو

کردند  اي را بیان می سرودند و فلسفه دین باشند؛ اینان شعرهایی نشاط انگیز، مبتنی بر لذایذ نفسانی، و دلپسند می

حتی هنگامی که تعصب سلسلۀ . داد که، با اطمینان خاطر، اندیشۀ یونانی را با کتاب مقدس یهودیان سازش می

یحی گریزاند، آن جماعت همچنان از رفاه برخوردار بودند؛ موحدون یهودیان را از اسپانیاي مسلمان به اسپانیاي مس

هاي علمیۀ یهود، در قرن سیزدهم، در سایۀ رواداري مذهبی مسیحیان، در تولدو، خرونا، و بارسلون رونق  حوزه

 هاي یهودیان این نواحی با کمرویی در محله. بسزایی داشت؛ اما در فرانسه و آلمان یهودیان چندان اقبالی نداشتند

ابداً در اندیشۀ آن نبودند . داشتند کردند و تمام هم خود را صرف مطالعۀ تلمود می تنگ و باریک خویش ازدحام می

هرگز در اصول دین خود تردید نداشتند و از دل و جان . که حقانیت کیش خود را براي دنیاي غیر روحانی ثابت کنند

  .کردند خود را وقف فرا گرفتن احکام شریعت موسی می

صدها تن از . آکادمی ماینتس که توسط ربن گرشوم بنیاد نهاده شده بود یکی از بانفوذترین مدارس زمان خود شد

در فرانسه . طالب در آنجا جمع شدند و، مدت دو نسل، در ویرایش متن تلمود با وي سهیم بودند و زحمت کشیدند

و حروف اول ] Rabbi[دو حرف اول عنوان  ـ که یهودیان، با پیوستن)  1105 -  1040(ربن شلمه بن ییسحاق 

راشی . خواندند ـ نقش همانندي داشت می] R ASHI[ » راشی«، مشتاقانه او را ] Shelomoh Isaac[ اسمش 

هاي علمیۀ یهودي ورمس، ماینتس، و شپایر به تحصیل پرداخت؛  در تروا از شهرهاي شامپانی متولد شد و در حوزه

کرد، لکن هر ساعتی از اوقات فراغت را با مطالعۀ  روش شراب به خانوادة خویش کمک میپس از بازگشت به تروا، با ف

هر چند که وي رسماً ربن نشده بود، با اینهمه یک آکادمی در تروا تأسیس . داشت تلمود و کتاب مقدس مصروف می

سعی . گمارا تألیف کرد کرد و مدت چهل سال در آنجا تدریس کرد و بتدریج تفسیرهایی دربارة عهد قدیم مشنا، و

وي بر آن نبود که مانند برخی از محققان یهودي اسپانیا از البالي متون دینی پندارهایی فلسفی استنتاج کند؛ کار 

وي صرفاً توضیح دادن بود، و توضیحات وي چنان آسان و در خور فهم بود که تفسیرهاي تلمودي او را اکنون در 
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اي که در شخصیت و زندگی وي بود او را در بین امت یهود مانند اولیا  متواضعانهخلوص . کنند حاشیۀ تلمود چاپ می

فرستادند و براي  اجتماعات یهودي سراسر اروپا پرسشهاي دینی و مسائل شرعی را پیش وي می. محترم ساخت

بعد از  .دوران پیریش را قتل عامهاي جنگ اول صلیبی غرق اندوه ساخت. پاسخهایش مرجعیت شرعی قایل بودند

تا پنج نسل بعد از راشی، فقهاي . مرگ او، نوادگانش شموئیل، یعقوب، و اسحاق بن مایر دنبالۀ کارش را گرفتند

، تفسیرهاي وي را بازبینی و جرح و تعدیل »ضمایم«تلمودي فرانسه و آلمان، با نگارش یک سلسله توسافوث یا 

.بود» راننگا ضمیمه«کردند، و یعقوب بن مایر اولین فرد از  می

ها، خطاها،  مشتی حرفهاي بچگانه، افسانه«هنوز تلمود به پایان نرسیده بود که یوستینیانوس آن کتاب را به عنوان 

از آن پس گویی کلیسا فراموش کرده بود که اصال ). 553(غیرقانونی اعالم کرد » اهانتها، لعنها، بدعتها، و کفرها

توانستند این کتاب را که به عبري یا آرامی  لمان االهی کلیساي التین میعدة بسیار کمی از عا. تلمودي وجود دارد

نوشته شده بود بخوانند و مدت هفتصد سال یهودیان آزاد بودند مجلدات کتابی را که در نظر آنها بغایت گرامی بود 

را ] مسیحیان[ب مقدس با فراغ بال قرائت نمایند ـ آن هم با چنان جدیتی که گویی آنها نیز به نوبۀ خود وجود کتا

نیکوال دونن، از یهودیان فرانسه که به دین مسیح گرویده بود، پیش پاپ گرگوریوس  1239لکن در . اند فراموش کرده

و یهودیان را در معامله با . نهم شکایت برد که تلمود حاوي اهانتهاي شرم آوري نسبت به مسیح و مریم عذراست

مدرسان (اي از این اتهامات درست بود زیرا مؤلفان ساعی تلمود براي تنائیم  پاره. انگیزد مسیحیان، به بیصداقتی برمی

ها یا در بخش توده پسند  چنان حرمتی قایل بودند که در بخش افسانه) شارحان احکام(و امورائیم ) شریعت شفاهی

هیچ کم و کاستی ضبط کرده  گمارا، کنایاتی را که ربنهاي غضبناك گهگاه در رد انتقادات مسیحیان آورده بودند بی

اما نیکوال دونن، که دیگر کاتولیک تر از پاپ شده بود، اتهامات دیگري نیز بر اینها افزود که پایه و اساسی . بودند

داند، حال هر قدر هم آدم خوبی  نداشت؛ یکی اینکه تلمود فریفتن شخص مسیحی را جایز و کشتن او را شایسته می

، به فتواي ربنها، مجازند پیمانهایی را که به قید قسم مؤکد شده است نقض کنند؛ و دیگر باشد؛ دوم اینکه یهودیان

هایی که از  گرگوریوس فرمان داد تمام نسخه. اینکه هر مسیحی که احکام یهود را مطالعه کند، خونش مباح است

حویل شوند؛ و به رهبانان حکم کرد که تلمود در فرانسه، انگلستان، و اسپانیا پیدا شود به دومینیکیان یا فرانسیسیان ت

هاي مزبور را به دقت وارسی کنند؛ و دستور داد که هر آینه صحت اتهامات مزبور ثابت شد، آن کتابها را  نسخه

در فرانسه، لویی نهم به تمام یهودیان امر کرد . هیچ ضبطی از نتایج مترتب بر این فرمان پیدا نشده است. بسوزانند

ضمناً چهار . ود خود را به عمال دولت تحویل دهند، و اعالم کرد که مجازات متخلفین مرگ استهاي تلم که نسخه

، دونن، )ملکۀ فرانسه(ربن را به پاریس فرا خواند تا در یک مجلس مناظرة علنی، در حضور پادشاه، بالنش دو کاستی 

ـ از تلمود ) آلبرتوس کبیر(و ماگنوس ) ویلیام آواوورنی(و دو تن از حکماي بزرگ فلسفۀ مدرسی ـ گیوم دوپاري 

والتر کورنوتوس، ). 1240(بعد از سه روز بازجویی، پادشاه فرمان داد که کلیۀ نسخ تلمود را بسوزانند . دفاع کنند

هاي بسیاري را به صاحبانشان  اسقف اعظم سانس، شفاعت یهودیان را کرد، و پادشاه فرانسه اجازه داد که نسخه

اي از رهبانان بر این عقیده شدند که این رویداد  ندکی بعد اسقف اعظم بدرود حیات گفت، و پارهاما ا. بازگردانند

هاي تلمود فرمان داد؛ بیست و  لویی مجاب آنان شد و به ضبط تمام نسخه. فتواي االهی در مورد مداراي پادشاه بود

، بنا به امر یک ایلچی 1248در ). 1242( هاي آتش سپردند یک عرابه از این کتاب را به پاریس آوردند و به شعله

پاپ، داشتن تلمود در فرانسه ممنوع شد، و از آن پس تحصیالت ربنی و ادبیات عبرانی در همه جاي فرانسه، جز در 

.پرووانس، رو به کاهش نهاد
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که تصدي رایموند و ذاپنیافورت، راهب فرقۀ دومینیکیان . مناظرة همانندي در بارسلون صورت پذیرفت 1263در 

دستگاه تفتیش افکار را در آراگون و کاستیل بر عهده داشت، متعهد شد که یهودیان این دو ناحیه را به پذیرفتن 

براي مهیا ساختن واعظان خویش در راه انجام این مهم، رایموند ذاپنیافورت ترتیبی داد که در . مسیحیت وادارد

یک نفر یهودي مسیحی شده به نام پول مسیحی او را در . دمدارس دینی مسیحیان اسپانیا زبان عبري تدریس شو

این امر یاري کرد، و با اطالعاتی که در زمینۀ االهیات مسیحی و یهودي هر دو داشت، به حدي رایموند ذاپنیافورت را 

اي بین پول و ربن موسی بن نحمن، ربن بزرگ خرونا، در حضور جیمز اول  متحیر گردانید که این راهب مباحثه

اي به همان اندازه بیم داشت که از شکست، با  ابن نحمن که از پیروزي در چنین مناظره. پادشاه آراگون ترتیب داد

ظاهراً نرمش و مالیمت در این . مناظره چهار روز به درازا کشید، و این امر مایۀ خشنودي پادشاه شد. بیمیلی آمد

آوري  هاي تلمود یهود را در آراگون جمع ی تمامی نسخه، یک هیئت کلیسای1264در . مجلس حقاً رعایت شده بود

در شرحی که ابن نحمن از . ها را بار دیگر به صاحبانش بازپس داد کرد، عبارات ضد مسیحی را از بین برد، و نسخه

هاي یهودي آراگون نوشت، از مسیحیت با تعابیري سخن گفت که در نظر رایموند  مناظرة خویش براي کنیسه

جیمز هیچ اقدامی  1266راهب مزبور به پادشاه اعتراض کرد، لکن تا سال . شد کفري فاحش محسوب می ذاپنیافورت

یک . نکرد، و فقط در آن سال بود که در برابر اصرار پاپ سر تسلیم فرود آورد و ابن نحمن را از اسپانیا تبعید کرد

.سال بعد، ربن مزبور در فلسطین درگذشت

III  - علم در میان یهود  

یهودیان قلمرو . ر قرون وسطی علوم طبیعی و فلسفۀ یهود تقریباً بتمامی در جهان اسالمی متمرکز شده بودد

مسیحیت قرون وسطی، غریب افتاده و اهانت شده، و با اینهمه تحت نفوذ همسایگان خویش، به رازوري، خرافات، و 

مع ذلک، دین . توانست باشد عی بدتر از این نمیبراي نضج و ترقی علم، وض. خواب و خیال در ظهور مسیح پناه بردند

در قرن ششم، منجمین بابلی، به . زیرا تعیین دقیق ایام مقدس یهود بر این علم متکی بود. مشوق فراگرفتن نجوم شد

جاي رصد کردن اجرام سماوي، محاسبۀ نجومی را متداول ساختند؛ اساس سال را بر حرکات ظاهري خورشید، و 

بر حاالت مختلف قرص ماه قرار دادند؛ نامهاي بابلی را بر ماهها نهادند؛ برخی از ماهها را سی روز اساس ماهها را 

معین کردند؛ و آنگاه، در یک دورة نوزدهساله، براي سومین، ششمین، » ناقص«و بعضی را بیست و نه روز » تمام«

هم قائل شدند و بدین ترتیب تقویم هشتمین، یازدهمین، چهاردهمین، هفدهمین، و نوزدهمین سال یک ماه سیزد

 312کردند که از  در مشرق زمین، یهودیان وقایع را طبق تقویم سلوکیان حساب می. قمري را با شمسی وفق دادند

را اقتباس کردند که مبدأ آن » سال عالم«یا » آنوموندي«، »عصر یهودي«در اروپا، در قرن نهم، . شد م آغاز می ق

 .بی لطف و مقدس است] مسیحیان[تقویم یهودیان، به اندازة گاهنامۀ خود ما . م بود ق 3761خلقت فرضی عالم در 

دربارة علم حرکات «کتاب . بود) 815حد :   فتـ(یکی از پیشگامترین منجمان عالم اسالم، دانشور یهودي ماشاءاهللا 

مه شد و در دنیاي مسیحی از عربی به التین ترج) گراردوکرمونایی(وي به همت گراردوس کرموننسیس » افالك

. ي وي کهنترین اثر علمی موجود به زبان عربی است» دربارة قیمتها«رسالۀ . مورد تحسین فراوان قرار گرفت

و مثلثات ـ تألیف در موضوع جبر، هندسه  »تیشبورتحیبورها ـ مشیحا و ها ـ «مقدمترین رسالۀ ریاضی این عهد 

المعارفی در باب ریاضیات، نجوم، مناظر و مرایا، و  بود که دایرة) 1136 - 1065(ابراهیم بن حییا اهل بارسلون 

تقویم را نیز او نوشته   موسیقی تصنیف کرد، که بکلی از بین رفته است؛ قدیمیترین رسالۀ عبري به جا مانده دربارة

هر دو ابراهیم، . دید عدي، بین سرودن شعر و ارائۀ تحلیل تلفیقی هیچ تناقضی نمیابراهیم بن عزرا، از نسل ب. است
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به یاري این گونه کتابها، و سیلی از . اولین یهودیانی بودند که آثار علمی خود را به زبان عبري نوشتند نه عربی

و حیطۀ زندگی عقالنی آنان را از هاي عربی به عبري، فلسفه و علم مسلمانان جوامع یهودي اروپا را در نوردید  ترجمه

  .حدود معلومات ربنها فراتر برد و وسعت بخشید

یهودیان این عصر، که نه فقط تا حدودي از علوم اسالمی سود بردند، بلکه در عین حال سنتهاي از دست رفتۀ 

معززترین  خویش را در فن شفاي بیمار باز به چنگ آوردند، رساالت بسیار مهمی در پزشکی تصنیف نمودند و

در فن چشم پزشکی چنان شهرتی در مصر ) 955حد  -  855حد (اسحاق اسرائیلی . پزشکان اروپاي مسیحی گشتند

کتابهاي پزشکی وي، که از . شد  به دست آورد که به سمت پزشک دربار سالطین اغالبۀ عرب در قیروان گماشته

شد؛ در سالرنو  آثار کالسیک چشم پزشکی شناخته می در سراسر اروپا به عنوان. عربی به التینی و عبري ترجمه شد

اثر » تشریح مالیخولیا«رفت و، هفتصد سال پس از نوشته شدنش، در کتاب  و پاریس به عنوان متون درسی به کار می

اعتنا به مال دنیا و سخت مخالف با تأهل، که  بر طبق روایات، اسحاق مردي بود بی). 1621(برتن به آنها استناد شد 

)] آساف طبیب( = » ها ـ روفه«یا، آساف [شاید همزمان با وي آساف یهودي . گذشت الهاي عمرش از صد میس

زنند که باید قدیمترین اثر پزشکی موجود  اي که اخیراً کشف شده و حدس می زیست، مؤلف گمنام دست نبشته می

ه جریان خون را در شریانها و سیاهرگها به زبان عبري باشد؛ نکتۀ بسیار شایان توجه دربارة این کتاب آن است ک

. کند؛ که اگر مؤلف به وظیفۀ قلب پی برده بود، در موضوع گردش خون کامال بر هاروي پیشی جسته بود تشریح می

ابوالفدا، اهل . فن پزشکی به کلی زیر قبضۀ پزشکان و متون یهودي درآمد). 1165(در مصر، بعد از ورود ابن میمون 

) م1275هـ ق،  658حد (مهمترین رسالۀ چشم پزشکی قرن دوازدهم دست زد و کوهین عطار  قاهره، به تصنیف

پزشکان یهودي صفحات جنوبی ایتالیا و . اي تألیف کرد که هنوز در دنیاي اسالمی مورد استفاده است فارما کوپه

حد  -  913(شباتاي بن آبراهام . اي براي انتقال پزشکی عربی به دارالعلم سالرنو بودند سیسیل به منزلۀ وسیلۀ یگانه

ملقب به دونولو در نزدیکی اوترانتو به دنیا آمد، به دست ساراستها اسیر شد، در پالرمو به تحصیل پزشکی عربی ) 982

یکی از یهودیان اورشلیم موسوم به بنونوتوس گرافئوس در . پرداخت و آنگاه براي طبابت دوباره به ایتالیا بازگشت

نوشت » در معالجۀ چشم«اي به نام  پزشکی پرداخت، در آنجا و در مونپلیه تدریس کرد، و رساله سالرنو به تحصیل

که علماي جهان اسالم و مسیحیت، به یکسان، آن را به عنوان رسالۀ قاطعی دربارة امراض چشم ) 1250حد (

هاي چشم، براي چاپ انتخاب ماریسال بعد از انتشار این کتاب آن را، به عنوان اولین اثر در باب بی 224. پذیرفتند

در مدارس علمیۀ یهود، بویژه در نواحی جنوبی فرانسه، پزشکی جزو دروس تحصیلی بود، تا حدودي بدان  .کردند

پزشکان یهودیی که در حوزة علمیۀ عبرانی مونپلیه تحصیل . علت که ربنها بتوانند از راه طبابت درآمدي داشته باشند

به سمت رئیس  1300انتصاب یک نفر یهودي در . شکدة معروف طب مونپلیه کمک کردندکرده بودند به ایجاد دان

دانشکدة پزشکی، مایۀ برانگیختن آتش خشم اولیاي پزشکی دانشگاه پاریس علیۀ قاطبۀ یهودیان شد؛ به همین 

شهر مثل عموم و پزشکان عبرانی آن ) 1301(سبب، دانشکدة مونپلیه مجبور شد در خود را به روي یهودیان ببندد 

لکن، تا این تاریخ، بر اثر وجود و نفوذ پزشکان مسلمان و یهودي، . از آن کشور تبعید شدند 1306یهودیان فرانسه در 

پزشکان سامی نژاد مدتها بود بطالن این فرضیه را که بیماري بر . پزشکی عالم مسیحی دستخوش انقالبی شده بود

ابت کرده بودند؛ و پیروزي آنها در شیوة تشخیص و معالجۀ تعقلی امراض شیاطین در پیکر آدمی است ث» حلول«اثر 

سبب تضعیف اعتقاد مردم به خاصیت یادگارهاي مقدسان گذشته و دیگر وسایل ماوراءالطبیعی مداواي امراض شده 

  .بود
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ارتگاه زایران بود، رهبانان و کشیشان مذاهب آزاد، که دیرها و کلیساهاي آنها گنجینۀ یادگارهاي مقدسان گذشته و زی

هاي مسیحی منع کرد، زیرا بر  کلیسا پزشکان یهودي را از معاینۀ بالینی در خانه. پذیرش این تحول را دشوار یافتند

در . این گمان بود که این قبیل پزشکان علمشان بر ایمانشان فزونی دارد، و از نفوذشان بر اذهان بیمار وحشت داشت

، شوراي وین پزشکان یهودي 1267زشکان یهودي را براي مسیحیان ممنوع کرد؛ در ، شوراي بزیه استخدام پ1246

اي از مسیحیان سرشناس از مهارت  این گونه قید و بندها مانع از آن نشد که پاره. را از معالجۀ مسیحیان بازداشت

د، از اسحاق بن پزشکان یهود بهره گیرند؛ چنانکه پاپ بونیفاکیوس هشتم، که از یک بیماري چشم در رنج بو

اي داراي یک  یکی از محققان و فضالي اسپانیا از اینکه هر صومعه) ریموند لولی(رامون لول . مردخاي استمداد جست

ها یکی از ایلچیان پاپ را  پزشک یهودي بود شکایت داشت؛ نظیر همین وضع در دیرهاي متعلق به گروه راهبه

ا، تا دوران فرمانروایی فردیناند و ایزابل، از مراقبتهاي پزشکی متوحش و متغیر ساخت؛ پادشاهان مسیحی اسپانی

، )1276 -  1213(ششت بنونیسته اهل بارسلون، پزشک دربار جیمز اول پادشاه آراگون . یهودي برخوردار بودند

ا یهودیان برتري خود در پزشکی دنیاي مسیحی ر. مهمترین رساله را دربارة بیماریهاي زنانه در عهد خویش نوشت

فقط هنگامی از کف دادند که دانشگاههاي مسیحی در قرن سیزدهم میالدي علم پزشکی را بر موازین عقالنی استوار 

.ساختند

با وجود این، . ملتی مانند یهود، که این قدر متحرك و پراکنده بود، طبعاً سهم اندکی در علم جغرافیا داشت

د ـ یکی پتخیا اهل راتیسبون و دیگري بنیامین تودالیی ـ که جهانگردان برجستۀ قرن دوازدهم دو نفر یهودي بودن

شهر ساراگوسا را  1160بنیامین در سال . حکایات عبري ارزشمندي از سفرهاي اروپا و خاور نزدیک خویش نوشتند

جمع ترك گفت و با فراغت از بارسلون، مارسی، جنووا، پیزا، رم، سالرنو، بریندیزي، اوترانتو، کورفو، قسطنطنیه، م

آنگاه با کشتی از . اي، انطاکیه، کلیۀ شهرهاي مهم فلسطین و بعلبک، دمشق، بغداد، و ایران دیدن کرد الجزایر اژه

به  1173اقیانوس هند و دریاي سرخ به مصر، سیسیل، و ایتالیا رفت و از آنجا از راه خشکی عازم اسپانیا شد؛ در سال 

در این سفرها غرض عمدة وي دیدن اجتماعات یهود بود؛ اما با . ذشتزادگاه خویش بازگشت، و اندکی پس از آن درگ

. دقتی نسبتاً زیاد، و بدون اعمال نظر شخصی، مشخصات جغرافیایی و نژادي هر کشور سر راه خود را شرح می داد

نامۀ سفر. روایت وي به اندازة گزارشاتی که یک قرن بعد مارکوپولو نوشت جالب نیست، لکن احتماال موثقتر است

  . بنیامین تقریباً به تمامی زبانهاي اروپایی ترجمه شد و تا عهد ما نیز کتاب محبوب یهودیان باقی ماند

IV   - پیشرفت فلسفۀ یهود  

در روزگار فقر و . نیاز به اعتقاد براي زیستن، و نیاز به عقل براي پیشرفت: زندگی ذهن بشر بر ساخته از دو نیرو است

در دوران ثروت، نیروهاي . باشد  زیرا شهامت تنها سجیۀ ضروري می. قاد، مقدم بر آن یکی استهرج و مرج میل به اعت

در نتیجه، تمدنی که از وادي فقر . آورد گیرد، زیرا ارتقا و پیشرفت را به ارمغان می عقالنی بر هر چیز دیگر تقدم می

آتش جنگی بین «ان عقل و ایمان برانگیزد و رسد، گرایش به آن دارد که تنازعی می می گذرد و به سر منزل غنا می

در این کشمکش، فلسفه، که کارش فقط مشاهدة کل زندگی است، معموال یک سازگاري . برافروزد» علم و االهیات

. گیرد جوید، و در نتیجه مورد اهانت علم و بدگمانی االهیات قرار می میان دو قطب مخالف، یک صلح میانگیر را می

آورد، عقل  سازد، فلسفه رو به مذهب می ، در آنجا که سختیها زندگی را بدون امید تحمل ناپذیر میدر یک عصر ایمان

این امر، در میان ایمانهاي . شود با لباس مبدل برد، و خودش االهیاتی می را در مقام مدافعه از ایمان به کار می

ورد اسالم که ثروتمندترین همه بود کمتر از اي که تمدن سفیدپوستان را در قرون وسطی تقسیم کرد، در م گانه سه

www.IrPDF.com



٢٠٨٩

کرد؛ در مورد مسیحیت که ثروتش کمتر بود بیشتر مصداق داشت؛ و دربارة دین یهود که  دو دین دیگر صدق می

فلسفۀ یهود به طور کلی در اسپانیاي مسلمان بود که از دین بریده . کرد فقیرترین همه بود به بیشترین وجه صدق می

.ت، زیرا یهودیان آن خطه متمکنتر از همکیشانشان در دیگر سرزمینها بودندبه راه خویش رف

اغلب متفکران یهودي . یکی دین موسی و دیگري آراي فالسفۀ مسلمان: فلسفۀ یهود در قرون وسطی دو منبع داشت

: دانستند ل میشمردند، و اختالف این دو را فقط در روش و شک دین و فلسفه را از لحاظ مضمون و نتیجه همانند می

داد که بر  دانست، فلسفه همان را به مثابه حقیقتی تعلیم می آنچه را دین احکام جزمی فرستاده از جانب خداوند می

و اکثر متفکران یهودي، از سعدیا گرفته تا ابن میمون، در یک محیط اسالمی . وفق موازین عقالنی مدلل شده است

هاي عربی و تفسیرهاي اسالمی، با فلسفۀ یونان آشنا شدند؛ و آراي  ترجمه به چنین عملی مبادرت ورزیدند؛ از طریق

به همان نحو که ابوالحسن اشعري با حربۀ . خود را، عالوه بر یهودیان، براي مسلمانان نیز به زبان عربی نوشتند

، که در همان سال استدالل بر جماعت معتزله تاخت و اصالت آیین دین اسالم را نجات بخشید، به همان طرز، سعدیا

از مصر به قصد بابل حرکت کرده بود، االهیات عبرانی را به کمک مهارت و ) 915(رهایی اشعري از قید شکاکیت 

احاطۀ خویش در جدل نجات داد؛ و جالب آنکه سعدیا نه فقط از روشهاي جماعت متکلمین اسالمی، بلکه حتی از 

  . جزئیات مباحثات آنها پیروي کرد

به این معنی که : ا در یهودیت مشرق زمین همان اثري را داشت که ظفر غزالی در اسالم مشرق زمینپیروزي سعدی

مابقی این . دست به دست هرج و مرج سیاسی و انحطاط اقتصادي داد تا فلسفۀ عبري را در مشرق زمین خفه کند

رائیلی، که به کار پزشکی و نویسندگی در قیروان، پایتخت اغالبه، اسحاق اس. ماجرا تعلق به افریقا و اسپانیا دارد

مقاله در تعاریف وي اصطالحات متعددي بر منطق . مشغول بود، فرصتی براي تصنیف چند اثر معتبر فلسفی پیدا کرد

کند؛  یا سماع طبیعی ارسطو را براي متفکرین یهود تشریح می» طبیعیات«مدرسی افزود؛ رسالۀ وي در باب عناصر، 

دهد که بنابر آن آفرینش  به جاي داستان آفرینش سفر پیدایش، الگویی نو افالطونی ارائه می کتاب جان و جوهر وي،

شود؛ در واقع همین مفهوم ذهنی  مداومی از جانب خدا به جهان مادي تبیین می) »پرتوهاي«(به صورت فیضانات 

  .گردید) قبااله( الهقببود که مأخذي براي 

البته این یکی از شوخیهاي تاریخ است که مدرسیها به . ابن جبرون فیلسوف نفوذ بیشتري از ابن جبرون شاعر داشت

 1846تا . یا مسیحی است کردند که او حکیمی مسلمان با احترام استناد می جستند، و فکر می آویکبروناو با اسم 

این راز همچنان پوشیده ماند و در آن سال بود که سالرمون مونک دریافت که ابن جبرون و آویکبرون شخص واحدي 

کوشید که آثار فلسفی خود را با اصطالحاتی  این سوء تفاهم تقریباً از آنجا ناشی شده بود که ابن جبرون می. هستند

المثلهاي خود ـ در شاهوار ـ تقریباً تمامی  در جنگ ضرب. طی با دین یهود نداشته باشدتألیف کند که هیچ گونه ارتبا

آورد، در صورتی که فولکلور عبري، باالخص از لحاظ کلمات قصار و پرطنز و  نقل قولها را از منابع غیر یهودي می

دمی چگونه باید از دشمن انتقام آ«: یکی از این کلمات قصار کامال کنفوسیوسی است. اي سرشار است پرمغز، گنجینه

اي است از رسالۀ در بیان بهبود سجایاي اخالقی ابن  این در واقع خالصه» .گیرد؟ با افزودن بر صفات پسندیدة خویش

زیبد، تصنیف کرده  جبرون که ظاهراً در بیست و چهارسالگی، یعنی دورانی که حکمت بر جوان نورس هنوز نمی

ک جدولبندي تصنعی، تمام فضایل و رذیلتها را ناشی از حواس خمسه دانست، که نتایجی شاعر جوان، بر پایۀ ی. است

کوشید، در عصر ایمان، مجموعه اصول اخالقیی به  مبتذل هم به بار آورد؛ اما کتابش از این نظر متمایز بود که می

. وجود آورد که بر اعتقاد مذهبی تکیه نداشته باشد
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. پروایی، از نقل قول از کتاب مقدس، تلمود، یا قرآن احتراز جست م ـ با همین بیشاهکار ابن جبرون ـ مکور حیی

همین ملی گرایی افراطی غیر معمول بود که این کتاب را در نظر ربنها چنین اهانت آمیز نمود و، پس از ترجمه 

ابن . بار بخشید، در عالم مسیحیت بدان نفوذ و اعت)سرچشمۀ زندگی(شدن به التینی تحت عنوان فونس ویتاي 

جبرون نو افالطونی را، که تمامی فلسفۀ عرب از آن تأثیر گرفته بود، پذیرفت، ولی اختیارگرایی بدان تحمیل کرد که 

گفت که براي درك وجود یا حرکت هر چیزي، نخست  ابن جبرون می. بر نقش اراده در خدا و انسان تأکید داشت

خستین هستی مطلق، یا مشیت اصلی، مسلم گیریم؛ اما قادر به درك باید وجود خدا را به عنوان اولین جوهر، ن

این طور نیست که آفرینش در زمانی صورت گرفته و تمام شده باشد، بلکه در سلسله . باشیم صفات خداوند نمی

 و و دستگاه کاینات همه چیز، جز خداوند، مرکب از هیوال. فیضانات مداوم و تدریجی منبعث از منبع حق جریان دارد

ربنها این . و تفکیک آنها تنها در خیال میسر است. کنند هیوال و غرض همواره با هم نمود پیدا می. غرض است

گرایی تغییر قیافه داده مردود شمردند؛ اما آلکساندر هیلزي  کیهانشاسی ابوعلی سینایی را به عنوان یک نوع ماده

تفوق اراده، و عمومیت هیوالرا، جز در مورد ] فرانسیسیاناز [، قدیس بوناونتوره، و دانزسکوتس ]فیلسوف مدرسی[

ابن جبرون را ] از فالسفۀ بزرگ مدرسی) [ ویلیام آواوورنی(گیوم دوپاري . ذات واجب الوجود، قبول کردند

.پنداشت خواند، و او را مسیحی پاکدامنی می» بزرگوارترین فالسفه«

مانند غزالی، بیم داشت   وي،. دانست شمرد و مردود می ایی بیهوده مییهودا هالوي هر گونه اندیشه و غور را اندیشه گر

که مبادا فلسفه در کار متزلزل کردن پایه دین باشد ـ آن هم نه فقط با تردید کردن در اصول جزمی، یا نادیده 

برابر تاخت و در . انگاشتن آن، یا با تفسیر مجازي کتاب مقدس، بلکه بیشتر با جانشین کردن استدالل به جاي تعبد

تاز و تهاجم افالطون و ارسطو به یهودیت، و فریبندگیهاي اسالم در چشم یهودیان، و حمالت مداوم فرقۀ قرائیم به 

حد ] (منسوب به خزر[تلمود، هالوي شاعر به تصنیف جالبترین کتاب فلسفی قرون وسطی دست زد ـ الخزري 

اي درآورد که طی آن سلطان خزرنامی به آیین  نمایشنامههالوي در این کتاب نظرات خویش را به صورت ). 1140

بخت با هالوي یار بود که کتاب، گرچه که به زبان عربی نگاشته شده بود، اما الفباي عبرانی در آن به . گرود یهود می

رار داستان نمایش از این ق. کار رفته بود و به همین سبب خوانندگان آن به طبقۀ تحصیلکردة یهود محدود بودند

کنند و ضمن  است که یک اسقف، یک مجتهد مسلمان، و یکی از ربنهاي یهود را به حضور پادشاه کنجکاو احضار می

هنگامی که اسقف و مجتهد مسلمان از کتاب مقدس . شود مباحثاتی فاتحۀ اسالم و مسیحیت هر دو خوانده می

دارد؛ و  کند و ربن یهودي را نگاه می را مرخص میآورند، پادشاه هر دو  یهودیان به عنوان کالم االهی نقل قول می

شود به گفتگوي ربن یهودي که پادشاهی مطیع و ختنه کرده را با شعایر و  آنگه قسمت اعظم کتاب منحصر می

از هنگامی که دین شما ترویج گردید، هیچ «: گوید آموز به استاد خویش می ملک دانش. سازد االهیات یهود آشنا می

ربن، که از شنیدن این سخن » .اي جزئیات دربارة بهشت و دوزخ به عرصۀ وجود ننهاده است مگر پاره چیز جدیدي پا

دهد که عبري زبان خداست، و خدا فقط با یهودیان مستقیماً صحبت داشت، و تنها  دلگرم شده است، توضیح می

مایی که قائل به برتري هستند و خدا و هالوي به حک. پیامبران یهود بودند که از جانب خداوند به آنها وحی نازل شد

اي  زند، چون در نظر او ذهن آدمی تنها ذره دانند پوزخند می آسمانها را تابع قیاسهاي منطقی و مقوالت خود می

به ) که لزوماً هم دانشمند نیست(مرد خردمند . ضعیف و جزئی بی اندازه خرد از دستگاه عظیم و بغرنج خلقت است

برد، کیشی را که خداوند در کتاب مقدس یهودیان به او ارزانی  له با امور وراي این جهان پی میزبونی عقل در مقاب

  . دارد آورد و دست به دعا برمی کند، و به سادگی یک کودك ایمان می داشته است حفظ می

www.IrPDF.com



٢٠٩١

به ) 1180 – 1110( ابراهیم ابن داوود. علی رغم هالوي، جاذبۀ تعقل به جا ماند، و تاخت و تاز ارسطویی ادامه یافت

اندازة هالوي قلباً یهودي بود؛ وي در مقام دفاع از تلمود در برابر فرقۀ قرائیم ایستاد، و با غرور و افتخار تاریخ 

لکن مانند عدة بیشماري از مسیحیان، مسلمانان، و . پادشاهان یهود در دومین اجتماع آن ملت را حکایت کرد

ابراهیم، مانند . هوس افتاد که اصول ایمانی خود را با فلسفه مستدل سازد یهودیان قرون دوازدهم و سیزدهم به

کتاب (اثر وي تحت عنوان کتاب العقیدة الرفیعه . گذراند هالوي، در تولدو به دنیا آمده بود و از راه طبابت روزگار می

مدافعۀ : دهد می همان پاسخی را به هالوي داد که توماس آکویناس به مسیحیان دشمن فلسفه) ایمان عالی

چند . تواند صرفاً متکی بر ایمان باشد صلحجویانه از یک دین در برابر مردمان بی اعتقاد مستلزم استدالل است و نمی

، و یک قرن قبل از قدیس )1204 -  1135(، یک نسل پیش از ابن میمون )1198 -  1126(سالی قبل از ابن رشد 

مسلماً . کوشید تا کیش نیاکان خویش را با فلسفۀ ارسطو سازش دهدابن داوود ) 1274 – 1224(توماس آکویناس 

برد که شناخت فیلسوفان  یا پی می  دید، اگر حکیم یونانی زنده بود و عنایات این سه متفکر را شامل حال خویش می

ز از طریق یهودي از او تا آنجاست که در خالصه رساالت فارابی و ابوعلی سینا آمده، و خود فارابی و ابوعلی نی

ابن داوود، که نسبت به . کرد هاي ناقص و رسالۀ جعلی یک نوافالطونی با او آشنا شده بودند، کلی تفریح می ترجمه

قدیس توماس آکویناس به منبع الهام مشترك ارسطوییشان صادقتر بود، مانند ابن رشد فقط براي روان عمومی 

کرد که این یعنی برتري دادن ارسطو بر تلمود و نیز  اعتراض می جاودانگی قایل شد، نه براي روح فردي؛ هالوي البد

فلسفۀ یهود، مانند فلسفۀ قرون وسطایی به طور اعم، با پارسایی و نظریات نوافالطونی آغاز شده بود و در . قرآن

خود ابن میمون بعدها این نظریات ارسطویی ابن داوود را توشۀ راه . رسید ارسطو و شک، داشت به اوج خود می

.ساخت و با جرئت و استادي با تمام مسائل ناشی از کشمکش میان عقل و ایمان پنجه در پنجه افکند

V   -  1204 - 1135(ابن میمون(  

وي . بزرگترین رجل یهودي قرون وسطی فرزند یک نفر قاضی، پزشک، و محقق برجسته به نام میمون بن یوسف بود

از موسی تا موسی کسی چون «رفت؛ بعدها این عبارت بر سر زبانها افتاد که در قرطبه پا به دنیا نهاد و موسی نام گ

» ربی«شناسند؛ هنگامی که  قوم یهود او را به موسی ابن میمون، به اختصار میمونی، می» .موسی پدید نیامد

جا او را به او دادند؛ اما در جهان مسیحی همه » رمبم«مشهوري شد، از پیوستن حروف اول عنوان و اسم وي لقب 

داستانی از کودکی وي، که شاید جنبۀ افسانۀ صرف داشته باشد، حاکی از آن . خواندند بنابر تبارش ابن میمون می

خواند و نزد معلم سابق خود » بچه قصاب«است که ابن میمون در کودکی از تحصیل بیزار بود و پدر مأیوس وي او را 

در ادبیات ] ابن میمون[» موساي دوم«ین بیعالقگی اوان کودکی، به دنبال ا. اش کرد ربی یوسف بن میگاس روانه

کتاب مقدس و ادبیات ربنی، در پزشکی، ریاضیات، نجوم، و فلسفه مهارتی بسزا پیدا کرد و یکی از دو عالمۀ عصر 

  .خویش شد

وت، در یک شهر به دنیا از غرایب اتفاق آنکه این دو متفکر برجسته که، تنها با نه سال تفا. تنها رقیب او ابن رشد بود

اند؛ و گویا ابن میمون فقط در سن پیري، یعنی بعد از آنکه از تصنیف کتب  آمدند، ظاهراً هرگز یکدیگر را ندیده

. خویش فراغت یافت، با آثار ابن رشد آشنا شد

حیان و یهودیان هاي آن را ویران نمودند و مسی متعصبین بربر قرطبه را تسخیر کردند و کلیساها و کنیسه 1148در 

، ابن میمون به اتفاق همسر و اطفال خویش 1159در . را مخیر ساختند که از اسالم یا تبعید یکی را انتخاب کنند
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سال در فاس زندگی کردند و تظاهر به مسلمانی نمودند؛ زیرا در آن شهر نیز  9خاك اسپانیا را ترك گفت؛ آنها مدت 

ابن میمون پیروي ظاهري یهودیان در خطر قرار گرفتۀ مغربی از . شد ده نمیبه یهودیان و مسیحیان اجازة اقامت دا

اند که در عمل سر بندگی در برابر بت پرستی فرود آوریم،  از ما نخواسته«: کرد اسالم را با این استدالل توجیه می

عبارات را سرسري ادا  دانند که ما این خود مسلمانان می. خواهند کلماتی توخالی را بر زبان رانیم بلکه فقط می

 1165ربی اعظم شهر فاس با وي همعقیده نبود، و به همین سبب هم در » کنیم تا متعصبین را فریب دهیم می

) 1165(ترسید به همان سرنوشت گرفتار آید عزم فلسطین کرد و از آنجا به اسکندریه  ابن میمون که می. شهید شد

خیلی زود تشخیص دادند که وي یکی از . ر در همانجا سکونت گزیدو قاهرة قدیم نقل مکان کرد و تا پایان عم

الدین ایوبی، و  حاذقترین پزشکان عهد است و او را به سمت پزشک مخصوص نورالدین علی، فرزند ارشد صالح

وي از نفوذ خویش در دربار ایوبی براي حفظ جان و مال یهودیان مصر . بیسانی، وزیر صالح الدین، برگماشتند

ده کرد؛ هنگامی که صالح الدین فلسطین را مسخر ساخت ابن میمون وي را راضی کرد که به یهودیان اجازه استفا

. ابن میمون به سمت نجید یا رهبر جماعت یهودي قاهره منصوب شد 1177در . دهد دوباره در آنجا سکنا گزینند

ه آیین یهود گرویده است، و مجازات مرگ که اسالم آورده و سپس ب) 1187(یکی از فقهاي مسلمان او را متهم کرد 

توان مسلمان  را خواستار شد؛ وزیر صالح الدین فتوا داد که فردي را که به زور وادار به قبول دین اسالم شده حقاً نمی

  . خواند، و بدین ترتیب ابن میمون را از مهلکه نجات داد

در طی ده مجلد پزشکی به . هاي خویش را تصنیف کرددر فاصلۀ این سالهاي پر مشغلۀ قاهره، ابن میمون بیشتر کتاب

در کتاب احکام . سینا را گرد آورد زبان عربی وي نظریات بقراط، جالینوس، دیوسکوریدس، زکریاي رازي، و ابوعلی

بیان کوتاه خالصه کرد؛ این کتاب به عبري و  1500پزشکی کلیۀ نظریات جالینوس را در تمامی مباحث پزشکی در 

ابن میمون . شد به آن استناد جسته می» چنین گفت ربی موسی«جمه شد و بعدها در اروپا بارها با عبارت التینی تر

اي در بیان  الدین، مظفر اول، سلطان حماة ، رساله اي دربارة غذا، و براي برادرزادة صالح الدین رساله براي فرزند صالح

..  ). .دربارة آمیزش(مقوي باه نوشت ـ مقالۀ فی الجماع بهداشت جنسی، ناتوانی جنسی، آالت تناسلی، و داروهاي 

  : سازد مقدمۀ این اثر ابتذال موضوع را منتفی می

اي تصنیف کنم تا  ـ مرا فرمان داد که رساله! ـ که خدا نیرویش را دوام بخشاید) مظفر اول(خداوندگار ما اعلیحضرت 

اعلیحضرت  …. ا در این امر مشکلی روي نموده بودر..  .مگر به افزایش نیروي جنسیش کمک کند، زیرا حضرتش

خواهد از رسوم خویش در باب مجامعت عدول نماید، از کاهش شهوت متوحش گردیده، و به علت تعداد  نمی

. کرده است) قوة رجولیت خود(روزافزون کنیزکان خویش میل به افزایش 

، تنگی نفس، بواسیر، و مالیخولیا ـ و مجموعۀ عالوه بر این ابن میمون به نوشتن رساالت مفصلی دربارة سموم

این آثار پزشکی مانند همۀ کتابهاي این دوره شامل نکاتی است که . اي تحت عنوان فرهنگ داروها ـ پرداخت فاضالنه

گوید که اگر بیضۀ راست بزرگتر از بیضۀ چپ باشد، طفل اولی که به  مثال می. با مسلمات موقتی زمان ما سازش ندارد

اي از عالقۀ واقعی براي کمک به بیماران، در نظر گرفتن  آید پسر خواهد بود؛ اما در تمام این نظریات نشانه می دنیا

جایی که تغذیه و پرهیز به معالجۀ . مؤدبانۀ نظرات مخالفان، و خرد و اعتدال در تجویز دارو و دستورالعمل پیداست

شکم را نباید «: ساخت وي مردم را از پرخوري برحذر می. مودن کرد، ابن میمون هرگز دارو تجویز نمی مرض کمک می

او حکمت را به عنوان تمرین نافعی براي . به نظر وي شراب به اندازه براي سالمتی مفید است» .مانند انبان انباشت

  . کرد شود، توصیه می تعادل فکري و اخالقی، و به مثابه آرامشی که منجر به سالمت و طول عمر می
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و سه سالگی ابن میمون شروع به نوشتن تفسیري دربارة مشنا کرد و، در گرماگرم تجارت و طبابت و  در بیست

کتاب السراج وي، که در قاهره منتشر شد . سفرهاي خطرناك زمینی و دریایی، ده سالی را سخت بر سر آن کار کرد

ه جوانی سی و سه ساله بیش نبود ـ در ، به خاطر صراحت، مهارت، و دید درستی که داشت، یکباره او را ـ ک)1158(

دوازده سال بعد، ابن میمون بزرگترین اثر خویش را که به زبان نوعبرانی . تفسیر کتاب تلمود، در عداد راشی قرار داد

در این کتاب وي تمامی . توراه نام داد نوشته بود انتشار داد، و به قصد برانگیختن کنجکاوي خوانندگان، آن را میشناه

م اسفار خمسۀ موسی و تقریباً همۀ قوانین مشنا و دو گمارا را به ترتیبی منطقی و با ایجازي صریح مدون ساخت احکا

ام زیرا هر کس که ابتدا شریعت  عنوان داده] تکرار شریعت[توراه  من این کتاب را میشناه«: و در دیباچۀ کتاب نوشت

آنکه نیازي به مراجعه به کتاب دیگري داشته باشد، تمامی و سپس این تألیف را بخواند، بی ] اسفار خمسه[مکتوب 

اي از دستورات تلمودي مربوط به تفأل و  در تصنیف این کتاب ابن میمون پاره» .شریعت شفاهی را خواهد دانست

وي در زمرة معدود متفکران قرون وسطی بود که علم احکام . پیشگوییها، تعویذها، و علم احکام نجوم را حذف کرد

دستور از فرایض شریعت موسی را تحت چهارده عنوان جمع کرد، به  613در این کتاب. م را کنار گذاشته بودندنجو

جداگانه اختصاص داد، و در صدد آن برآمد که نه فقط یکایک احکام را تشریح کند بلکه لزوم » کتاب«هر عنوان یک 

کتابهاي چهارده گانه به زبان انگلیسی ترجمه شده  فقط یکی از این. هر کدام را از نظر تاریخی و منطقی نشان دهد

از  .توان دربارة عظمت تمامی این اثر ابن میمون داوري کرد است که به صورت مجلد قطوري درآمده و از روي آن می

آید که ابن میمون  بوضوح برمی) راهنماي سرگشتگان(مطالعۀ این کتاب و اثر بعدي وي تحت عنوان داللۀ الحایرین 

کوشید معجزات کتاب مقدس یهودیان را نمودهایی ناشی از علل  توانست می تا آنجا که می. را آدمی بیدین نبودآشکا

طبیعی جلوه دهد، اما در تعلیماتش وحی منزل بودن همۀ کلمات اسفار خمسه، و این آموزة ربنهاي اصیل آیین یهود 

شاید ابن میمون . شد بالغ شده است تصریح میکه تمامی شریعت شفاهی از حضرت موسی به شیوخ بنی اسرائیل ا

کرد که ادعاي یهودیان دربارة کتاب مقدسشان نباید دست کمی از دعوي مسیحیان یا مسلمانان داشته  احساس می

وي . شمرد باشد، و یا شاید این حکیم نیز نظم اجتماعی را بدون اعتقاد به منشأ االهی اصول اخالقی غیر ممکن می

همۀ اسرائیلیان مکلفند هر آنچه در تلمود بابلی درج «: گفت می مستبد و سرسخت بود، چنانکه میدر وطنپرستی آد

اند پیروي  است رعایت کنند، و ما باید یهودیان هر سرزمینی را واداریم تا از رسومی که عقالي تلمودي بنیاد افکنده

ش آزادیخواه بود، اعتقاد داشت که یک غیر ابن میمون، که تا حدي از اکثر مسلمانان و مسیحیان عهد خوی» .کنند

خاستند به  یهود پرهیزگار و یکتاپرست نیز به بهشت خواهد رفت؛ ولی دربارة بدعتگذارانی که از میان قوم یهود برمی

د که هر فرد یهودي که پشت پا به شریعت یهود زند مدعی بو .کماذاهمان اندازه سختگیر بود که سفر تثنیه یا تور 

به عقیدة من، کلیۀ افراد یک جماعت اسرائیلی را که گستاخانه و خودسرانه از هر یک از «: باید به قتل رسد؛ و نوشت

وي در دفاع از مجازات مرگ براي بدعتگذاران برتوماس » .فرایض االهی سرپیچی کرده باید به هالکت رسانید

کشانند ترحم  قساوت در حق آنهایی که مردم را به جستجوي اباطیل می«پیشی گرفت، با این استدالل که آکویناس 

و بی هیچ نگرانی، مجازات مرگی را که کتاب مقدس یهودیان براي جادوگري، قتل » .واقعی نسبت به جهانیان است

ی اطفال از اوامر پدر و مادر، و نقض دزدي، سرکش نفس، زناي با محارم، بت پرستی، دزدي همراه با خشونت، بچه

شاید وضع یهودیانی که از مصر باستان کوچیده و در صدد بودند با خیل عظیم . سبت قائل شده بود قبول داشت

وضع متزلزل یهودیان در اروپاي . مردم بینوا و بیخانمان کشوري ایجاد کنند چنین قوانینی را تجویز کرده است

که همواره در معرض تهاجم، تغییر کیش، یا تفرقه و پراکندگی بودند، مجموعۀ قوانین  مسیحی یا افریقاي مسلمان،

) و قبل از استقرار دستگاه تفتیش افکار(کرد؛ اما، در این قبیل مسائل  سختی را براي استقرار نظم و وحدت ایجاب می

. کرد، از شریعت یهود انسانیتر بود آنچه مسیحی از جنبۀ نظري قبول داشت، و آنچه که یهودي احتماال بدان عمل می
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اگر کفار به بنی «: دهد آشکار است جنبۀ بهتر این روحیۀ تند از اندرزي که ابن میمون به یهودیان عصر خویش می

اسرائیل بگویند که یکی از افراد خود را به به ما تسلیم کنید تا او را به قتل برسانیم، همه به مرگ تن دهند بهتر از 

کند که چگونه یک دانشور به درجۀ  هنگامی که ابن میمون از این صحبت می» .دین امر گردن نهندآن است که ب

اي  حرامزاده«: گفتند وي با ربنهاي یهود همعقیده بود که می. شود رسد، کالمش بمراتب مطبوعتر می خردمندي می

کرد که سه  انشوران توصیه میوي به د» .است بر کاهن اعظمی که جاهل باشد برتري دارد] شریعت[که دانشور 

چون نفوذ عامل . ساعت از روز را در راه طلب روزي تالش کنند، و نه ساعت را به فراگرفتن تورات اختصاص دهند

. کرد دانست، محصل را به معاشرت با اشخاص دانا و نیکوکار تشویق می محیط را به مراتب زیادتر از عامل توارت می

اي  اي فرا گرفته، و خانه اختیار کند، مگر آنکه تحصیالت خود را تکمیل کرده، پیشه گفت که طلبه نباید تأهل می

هر  .وي مجاز به گرفتن چهار زن بود، ولی با هر کدامشان فقط ماهی یک بار حق داشت همخوابه شود. خریده باشد

وي نباید مدام . أم سازدچند که مجامعت با همسر همیشه مجاز است، بر طلبه است که این امر را نیز با حرمت تو

هنگام  …. مانند خروسی با زن خود جمع آید، بلکه باید تکلیف شوهري خویش را شبهاي شنبه انجام دهد

و بدین . همخوابگی، زن و شوهر نباید در حال مستی، رخوت، یا افسردگی باشند، در آن موقع زن باید خواب نباشد

سر یا بدن . دارد تا آدمی بغایت فروتن باشد ود را مصروف بر آن میوي هم خ .آید سان سرانجام خردمندي فراهم می

با همۀ مردمان بنرمی سخن . جهت بلند نخواهد کرد هنگام صحبت، صداي خود را بی..  . .خود را عریان نخواهد نمود

اوت خواهد دربارة همه کس با نظري مساعد قض. گویی یا کالم تصنعی اجتناب خواهد ورزید از گزافه …. خواهد گفت

  . کرد؛ بر خوبیهاي دیگران تأکید خواهد کرد، و هرگز از کسی به اهانت سخن نخواهد گفت

خردمند هیچ جا به «وي از خوردن غذا در ناهار خوریهاي عمومی اجتناب خواهد ورزید، مگر در موارد بسیار ضروري؛ 

هیچ روزي از خواندن تورات غفلت نخواهد تا هنگام مرگ » .طعام نخواهد نشست، مگر در خانه و بر سر سفرة خویش

از مسیحاهاي دروغین بر حذر خواهد بود، اما هرگز ایمان خود را از دست نخواهد داد که روزي مسیحاي . کرد

حقیقی خواهد آمد و اسرائیل را به صهیون باز خواهد گرداند و تمامی جهان را به کیش حقیقی و به وفور نعمت و 

کتاب » .گیتی محو خواهد شد، اما یهودیان تا ابد باقی خواهند ماند  سایر ملل از صفحۀ«. اندبرادري و صلح خواهد رس

توانستند گستاخی مؤلف را در تصنیف  اندك بودند کسانی که می. توراه ربیهاي یهود را خشمگین ساخت میشناه

یمون که آنکه به تحصیل شریعت کتابی به جاي تلمود عفو کنند؛ و بسیاري از یهودیان با شنیدن این اظهار ابن م

با وجود این، کتاب فوق . کند ارجمندتر است دچار وحشت و خشم شدند پردازد از آن که آن احکام را اطاعت می می

تمامی اهالی اسرائیل شرقی او را راهنماي خود دانستند و مسائل و . نویسندة خود را رهبر یهودیان زمان ساخت

لکن ابن . رسید که به مدت یک نسل دوران گائونی احیا شده بود ادند؛ به نظر میفرست مشکالتشان را نزد وي می

. اي درنگ کند تا از این شهرت خویش شادمان شود، فوراً به تصنیف کتاب بعدي خود پرداخت میمون، بی آنکه لمحه

صرف بازآوردن آن دسته اکنون که از تدوین و تشریح شریعت براي یهودیان اصیل آیین فراغت یافته بود، هم خود را 

از یهودیانی کرد که فلسفه آنها را اغفال کرده بود یا به دام جماعات یهودي از دین برگشتۀ قرائیم مصر و فلسطین و 

» الحایرین  داللۀ« پس از ده سال سختی و مرارت دیگر، وي معروفترین اثر خویش . شمال افریقا افتاده بودند

این کتاب، که با الفباي عبرانی ولی به زبان عربی نوشته شده بود، بزودي با . ردرا به عالم یهود عرضه ک) 1190(

عنوان موره نبوخیم به عبري، و سپس به التین، ترجمه شد و یکی از شدیدترین طوفانهاي روشنفکري قرن سیزدهم 

.را به پا کرد
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اي از کلمات است که در  پارهغرض اصلی من از نگارش این مجموعه تشریح «: گوید مؤلف در دیباچۀ کتاب می

بسیاري از اصطالحات و عبارات مندرج در کتاب مقدس چند . آید می) یا به عبارت دیگر در عهد قدیم(کتابهاي انبیاء 

اي از این اصطالحات و جمالت  قبول معنی لغوي پاره. معنی دارد که ممکن است لغوي باشد، یا مجازي، یا رمزي

نهند سبب  ین هستند اما در عین حال به عقل به عنوان واالترین خاصیت آدمی ارج میبراي آنهایی که واقعاً متد

از آنجا که عقل را . این گونه افراد را نباید بزور وادار به انتخاب دین بدون عقل، یا عقل بدون دین کرد. شود لغزش می

ي باشد که آن هم از جانب خداوند تواند مخالف با چیز خداوند در نهاد آدمی جایگزین ساخته است، لذا عقل نمی

دهد به این علت است که ما عبارات کتاب  به عقیدة ابن میمون هر جا این قبیل تناقضات روي می. نازل شده است

  :کنیم مقدس را، که با ذهنیت تخیلی و تصویري مردم ساده و بیسواد مخاطب آن مناسبت دارد، معنی لغوي می

این موضوع به طور استعاري بیان شده  …. فهم آفرینش براي بشر غیر ممکن است اند که بیان همه عقالي ما گفته

تا مردم عامی آن را به میزان استعدادشان و متناسب با ضعف ادارکشان دریابند، و در عین حال، مردمان دانشمند 

  . بتوانند آن را معنایی متفاوت درك کنند

وي از قراینی که دال بر وجود نظم در طبیعت است . رسد می از این مقدمه ابن میمون به بحثی دربارة الوهیت

کند که عقل برتري بر کاینات حاکم است؛ اما این تصور را که همه چیز به خاطر انسان آفریده شده  گیري می نتیجه

. اردگوید همۀ چیزها فقط به این دلیل وجود دارند که خدا، یعنی منشأ و حیات آنها، وجود د می. گیرد به سخره می

تواند امکان  نتیجۀ چنین فرضی این خواهد بود که هیچ چیز دیگر نمی. اگر بتوان تصور کرد که خدا وجود ندارد«

چیزي که «پس . از آنجا که به این نحو وجود خدا امري ذاتی است، ذات او با وجودش یکی است» .وجود داشته باشد

از آنجا که خداوند داناست، قطعاً باید  63 ».باشدهیچ علتی  تواند معلول خودش ذاتاً واجب الوجود است؛ وجودش نمی

غیر مادي باشد؛ به همین سبب کلیۀ آن عبارات کتاب مقدس را که متضمن اشاراتی به اعضا یا صفات جسمانی 

) کند و شاید از نظرات معتزله پیروي می(زند  بن میمون میدر واقع حرفی که ا. خداوند است باید مجازي تعبیر کرد

حتی اصطالحات غیر جسمانیی که . توانیم چیزي دربارة خدا بدانیم مگر این که خدا وجود دارد این است که ما نمی

دهیم ـ دانایی، قدرت مطلق، رحم، محبت، وحدت، و مشیت ـ همه به ظاهر یکی و در معنی متفاوت  به او نسبت می

بریم غرضمان یک چیز است و هنگامی که آنها را به آدمی  ست؛ یعنی، وقتی این تعابیر را در مورد خدا به کار میا

هرگز . معانی دقیق این الفاظ در وجه خداییشان چیست، هرگز نخواهیم دانست. دهیم چیزي دیگر نسبت می

نه صفت، کیفیت، یا نسبت ایجابی برایش قایل نخواهیم توانست به کنه ذاتش پی ببریم؛ و به هیچ وجه نباید هیچ گو

، نباید تصور کنیم »سخن گفت«اي با پیامبران  گوید که چگونه خداوند یا فرشته هنگامی که کتاب مقدس می. شویم

پرتوي «این استعداد » .پیشگویی به کاملترین مرحلۀ رشد قوة مخیله بستگی دارد«. که غرض صوت یا صدایی است

افتاد،  کنند در فعلیت اتفاق نمی آنچه که انبیا حکایت می. کند که از راه رؤیا یا مکاشفه تجلی می» است از ذات االهی

. گرفت و، در بسیاري موارد، باید به طور تمثیلی تعبیر شوند بلکه فقط در چنین مکاشفه یا رؤیاهایی صورت می

که مهمترین  …اي است  افسانۀ شاعرانهبعضی از عقالي ما آشکارا گفتند که ایوب هرگز وجود نداشته است و «

هر بشري، اگر استعدادهاي خویش را به مرحلۀ کمال برساند، قادر به چنین مکاشفات » .کند حقایق را کشف می

  .آدمی مکاشفۀ مداومی است که اساساً با درون بینی روشن پیامبران تفاوتی ندارد غیبی تواند بود؛ زیرا تعقل

پنداشت، قدیم است؟  دت زمان معینی آفرید، یا آنکه عالم ماده و حرکت، چنانکه ارسطو میآیا خداوند، جهان را در م

پس . توانیم قدم جهان را ثابت کنیم نه حدوث آن را ابن میمون بر آن است که عقل در اینجا قاصر است؛ ما نه می

www.IrPDF.com



٢٠٩۶

ام به تفسیر تمثیلی داستان آفرینش ابن میمون اقد. بگذارید در باب آفرینش آن به ایمان نیاکان خویش پایبند باشیم

حضرت آدم روح یا عرض فاعل است؛ حوا هیوالي منفعل است که سرچشمۀ تمام : سفر پیدایش کرد، به این نحو که

اکثر بدبختیهاي ما از . لکن شر یک امر وجودي نیست، بلکه صرفاً نفی خیر است. شر است؛ و مار قوة تخیل است

شرها فقط از نقطه نظر یک آدمیزاد یا از یک دیدگاه محدود شرند؛ از دیدگاه نظام  شوند؛ سایر قصور خود ناشی می

 بخشد خداوند به انسان این ارادة آزاد را می. آفرینش ممکن است در هر شري خیر یا ضرورتی براي همۀ کاینات یافت

را پیش بینی کرده است، لکن آن  کند؛ خداوند از ازل این اختیار طریق که انسان باشد؛ انسان گاهی شر را انتخاب می

آیا انسان فناناپذیر است؟ در این مورد ابن میمون تا آنجا که برایش مقدور است در آشفتگی و  .سازد را مقدر نمی

در کتاب داللۀالحایرین از دادن هر گونه پاسخی به این سؤال دوري جسته فقط . کوشد گمراهی خوانندگان خود می

این » .ماند همان روانی نیست که به هنگام تولد در پیکر آدمی بوده است از مرگ به جا می روانی که بعد«: گوید می

یا » عقل بالفعل«ماند  آنچه باقی می. میرد ـ یکی از وظایف بدن است، و همراه با بدن می »عقل بالقوه« دومی ـ 

این نظریۀ ارسطویی ـ ابن . دباش است که قبل از جسم وجود داشته است و هرگز از وظایف بدن نمی» اکتسابی«

توراه ابن میمون معاد جسمانی را رد کرد، و پندار مسلمانان  در کتاب میشناه. رشدي آشکارا منکر فناناپذیري فرد بود

را دربارة بهشت فیزیکی اپیکوري به سخره گرفت و مدعی شد که این مورد، هم در اسالم و هم در یهودیت براي 

هستیهاي غیر «در کتاب داللۀالحایرین افزود که . ارضاي قوه تخیل خالیق بوده است مراعات نیازهاي اخالقی و

ظاهراً از این  »درآورد؛توان به شمارش  جسمانی را فقط وقتی که به صورت نیروهایی در جسمی جایگزین هستند می

ماند واجد هیچ گونه آگاهی  که روح غیر جسمانی که بعد از جسم آدمی باقی میگردد  گفته چنین مستفاد می

از آنجا که نظریۀ معاد جسمانی یکی از ارکان عقاید دین یهود و اسالم شده بود، این اشارات که . انفرادي نیست

ربی نیز برگردانده هنگامی که کتاب داللۀالحایرین به خط ع. کرد سبب اعتراضات فراوانی شد حکایت از شکاکیت می

یکی از دانشوران مسلمان به نام عبداللطیف این نظریات ابن میمون را . شد، در جهان اسالمی غوغایی به راه انداخت

با همین استدالالتی که بظاهر براي تحکیم دین اقامه کرده است مبانی تمامی ادیان را متزلزل «: مردود شمرده گفت

اي حیاتی با صلیبیون بود؛ او، که همواره اصیل آیین بود،  این هنگام مشغول مبارزه الدین ایوبی در صالح» .سازد می

وي  1191کرد؛ در  حاال بیش از پیش از بدعتی که روحیۀ مسلمانان را در گرماگرم جهادي تهدید کند ابراز انزجار می

اي پرداخت تحت عنوان  ر مقالهدر همان سال ابن میمون به نش. فرمان قتل سهروردي یکی از متصوفۀ رافضی را داد

در این مقاله بار دیگر دربارة فناناپذیري جسمی اظهار تردید کرد، لکن اعالم داشت که این امر . در رستاخیز مردگان

  .پذیرد را به عنوان یکی از عقاید دینی می

رد و به مسائل چند صباحی غوغا فرو نشست و در خالل این احوال ابن میمون خود را به کار طبابت سرگرم ک

، هنگامی که شموئیل بن یهودا بن طیبون، که 1199در . داد رسید پاسخ می اي و اخالقی که از جهان یهود می آموزه

 :مشغول ترجمۀ کتاب داللۀالحایرین به زبان عبري بود، تقاضاي مالقات از وي کرد ابن میمون به وي اخطار کرد که

اي علمی کنکاش کنی؛  در عرض روز، حتی یک ساعت هم با من دربارة مسئلهنباید متوقع باشی که، در اثناي شب یا 

من در فسطاط سکنا دارم و اقامتگاه سلطان در قاهره است که تا آنجا به قدر : زیرا کار روزانۀ من به قرار ذیل است

دارم بسیار ) الدین پسر سلطان صالح(السلطنه  وظایفی که در مقابل نایب. راه است) کیلومتر 2,5(سفر دو روز سبت 

مکلفم که هر روز صبح زود از وي دیدن کنم؛ و هنگامی که شخص وي یا هر کدام از اطفال یا متعلقان . شاق است

تا بعد از  …. حرمسراي وي بیمارند جرئت بیرون آمدن از قاهره ندارم بلکه باید قسمت اعظم روز را در کاخ بمانم

بیرونی خانه را پر از اشخاص . موقع از گرسنگی تقریباً در حال مرگم در این …. ظهر نباید به فسطاط برگردم
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شویم، و از  شوم، دستهایم را می از مرکبم پیاده می …. ها، دوستان، و دشمنان عالمین االهی، داروغه: بینم مختلف می

امی است که در بیست کنم که اندکی مرا به حال خود گذارند تا سد جوع کنم ـ این تنها طع بیماران خود استدعا می

بیمارانم را  …آنگاه تا غروب آفتاب و گاهی دو ساعت از شب گذشته یا حتی دیرتر . کنم و چهار ساعت صرف می

رسد  دهم؛ و چون شب در می ام نسخه و دستورالعمل می در حالی که از فرط کوفتگی به پشت دراز کشیده. بینم می

تواند جز در روز  در نتیجۀ این همه مشغله، هیچ اسرائیلی نمی. ندارمبه قدري خسته هستم که هیچ یاراي حرف زدن 

در آن روز جمیع یهودیان کنیسه رو، یا دست کم اکثریت آنها، بعد از مراسم دعاي . سبت با من محرمانه گفتگو کند

روند  که آنها میهمگی با هم تا هنگام ظهر  …. دهم آیند، و در این موقع به آنها تعلیمات دینی می صبح نزد من می

  . پردازیم به درس خواندن می

خواست که وي را پزشک  ریچارد اول، پادشاه انگلیس، می. این حکیم بزرگ زودتر از موعد طبیعی فرسوده شد

وزیر سلطان صالح الدین فرسودگی وي را دید و، . خصوصی خود کند، اما ابن میمون قادر به قبول چنین دعوتی نبود

. به سن شصت و نه سالگی درگذشت 1204ابن میمون در . معینی، از خدمت معافش کردبا تعیین مستمري 

  .مزارش هنوز در طبریه باقی است. جسدش را به فلسطین منتقل ساختند و در آنجا به خاك سپردند

VI   - جنگ طرفداران و مخالفان ابن میمون  

علماي مسلمان زیر نظر معلمان . یان نیز محسوس بودنفوذ ابن میمون عالوه بر عالم یهود، در بین مسلمانان و مسیح

هاي التینی آن در دانشگاههاي مونپلیه و پادوا مورد استفاده  ترجمه. یهودي به مطالعۀ کتاب داللۀ الحایرین پرداختند

آلبرتوس ماگنوس . جستند گرفت، و در پاریس الکساندر هیلزي و گیوم دوپاري بارها به آن استناد می قرار می

در بسیاري از مسائل از نظریات ابن میمون پیروي کرد؛ و قدیس توماس، اگر فقط براي رد عقاید ابن ) لبرتوس کبیرآ(

اسپینوزا، که شاید کاستیهایی در درك . میمون هم که بود، اغلب نظریات آن حکیم را مورد مداقه قرار می داد

هودیان را مورد انتقاد قرار داد و آنها را تالشی تاریخی داشت، تفسیر تمثیلی ابن میمون دربارة کتاب مقدس ی

اولین کسی بود که آشکارا «مذبوحانه براي حفظ نفوذ کالم کتاب مقدس دانست؛ اما ربن بزرگ یهودي را ستود، زیرا 

همچنین اسپینوزا نقطه نظراتی دربارة » .گفت کتاب مقدس یهودیان را باید با موازین عقالنی منطبق ساخت

. جزات، و صفات خداوندي از ابن میمون اقتباس کردپیشگویی، مع

اسالف خود وي دنبالۀ کارهاي تحقیقی . در میان خود یهودیان نفوذي که ابن میمون به جا نهاد موجد انقالبی گردید

به جانشینی پدر نجید و پزشک درباري شد؛  1205پسرش ابراهیم بن موسی در : و علمی و دینی او را گرفتند

اش سلیمان بن ابراهیم نیز هر کدام یکی بعد از دیگري پیشواي یهودیان مصر  اوود بن ابراهیم و نبیرهاش د نواده

چند صباحی بازار تفسیر ارسطویی کتاب مقدس به . شدند؛ و هر سه سنت ابن میمون در فلسفه را دنبال کردند

شد که حکایت ابراهیم و  گفته می کمک تردستیهاي تمثیلی، و همچنین رد تاریخی حکایات آن، رونق گرفت؛ مثال

نمود، و احکام مربوط به شعایر مذهبی یهود فقط حقیقت و  سارا صرفاً افسانه اي بود که ماده و صورت را باز می

نمود که تمامی بناي االهیات یهود، بر سر ربنهاي آن دین  با این گونه تفسیر و تأویل، چنان می. غرضی نمادین داشت

ابراهیم بن   شموئیل بن علی اهل فلسطین،: از آنها بشدت در دفاع از دین به مبارزه برخاستند برخی. شود خراب می

داوود اهل پوسکیر، مایربن تودروس هالوي ابوالعافیه اهل تولدو، دون استروك اهل لونل، سلیمان بن ابراهیم اهل 

فروختن کتاب مقدس یهودیان به «ده علیه این ع. مونپلیه، یونس بن ابراهیم خرونایی اهل اسپانیا، و بسیاري دیگر
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آواز مخالف برداشتند، هر گونه اقدام در جهت جایگزینی حکمت به جاي تلمود را تخطئه کردند، از » یونانیان

، اظهار تأسف کردند، و خداي درك ناکردنی وي را، به عنوان ]جسم[تردیدهاي ابن میمون دربارة فناناپذیري 

رمز آمیز » قبالۀ«معتقدان به . انگیزد، مردود شمردند ردي را به پرهیزکاري یا دعا برنمیتجریدي استعاري که هرگز ف

  . به این مرافعه پیوستند و مزار ابن میمون را ملوث ساختند

مبارزة میان طرفداران و مخالفان ابن میمون درست موقعی مایۀ تفرقه و تشتت جماعات یهودي جنوب فرانسه شد 

به همان طریق که مسیحیان . زد علیه ملحدان آلبیگایی آتش جنگی خانمانسوز را دامن می که مسیحیت اصیل آیین

اصیل آیین، در دفاع از آیین خویش در برابر خردگرایی، خواندن آثار ارسطو و ابن رشد را در دانشگاهها ممنوع 

ان بر جماعات یهود به جرم پناه کردند، سلیمان بن ابراهیم ربی مونپلیه، نیز ـ شاید براي پیشگیري از حملۀ مسیحی

اي زد؛ به این معنی که آثار فلسفی ابن میمون را حرام شمرد و کلیۀ  سابقه دادن خردگرایان ـ دست به کار بی

پرداختند، یا آنهایی را که عبارات کتاب  یهودیانی را که به مطالعۀ این گونه کتابهاي ادبی یا علمی غیر مذهبی می

طرفداران ابن میمون، به رهبري داوود کیمحی و یعقوب بن ماخیر . کردند، طرد کرد می مقدس را تفسیر تمثیلی

طیبون، در صدد تالفی برآمده اجتماعات یهودیان لونل، بزیه، و ناربون واقع در پرووانس را، و نیز اجتماعات ] بن[

مان، که اوضاع را چنین دید، دست سلی. ساراگوسا و لریذا در اسپانیا را به طرد سلیمان و طرفدارانش تشویق کردند

به این معنی که به دستگاه تفتیش افکار فرقۀ دومینیکیان در مونپلیه شکایت کرد که : به اقدامی بمراتب شدیدتر زد

رهبانان . کتابهاي ابن میمون حاوي بدعتهایی است که هم براي مسیحیت خطرناك است، هم براي دین یهود

در  1234، و هر چه از آثار حکیم یهودي یافت شد طی تشریفاتی عمومی به سال دومینیکیان با وي همدلی کردند

.چهل روز بعد خود کتاب تلمود را در پاریس به آتش افکندند. در پاریس سوزانده شد 1242مونپلیه، و به سال 

ن سلیمان در همین چند تنی را که سر حلقۀ هواخواها. این حوادث طرفداران ابن میمون را سخت بر سر خشم آورد

. مونپلیه بودند دستگیر و به سخن چینی علیه همکیشان خود محکوم کردند، و دستور دادند که زبانشان را ببرند

ربن یونس، که از شرکت در سوزاندن کتابهاي ابن میمون متأسف بود، به . ظاهراً خود سلیمان را به قتل رساندند

. و متعهد شد که به کفارة گناهان خویش قبر ابن میمون را زیارت کند مونپلیه آمد و در کنیسه در مالء عام توبه کرد

موسی بن . اما ربن دون استروك، با این فتوا که خواندن هر گونه علم غیر مذهبی حرام است، دنبالۀ مبارزه را گرفت

رم و مقتدر ادرت، زعیم محت] ابن[سلیمان بن ابراهیم  1305نحمن و آشر بن یهیئل از وي حمایت کردند، و در 

یهودیان بارسلون، حکم کرد که هر فرد یهودي که به تدریس، یا قبل از بیست و پنجسالگی به مطالعۀ هر گونه علوم 

لیبرالهاي مونپلیه، در مقابل، هر یهودي که . دنیوي ـ جز پزشکی ـ یا هر گونه فلسفۀ غیر یهودي بپردازد طرد شود

هیچ کدام از این دو حکم تحریم، اثر خیلی زیادي نداشت؛ . کردند د میفرزندش را از تحصیل علوم باز می داشت طر

اما نفوذ عظیم ادرت و آشر در اسپانیا، و تشدید . جوانان یهودي، تک و توك، همچنان به تحصیل فلسفه ادامه دادند

ري و همچنین تعقیب و هراس در اروپایی که اکنون مورد تفتیش افکار قرار داشت، جماعات یهودي را به عزلتی فک

ذهن . تحصیل علوم در میان آنها رو به زوال نهاد؛ و تعلیمات صرفاً ربنی حاکم بر مدارس عبرانی شد. نژادي عقب راند

ها، خود را در رازوري و  یهودي، پس از پشت پازدنش به خرد، اسیر در پنجۀ وحشتهاي االهیاتی و حلقۀ تنگ دشمنی

  .تورع مستغرق ساخت
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VII - قباله  

سازد، و فقط  عقل حیطۀ امید را تنگ می. برد شوید و می ر فلسفه و علم را همه جا امواج دریاهاي رازوري میجزای

یهودیان قرون وسطی، مانند مسلمانان . توانند با روي گشاده چنین محدودیتی را تحمل کنند آدمهاي خوشبخت می

معجزات و چیزهاي شگفت نمایش مهیجی جلوه  و مسیحیان، واقعیت را با هزاران خرافه پوشاندند، تاریخ را با

بردند، خود و  انباشتند، انواع طلسمها و اوراد جادویی را به کار می دادند، آسمان را با فرشتگان و اهریمنان می می

ساختند، با تعبیر رؤیاها، گره از معماي خواب  کودکان خود را با صحبت از جادوگران و غولها وحشتزده می

.کردند اسراري مرموز از کتب باستانی بیرون بکشند سعی میگشودند، و  می

این رازوري از ثنویت روشنایی و تاریکی دین زردشت، از . رازوري یهود همان اندازه قدمت دارد که خود یهودیان

جایگزینی افاضات ربانی به جاي آفرینش در مکتب نوافالطونی، از رازوري اعداد در مکتب نوفیثاغوریان، از 

صدر مسیحیت، و از شاعران و رازوران هند و ) هاي»  آپوکروف«(وفیهاي گنوستیک سوریه و مصر، از آپوکریف تئوز

. لکن منشأهاي اصلی آن سنت و ذهنیت خود یهودیان بود. جهان اسالمی و کلیساي قرون وسطی تأثیراتی گرفت

فر پیدایش و بابهاي اول و دهم صحیفۀ حتی قبل از ظهور مسیح، بین یهودیان تفاسیر رمزیی از داستان آفرینش س

در مشنا توضیح این گونه قدغن شده بود، مگر در خلوت، آن هم براي دانشوري مورد . حزقیال نبی رواج داشت

قوة تخیل آزاد بود تا به میل خویش آنچه را که پیش از آفرینش یا حضرت آدم به وقوع پیوسته بود، یا آنچه . اعتماد

فرضیۀ فیلن که لوگوس یا حکمت االهی را . دنیا به وقوع خواهد پیوست به حیطۀ تصور آوردرا که در پی انهدام 

هایی داشتند که  اسینیان دست نبشته. شمارد خود نمونۀ واالیی از این قبیل حدسیات بود واسطۀ آفرینندگی خدا می

یوبیل یا کتاب بوقها، کیهانزایی  شد، و آپوکریف عبري، مانند کتاب با شوق و ذوق تمام از انظار پنهان داشته می

کلمۀ «گفتند که چهار حرف آن ـ  رازي ساختند و به نجوا می» یهوه«از نام نگفتنی . دادند اي را توضیح می رازورانه

عقیبا معتقد . اشخاص بالغ و بصیر بازگو کرد ـ معنیی نهانی و اثري معجزآسا دارد و فقط باید آن را به »حرفیچهار 

بود که وسیلۀ خداوند براي آفرینش جهان تورات یا اسفار خمسۀ موسی بوده، و هر کلمه یا عبارت این کتابهاي 

برخی از گائونهاي بابلی چنین نیروهایی را براي الفباي عبرانی و نامهاي . مقدس نیرو و معنایی مخفی داشت

گفتند که هر کس آن اسامی را بداند قادر است تمام نیروهاي طبیعت را در اختیار خویش  د، و میفرشتگان قایل بودن

پرداختند و معتقد بودند که از راه یکی شدن روح با  حتی دانش آموختگان نیز به جادوي سیاه یا سفید می. درآورد

شگویی از راه احضار مردگان، استخاره با پی. انگیزي نایل آمد توان به استعدادهاي شگفت فرشتگان یا اهریمنان می

کتاب مقدس، جن گیري، تعویذها، افسونها و جادوها، تفأل و کشیدن قرعه، همان نقشی را که در زندگی مسیحیان 

تمام عجایب طالع بینی را نیز با معتقدات خویش آمیخته بودند؛ به تعبیر آنها . داشت، در زندگی یهود نیز دارا بود

  . نوشتۀ مرموزي که فقط محرم راز قادر به خواندن آنها بود آسمان. یک رشته حروف بودنداختران آسمان 

زاهدان رازور، از ). کتاب خلقت(زمانی، در خالل قرن اول میالدي، در بابل کتابی سري پیدا شد به نام سفر یصیراه 

طبق تعالیم این کتاب، وسیله یا . دجمله یهودا هالوي، تصنیف این کتاب را به ابراهیم خلیل و خداوند نسبت دادن

روح خدا، سه فیضان آن ـ هوا، آب، و آتش ـ سه : از این قرار) اعداد یا اصول(اسباب خلقت عبارت بود از ده سفیروث 

کردند، و در همان حال حروف  این اصول دهگانه محتوي را تعیین می. بعد فضایی به چپ، و سه بعد فضایی به راست

شد مشخص  فباي عبرانی صورتی را که به کمک آنها درك خلقت براي عقل بشر میسر میبیست و دوگانۀ ال
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اي  عقالي قوم یهود، از سعدیا گرفته تا فقهاي قرن نوزدهم، دربارة مندرجات این کتاب تفسیرهاي فاضالنه. نمودند می

.اند نوشته

هودیان ایتالیا رواج داد، و از آنجا بود که نظریات هاي رازورانه را میان ی یکی از ربیهاي بابلی این آموزه 840در حدود 

شاید ابن جبرون در فرضیۀ خویش راجع به موجودات واسطه بین . مزبور به آلمان، پرووانس، و اسپانیا گسترش یافت

 به میان آورد تا» روایات سري«ابراهیم بن داوود اهل پوسکیر، سخن از . خدا و عالم هستی تحت تأثیر این عقاید بود

و شاگردش عزرائیل محتمال مؤلفان » اسحاق نابینا«فرزندش . مگر یهودیان را از بند خردگرایی ابن میمون برهاند

بودند که تفسیري بود رازورانه دربارة اولین باب از سفر ) 1190حد ( کتاب سفر ها ـ باهیر یا کتاب روشنایی 

سفر یصیراه به روشنایی، خرد، و دلیل بدل شد، و این سه گانگی  دمیورگوسیدر این تفسیر فیضانهاي . پیدایش

و ابراهیم بن ) 1238 – 1176(العازار، ربی بزرگ شهر ورمس . را بر سبیل یک تثلیث یهودي ارائه داده بودند» کلمه«

این دو، مانند . عمیقتر و با اجرتر از تلمود دانستندرا » آموزة سري«مطالعۀ ) 1291- 1240(شموئیل ابوالعافیه 

متصوفۀ اسالمی و رازوران آلمانی، در بیان روابط بین روح انسان و خدا زبان احساساتی عشق و ازدواج را به کار 

  .بستند

. رفته بودبه کار » آموزة سري«به طور کلی براي توصیف تمامی مراحل و نتایج ) قبااله(تا قرن سیزدهم، کلمۀ قباله 

، موسی بن شم طوب، اهل لئون اسپانیا، سومین کتاب کالسیک دربارة احادیث شفاهی بنی 1295در حدود سال 

وي تصنیف این کتاب را به سیمون بن یوحی، از . زهر یا کتاب جالل به چاپ رساند اسرائیل را تحت عنوان سفر هاـ

دهگانه ] اعداد یا اصول[از جانب فرشتگان و سفیروث  مدرسین یهودي قرن دوم میالدي نسبت داد؛ به قول موسی،

به سیمون الهام شده بود که رازي را که براي ایام ظهور مسیح محفوظ شده بود براي خوانندگان محرم خویش فاش 

جامعیت خداوندي که تنها از طریق عشق شناخت : در کتاب جالل کلیۀ عناصر متشکلۀ قباله گرد آمده بود. سازد

دمیورگوسها و فیضانات آفریننده؛ قیاس افالطونی عالم اکبر و عالم اصغر؛   ؛]یهوه[» کلمۀ چهار حرفی« پذیر است؛

موعد و کیفیت ظهور مسیح؛ حیات پیشین و تناسخ روح، معانی رازورانۀ شعایر، اعداد، حروف، نقاط، و حرکات آیینی؛ 

تفسیر نمادین متون کتاب مقدس؛ و تصور زن به  به کار بردن حروف رمزي، اشعار موشح، و وارونه خواندن کلمات؛

موسی بن شم طوب با یک اشتباه کار را خراب کرد، به . عنوان گناه و نیز، در عین حال، به عنوان تجسم راز آفرینش

همچنین آراي چندي . رم کرد 1264این شکل که در کتاب جالل از زبان سیمون بن یوحی اشاره به کسوف سال 

وي عدة زیادي را به این وسیله فریب . اهر قبل از قرن سیزدهم به خاطر هیچ کس خطور نکرده بودبیان داشت که بظ

داد، اما موفق به فریفتن عیال خویش نشد؛ زنش اذعان کرد که موسی، سیمون بن یوحی را حیلۀ بسیار خوبی براي 

ی از طرفداران قباله بعدي سیم دغل موفقیت کتاب جالل مایۀ الهام جاعلین مشابه شد، و برخ. کسب مال یافته بود

.موسی را به خود وي پس دادند به این معنی که تحقیقات خود را به اسم وي منتشر ساختند

چند صباحی کتاب جالل چنان طرف توجه خوانندگان یهودي قرار گرفت که با . حیطۀ نفوذ قباله بسیار وسیع بود

قباله به تلمود، به عنوان کتابی کهنه و منسوخ لفاظ، و منطق فروش  اي از هواخواهان زد؛ پاره تلمود کوس برابري می

. برخی از علماي تلمودي، از جمله موسی بن نحمن، سخت تحت نفوذ مکتب طرفداران قباله واقع شدند. حمله کردند

تحقیقات آنها به همان نسبت . اعتقاد به اصالت و وحی منزل بودن قباله همه جا در میان یهودیان اروپایی رواج داشت

قباله حتی . زهر به پایان آمد در حکمت و علم لطمه دید، و عصر طالیی ابن میمون با اراجیف مشعشع سفر هاـ

معناي رازورانۀ اعداد و ) 1315-1235 ?( رامون لول . متفکران عالم مسیحیت را نیز تا حدودي فریفتۀ خود ساخت
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 - 1463(گنا یا هنر کبیر خویش گنجانید؛ پیکو دال میراندوال حروف را از قباله اقتباس کرد و در کتاب آرس ما

کرد که شواهد نهایی را براي اثبات الوهیت مسیح در قباله یافته است؛ جمعی از رازوران مسیحی  فکر می) 1494

قباله مانند پاراسلسوس، کورنلیوس آگریپا، رابرت فالد، هنري مور، و دیگر رازوران مسیحی از چشمۀ تحقیقات علماي 

اذعان کرد که براي االهیات خویش دست تخطی به ) 1522 - 1455(نگار خود را سیراب ساختند؛ یوهان رویشلین 

را مشوب ) 1624 - 1575(هاي طرفداران قباله بود که ذهن یاکوب بومه  سوي قباله دراز کرده است؛ و احتماال نظریه

بیشتري تشفی را در مکاشفات سري دیدند، علت آن بود که اگر، در قیاس با مسلمانان و مسیحیان، یهودیان . کرد

این جهان کریهترین روي خود را به ایشان نمود و آنها را مجبور ساخت که، به خاطر بقا، واقعیت را در تار به هم 

انتخاب همیشه آدمهاي بدبختند که باید باور کنند خداوند آنها را براي خودش . اي از تصورات و امیال بپوشانند تنیده

  .کرده است

VIII - رهایی

یهودیان قرون وسطی، براي گریز از نشئۀ رازورانه، یأس و سرخوردگی از ظهور مسیح، آزار متناوب، و مشقت روزمرة 

با تورع، اعیادي را که یاد تاریخ، . به گمنامی اجتماعات و تشفیات آئین و کیش خویش پناه جستند زندگی اقتصادي، 

گرفتند و با شکیبایی رسومی را که روزگاري سال کشاورزي  کرد جشن می تانی آنها را احیا میمحنتها، و شکوه باس

فرقۀ رو به زوال قرائیم مراسم سبت را در تاریکی و . دادند آنها را تقسیم کرده بود، با زندگی شهري خویش وفق می

عت موسی تخلف کنند؛ اما اغلب یهودیان کردند تا مبادا با افروختن آتش یا روشن کردن چراغ از شری سرما اجرا می

آوردند تا آنها آتش بیفروزند و از چراغها مراقبت کنند، و ربیها نیز  دوستان یا خادمان مسیحی خود را به جشن می

دستی و تجمل  کردند و از گشاده از هر فرصتی براي تدارك مجلس سور استفاده می. گرفتند این مسئله را نادیده می

ها به مناسبت ختنه سوران یا ورود یک پسر به سلک روحانیون، مراسم نامزدي یا  خانواده: کردند نمی چیزي فروگذار

ازدواج پسر یا دختر، وارد شدن دانشوري مشهور یا یکی از بستگان، یا هنگام یکی از اعیاد مذهبی بساط سور 

د دایر کنندگان این قبیل مجالس ضیافت نظاماتی که ربیها دربارة محدود کردن مخارج وضع کرده بودن. گستردند می

ساخت که بیش از بیست نفر مرد، ده زن، پنج دختر، و همۀ بستگان خانواده تا نسل سوم را دعوت  را مکلف می

گذاشتند که روز سبت آن مراسم شادمانی را  کشید، و حتی نمی جشن عروسی گاهی مدت یک هفته طول می. نکنند

نهادند؛ در مسیر آنها  هاي زیتون بر سر می را تاجی از گلهاي سرخ، مورد، و شاخه عروس و داماد. دچار وقف سازد

هاي این مراسم  ریختند؛ تمام صحنه هاي جو را به نشانۀ باروري بر سر و روي آنها می پراکندند؛ دانه آجیل و گندم می

اي را براي تکمیل  لقلکی حرفهساختند؛ و در سالهاي آخر قرون وسطی د گویی همراه می را با آوازخوانی و بذله

اي با حقیقت منطبق بود، اما تقریباً در اکثر  گاهی شوخیهاي وي به طور بیرحمانه. کردند تردماغی حاضران اجیر می

  .پذیرفت می» هر عروسی زیباست«مواقع دلقک این حکم نکاحی هیلل را که 

گرفت، از دیدن نوادگان خویش شاد  شن میبه این طریق، نسل سالخورده گماردن نسل بعدي را به جاي خویش ج

سیماي این قبیل یهودیان سالخورده را در . نهاد آور اما سرشار از عطوفت قدم می شد، و به دوران کهولتی ستوه می

بارند، و  گویند، ریشهایی که خرد می صورتهایی که تاریخ ملت و فرد را می: کنیم تابلوهاي رامبران مشاهده می

هیچ یک از اصول اخالقی مسلمانان یا . اطرات اندوهبار در تشویش ولی از عشق با گذشت در آرامندچشمانی که از خ

پوشد؛ ارشاد  رسید ـ عشقی که از تمام خطاها چشم می مسیحیان به پاي محبت متقابل پیر و جوان یهودي نمی
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تمام کرده طبیعی بودن مرگ را مالطفت آمیز جوان ناپخته توسط پیر جهاندیده؛ و وقاري که با آن، کسی که عمر 

  .پذیرد می

داد براي اوالد خویش نه فقط مایملک دنیوي بلکه نصایح معنوي  هنگامی که یهودي وصیت نامۀ خویش را ترتیب می

از زمرة کسانی باش که «: آمده) 1337حد (گذاشت؛ چنانکه در وصیتنامۀ العازار، ربی بزرگ ماینتس  نیز بر جاي می

» .شوند؛ حین قرائت دعاها سخن مگو؛ و بعد از مراسم نیایش به امور خیریه بپرداز کنیسه حاضر می زودتر از همه در

مرا پاك بشوي، موهایم را شانه کن، ناخنهایم را بگیر ـ چنان که در دوران زندگی عادت من : و حاال آخرین وصیت

مرا در . رفتم ه هر یکشنبۀ سبت به کنیسه میبود ـ تا مگر پاکیزه به آرامگاه ابدیم بشتابم، به همان سان که همیش

سمت راست پدرم به خاك بسپار؛ اگر آنجا اندکی باریک باشد اطمینان دارم که پدر آن قدر مرا دوست دارد که در 

  . کنارش برایم جا باز کند

بست؛  را میترین پسر یا فامیل چشم و دهان مرده  آمد، بزرگترین پسر یا برجسته هنگامی که واپسین نفس بر می

تقریباً هر فردي تعلق به یک . پوشاندند کردند و آن را در کفنی پاك می جسد را تطهیر و با روغنهاي معطر تدهین می

کرد، آخرین شعایر مذهبی را  داشت، از آن مراقبت می انجمن کفن و دفن داشت که در این مرحله جسد را برمی

در تشییع جنازه، تابوت به دوشان پاي برهنه حرکت . رسانید می و آن را تا محل دفن. داد دربارة آن انجام می

هر آدم ناشناسی که به دستۀ مشایعت . کوفتند دادند و طبل می کردند؛ زنان پیشاپیش تابوت نوحه سر می می

ت معموال تابوت را در جوار تابو. بایست جنازه را تا محل دفن مشایعت کند خورد طبق رسوم رایج می کنندگان بر می

» پیوستن به جرگۀ بستگان«یا » خوابیدن در کنار نیاکان«دادند، زیرا تدفین؛ در عرف یهود،  بستگان مرده قرار می

  .دانستند که گرچه فرد فانی است، بنی اسرائیل باقی خواهد ماند کردند، زیرا می عزاداران متوفا قطع امید نمی. بود

  

فصل هجدهم

  دنیاي بیزانسی

565 – 1095  

  

I  - اکلیوسهر  

اکنون اگر در منازعۀ بی پایانی که بین شرق و غرب جریان داشت نظر از جبهۀ شرق برگیریم و به غرب نگاه کنیم، 

در دل نسبت به امپراطوري بزرگی که در عین حال هم از اغتشاش داخلی به ستوه آمده بود و هم از هر سو در 

گذشتند و شهرها و  وارها و اسالوها از دانوب میآ. کنیم معرض تهاجم خارجی قرار داشت احساس دلسوزي می

دیدند؛ اسپانیا به دست  کردند؛ ایرانیان هجوم بر صفحات غربی آسیا را تدارك می سرزمینهاي امپراطوري را تصرف می

). 568(ویزیگوتها مسخر شده بود؛ و لومباردها، سه سال بعد از مرگ یوستینیانوس، نیمی از ایتالیا را متصرف شدند 
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قحطی بروز کرد؛ فقر، بربریت، و  569، مرض طاعون تمامی امپراطوري را روفت؛ در 566، و بار دیگر در 542ر سال د

  .جنگ مواصالت کشور را مقطوع، بازرگانی را کساد، و ادبیات و هنر را خفه کرد

د تا مشکالت آنها را جانشینان یوستینیانوس همگی مردان الیقی بودند، اما فقط یک قرن حکومت ناپلئونی الزم بو

خدایان تیبریوس دوم . با قدرت بر ضد کشورگشایی ایران جنگید)  578 – 565(یوستینوس دوم . برطرف کند

را، که تقریباً از هیچ فضیلتی در حق وي دریغ نکرده بودند، پس از حکومتی کوتاه و عادالنه، به سراي ) 578-582(

با شجاعت و کاردانی بر آوارهاي مهاجم حمله برد، اما چندان حمایتی ) 602 - 582(ماوریکیوس . جاودان فرستادند

ها  ها شدند، و هنگامی که ماوریکیوس به صومعه از ملت ندید؛ هزاران نفر براي گریز از خدمت لشکري وارد صومعه

ه فریاد و فغان فرمان داد، تا هنگامی که خطر رفع نشده، از قبول اعضاي جدید خودداري کنند، راهبان براي عزل او ب

یک گروهبان رومی به نام فوکاس سپاهیان و تودة مردم را علیه طبقۀ اشراف و حکومت به انقالب برانگیخت . افتادند

؛ پنج فرزند ماوریکیوس را پیش چشم خود وي تکه تکه کردند، و آن امپراطور سالخورده از دایۀ کوچکترین )602(

سر خود . فل امپراطور بگذارد و جان فرزند وي را نجات بخشدنپذیرفت که طفل خود را به جاي طفرزندش 

ماوریکیوس را از بدن جدا کردند و با سر پنج فرزندش براي تماشاي عموم به دار آویختند و بدن آنها را به دریا 

ه ، و امپراطریس کنستانتینا و سه دختر او را به اتفاق جمعی از اشراف، بعد از محاکمه، یا بدون محاکم. افکندند

گویی . چشمها از کاسه درآوردند، زبانها را بریدند، و اندامها قطع کردند. معموال زیر شکنجه به هالکت رساندند

.شد هایی که بعدها باید در انقالب کبیر فرانسه اجرا شود، تمرین می صحنه

فوکاس با اعراب از در صلح . تخسرو پرویز این هرج و مرج را مغتنم شمرد و جنگ دیرینۀ ایران و یونان را از سر گرف

در این . درآمد و تمامی سپاهیان بیزانسی را به آسیا منتقل ساخت؛ وي در همه جا از ایرانیان شکست خورده بود

مدت آوارها، که با هیچ گونه مقاومتی روبه رو نبودند، تقریباً تمامی اراضی مزروع داخلی قسطنطنیه را به تصرف 

تخت به هراکلیوس حکمران یونانی افریقا پناه آوردند و از او خواستند که به نجات طبقۀ اشراف پای. درآوردند

وي به بهانۀ پیري از قبول چنین درخواستی خودداري ورزید، اما فرزندش را نزد . امپراطوري و اموال آنان قیام کند

برانداخت، جسد قطعه قطعه شدة  هراکلیوس جوان ناوگانی آراست، خود را به بوسفور رسانید، فوکاس را. آنها فرستاد

  ).610(متجاوز را براي عبرت در مأل عام آویخت و مردم او را با عزت به مقام امپراطوري برگزیدند 

ري از هم گسیختۀ وي با نیرویی هراکلسی به تجدید سازمان امپراطو. خویش بود نامهراکلیوس سزاوار عنوان و 

وي به کشاورزان زمین . ده سال را صرف احیاي اخالقیات مردم، تقویت سپاه، و عواید خزانه کرد. بیزانس پرداخت

در خالل این مدت سپاهیان ایران . رایگان بخشید، به شرط آنکه فرزند ارشد هر خانواده به خدمت لشکري درآید

فقط ناوگان بیزانسی، که هنوز دریاها را ). 615(الکدون روي آوردند ، و به سوي خ)614(اورشلیم را تسخیر کردند 

اندکی پس از این واقعه، خیل آوارها به سوي شاخ زرین . زیر فرمان داشت، پایتخت و اروپا را از این تهاجم نجات داد

ان نفر یونانی را به هاي شهر قسطنطنیه هجوم بردند، و هزار یا کرانۀ هاللی شکل بوسفور به حرکت درآمدند، به حومه

با از دست دادن نواحی داخلی و همچنین خاك مصر، راه رساندن غله به شهر قطع، و دولت به لغو . غالمی گرفتند

هراکلیوس از فرط نومیدي به فکر افتاد که سپاهیان خود را به کارتاژ منتقل کند، ). 618(توزیع جیرة غله ناگزیر شد 

مردم و روحانیون مانع از عزیمت وي شدند، و بطرك سرگیوس موافقت . ر مصر برآیدو از آنجا بار دیگر درصدد تسخی

کرد که ثروت کلیساي یونان در مقابل اخذ ربح در اختیار هراکلیوس گذاشته شود تا وي از این طریق به پرداخت 
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درآمد و سرانجام  هراکلیوس با آوارها از در صلح. مخارج یک جنگ مذهبی براي تسخیر دوبارة اورشلیم قادر شود

  عزم ) 622(

مدت شش سال . مبارزاتی که از این پس صورت گرفت شاهکارهایی از فکر و عمل بود .جنگ با ایرانیان کرد

اي از سپاهیان ایران و خیلی  در غیاب وي دسته. هراکلیوس با دشمن در پیکار بود و خسرو پرویز را مکرر شکست داد

لشکري که هراکلیوس گسیل داشته بود ). 626(سالوها قسطنطنیه را محاصره کردند بلغارها، و ا  از جماعات آوارها،

سپاهیان ایران را در خالکدون هزیمت داد، و پادگان و نفوس پایتخت، که به رهبري بطرك برانگیخته شده بودند، 

خسروپرویز از پا درآمد؛ هاي تیسفون حرکت کرد؛  هراکلیوس به سوي دروازه. انبوه مهاجمان بربري را تارومار ساختند

پس از هفت سال . ایران تقاضاي صلح کرد و کلیۀ سرزمینهایی را که خسرو از امپراطوري یونان گرفته بود باز پس داد

  .غیبت، هراکلیوس پیروزمندانه به قسطنطنیه بازگشت

بیماري او را نحیف کرده هراکلیوس، که . وي سزاوار حوادثی که به حکم تقدیر دوران کهولت او را ننگین ساخت نبود

کرد که ناگهان قبایل عرب به خاك سوریه  بود، آخرین کوشش خویش را صرف تقویت دستگاه اداري کشور می

، و حتی در آن حال که )638(، سپاه فرسودة یونانی را هزیمت دادند، اورشلیم را به تصرف درآوردند )634(ریختند 

جنگهاي دو امپراطوري ایران و بیزانس منجر به ). 641(خر دشمن گردید امپراطور در بستر نزع افتاده بود مصر مس

. فتوحات اعراب ادامه یافت) 668 -  642(در دوران فرمانروایی کنستانس دوم . تحلیل قواي هر دو طرف شده بود

وز به کنستانس، که امیدي به حفظ امپراطوري خویش نداشت، آخرین سالهاي عمر را در مغرب گذرانید و در سیراک

هنگامی که . ، آدمی الیقتر یا خوشبخت تر بود)ریشدار(فرزندش قسطنطین چهارم، ملقب به پوگوناتوس . قتل رسید

کوشش دیگري براي فتح قسطنطنیه کردند، چیزي که اکنون ) 678 - 673(مسلمانان در خالل پنج سال بحرانی 

سالح جدید، که اختراع آن به کالینیکوس اهل . دادتعبیر شد اروپا را نجات » آتش یونانی«نخستین بار از آن به 

هاي آتشپران جنگی عهد ما داشت و آمیزة آتشزا از نفت، آهک زنده، گوگرد،  سوریه منسوب است، شباهت به گردونه

کردند یا آن را  این آمیزة سوزان را به وسیلۀ تیرهایی مشتعل به طرف کشتیها یا سربازان دشمن پرتاب می. و قیر بود

هایی آهنی که دور آن را الیاف خشن و کوتاه کتان  دمیدند، یا با گلوله هاي باریکی به سوي آنان می میان استوانه از

اجزاي متشکلۀ این آمیزه سري بود، و مدت دو قرن حکومت بیزانس آن . کردند آغشته به نفت بسته بودند شلیک می 

. شد ربارة آن خیانت و توهین به مقدسات محسوب میرا با موفقیت تمام حفظ کرد؛ افشاي هر گونه اطالعی د

تا اختراع باروت، در طول . علیه صلیبیون استفاده کردند» آتش ساراسن«ساراسنها سرانجام فرمول آن را کشف، و از 

  .قرون وسطی این حربه بیش از همه ورد زبانها بود

مرکب از هشتاد هزار نفر عرب و ایرانی به  سپاهی. مسلمانان هجوم دیگري به پایتخت یونانی بردند 717در سال 

در همین . رهبري مسلم بن عبدالملک در محل آبیدوس از هلسپونت گذشت و قسطنطنیه را از عقب محاصره کردند

این ناوگان جنگی وارد تنگۀ بوسفور . کشتی، احتماال کوچک، مجهز ساختند 1800هنگام، اعراب ناوگانی مشتمل بر 

از بخت بلند یونانیان بود که در . ز وقایعنگاران، مانند جنگلی متحرك بر تنگۀ مزبور سایه افکندشد و، به گفتۀ یکی ا

این بحران سردار الیقی چون لئو ایسوریایی جانشین آن مرد بیکفایت یعنی تئودوسیوس سوم شد و زمام تشکیالت 

ارت تاکتیکی آرایش داد، و هر ناوي را وي نیروي دریایی کوچک بیزانس را با مه. دفاع امپراطوري را در دست گرفت

در ظرف مدت کمی ناوهاي اعراب طعمۀ آتش شد و تقریباً کلیۀ . مجهز ساخت» آتش یونانی«به اندازة کافی با حربۀ 
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آنگاه سپاهیان یونانی بر محاصره کنندگان تاختند و به چنان پیروزي . هاي این ناوگان عظیم منهدم گردید کشتی

.نشینی کرد که مسلم بن عبدالملک به سوریه عقبقاطعی دست یافتند 

II    -  802 -  717: تمثالشکنان  

به گفتۀ . دادند لئوسوم از آن جهت شهرت ایسوریایی یافت که او را به ایسوریا، یکی از توابع کیلیکیا نسبت می

، پدرش از آنجا به تراکیا نقل بعد از تولد وي. تئوفانس، وي در ایسوریا در یک خانوادة ارمنی قدم به عرصۀ وجود نهاد

رأس گوسفند را با پسرش لئو به  500مکان کرد، به پرورش گوسفند مشغول شد، و چون کارش رونق گرفت 

لئو یکی از نگهبانان کاخ امپراطور شد، سپس به مقام فرماندهی لژیونهاي . امپراطور یوستینیانوس پیشکش کرد

وي آدمی بود جاه طلب، قوي اراده، . پاه، به مقام امپراطوري ارتقا یافتآناطولی رسید، و سرانجام، با رأي قاطع س

صبور، و ثابت قدم؛ سرداري بود که بارها سپاهیان مسلمان را، که به مراتب بر قواي او برتري داشتند، شکست داد؛ 

را اصالح کرد، سرفداري  سیاستمداري بود که با اجراي عادالنۀ قوانین عدل و داد امپراطوري را ثبات بخشید، مالیاتها

را کاهش داد، حق تملک زارعان را گسترش بخشید، به توزیع اراضی پرداخت، نواحی متروك را از نو آباد ساخت، و 

  .تنها عیب وي تمایلش به حکومت مطلقه بود. قوانین را به طرز صحیحی اصالح کرد

، پاولیسینهامانویان، پیروان مذهب وحدت طبیعت، و  شاید به هنگام جوانی لئو در آسیا از ناحیۀ مسلمانان، یهودیان،

از دین در اعماقروحش نفوذ کرده بود که اعتیاد ) رواقی ـ پیرایشگري(یک نوع پندار خشک مقدسی و پرهیزکارانه 

طبق کتاب . کرد قید بودن به تشریفات و سنتها نکوهش میتودة مسیحی را به پرستش تمثالها، اعتقاد به خرافات، و م

یا شبیه هر  …صورت تراشیده یا تمثال هر شکلی از شبیه ذکور یا اناث «، )18- 1604سفر تثنیه، (عهد قدیم 

ان مسیحیت، کلیسا هر گونه تمثالی را به عنوان در او .بودصریحاً حرام شده » اي که بر روي زمین است بهیمه

ساختند با نفرت  هایی که مشرکین به منظور نمایش دادن خدایان می هاي شرك مردود شمرده، و به مجسمه بازمانده

سازي یونان در  اما پیروزي مسیحیت در دوران امپراطوري قسطنطین، و نفوذ محیط، سنتها، و پیکره. نگریسته بود

همین که بر تعداد قدیسان معبود افزوده شد، تشخیص و به . شرق هلنیستی از این مخالفت کاسته بود قسطنطنیه و

به همین سبب تصورهاي فراوانی از این جماعت و همچنین مریم تهیه . خاطر سپردن آنها امري ضروري به نظر رسید

یاي متبرکه و حتی، براي مردم عامی، شد، و در مورد مسیح نه فقط شکل و شمایل خیالی او، بلکه صلیب وي از اش

ها و یادرگاهاي متبرکه را مورد  آزادي طبیعی خیالپردازي در میان مردم، تصویرها و پیکره. طلسمهایی جادویی شد

بوسیدند، و در برابرشان شمع و عود و عبیر  افتادند، آنها را می مردم در برابر آنها به سجده می. پرستش همگان ساخت

در عالم مسیحی یونانی، . نهادند، و از نفوذ غیبی آنها انتظار معجزات داشتند ، تاج گل بر سر آنها میسوزاندند می

ها و دکانها، و حتی روي اثاث منزل و  ها، خانه در کلیساها، صومعه: شد بویژه، همه جا تمثالهاي متبرکه دیده می

خطر بیماریهاي واگیر، قحطی، و یا جنگ گرفتار  شهرهایی که به. کردند زیورآالت کوچک و لباسهایی که به تن می

شدند به قدیسان حامی خویش، یا به قدرت غیبی اشیایی که از ائمۀ خود به یادگار داشتند، بیشتر متکی بودند تا  می

دادند که این گونه تمثالها خود خدا یا مقربان وي  اولیا و شوراهاي کلیسا مکرر توضیح می. به تهور و شجاعت آدمی

.اي هستند براي یادآوري آنها؛ اما مردم به این فرق و تمایز توجهی نداشتند ستند، بلکه فقط وسیلهنی

رود تا با این شیوه بر  نمود که شرك می در نظر او چنان می. رویهاي ایمان عامه آزرده خاطر بود لئو سوم از این زیاده

هاي مسیحی علیه خرافات جماعات اصیل  ودیان، و فرقههایی را که مسلمانان، یه مسیحیت چیره شود، و نیش و کنایه
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براي تضعیف نفوذ راهبان در مردم و حکومت، و براي جلب حمایت . کرد آیین اظهار داشته بودند بخوبی احساس می

نسطوریها و پیروان مذهب وحدت طبیعت، وي شورایی بزرگ از اسقفها و سناتورها تشکیل داد و، با موافقت آنان، در 

فرمانی را اعالم داشت که طبق آن مقرر شد هر گونه شمایلی از کلیساها برداشته شود؛ نشان دادن تمثال  726سال 

. مسیح و مریم عذرا بکلی ممنوع گشت؛ و دستور داده شد که روي نقاشیهاي دیواري کلیساها را گچ اندود کنند

تر و راهبان زبان به اعتراض گشودند، و  ون دونپایهبرخی از روحانیون عالیمقام از این فرمان پشتیبانی کردند، روحانی

سربازانی که در صدد اجراي قانون برآمدند مورد تهاجم مؤمنانی قرار گرفتند که از این . مردم سر به شورش برداشتند

در یونان و در جزایر سیکالد . بیحرمتی نسبت به عزیزترین نمادهاي ایمان خویش متوحش و خشمگین شده بودند

لئو ناوگان مزبور . شورشی شخص دیگري را امپراطور خواندند و ناوگانی را براي تسخیر پایتخت گسیل داشتندقواي 

در ایتالیا، یعنی سرزمینی که صور مشرکانۀ عبادت هرگز از بین . را منهدم و رهبران مخالفان خویش را زندانی کرد

در ونیز، راونا، و رم، افسران سپاه امپراطوري . مخالفت کردند نرفته بود، مردم تقریباً یکدل و یکزبان با فرمان امپراطور

را بیرون کردند و شورایی مرکب از اسقفان غربی، که از جانب پاپ گرگوریوس دوم احضار شده بود، بی آنکه از 

رافعه بطریق قسطنطنیه با شورشیان هماواز شد و این م. شخص امپراطور نامی ببرد، تمثالشکنان را لعن و تکفیر کرد

، اما )730(لئو بطریق را از مقامش عزل کرد . را دستاویزي براي اعادة کلیساي شرقی از زیر سلطۀ حکومت قرار داد

، )741(به او شدت عمل نشان نداد؛ و فرمان مزبور چنان بنرمی به موقع اجرا گذاشته شد که چون لئو در گذشت 

.ورده نگاه داشتنداکثر کلیساها موزائیکها و فرسکوهاي خود را دست نخ

، سیاست پدر را دنبال کرد و به همین سبب مورخان مخالف به آن )775 -  741(فرزند لئو، قسطنطین پنجم 

شورایی مرکب از اسقفهاي کلیساي . بخشیدند) نام گرفته از سرگین(= امپراطور لقب محبت آمیز کوپرونوموس 

محکوم کرد، و فتوا » عمل شنیع«تمثالپرستی را به عنوان ، )754(شرقی، که به اشارة او در قسطنطنیه جلوس کرد 

با دستهاي نجس خود «را که » نقاش جاهلی«و » شیطان بت پرستی را دوباره رواج داده بود«داد که بدین وسیله 

تخطئه کرد، و مقرر داشت که کلیۀ تمثالهاي » بخشد که فقط قلب باید به آن معتقد باشد چیزي را صورت می

قسطنطین این امر را بی هیچ دوراندیشی یا اعتدال به موقع اجرا گذاشت؛ راهبانی . باید محو یا نابود کرد کلیساها را

ها  ورزیدند به زندان فرستاد و شکنجه داد؛ بار دیگر چشمها از کاسه درآمد، زبانها بریده گشت، بینی را که مقاومت می

قسطنطین پنجم، مانند هنري هشتم، ). 767(ختند کنده شد؛ بطریق را شکنجه دادند و سر از بدنش جدا سا

ها را بست، اموال آنها را ضبط کرد، آن ابنیه را به مصارف غیر روحانی اختصاص داد، و  ها و دیرهاي راهبه صومعه

حکمران افسوس، با تصویب خود امپراطور، راهبان و . ها را به مقربان خویش بخشید اراضی متعلق به صومعه

یالت را به دور هم جمع کرد و آنها را مجبور ساخت که یا با یکدیگر وصلت کنند و یا به مرگ تن در هاي آن ا راهبه

  .ادامه داشت) 771 -  765(تعقیب و آزار این جماعت مدت پنج سال . دهند

مه ، را واداشت تا سوگند یاد کند که خط مشی تمثالشکنانۀ او را ادا)780 - 775(قسطنطین فرزند خود، لئو چهارم 

هنگام مرگ، پسر دهسالۀ خود . آمد، انجام داد لئو چهارم، علی رغم ضعف مزاج، آنچه از دستش برمی. دهد

، وبیوة خویش امپراطریس ایرنه را به سمت نایب السلطنۀ )797 - 780(قسطنطین ششم را به مقام امپراطوري 

باکی به ادارة امور پرداخت و به خاطر  امپراطریس با کفایت و بی هیچ. برگزید) 802 -  797(دوران خردي پسرش 

همدلی با احساسات مذهبی مردم و بدون سر و صدا اجراي فرامین تمثالشکنی را خاتمه داد؛ به راهبان اجازه داد تا 

) 787(ها و منابر وعظ خویش برگردند، و اسقفهاي عالم مسیحیت را به شرکت در دومین شوراي نیقیه  به صومعه

ا، که با حضور سیصد و پنجاه تن اسقف زیر نظر سفراي پاپ تشکیل شد، احترام به تمثالهاي این شور. دعوت کرد
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را از نو معمول داشت، و این عمل را طریقۀ مشروعی براي ابراز ایمان و پرهیزکاري فرد ) نه پرستش آنها(متبرکه 

.مسیحی دانست

تفویض اختیارات به او اکراه دارد، وي را از ، قسطنطین ششم به سن بلوغ رسید و چون دید که مادرش از 790در 

دیري نگذشته بود که آن جوان رئوف بر سر رحم آمد و مادر را به دربار بازگردانید و او . مقامش معزول و تبعید کرد

مادر، فرزند را به زندان افکند و کور کرد، و از آن  797در سال ). 792(را شریک قدرت امپراطوري خویش ساخت 

. حکمفرمایی کرد ـ وي نام باسیلیوس بر خود نهاد، نه باسیلیسا که اسمی زنانه است» امپراطور«نوان پس تحت ع

مدت پنج سال با کیاست و زیرکی به رتق و فتق امور امپراطوري مشغول بود؛ مالیاتها را کاهش داد، از مستمندان 

کردند،  داشتند و تحسین می م او را دوست میمرد. دستگیري کرد، مؤسسات خیریه بنا نهاد، و پایتخت را زیبا ساخت

 802در . کند آزرده خاطر بودند اما افراد سپاهی از اینکه زنی بمراتب الیقتر از بیشتر مردان بر آنها حکومت می

دارش نیکفوروس را  هواخواهان تمثالشکنی علم طغیان برافراشتند و او را از مقام امپراطوري کنار گذاشتند و خزانه

وي بآرامی سر تسلیم فرود آورد و از نیکفوروس تقاضا کرد که فقط به وي اجازه دهد تا بسالمت و . ور خواندندامپراط

اي داد، اما او را به لسبوس تبعید کرد و در آنجا  امپراطور جدید چنین وعده. بدون تعرض کناره بگیرد و تخت بگذارد

ماه بعد در آنجا، بی آنکه پولی یا دوستی در دنیا داشته  9 .به حال خویش گذاشت تا از راه خیاطی روزگار بگذراند

علماي دین، به خاطر پاکدامنیش، از سر گناهان وي گذشتند، و زعماي کلیسا وي را در زمرة . باشد، درگذشت

  .قدیسان محسوب داشتند

III  -  1057 - 802: دستگاه دائم التغیر امپراطوري  

اي از بسیاري امپراطورها و برخی  مد نظر آوریم، در اینجا ارائۀ تاریخچهبراي آنکه تمدن بیزانسی را کامال در 

ها، انقالبات درباري، و آدمکشیها نیست، بلکه  امپراطریسها ضرورت دارد، و مقصود ما از این کار بحث دربارة توطئه

ال تحلیل خویش اي است از خط مشی، قوانین، و یک عصر کوشش آنها براي حفظ امپراطوري در ح منظور تاریخچه

تصویري قهرمانانه   اي جهات این تاریخچه از پاره. از خطر هجوم مسلمانان در جنوب و اسالوها و بلغارها در شمال

شدند، میراث یونانی تا حدود زیادي  آمدند و سپس ناپدید می ها بآسانی پدید می در طی دورانی که در آن چهره: است

هاي پایداري بود که از  ماند؛ تمدن ادامه یافت، و گویی وسیلۀ این تداوم انگیزه محفوظ، و تداوم و نظم اقتصادي باقی

اما از سایر جهات، این . کوششهاي پریکلس، آوگوستوس، دیوکلتیانوس، و قسطنطین در اعصار کهن ناشی شده بود

نهند  اد حریفان خود میماجرا نمایش اسف انگیزي است از سردارانی که براي نیل به مقام امپراطوري پا بر روي اجس

تا به نوبۀ خویش پا بر اجسادشان گذارند؛ نمایشی از شکوه و تجمل، چشم درآوردن و بینی بریدن، چاپلوسی و 

پرهیزکاري و خیانت؛ حکایتی است از مبارزة بی دغدغۀ امپراطوران با بطریقها براي اینکه معلوم شود بر امپراطوري 

 802(نیکفوروس اول : گذریم بنابراین از شرح موارد زیر می. نه، شمشیر یا کالمچه چیز حکومت کند ـ قدرت یا افسا

، که به سبب شکست از بلغارها از حکومت خلع )813 – 811(و مبارزات وي با هارون الرشید؛ میخائیل اول ) 811 - 

، که بار دیگر ) 820-  813(مشهور به ارمنی   شد و سرش را تراشیدند و به زمرة راهبانش درآوردند؛ لئو پنجم،

- 820(تمثالپرستی را ممنوع کرد و هنگامی که در کلیسا به ترنم سرودي مشغول بود به قتل رسید؛ میخائیل دوم 

اي شد و سنا را تشویق کرد تا از او خواهش کند که آن زن را به  بیسوادي که عاشق راهبه» الکن«، امپراطور )829

، مصلح قوانین، امپراطور آباد کننده، و مدیر با وجدانی که رسم )842 - 829(حبالۀ نکاح درآورد؛ تئوفیلوس 

اي قابل  السلطنه اش تئودورا، که به عنوان نایب تمثالشکنی را زنده کرد و بر اثر ابتال به اسهال خونی فوت شد؛ بیوه
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که بر اثر بیکفایتی ) 867 - 842(الخمر  به آزار و اذیت مردم پایان داد؛ و میخائیل سوم، ملقب به دائم) 856 -  842(

مقرون به مهربانی، امور حکومت را ابتدا به مادرش سپرد و چون وي مرد، به دایی فاضل و الیقش سزار بارداس 

به جز   آنگاه ناگهان رجلی بیمانند و نامنتظر به صحنه ظاهر شد و به هر چیزي که از پیشینیان مانده بود،. واگذار کرد

.ۀ نیرومند مقدونیان را بنیاد افکندخشونت، پشت پا زد و سلسل

 ?( باسیلیوس اول مقدونی در نزدیکی شهر آدریانوپل در دامان یک خانوادة برزگر ارمنی قدم به عرصۀ وجود نهاد 

اي که در آن زمان  هنگام کودکی به دست بلغارها اسیر شد و ایام جوانیش را در آن سوي دانوب، یعنی خطه). 812

سر . در بیست و پنجسالگی گریخت و رو به قسطنطنیه نهاد. شت، در میان بلغارها گذرانیدبه مقدونیه شهرت دا

بزرگ و نیروي جسمانی وي نظر مردي را که به خدمت سیاسی اشتغال داشت جلب نمود، و به همین سبب وي 

بود به آن سرزمین باسیلیوس به اتفاق ولینعمت خویش که مأمور یونان شده . باسیلیوس را به مهتري خود اجیر کرد

چون به پایتخت . اي به اسم دانیلیس، و نیز اندکی از ثروت او را به خود جلب کرد رفت و در آنجا بود که نظر زن بیوه

بازگشت، اسب سرکشی را براي میخائیل سوم رام کرد، به خدمت امپراطور اجیر شد، و هر چند که مردي کامال عامی 

باسیلیوس همیشه مناسب و شایسته بود؛ وقتی میخائیل در صدد پیدا . ار ارتقا یافتبود، به مقام ریاست تشریفات درب

کردن شوهري براي همخوابۀ خویش برآمد، باسیلیوس زن دهاتی خویش را طالق گفت و او را با مهریۀ هنگفتی به 

به خدمت به امپراطور ادامه  تراکیا فرستاد و ائودوکیا، همخوابۀ امپراطور، را به حبالۀ نکاح درآورد، و آن زن همچنان

کرد که پاداش عمل وي تاج و  اي براي باسیلیوس معین کرد، اما باسیلیوس مقدونی فکر می میخائیل همخوابه. داد

وي میخائیل را مجاب ساخت که داییش سزار بارداس مشغول توطئه براي خلع اوست، و سپس بارداس . تخت است

میخائیل سوم، که سالهاي دراز عادت کرده بود سلطنت کند و نه ). 866(د را با دستهاي بسیار بزرگ خود خفه کر

هنگامی که . حکومت، اینک باسیلیوس را در امپراطوري شریک خود کرد و تمامی امور حکومت را به دست وي سپرد

نظارت کرد میخائیل او را به کنار گذاشتن تهدید کرد، باسیلیوس نقشۀ قتل میخائیل را کشید و خودش در این امر 

به این ترتیب، حتی در شیوة سلطنت موروثی نیز راه براي افراد با ). 867(وسرانجام بدون رقیب امپراطور شد 

با چنین فرومایگی و جنایتی بود که فرزند بیسواد برزگري طوالنیترین سلسلۀ بیزانسی را تأسیس، و . استعداد باز بود

نین بخردانه، قضاوت عادالنه، انباشتن خزانه، و ساختن کاخها و کلیساهاي العاده، وضع قوا نوزده سال فرمانروایی فوق

هیچ کس جرئت مخالفت با وي نداشت؛ و هنگامی که باسیلیوس بر . تازه را براي شهري که تصرف کرده بود آغاز کرد

.اي در حین شکار درگذشت، تاج و تخت کشور با آرامشی غیر معمول به فرزندش رسید اثر سانحه

نشین، و مالیم طبع؛  به این معنی که مردي بود دانشمند، کتابخوان، خانه: مکمل پدرش بود) 912 – 886(ششم  لئو

او را . طبق شایعات، وي فرزند میخائیل بود نه باسیلیوس، و شاید ائودوکیا نیز در این باب اطمینان قطعی نداشت

در باب االهیات، ادارة امور حکومت، یا جنگ تصنیف  لقب دادند نه براي اشعاري که سرود یا وسایلی که» خردمند«

کرد، بلکه براي تجدید سازمانی که در حکومت روحانی و ایالتی داد، فرمولبندي جدیدي که براي قوانین بیزانس 

هر چند که وي از شاگردان شیفتۀ فوتیوس بطریق دانشور بود و . وضع کرد، و نظم دقیقی که در صناعت برقرا ساخت

وقف پارسایی کرد، با اینهمه، با چهار بار ازدواج خود مایۀ وحشت و انزجار روحانیون و تفریح خاطر عامۀ  خودش را

لئو اصرار کرد که تنها راه گریز از یک جنگی متوالی . دو زن اولش بی آنکه پسري براي او بزایند درگذشتند. مردم شد

لئو پافشاري کرد، و . سا ازدواج براي بار سوم ممنوع بودطبق تعالیم اخالقی کلی. براي جانشینی، داشتن پسري است

  .چهارمین زنش، زوئه، به پاداش ثبات عزم وي پسري آورد
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که اي به دنیا آمد  لقب دادند، زیرا در غرفه )»زادهارغوانی «(را پورفوروگنیتوس ) 958 -  912(قسطنطین هفتم 

وي قریحۀ ادبی پدر را به ارث برد، . دیوارهاي آن از سنگ سماق ارغوانی پوشیده شد و خاص زایمان امپراطریسها بود

یکی در : قسطنطین براي فرزندش دو کتاب در آیین مملکتداري تصنیف کرد. نه لیاقت اداره کردن کشور را

سوم در باب تشریفات و آداب معاشرتی که شخص یا ایاالت امپراطوري و دومی تحت عنوان کتاب ر» تمها« بارة

بر تألیف آثاري دربارة کشاروزي، پزشکی، دامپزشکی، و جانورشناسی نظارت کرد . امپراطور مکلف به دانستن آنها بود

تحت حمایت وي . ترتیب داد» تاریخ مورخان عالم«هاي وقایعنگاران و تاریخنویسان، یک  و، با گزینشی از نوشته

.انسی با سبکی منقح و در عین حال خالی از جوش و حال به اوج شهرت رسیدادبیات بیز

با دختري . مثل سایر کودکان بود و به خواندن کتابهاي پدرش توجهی نداشت) 963 -  958(شاید رومانوس دوم 

، قبل از مرگ وي مظنون به زهر دادن پدر شوهر و تسریع در هالك رومانوس بود و. یونانی به نام تئوفانو ازدواج کرد

اش، نیکفوروس فوکاس را که سرداري زاهدمسلک بود به همخوابگی با خویش اغوا کرد، و  شوهر بیست و چهار ساله

نیکفوروس، که تازه مسلمانان را از حلب و جزیرة . سردار مزبور با اجازة ضمنی وي تاج و تخت را به تصرف درآورد

در واقع . از انطاکیه کوتاه کرد 968آنها را از قبرس و در سال  دست 965، در سال )961(کرت بیرون رانده بود 

نیکفوروس از بطریق قسطنطنیه تقاضا کرد که به . همین فتوحات بود که بنیان خالفت عباسیان را متزلزل کرد

ا بطریق شدند تمام پاداشها و افتخاراتی را که خاص شهدا بود نوید دهد؛ ام سربازانی که گرفتار جنگ با مسلمانان می

اگر بطریق با چنین . اند خودداري ورزید و گفت همۀ سربازان موقتاً آلوده به خونی هستند که در میدان جنگ ریخته

نیکفوروس از جاه طلبی خویش . شد پیشنهادي موافقت کرده بود شاید جنگهاي صلیبی یک قرن زودتر آغاز می

گیري  تئوفانو، که از این گوشه. نشین زندگی کند دست شست و در کاخ خویش انزوا گرفت تا چون زاهدي خلوت

شوهر به تنگ آمده بود، معشوقۀ سرداري به نام یوحناي اول زیمیسکس شد، و سردار مزبور با اجازة ضمنی او 

و تاج و تخت را تصاحب کرد؛ چون از عمل خویش نادم شد، از تئوفانو دست ) 969(نیکفوروس را به قتل رساند 

 .ید کرد و رفت تا با پیروزیهاي ناپایدارش بر مسلمانان و اسالوها کفارة گناهان خویش را پس بدهدکشید و وي را تبع

، ) »بلغارکش«(ملقب به بولگاروکتونوس   باسیلیوس دوم،. جانشین وي یکی از نیرومندترین مردان تاریخ بیزانس است

یکوفوروس دوم و زیمیسکس شریک در امپراطوري به دنیا آمد؛ هنگام زمامداري ن 958فرزند رومانوس و تئوفانو، در 

مشکالت از . ، در هجدهسالگی، فرمانروایی بالمعارضی را آغاز کرد که مدت نیم قرن به طول انجامید976در سال . بود

صدراعظمش توطئه کرد تا او را از مقام امپراطوري خلع کند؛ خاوندهاي فئودال، که وي : همه سو به او روي آورد

هاي علیه او را تأمین کردند؛ بارداس سکلروس، سردار سپاه شرقی، سر  مخارج توطئه از آنها مالیات بگیرد، قصد داشت 

به شورش گذاشت و به دست بارداس فوکاس، که در آن موقع سربازانش وي را امپراطور اعالم کرده بودند، منکوب 

گرفتند؛ و  در سوریه گرفته بود دوباره پس می شد؛ مسلمانان اینک تقریباً تمام اراضیی را که زیمیسکس از آنها

باسیلیوس شورش را . کردند بلغارها در اوج اقتدار خود بودند و از مشرق و مغرب به خاك امپراطوري دست درازي می

فرو نشاند، ارمنستان را بار دیگر از چنگ ساراسنها بیرون آورد، و در جنگی بیرحمانه که مدت سی سال به طول 

، پانزده هزار تن اسیر را نابینا کرد، و از هر 1014بعد از پیروزیش در سال .رت بلغارها را در هم شکستانجامید قد

شاید یونانیان بیشتر . صد نفر یکی را با یک چشم رها کرد تا آن سپاه فلکزده را نزد ساموئل تزار بلغارها رهبري کنند

در بحبوحۀ این . تونوس ملقب ساختند تا اعجاب و تحسینبه سبب وحشتی که نسبت به وي داشتند او را به بولگاروک

به وسیلۀ . بجنگد» ساختند کسانی که به خرج مستمندان خود را توانگر می«مبارزات، باسیلیوس مجال یافت تا علیه 

باسیلیوس . خویش، درصد تجزیۀ بعضی از امالك وسیع و تشویق توسعۀ یک کشاورزي آزاد برآمد 996قوانین سال 
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رهبري ناوگانی در جنگ با ساراسنها در سیسیل بود که به سن شصت و هشت سالگی اجل گریبانش را  در شرف

از زمان هراکلیوس قلمرو امپراطوري بیزانس تا این درجه گسترده، و از دوران زمامداري یوستینیانوس تا این . گرفت

.اندازه نیرومند نبود

از آنجا که . دوباره آغاز شد) 1028-1025(اش قسطنطین هشتم  انحطاط بیزانس در دوران حکومت برادر سالخورده

فرزندان قسطنطین منحصر به سه دختر بود، قسطنطین رومانوس سوم را ترغیب به ازدواج با دختر بزرگ خود زوئه 

زوئه در مقام نیابت سلطنت، و به یاري خواهرش تئودورا، امور . گذشت کرد که تقریباً پنجاه سال از عمرش می

، میخائیل پنجم )1042- 1034(، میخائیل چهارم )1034ـ  1028(ومت را در دوران امپراطوري رومانوس سوم حک

کرد، و کمتر اتفاق افتاده بود که امپراطوري بیزانس به این  اداره می) 1055 - 1042(، و قسطنطین نهم )1042(

ن کردن فساد حاکم بر دوایر حکومتی و کلیساها این دو خواهر ـ زوئه و تئودورا ـ به ریشه ک. خوبی اداره شده باشد

پرداختند و صاحبمنصبان را واداشتند تا وجوهی را که باال کشیده بودند و ذخایري را که نبلعیده بیرون بدهند؛ 

که در ) دالر 2‘226‘000معادل (پوند طالیی را  5‘300چنانکه یکی از آنها که چندي مقام صدراعظمی داشت 

اخته بود تسلیم کرد؛ و هنگامی که بطرك آلکسیس درگذشت، از اطاقهاي مسکونی وي مخرن آبی پنهان س

زوئه و تئودورا در . چند صباحی فروش مناصب موقوف شد. یافتند) دالر 27‘000‘000معادل (پوند نقره  100‘000

. ی زوئه مانند نداشتبیطرف. کردند کردند و با سختگیري عدالت را اجرا می عالی ترین محاکم به مسند قضا جلوس می

گر ماهرش نیز زیبایی  دانست که مشاطه از آنجا که در شصت و دو سالگی با قسطنطین نهم ازدواج کرده بود، و می

اش سکلرنا را به کاخ سلطنتی بیاورد و  ظاهري او را بزور حفظ کرده است، به شوهر جدید خود اجازه داد که همخوابه

ن بین خوابگاههاي آن دو زن مقام گزید، و زوئه تا از فراغت قسطنطین مطمئن قسطنطی. همانجا با وي زندگی کند

اش گوشۀ  خواهر کهترش تئودورا در صومعه) 1050(هنگامی که زوئه درگذشت . رفت شد، به مالقات وي نمی نمی

صیلکرده وي افراد با صالحیت و تح. عزلت گزید، و قسطنطین نهم، با ذوق و خردمندي، مدت پنج سال حکومت کرد

را به کمک خویش خواند و کلیساي اعظم سانتاسوفیا را از نو تزیین کرد، براي فقرا بیمارستان و سرپناه ساخت، و 

  .ادبیات و هنر را در کنف حمایت خویش گرفت

هواخواهان سلسلۀ مقدونی، عامۀ مردم را تحریک به شورشی کردند که در ) 1055(هنگامی که قسطنطین درگذشت 

تئودوراي باکره را از گوشۀ عزلت صومعه به در آورد و، با آنکه خود او سخت مخالف با این روش بود، تاج بر نتیجۀ آن 

گذشت، خود و وزیرانش با  با آنکه این زن هفتاد و چهار سال از عمرش می. فرقش نهادند و او را امپراطریس خواندند

با مرگی چنان ناگهانی درگذشت که هرج و مرج  1056ا در کاردانی تمام به ادارة امور کشور پرداختند، لکن تئودور

اشراف درباري میخائیل ششم را نامزد امپراطوري کردند، اما سپاهیان مایل بودند سرداري به نام . به دنبال آورد

یک جنگ موضوع را فیصله داد؛ به این معنی که میخائیل به سلک . اسحاق کومننوس به این مقام برگزیده شود

 190سلسلۀ مقدونیان، پس از . به عنوان امپراطور قدم به پایتخت نهاد 1057ن درآمد، و کومننوس در سال رهبانا

.العاده، به پایان خویش رسیده بود سال خشونت، جنگ، زناکاري، پرهیزکاري، و مملکتداري فوق

نی خود معین کرد، و خود اسحاق کومننوس بعد از دو سال استعفا داد، قسطنطین دوکاس، رئیس سنا، را به جانشی

السلطنه شد،  ، بیوة وي ائودوکیا مدت چهار سال نایب)1067(هنگامی که قسطنطین درگذشت . اي شد وارد صومعه

کرد؛ به همین سبب وي به عقد ازدواج رومانوس چهارم درآمد  اما حوایج جنگ، وجود رهبر سختگیرتري را ایجاب می

، سرشکسته به قسطنطنیه بازگشت، از )1071(اذگرد از ترکان شکست خورد رومانوس در من. و تاج بر سر وي نهاد

www.IrPDF.com



٢١١١

مقام امپراطوري خلع و زندانی شد؛ او را نابینا ساختند و به حال خود رها کردند و بر زخمهایش مرهمی ننهادند تا از 

ر تخت سلطنت هنگامی که آلکسیوس اول مشهور به کومننوس برادرزادة اسحاق کومننوس، ب. این طریق جان سپرد

ترکان بر اورشلیم چیره شده . نمود که امپراطوري بیزانس نزدیک به سقوط است ، چنان می)1081(جلوس کرد 

و از آسیاي صغیر شروع به پیشروي کرده بودند؛ پچنگها و کومانها از سمت شمال به قسطنطنیه نزدیک ) 1076(

بردند؛ حکومت و سپاه بر اثر خیانت  دریاتیک هجوم میشدند؛ نورمانها بر پادگانهاي مهم بیزانسی در حوزة آ می

جاسوسانی به . آلکسیوس براي رویارویی با اوضاع حیله و جرئت به کار برد. و جبن فلج شده بود بیکفایتی، فساد، 

ز نیروي و به ونیز امتیازات تجاري واگذار کرد، تا در مقابل ا. ایتالیاي نورمان فرستاد تا در آنجا انقالبی برپا دارند

خزاین کلیسا را ضبط کرد تا از آن طریق نیروي سپاه امپراطوري را . دریایی آن خطه علیه نورمانها استفاده کند

الجیشی، نه با خونریزي، به پیروزیهایی  شخصاً جنگ را آغاز کرد و بیشتر با به کار بستن تدابیر سوق. تقویت بخشد

مجال آن را پیدا کرد که دستگاه حکومت و دفاع کشور را از نو طرح  در میان اینهمه گرفتاریهاي خارجی. نایل آمد

، طی یک اقدام دیپلماتیک 1095در . ریزد و به این نحو امپراطوري متزلزل بیزانس را یک قرن دیگر حیات بخشد

د کرد که وي، در شوراي پیاچنتسا، پیشنها. دار، دست به دامان غرب شد تا به یاري دنیاي مسیحی شرق بشتابد دامنه

تقاضاي وي، دست . در برابر اتحاد اروپا بر ضد عالم اسالم، دوباره کلیساي یونان و کلیساي التین با هم متحد شوند

در دست عوامل دیگر، بند از پاي جنگ برداشت، و نخستین جنگ از جنگهاي اسف انگیز صلیبیی، که مقدر بود ابتدا 

.زانس شود، آغاز شدمایۀ نجات و سپس باعث انهدام امپراطوري بی

IV  - 1095 -  566: زندگی بیزانسی  

هاي ایسوریایی و مقدونی، بار دیگر  آغاز قرن یازدهم، امپراطوري یونان، در پرتو جنگاوري و حسن تدبیر سلسله در 

یاي آس. همان قدرت، ثروت، و فرهنگی را باز یافته بود که در اوج اقتدارش در دوران فرمانروایی یوستینیانوس داشت

صغیر، صفحات شمالی سوریه، قبرس، جزیرة رودس، جزایر سیکالد، و کرت از چنگ مسلمانان به در آمده بود؛ 

ایتالیاي جنوبی یک بار دیگر یونان کبیر شده و زیر فرمان قسطنطنیه درآمده بود؛ بلغارها و اسالوها را از بالکان بیرون 

ر مدیترانه را در قبضۀ اختیار خود گرفت؛ مسیحیت یونانی در شبه رانده بودند؛ بازرگانی و صناعت بیزانسی بار دیگ

جزیرة بالکان و روسیه پیروز شده بود؛ و ادبیات و هنر یونانی در عهد سلطنت مقدونیان دورة رنسانس را به خود 

 قسطنطنیه در اوج. شد دالر می 2‘400‘000‘000درآمد کشور در قرن یازدهم به پول امروزي معادل . دید می

و از بغداد و   شکوفایی خویش بود و از لحاظ بازرگانی، ثروت، تجمل، زیبایی، آراستگی، و هنر از رم و اسکندریۀ قدیم،

زد، بیشتر آسیایی یا  در این تاریخ نفوس آن شهر، که سر به یک میلیون نفر می. جست قرطبۀ همان عهد، پیشی می

یهودیان، بلغارها و یونانیان نیمه اسالو، به اضافۀ جماعت رنگارنگی از  اسالو بودند ـ ارمنیها، کاپادوکیاییها، سوریها،

سوداگران و سربازان اسکاندیناوي، روسیه، ایتالیا، و اسالم؛ و در رأس تمامی یلنها قشري از اشراف یونانی که روز به 

ها،  ـ با بالکانه هزار نوع خانۀ مختلف ـ با سقفهاي دو شیب، مسطح، یا گنبدي. شد روز تعدادشان کمتر می

هاي تمام نقاط عالم؛ هزاران کوچۀ باریک پر  پیشخوانهاي ستوندار، باغها، یا داربستها؛ بازارهاي شهر انباشته از فراورده

هاي مجلل اعیانی و  هاي استیجاري؛ خیابانهایی باشکوه که در دو سوي آنها خانه از گل و الي، مملو از دکانها و خانه

هایی بیشمار، و آراسته به طاقهاي نصرت بودند و، از میان  قرار داشت و مزین به مجسمه رواقهاي سایه افکن

شدند؛ کاخهاي سلطنتی  دادند، به مناطق ییالقی منتهی می هاي حصار شهر که بر آنها نگاهبانانی پاس می دروازه

لئون متعلق به نیکفوروس مفصلی مانند کاخ تریکونخوس از آن تئوفیلوس، کاخ جدید باسیلیوس اول و کاخ بوکو
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شد که در دو سوي آن ستونبندي حجاري  فوکاس، که پلکان مرمري آن به بندرگاهی نزدیک دریاي مرمره سرازیر می

که چند تا از آنها از لحاظ » به تعداد روزهاي سال«، )به قول یکی از جهانگردان(شده قرار داشت؛ کلیساهاي متعدد، 

هایی  محرابهایی حاوي معززترین و گرانبهاترین یادگارهاي عالم مسیحیت؛ صومعه معماري گوهرهایی قیمتی بودند؛

باشکوه بی آزرمانه از بیرون، و خروش قدیسین مغرور از درون؛ و کلیساي اعظم سانتا سوفیا که مدام به تزیین آن 

یبت آور از فرط جالل، و پر کلیسایی درخشان از انوار چراغها و شمعها، سنگین از بوي عود و عبیر، ه  پرداختند، می

در  .این بود چارچوب نیمی از طال ـ نیمی خشت زندگی سرشار پایتخت امپراطوري بیزانس: طنین از نغمات دلنشین

داخل کاخهاي شهري اشراف و سوداگران بزرگ، و در کوشکهاي ییالقی ساحلی و دور از ساحلی، هر نوع اسباب 

سنگهاي : شد آن تزیینی که از بند محرمات اقوام سامی رسته بود دیده می تجملی که مورد استفادة آن عصر بود، و

هاي آویخته بر  ها و ظروف بسیار سفالین، پرده مرمر از هر رقم با هر صبغه، نقاشیهاي دیواري و موزائیکها، مجسمه

اي با تراش  ا نقره، اثاثههاي ابریشمین، درهاي منبتکاري شده با عاج ی ها و قالیها و پارچه هاي سیمین، فرشینه میله

مردان و زنانی : کردند در اینجا بود که متشخصان جهان بیزانس آمد و رفت می. ظریف، ظروف غذاخوري طال یا نقره

با چهرة زیبا و قامت رعنا، ملبس به حریرهاي الوان و توري و خز و قائم، و در نزاکت و عشق ورزیها و فتنه سازیها، 

هرگز آرایش موي و جواهرات و عطر و بزك بانوان به این درجه از کمال نرسیده . بوربونها رقیب پاریس و ورساي عهد

داشتند تا عطریات الزم را براي معطر ساختن  در کاخهاي امپراطور، تمام مدت سال، آتش را روشن نگاه می. بود

ه مزین و پر تشریفات، تا این حد هرگز سابقه نداشت که زندگی تا این درج. ها و شاهزاده خانمها فراهم آورند ملکه

طبقۀ . ها، و این اندازه تابع مو به موي رسوم و آداب معاشرت باشد آکنده از مشایعتها و پذیراییها و نمایشها و مسابقه

ها و  نیز فاخرترین جامه] اسپریس یا میدان مسابقات[پابرجاي اشراف، عالوه بر دربار امپراطوري، در هیپودروم 

کردند که آنان را  پروا حرکت می هاي آنان در خیابانها چنان بی کالسکه. کشیدند ش را به رخ دیگران میزیورآالت خوی

ساخت، و آن قدر مجلل و پر زرق و برق بودند که مورد لعن و تکفیر اسقفهایی قرار می گرفتند  منفور پیادة فقیر می

روبر اهل کالري، از . مت خدا کمر بسته بودندکه در ظروف ـ و بر محرابهاي ـ مرمرین و سیمین و زرین به خد

بود؛ و به قول بنیامین تودالیی، » دو ثلث ثروت جهان«وقایعنگاران مشهور فرانسوي، نوشت که قسطنطنیه حاوي 

: یکی از نویسندگان قرن دوازدهم نوشت» .نمود که جملگی از ملکزادگانند نفوس یونانی چنان می«جهانگرد یهودي، 

در » .از لحاظ ثروت از تمام شهرهاي دیگر برتر است، از نظر رذیلت نیز بر دیگر شهرها تفوق دارد قسطنطنیه اگر«

بر روح . گناهان یک شهر بزرگ میان توانگران و مستمندان این شهر به یک سان تقسیم شده بود  اینجا همۀ

در میان مردم شدت نیاز مذهبی امپراطوران این سرزمین گاهی خوي حیوانی و زمانی فرشته خویی مستولی بود؛ و 

اخته کردن کودکان براي آنکه به عنوان خواجه در . شد با فساد سیاستها یا خشونتهاي جنگ تعدیل کرد را می

حرمسراها و تشکیالت اداري خدمت کنند، و کشتن یا نابینا کردن مدعیان بالفعل یا بالقوة تاج و تخت، در طول 

نفوس امپراطوري، . اجراهاي جوراجور اما تکراري این شهر فرنگ ادامه یافتهاي مختلف و در م زمامداري سلسله

هاي ناشی از اختالفات نژادي و طبقاتی و مذهبی، مردمی بودند بی  یعنی خلقی لجام گسیخته و تحت نفوذ انگیزه

بدوانی، ستیز با داد؛ و مسابقات اس ثبات، خونخوار، و گاهی طاغی؛ حکومت با نان و روغن و شراب به آنها رشوه می

جانوران، رقص روي بند، پانتومیمهاي مستهجن در تماشاخانه، و حرکت کوکبۀ امپراطورها یا اعاظم روحانی در 

خانه را تقریباً در هر خیابانی  قمارخانه و میخانه همه جا وجود داشت؛ فاحشه. ساخت سرگذرها آنها را سرگرم می

زنان بیزانسی در شهوترانی و اخالص دینی، و مردان آن در . »کلیسا در جلو درهاي«شد سراغ گرفت، حتی گاهی  می

همۀ طبقات به سحر، طالع . حضور ذهن و عدم رعایت هر گونه اصول اخالقی در نیل به امیالشان اشتهار داشتند

نی ناپدید فضایل رومی حتی قبل از زبان التی. بینی، غیبگویی، جادو، افسونگري، و تعویذهاي اعجازآمیز معتقد بودند
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خصلتهاي رومی و یونانی پایمال سیلی از مشرق زمینیهاي آواره شده بود که اصول اخالقی خویش را از کف . شده بود

با اینهمه، حتی در این جامعۀ بسیار دینی و شهوانی، اکثریت . داده و اخالقیات دیگران را جز بظاهر قبول نکرده بودند

ی بودند آراسته و محجوب که، بعد از سبکسریهاي ایام جوانی، به شادیها و عظیم مردان و زنان اولیا و شارمندان

همان امپراطورهایی که رقیبان . دادند پرداختند و به اکراه کارهاي دنیوي را انجام می غمهاي زندگی خانوادگی می

المندان، و براي ایجاد ها، مساکن س کردند اعاناتی از کیسۀ فتوت خود به بیمارستانها، یتیمخانه خود را نابینا می

و در آن جرگۀ اشرافی که تجمل و راحت دستور روزمره زندگی . کردند هایی براي مسافران بذل می مسافرخانه

کاست، خود را وقف وظایف  شد، بودند صدها کسان که، با حمیتی که پولدوسی از شدت آن می محسوب می

دادند تا مملکت را از  ها، به طریقی ترتیبی می راندازیها و توطئهرغم تمام ب کردند و، علی مملکتداري و تمشیت امور می

.ترین اقتصاد جامعه در جهان مسیحیت قرون وسطی را حفظ کنند هر گونه مصیبتی برهانند و خوش عاقبت

بوروکراسی یا دیوانساالریی که دیوکلتیانوس و قسطنطین بنا نهاده بودند، در عرض هفت قرن، وسیلۀ مؤثري براي 

هراکلیوس به جاي رویۀ سابق تقسیم . اي از قلمرو امپراطوري نافذ بود ومت شده بود که حکمش در هر ناحیهحک

ها یا واحدهایی نظامی تقسیم کرد که هر واحد زیر فرمان یک »تم«امپراطوري به ایالتهاي مختلف، کشور را به 

ود که بدان وسیله خطر ناشی از جهان اسالم شد؛ این یکی از صد طرقی ب استراتگوس یا فرماندار نظامی اداره می

تمها تا حدود بسیار زیادي استقالل داخلی خود را حفظ . موجب جرح و تعدیل بنیادهاي امپراطوري بیزانسی شد

آنکه متحمل فشار مستقیم کشمکشها و  کردند و در پرتو این حکومت تمرکز یافته از رفاه برخوردار شدند؛ اینان، بی

بر قسطنطنیه شخص . ساخت بشوند، آرامش مداومی به خود دیدند زندگی پایتخت را پرآشوب می شدت عملهایی که

در حالی که اسالم میان . کرد امپراطور، بطریق، و جماعت حکمفرما بودند، اما بر تمها قوانین بیزانسی حکومت می

ی از ده دوازده قانون نامۀ بربري رفتار شد، و اروپاي باختري در دام هرج و مرج ناش قوانین و االهیات فرقی قایل نمی

ها یا قوانین جدید  نوول. بخشید شمرد و توسعه می شده بود، دنیاي بیزانسی میراث یوستینیانوس را به جان گرامی می

یوستینوس دوم و هراکلیوس، اکلوگا یا قوانین منتخب که از جانب لئو سوم نشر یافت، باسیلیکا یا فرامین شاهی که 

ئو ششم اعالم گردید، و نوولهایی که به اشارة همین لئو وضع شد پندکت یا قانون نامۀ عظیم یوستینیانوس از طرف ل

قوانین لشکري، روحانی، دریانوردي، تجاري، و قوانین مربوط به امور . را با نیازمندیهاي متغیر پنج قرن تطبیق داد

نادر، و مزارع و دریاها نظم و اعتبار بخشید؛ و در قرن روستایی به احکام قضایی سپاهیان و روحانیون، بازارها و ب

از این رو، مردم بیزانس بزرگترین . یازدهم، مدرسۀ حقوق قسطنطنیه مهد متفکران جهان غیر روحانی مسیحیت بود

یا عطیۀ روم ـ حقوق رومی ـ را در خالل هزار سال مخاطره و تغییر حفظ کردند، تا آنجا که احیاي آن قوانین در بولون

قانون نامۀ دریایی . در قرن دوازدهم انقالبی در قوانین مدنی اروپاي التین و قوانین شرعی کلیساي روم پدید آورد

بیزانس، که توسط لئو سوم اعالم و براساس نظامات بحري رودس باستان وضع شده بود، نخستین مجموعۀ قوانین 

ر قرن یازدهم منشأ قوانین همانندي براي دو جمهوري این مجموعه د. بازرگانی در جهان مسیحیت قرون وسطی بود

.ایتالیایی ترانی و آمالفی شد؛ و از این طریق جزو میراث حقوقی جهان نوین درآمد

مزارع کوچک را به . قانون نامۀ روستایی کوششی بود معتبر براي جلوگیري از فئودالیسم و استقرار زارعین آزاد

مینهاي وسیعتري که به حکومت تعلق داشت براي کشت در اختیار سربازان ز. سربازان بازنشسته تفویض کردند

هاي بدعتگذاري  گذاشته شد تا به عنوان خدمت نظام در آنها به کار زراعت بپردازند؛ مناطق عظیمی کوچنشین فرقه

رفت  که تصور می در نواحی باز هم پهناورتر، جماعات بربري را. شد که از آسیا به تراکیا و یونان منتقل شده بودند

به این نحو بود که . حضورشان در قلمرو امپراطوري کم زیانتر از خارج باشد بزور یا تحت حمایت دولت اسکان دادند
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تا قرن دهم میالدي . گوتها در تراکیا و ایلیریا، لومباردها در پانونیا، اسالوها در تراکیا و مقدونیه و یونان متوطن شدند

حکومت و کلیسا در کاهش بردگی . نژاد اسالو بودند، و اسالوها در آتیک و تسالی فراوان بودند نفوس پلوپونز بیشتر از

قوانین امپراطوري فروش بردگان یا برده کردن آزاد مردان را ممنوع کرد و بردگانی را که به . دست یاري دادند

ردند خود به خود از قید بندگی ک آمدند یا با مردمان آزاد وصلت می خدمت سپاهی یا به سلک روحانیون درمی

در قسطنطنیه بردگی در حقیقت منحصر به خدمتکاران خانگی بود، ولی در همین محدوده کم کم رونقی . رهانید

  .کرد پیدا می

با اینهمه، تقریباً این یک قانون تنازع بقاي نیوتنی تاریخ است که امالك زراعی بزرگتر، به نسبت مقدار و نزدیکیشان، 

هاي دیگر، هر چند وقت یک بار مجموع این قبیل اراضی  کنند، و از راه خرید یا شیوه چکتر را جذب میامالك کو

رسد، آنگاه از طریق بستن مالیات یا به  شود، به مرور ایام، تمرکز اراضی به مرحلۀ انفجار می بدل به امالکی عظیم می

تا قرن دهم اکثر اراضی شرق . شود اضی از نو آغاز میشوند، و باز تمرکز ار کمک انقالب امالك بار دیگر تقسیم می

ها، یا  ، یا کلیساها و صومعه )دوناتوي، به معنی افراد مقتدر(بیزانسی، در امالکی وسیع، متعلق بود به مالکان ثروتمند 

ین کار کشت در ا. اي خاص خود داشتند بیمارستانهایی که، به موجب وصیت پرهیزکاران، هر کدام اراضی موقوفه

مالکان، با . گونه اراضی بر عهدة سرفها یا کولونی بود که از لحاظ حقوقی آزاد، اما از نظر اقتصادي در قید و بند بودند

کردند، در کوشکهاي ییالقی، یا در عمارتهاي شهري خود،  خیل مالزمان و محافظان و بردگانی که کارهاي خانگی می

از این اعیان بزرگ را، اعم از خوب یا بد، در داستان ولینعمت باسیلیوس هایی  نمونه. کردند در عین تجمل زندگی می

رفت؛ سیصد تن غالم  هنگامی که وي به دیدن باسیلیوس در قسطنطنیه می. کنیم اول، خاتون دانیلیس، مالحظه می

خاتون دانیلیس هدایایی که . کردند هاي خود حمل می کرد روي شانه اي را که در آن از پاتراس سفر می بنوبت کجاوه

اي بود که تا آن تاریخ شهریاري نزد یکی از امپراطوران بیزانسی  براي باسیلیوس برد بمراتب گرانبهاتر از هر تحفه

ها مشتمل بود بر چهار صد تن جوان، صد تن خواجه، و صد تن دوشیزه؛  فقط بخشی از این هدیه. فرستاده بود

شد آن را در  هر کدام آن قدر ظریف که می(کتان   صد طاقه پارچۀ هاي زربفت نفیس، همچنین چهارصد طاقه پارچه

وي در دوران حیات قسمت اعظم دارایی . ، و یک مجموعه ظروف غذا خوري نقره و طال)الي درز یک نی جا داد

لئو ششم ناگهان خود را . خویش را بخشید و هنگام مرگش وصیت کرد که مابقی را به فرزند باسیلیوس تسلیم کنند

الک هشتاد پارچه ملک زراعتی و چند کوشک، مبالغ عظیمی سکه و جواهرات و بشقابهاي زرین، اثاثۀ گرانقیمت، م

. هاي بیشمار، و هزاران تن غالم یافت اشیاي باارزش، گله

ثروتی که بدین نحو از گوشت و عرق . این گونه هدایاي یونانی رویهمرفته موجب رضایت خاطر امپراطوران نبود

بخشید که در مجموع براي هر شهریاري خطرناك محسوب  ها مردم انباشته شده بود به صاحبان آنها قدرتی میمیلیون

کوشیدند تا این فرایند تمرکز  امپراطوران بیزانس، به حکم منافع شخصی و همچنین حس نوعپروري، می. شد می

انجامید؛ روستاییان، که از گرسنگی  به خشکسالی و طاعون 928 - 927زمستان سخت سال . ثروت را متوقف سازند

در شرف مرگ بودند، زمینهاي مزروع خود را به قیمت بی نهایت ناچیز، یا صرفاً در برابر نان بخور و نمیر، به مالکان 

کرد  منتشر کرد که مالکان را تقبیح می) قانونی جدید(السلطنه رومانوس نوولی  نایب 934در سال . عمده فروختند

همین قانون جدید مقرر داشت که هر ملکی که به کمتر . »اند یرحمتر از خشکسالی و طاعون نشان دادهخود را ب«که 

اي اجازه داد، در  خریداري شده است باید به صاحبش بازگردانده شود، و به هر فروشنده» قیمت عادالنه«از نصف 

این فرمان فقط اثري جزئی . دار بازستاندعرض سه سال، زمینی را که فروخته بود بار دیگر، به همان قیمت، از خری

داشت؛ تمرکز اموال ادامه یافت؛ گذشته از آن، بسیاري از زارعان آزاد که از مالیاتهاي گزاف شاکی بودند زمینهاي 
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اي که حکومت به  خود را فروختند و به شهرها و در صورت امکان به قسطنطنیه نقل مکان کردند تا از وظیفه

فرمان سال . باسیلیوس دوم مبارزات امپراطوران را علیه اشراف تجدید کرد. رد استفاده کنندک مستمندان بذل می

وي به فروشنده اجازه داد که هر موقع توانست، زمینش را به همان قیمتی که فروخته بود دوباره بخرد؛ کلیۀ  996

غو کرد، و مقرر داشت که این گونه خریداري شده بود ل 934اسناد مالکیت زمینهایی را که متناقض با قانون مورخ 

بیشتر مالکان از رعایت این قانون . اي به صاحبان قبلی آنها بازگردانده شود زمینها بی هیچ درنگ و بی هیچ هزینه

اما . رفتند، و تا قرن یازدهم نوعی فئودالیسم تعدیل یافته به طور پراکنده در شرق بیزانسی برقرار شده بود طفره می

زارعین آزادي که باقی ماندند، بر اثر انگیزة مالکیت، در زمینهاي خویش به ایجاد . وران هدر نرفتکوشش امپراط

داري پرداختند؛ مالکان بزرگ کشاورزي علمی را به  کشتزار، باغهاي میوه، تاکستانها، کندوهاي عسل، و مراکز گله

تا قرن یازدهم کشاورزي بیزانسی پا به پاي  اي رساندند که اوج کمال آن در قرون وسطی بود؛ و از قرن هشتم پایه

.ترقی روزافزون صناعت آن امپراطوري پیش رفت

امپراطوري روم شرقی در این دوران یک خصلت شهري و نیمه صنعتی پیدا کرد که کامال با طرز زندگی روستایی 

تشاف و استخراج سرب، آهن، کارگران معادن و فلزگران جداً به اک. اروپاي التین شمال کوهستان آلپ تفاوت داشت

نه فقط قسطنطنیه، بلکه صد شهر دیگر بیزانسی ـ مانند سمورنا، طرسوس، افسوس، . مس، و طال در زمین پرداختند

دوراتتسو، راگوزا، پاتراس، کورنت، تب، تسالونیکا، آدریانوپل، هراکلیا، سلومبریا ـ همه از غوغاي دباغان، کفاشان، 

گران، جواهرسازان، فلزکاران، درودگران، خراطان، چرخسازان، خبازان، رنگرزان، نساجان، سراجان، اسلحه سازان، زر

در قرن نهم میالدي شهرهاي قسطنطنیه، بغداد، و . کوزه گران، موزائیکسازان، نقاشان و نظایر آنها پر طنین بود

آور یک  نب و جوش و غوغاي سرسامقرطبه، هر سه به عنوان مراکز عظیم و جوشان صنعتی و مبادلۀ کاالها، تقریباً ج

هاي حریر  علی رغم رقابت هنرمندان ایرانی، پایتخت یونانی هنوز در تهیۀ پارچه. زدند پایتخت مدرن کوس برابري می

شد، وفقط سه ناحیۀ آرگوس و کورنت و تب از این لحاظ  و منسوجات لطیف پیشرو دنیاي سفیدپوستان محسوب می

العاده متشکل بود، و عدة بسیار زیادي از بردگان را به عنوان  صنعت منسوجات فوق. ندبعد از قسطنطنیه قرار داشت

جماعت کارگر قسطنطنیه و . دادند کارگر در استخدام داشت؛ اکثریت کارگران دیگر را صنعتگران آزاد تشکیل می

کارفرمایان آنها تودة . زدند اي دست ثمر عدیده تسالونیکا از محرومیتهاي طبقۀ خویش آگاه بودند و به شورشهاي بی 

اي بود مال اندوز، بخشنده، کوشا، با فراست، و بشدت  دادند که طبقه عظیمی از افراد طبقۀ متوسط را تشکیل می

از جمله کارگران، هنرمندان، مدیران، بازرگانان، قضات، و متخصصان امور مالی به   صنعتگران مهم،. کار محافظه

متشکل شده بودند، که دنباله و از مآثر تشکیالت کولگیا و آرتس باستان ) هاي اصناف با اتحادیه(صورت سیستماتا 

اي واجد جنبۀ انحصاري  مدرن شباهت داشت، هر اتحادیه» صنفی«بود و به واحدهاي اقتصادي عظیم یک حکومت 

ا، و شرایط فروش شدیداً در رشتۀ ویژة خود بود، اما در مسائلی مانند خرید مواد، بهاي اجناس، روشهاي ساختن کااله

شد؛ بازرسان دولتی بر عملیات و دفاتر حساب نظارت  تابع نظاماتی بود که به موجب قوانین مصوب تعیین می

با وصف این، صنایع کوچک به کارگران آزاد و تهور . کرد داشتند، و گاهی حداکثر دستمزدها را قانون معین می

صنعت بیزانس نظم و رفاه و دوام بخشید، اما مانع از ابتکار و اختراع شد، و  این ترتیبات به. انفرادي واگذار شده بود

. به رکوردي در وضع اجتماعی و زندگی انجامید که خاص مشرق زمینیها بود

تعیین و تنظیم بیمه و قرضه در مقابل ودیعه گذاشتن ناوها، مبارزة شدید با   ها، اداره یا نظارت دولت بر بنادر و اسکله

دولت بر کلیۀ داد و . ترین پول رایج در اروپا، همه دست به دست هم داد و مشوق بازرگانی شد نی، و وجود ثابت دریاز

اي از کاالها را ممنوع کرد، تجارت غله و حریر را انحصاري ساخت،  صادرات پاره -ستدها نظارتی ساري به عمل آورد 
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حکومت به سوداگران خارجی ـ ارامنه، . وش مالیات بستبر کاالهاي وارداتی و صادراتی عوارض گذارد، و بر فر

یهودیها، روسها، و کاتاالنها ـ اجازه داد که قسمت اعظم   سوریها، مصریها، آمالفیها ، پیزاییها، ونیزیها، جنوواییها،

ل دایر یا بنگاههایی نیمه مستق »ها کارخانه«بازرگانی بیزانس را در دست بگیرند و در خود پایتخت یا اطراف آن 

گرفتن ربح مجاز بود، اما نرخ آن به . سازند؛ و با این عمل تقریباً به استقبال حاکمیت بر دو دریاي اژه و سیاه رفت

بانکداران متعدد بودند؛ و شاید این وام . حکم قانون، دوازده، ده، هشت درصد، و حتی کمتر از این مقرر شده بود

ع کردند و جامعترین سیستم اعتبار را در جهان مسیحیت قبل از قرن دهندگان قسطنطنیه بودند که برات را ابدا

  .سیزدهم سازمان دادند، نه همکاران ایتالیاییشان

V   - رنسانس بیزانسی  

گرچه . بر اثر تالش و مهارت مردم و زیاده خواهیهاي اعیان، در قرن نهم و دهم هنر و ادبیات به طرز شایانی احیا شد

نامید، تقریباً تمامی عناصر التینی آن به استثناي حقوق رومی از  ز انقراض خود را رومی میامپراطوري تا آخرین رو

در شرق بیزانسی از دوران فرمانروایی هراکلیوس، زبان یونانی زبان دولت، ادبیات، لیتورژي، و همچنین . بین رفته بود

قریباً کلیۀ آزاد مردان، بسیاري از زنان، حتی جمع ت. تعلیم وتربیت اکنون به کلی یونانی بود. اي شده بود زبان محاوره

دانشگاه قسطنطنیه، که مانند ادبیات به طور . شدند کثیري از غالمان نیز تا حدودي از تعلیم و تربیت برخوردار می

هاي  و به خاطر دوره) 863(به همت سزار بارداس احیا شد   کلی در بحرانهاي عصر هراکلیوسی راه زوال سپرده بود،

در . تدریس لغتشناسی، فلسفه، االهیات، نجوم، ریاضیات، زیستشناسی، موسیقی، و ادبیاتش شهرتی بسزا پیدا کرد

تدریس به . شد این دانشگاه حتی آثار ادیب مشرکی چون لیبانیوس و استاد بلیغ ملحدي چون لوکیانوس خوانده می

هاي عمومی و خصوصی  کتابخانه. پرداخت ا دولت میطور کلی براي دانشجویان الیق رایگان بود؛ و حقوق استادان ر

ها رفته بود حفظ  متعددي وجود داشت و هنوز شاهکارهاي کالسیکی را که در دنیاي پرهرج و مرج غرب از خاطره

. کردند می

ذهن را هم تیز ساخت و . این انتقال گستردة میراث یونانی در عین حال هم مایۀ انگیزش و هم باعث محدودیت بود

اما همین غناي آن جلو نیروي . اي رهانید م وسعت بخشید و از چهار دیواري دیرین مباحثات دینی و بالغت موعظهه

ادبیات بیزانسی بویژه براي تلذذ . مبتکر بودن براي فرد جاهل بمراتب آسانتر است تا شخص عالم. ابتکار را گرفت

ادبیاتی بود پیراسته و مهذب، آکنده از دقایق هنري و  مردان و زنان تربیت یافته و متفنن بود؛ به این معنی که

گرچه . پرداخت و با عمق آن کار نداشت تصنعات، به سبک یونانی اما نه به زبان یونانی، که به ظاهر زندگی بشري می

 روحانیون این دوره به طرزي شایان توجه اهل تساهل بودند، با اینهمه، تفکر، بر اثر عاداتی که در جوانی شکل

پذیرفته بود به طیب خاطر همچنان در محدودة جزم اندیشی دینی در جا زد، و جماعت تمثالشکنان عابدنماتر از 

  .کشیشان بودند

استادان به تجزیۀ زبان و عروض شعري پرداختند؛ رساالت موجز، . عصر اسکندري دیگري از دانشوري آغاز شده بود

در این عهد . المعارفها ، و گلچینهاي ادبی گرد آوردند ها، دایرة غتنامه، و تاریخهاي عمومی نگاشتند؛ و ل»قواعد کلی«

). 976(و سویداس فرهنگ خود را تألیف کرد ) 917(بود که کنستانتین کفاالس گلچین ادبیات یونانی را گرد آورد 

ن زندگی به نگارش تاریخهاي مغتنم عهد خویش یا نزدیک به دورا) 950متـ (و لئو شماس ) 814حد (تئوفانس 

المعارفی پزشکی دست زد که در آن نظریات  به تدوین دایرة) 690 – 615(پاولوس آیگینایی . خویش مبادرت جستند
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این کتاب به کالمی . و روشهاي علمی پزشکان عالم اسالمی را با میراث جالینوس و اوریباسیوس یکجا جمع کرد

سینه، بواسیر، میل زدن مجراي بول، اخراج سنگ مثانه، و  تقریباً نوین یک رشته عملیات جراحی را در مورد سرطان

هاي کودکان را در  نویسد که براي خواجه کردن باید بیضه پاولوس دربارة مورد آخر می. کرد اخته کردن تشریح می

  . گرمابۀ داغی له کرد

که ) 850حد (سالونیکایی طبیعیدان مبرز بیزانسی در خالل این قرنها، معلم گمنام و تهیدستی بود موسوم به لئو ت

یکی از شاگردانش که . دارالعلم قسطنطنیه به او اعتنایی ننمود تا آنکه یکی از خلفاي عباسی او را به بغداد دعوت کرد

در جنگ به اسارت درآمده بود بندة زرخرید یکی از اعیان مسلمان شد، و دیري نگذشت که موال شیفتۀ احاطۀ غالم 

اي  خلیفه مأمون، پس از استحضار از این موضوع، جوان را برانگیخت تا در مجلس مباحثه. جوان به علم هندسه گشت

شد شرکت جوید؛ در مجلس از تبحر جوان در شگفت ماند، با  که در دربار خالفت راجع به مسائل هندسی برگزار می

، لئو را به دارالعلم بغداد اي به شرح وي از استادش گوش داد، و بیدرنگ، با وعدة مال و منال کنجکاوي مشتاقانه

لئو در این باب صوابدید یکی از عمال دولت بیزانس را خواست، و او نیز ماجرا را با امپراطور تئوفیلوس باز . دعوت کرد

لئو عالمی بود متبحر در . گفت، و تئوفیلوس هم براي نگاهداشتن لئو بیدرنگ به وي مقام استادي دولتی اعطا کرد

خلیفۀ مأمون . کرد ر ریاضیات، نجوم، علم احکام نجوم، پزشکی، و فلسفه تألیف و تدریس مید: هاي بسیار رشته

مسائل چندي در هندسه و نجوم پیش وي فرستاد و به قدري از پاسخهاي او خوشحال شد که به امپراطور تئوفیلوس 

امپراطور . نزد او بفرستدسکۀ طال داد به شرط آنکه وي لئو را براي مدت کوتاهی  2‘000وعدة صلح جاودانی و 

. خودداري ورزید و، براي آنکه لئو را از دسترس خلیفه مأمون دور نگاه دارد، او را اسقف اعظم تسالونیکا کرد

، دانشمندترین رجل )891 – 820؟) فوتیوس . لئو، فوتیوس، و پسلوس هر سه از ستارگان درخشان این عصر بودند

یک مرد عادي غیر روحانی به مقام بطریقی ارتقا یافته بود، و به تاریخ دین عهد خویش، در عرض شش روز از درجۀ 

ها،  مردي بود دنیادار و اهل دربار، مشاوري براي سالطین و ملکه) 1080 – 1018 ?( میخائیل پسلوس . تعلق دارد

  ز هر مشاجرةشد بدرخشد، اما بعد ا توانست در هر موضوعی که مطرح می ولتري خوش مشرب و اصیل آیین که می

اي را که به زندگی  گذاشت عشق به کتاب عالقه پسلوس نمی. دینی یا انقالب درباري هنوز سر جاي خود باقی بود

چندي وارد . وي در دانشگاه قسطنطنیه تدریس حکمت کرد، و لقب ملک الحکما گرفت. داشت کند و تیره کند

در مقام ) 1078 - 1071(ت، به غوغاي دنیا بازگشت، از دیري شد، گوشه نشینی در صومعه را بیش از حد آرام یاف

هایی در امور سیاسی، علوم، پزشکی،  صدراعظمی خدمت کرد، و در خالل این مدت در ضمن به تألیف کتابها و رساله

وي در کتاب خود به نام کرونوگرافیا داستان . دستور زبان، االهیات، قانونشناسی، موسیقی، و تاریخ مشغول بود

از جمله قسطنطین نهم (را با خلوص و ذوق و غرور تمام ضبط کرد ) 1078 -  976(ها و رسواییهاي یک قرن  هتوطئ

هاي وي را در  اینک، براي نمونه، قسمتی از نوشته). » نوك زبان پسلوس آویزان است«را آدمی توصیف کرد که از 

  :کنیم د نقل میبه اریکۀ سلطنت ش 1055وصف شورشی که منجر به بازگشت تئودورا در 

یکی تبر کوچکی، دیگري تبرزینی، یکی کمانی، . سالحی به کف داشت) سربازي که در میان جمعیت بود(هر یک 

روانۀ کاخ تئودورا  …نظمی عظیمی  کردند؛ و همگی با بی اي از مردم سنگهاي بزرگی حمل می پاره. اي دیگري نیزه

انبوه مردم زبان خوش کنار . ه گرفته بود، به غریو آنها بی اعتنا مانداي پنا اما تئودورا، که در نماز خانه …. بودند

هاي آخته، چنان خود را به سوي تئودورا افکندند که گویی قصد  گذاشتند به زور توسل جستند؛ برخی، با دشنه

بی نشاندند و، در با جسارت تمام او را از پناهگاهش ربودند، تن پوش فاخر تنش کردند، او را بر اس. کشتن او را دارند
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اینک تمامی مردم از بلند پایگان تا ضعیفان . زدند، به کلیساي سانتاسوفیا هدایتش کردند حالی که گردش چرخ می

  . خواندند در گرامیداشت او هماواز شدند و همه او را ملکۀ خویش می

داشت؛ نطقها، شعرها و  اسرار برمیهاي سیسرون دلکش بود و پرده از  هاي خصوصی پسلوس تقریباً به اندازة نامه نامه

هاي وي نقل مجالس بود؛ شوخ طبعی کینه توزانه و بذله گویی مهلک وي در بین تتبعات کسالتبار دانشمندان  رساله

در قیاس با شخص وي و فوتیوس و تئوفانس، محققان و مصلحان بزرگ . معاصر وي حکم داروي محرکی را داشت

ها، به منزلۀ مهاجران ترسویی بودند که از دنیاي ژربرها و رابانوسها، آلکوینانند معاصرشان در غرب، یعنی کسانی م

. قل آمده بودندتوحش به سرزمین تع

سازي یا   نهضت تمثالشکنی هر گونه مجسمه 842تا  726از . شاخصترین جنبۀ این رنسانس بیزانسی هنر آن بود

تصویرسازي از موجودات مقدس را ممنوع کرد، اما در عوض هنرمند را از بند اسارتی یکنواخت در چهار دیواري 

از این پس، به جاي . یم، و تزیین زندگی غیرمذهبی واداشتمضمونهاي مذهبی رهانید، و او را به مشاهده، ترس

هاي صحرا، و  خدایان، افراد خاندان امپراطور، ولینعمتان اشرافی، وقایع تاریخی، جانوران جنگل، گیاهان و میوه

ا باسیلیوس اول در کاخ خویش نئا ی. چیزهاي پیش پا افتادة زندگی خانوادگی موضوع تابلوهاي نقاشی هنرمندان شد

سراسر آن با درهاي گرانبها، طال، نقرة تابان، موزائیکها، حریرها، «کلیساي نوین را ساخت که به قول یکی از معاصران 

. قسمت اعظم تزییناتی که اخیراً در سانتا سوفیا کشف شد کار قرن نهم بود» .و هزاران نوع مرمر تزیین شده بود

ساخته شد و ضمن این بازسازي بود که شمایل بزرگ  975گر در اي بار دی گنبد مرکزي این کلیسا بعد از زلزله

افزوده  1028موزائیکهاي دیگري در سال . مسیح را در حال نشستن بر روي یک رنگین کمان با موزائیک درآوردند

د من اي، بر اثر زوال و احیاي بخشهاي مختلف آن، از زندگی مداومی بهره این کلیساي اعظم، مانند موجود زنده. شد

نصب شدند، به قدري شهرت یافت که ساختن درهاي همانندي را  838العاده بودن درهاي برنزي آن، که در  فوق. شد

براي دیر مونته کاسینو، کلیساي جامع آمالفی، و باسیلیکاي سان پائولو در بیرون دیوارهاي رم به قسطنطنیه سفارش 

  .اخته شد، هنوز شاهد بارزي از هنر بیزانسی استدر قسطنطنیه س 1070آخرین دو لنگه در، که در . دادند

شد مجموعۀ  که نئا یا کلیساي نوین فقط نمازخانۀ آن محسوب می» قصر مقدس«کاخ سلطنتی باسیلیوس یا 

ها، کاله فرنگیها، باغها، ایوانهاي ستوندار، و حیاطهاي  تودرتویی بود از اطاقها، تاالرهاي پذیرایی، کلیساها، گرمابه

اي مشهور به تریکونخوس، از روي  تئوفیلوس با ساختن تاالر اریکه. افزود قریباً هر امپراطوري چیزي بر آن میفراوان؛ ت

وجه تسمیۀ این تاالر از . اي که از سوریه آورده بودند، اسلوب بدیعی از هنر مشرق زمین را بر این مجموعه افزود نقشه

در شمال این تاالر اریکه، وي تاالر مروارید را بنا . داد کیل میآنجا بود که سه ضلع آن را محرابهاي صدف مانند تش

هاي آفتاب، و کامیالس را ساخت ـ عمارتی با سقفی از طال، ستونهایی از  نهاد، و در جنوب آن چند هلیاکا یا غرفه

. داد ینی نشان میچ اي زرین، جمعی از زنان و مردان را در حال میوه مرمر سبز، و موزائیکی بسیار نفیس که، بر زمینه

بر روي دیوارهاي آن نقش موزائیکی درختانی سبز رنگ : حتی از این موزائیک عالیتر موزائیکهاي ساختمان مجاور بود

. داد پر از گل و ریحان چمنی را نشان می» تاالر آرمونی«هاي موزائیکی کف  بود در مقابل آسمانی زرین، و مهره

در بارگاه آن : ب و غریب داشت در قصر خویش، ماگناورا، به اوج خود رسانیدتئوفیلوس ذوقی را که براي شکوه عجی

هاي درخت و روي تخت سلطنت نشسته بودند؛  درخت چناري از طال بر اریکه سایه افکن بود؛ پرندگان زرین بر شاخه

پایین مسند، از طال لمیده بود، و ] سر و بالش عقاب، بدنش شیر[اي  در دو سوي مسند شاهی دو جانور افسانه

اي به حضور امپراطور بار می یافت، جانوران  هنگامی که فرستادة دولت بیگانه. مجسمۀ چند شیر زرین قرار داشت
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ایستادند و دمهاي خود را  خاستند، شیرهاي زرین می اي به کمک اسبابی که تعبیه کرده بودند به پا بر می افسانه

اي بود از  پرده تمام این تجمالت تقلید بی. دادند مصنوعی نغمه سر میکردند، و پرندگان  دادند و غرش می حرکت می

.چیزهاي پوچی که نظیرشان در قصر هارون الرشید در بغداد وجود داشت

شد قسطنطنیه را زیبا ساختند، ولی آن قدر پول در خزانۀ مملکت باقی  اخذ می» تمها«با مالیاتهایی که از تجارت و 

ها، که بار دیگر ثروتمند شده بودند، با  صومعه. کوه مختصرتر کرسی نشینهاي ایالتی شودماند تا صرف جالل و ش می

هاي الورا و ایویرون در آتوس؛ در قرن یازدهم صومعۀ قدیس لوقا  در قرن دهم صومعه: هیبت و عظمت سر برافراشتند

کهاي تقریباً کالسیک آن عالیترین در فوکیس، دیر نئامونی در کیوس، و دیر دافنی در نزدیکی الئوسیس ـ که موزائی

گرجستان، ارمنستان، و آسیاي صغیر در این نهضت رنسانس سهیم شدند . هاي سبک اواسط عهد بیزانسی است نمونه

در اورشلیم . بناهاي دولتی انطاکیه مسلمین را به ستایش واداشت. و هر کدام از کانونهاي هنر بیزانسی گشتند

در مصر، پیش و پس از استیالي اعراب، . پیروزیهاي هراکلیوس بازسازي شد اندکی پس از» کلیساي قیامت«

چوب، و منسوجات   مسیحیان قبطی به ساختن کلیساهاي گنبددار متوسطی پرداختند، ولی آنها را با فلزات، عاج،

اسالمی چنان استادانه تزیین کردند که گفتی تمامی مهارتهاي دوران فرعونی، بطلمیوسی، رومی، بیزانسی، و 

آزار و اذیت تمثالشکنان هزاران تن . سرزمین مصر همچون میراثی بی نقص و دست نخورده به آنها رسیده است

رهبان را از سوریه، آسیاي صغیر، و قسطنطنیه به سوي مناطق جنوبی ایتالیا روانه کرد، جایی که در کنف حمایت 

قی بود که سبکهاي بیزانسی معماري و تزیین در باري، از طریق این مهاجران و سوداگران شر. پاپها قرار گرفتند

راونا همچنان در هنر پیرو سبک یونانی ماند و در قرن هفتم . اوترانتو، بنونتو، ناپل، و حتی در رم رونق یافت

تسالونیکا همچنان سبک بیزانسی را حفظ کرد و . موزائیکهاي با شکوه کلیساي سانت آپولینارة کالسه را ایجاد کرد

.اي که به نحیفی قدیسان کارال گرکو بودند تزیین کرد یساي سانتا سوفیاي خودش را با حواریون موزائیکی افسردهکل

در تمام این سرزمینها و شهرها، مانند پایتخت امپراطوري، رنسانس بیزانسی چشمۀ فیاضی بود با شاهکارهایی در 

اي  ، برنز، آهن، جواهرات، و قماشهاي بافته و رنگ شدهموزائیک، مینیاتور، ظروف سفالین، لعاب، شیشه، چوب، عاج

هنرمندان بیزانسی از شیشۀ آبی . که با چنان مهارتی تزیین شده بودند که مایۀ شگفتی و احترام تمام جهانیان شد

ساختند که زیر سطح آن با پیکرهاي آدمی، پرندگان، و شاخ و برگهاي زرین تزیین شده بود؛  رنگ فنجانهایی می

ساختند با گلوگاهی مزین به گلها و اسلیمیهاي مینایی؛ و دیگر انواع شیشه را به چنان ظرافتی  اي می فی شیشهظرو

. فرستادند کردند که امپراطوران بیزانس همیشه با رغبت آنها را به رسم تحفه نزد سالطین خارجی می تهیه می

هاي قیمتیی بود که هنر پارچه  اد، رداها، شالها، و جبههاي آستین گش گرانبهاتر از این گونه اشیا، براي هدیه، خرقه

در کلیساي اعظم مس، و حریرهاي لطیفی » رداي شارلمانی«از این طراز بود . داد بافی استادان بیزانسی را نشان می

عب نیمی از حشمتی که امپراطور یونانی را احاطه کرده بود، قسمت اعظم ر. که در تابوت آن پادشاه در آخن یافتند

اي از شکوهی که منجی مسیحیان، مریم عذرا، و شهداي  شد، و پاره آمیخته به احترامی که مایۀ علو مقام بطریق می

شد که عمر ده دوازده تن هنرمند، فنون  هاي بسیار فاخري ناشی می کرد، از قماشها و جامه دین بر تن جلوه می

زرگران و جواهرتراشان بیزانسی تا قرن سیزدهم در . ه بودقرون، و غنیترین رنگهاي زمین و دریا بر سر آن صرف شد

. خزانۀ سان مارکو در ونیز پر از آثار این قبیل صنعتگران است. رفتند فنون خویش سرآمد استادان جهان به شمار می

ري موزائیک قدیس لوقا که به طرز شگفت آوري واقعگراست و اکنون در کالج تعلیمات عالیۀ دینی در پاریس نگاهدا

 7/3موزائیکی کلیساي سانتاسوفیا؛ و باالخره موزائیک بسیار بزرگی که  دیسسشود، سر تابان عیسی مسیح در  می

ه هاي کاخ امپراطوران مقدونی در استانبول کشف شد، همه به این دور در خرابه 1935متر مربع مساحت دارد و در 
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هنگامی که نهضت تمثالشکنی فرو نشست، یا هر جا که از دسترس آن به دور ماند، کلیساها، با تمثالهایی . تعلق دارند

که با رنگ لعابی بر چوب نقش شده بودند و گاه در قابهاي میناکاري یا جواهر نشان قرار داشتند، دینداري را تقویت 

وري از نظر ظرافت و استادي به پاي رؤیاي حزقیل که براي مجموعۀ در تمام تاریخ تذهیب کاري هیچ مینیات. کردند

هاي مذهبی گرگوریوس نازیانزوسی در قرن نهم ساخته شد و اکنون در کتابخانۀ ملی پاریس مضبوط است، یا  خطابه

و اینک در ) 1000حد (چهار صد تذهیبی که براي دست نبشتۀ گاهنامه و ترجمان احوال قدیسان ساخته شد 

در این نقاشیها هیچ ژرفانمایی و هیچ . نمی رسد) 900حد (کان جا دارد، یا تصاویر داوود در کتاب زبور پاریس واتی

کنیم؛ اما در عوض، رنگ آمیزیی پرمایه و چشمنواز، جوالن  تصویري که از سایه روشن درست شده باشد مشاهده نمی

نسان و حیوان، خیل لجام گسیختۀ جانوران و پرندگان، و زنده و با روح قوة تخیل، آگاهیهاي نوینی از کالبدشناسی ا

کنیم ـ پرندگان مشغول نوك  گلها و گیاهان را در میان قدیسان و خدایان، چشمه سارها، طاقیها، و رواقها مشاهده می

را بلند اند، خرسها در حال رقص، گوزنها و نره گاوانی در جدال شاخ به شاخ با هم، و پلنگی پاي شریرش  زدن به میوه

. کرده است تا قلم نقاش بتواند نخستین واژة یک شعار پرهیزکارانه را در تابلوي خویش بگنجاند

سفالگران بیزانسی سالیان متمادي بود که از فن لعاب دادن ـ مالیدن قشري از اکسید فلزي که چون آن را در کوره 

این . بخشد ـ اطالع داشتند و هم به آن جال می دارد کند که هم ظرف را محفوظ نگاه می بگذارند سطحی ایجاد می

م از بین رفته، و بار دیگر در قرن سوم میالدي زنده  هنر ابتدا از مشرق زمین به یونان باستان آمده، در قرن سوم ق

در تصویرنگاري بر روي مدالهاي . در این دوران اواسط عهد بیزانسی استفاده از لعاب به حد وفور رسید. شده بود

گ، تمثالها، صلیبها، ظروف خاص حفظ یادگارهاي قدیسان، فنجانها، جامهاي ویژة مراسم عشاي ربانی، جلد بزر

در قرن ششم میالدي بود که جهان . شد کتابها، و زیور یراق اسبها و سایر اسباب کالسکه، همه از لعاب استفاده می

فت؛ طرز عمل از این قرار بود که گردها یا خمیرهاي بیزانس هنر لعابکاري را از استادان ایرانی عهد ساسانی فرا گر

رنگ را روي سطح شی مورد دلخواه جدا جدا قرار می دادند، طوري که هر محفظه یا منطقۀ رنگ به وسیلۀ 

بردند تا  هاي فلز یا سیمهاي نازکی از دیگري مجزا باشد، و آنگاه تمام شیء را به همین صورت در کوره فرو می باریکه

معروفترین نمونۀ لعابکاري بیزانسی یک ظرف . فلز جوش بخورد و طرح تزیینی مورد نظر به وجود آیدلعاب به 

، و )948حد (ساخته شده بود ) یا قسطنطین هفتم(یادگارهاي قدیسان است که براي قسطنطین پرفوروگنتیوس 

تمان آن به کار رفته است، و آب اي که در ساخ دقت عجیب و ظرافت بی اندازه. شود اکنون در لیمبورگ نگاهداري می

  .رود و رنگ تزیینات پرتجمل این ظرف، همه از ویژگیهاي هنر بیزانسی به شمار می

یک شوراي . توان سراغ گرفت که مثل هنر بیزانسی تا این حد موقوف و حصر بر دیانت بوده باشد هیچ هنري را نمی

و نظارت بر جریان کار به عهدة روحانیون است، و به  تعیین موضوعات«چنین مقرر داشت که  787کلیسایی به سال 

از این رو بود که این هنر به صورتی مغموم و جدي تجلی کرد؛ » .موقع عمل گذاشتن آن دستورات وظیفۀ نقاشان

حیطۀ موضوع هنرمند محدود ماند؛ روش و سبک نقاشی یکنواخت شد؛ بندرت توجه خود را به واقعیات زندگی، 

اي مقید به رنگ و شکوه شد که نظیر پیدا نکرد؛ و هرگز نتوانست  عادي معطوف داشت؛ به اندازه شوخی، و زندگانی

به سبب همین محدودیتها باید از کامیابیها و نفوذ . به تنوع نفسانی و مادیگري فضاحت آور هنر کامل گوتیک برسد

ادیث به رهبري هنر بیزانسی اعتراف سراسر جهان مسیحیت از کیف گرفته تا ک. چنین هنري بیشتر در شگفت باشیم

داشتند؛ حتی هنرمندان چین نیز گاه گاه سر تعظیم  کردند و مراتب تحسین خود را با تقلید از آن سبک ابراز می می

اي ریخته شد و با هنر ایران  همین هنر بود که به دست صنعتگران سوریه به قالبهاي تازه. کردند در برابر آن خم می

و . آمیخت و سبک بدیعی در معماري، موزائیکسازي، و عناصر متشکلۀ تزیینی هنر اسالمی پدید آوردساسانی در هم 
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نیز، در امر توسعه و آبادانی، قسطنطنیه را براي خود سرمشق قرار داد، و کلیساي سان مارکو از کلیساي حواریون 

آن قدر به سوي شمال رخنه کرد تا به  سبک معماري بیزانسی سر از فرانسه درآورد و. پایتخت بیزانس تقلید کرد

بلغارها کیش و تزیینات . هاي خطی و تذهیب شده در سراسر جهان غرب نشانگر نفوذ بیزانس بود نسخه. آخن رسید

بیزانسی را اقتباس کردند، و گرویدن والدیمیر مهیندوك روسیه، به آیین کلیساي یونانی، راههاي متعددي را براي 

.زندگی مردم روسیه باز کرد نفوذ هنر بیزانسی در

از قرن پنجم تا دوازدهم، تمدن بیزانسی پیشرو اروپاي مسیحی در ادارة حکومت، دیپلوماسی، درآمدها، آداب، 

اي به وجود نیامده بود که تا این درجه شکوهمندانه مزین شده  شاید هرگز پیش از این جامعه. فرهنگ، و هنر بود

این تمدن نیز، مانند هر تمدن دیگري، . که تا این سان رنگارنگی چشمنواز داشته باشدباشد، و دینی پدید نیامده بود 

متکی بر دوش سرفها یا غالمان بود، و طال و مرمر مزارهاي مطهر و قصرهاي پادشاهان آن حاصل عرق جبین 

گر این عصر، مقرون فرهنگ بیزانسی، مثل هر فرهنگ دی. کندند کارگرانی بود که بر روي زمین یا در دل آن جان می

زد قادر بود کودکان ماوریکیوس  همان آدمی که در مقابل شمایل مریم عذرا زانو به زمین می. با ستمگري بود

این جامعه با تمام جاللش چیزهایی داشت که آن را سبکمایه . امپراطور را جلو چشمان پدرشان تکه تکه کند

ودة عظیمی از خرافات عامه پسند، تعصب، و جهالت مردم باسواد ساخت، ورقۀ نازکی از آراستگی اشرافیت روي ت می

اي که با آن جهالت متناقض  هر علمی یا فلسفه. و نیمی از فرهنگ وقف دوام بخشیدن به آن جهل بود پوشانید؛ میرا 

هیچ . ر سال تمدن یونانی هیچ چیز بر دانش آدمی دربارة جهان نیفزودیافت، و مدت یک هزا بود مجال نشو و نما نمی

ذهن یونانی . اثري از ادبیات بیزانسی قوة تخیل بشر را به حیرت نیانداخته، یا مهر تأیید زمان را به دست نیاورده است

محتضر، مسیحیت قرون وسطی، منکوب غناي میراث خود و محصور در هزار توي االهیاتی که باعث شده بود یونان 

بر سر یک . مسیح را از دست بدهد، دیگر قدرت آن را نداشت که به دیدگاهی پخته و واقعبینانه از بشر و جهان برسد

حرف مصوت و بار دیگر بر سر یک کلمه، مسیحیت را به دو نیم کرد، و چون هر گونه بدعتی را خیانتی می پنداشت، 

.تاساس امپراطوري روم شرقی را متزلزل ساخ

کدام منابع پنهانی یا نیروي حیاتی درونی بود که در قبال پیروزیهاي . عجب آن است که این تمدن آن قدر دوام آورد

ایران در سوریه، و پیروزیهاي مسلمانان در سوریه، مصر، سیسیل، و اسپانیا، امپراطوري بیزانس را زنده نگاه داشت؟ 

رهاي مطهر قدیسان و معجزات قوة دفاعی بیزانس را تضعیف می کرد، شاید همان ایمان مذهبیی که با اتکا به یادگا

بخشید، و به امپراطور و حکومت نوعی  شدند نظم و انضباط می به ملتی پیوسته شکیبا که در ادوار معینی سرکش می

عاً فناناپذیر دیوانساالري بیزانس که جم. گرفت کرد که جلو هر گونه تغییر و تبدلی را می نفوذ غیبی و معنوي عطا می

بود، در طول تمام مبارزات و در طی همۀ انقالبات، به امپراطوري دوام و ثبات بخشید، صلح را در داخل کشور حفظ 

کرد، به دستگاه اقتصادي نظم داد، و به جمع آوري مالیاتهایی پرداخت که در پرتو آن بسط امپراطوري بار دیگر تا 

گرچه متصرفات خلفاي اسالمی . تقریباً به پاي قلمرو یوستینیانوس رسیدجایی امکان پذیر شد که از لحاظ وسعت 

رسید، و سستی حکومت اسالمی و نارسایی  پهناورتر از دنیاي بیزانس بود، عواید خلفا شاید به پاي امپراطوران نمی

ه شود، و حال ارتباطات و دستگاه اداري آن، سبب شد که بساط فرمانروایی عباسیان در عرض سه قرن از هم پاشید

  .آنکه امپراطوري بیزانس مدت هزار سال باقی بماند

تمدن بیزانسی سه وظیفۀ اساسی انجام داد؛ اول آنکه مدت هزار سال به مثابه سد محکمی جلو تهاجمات ایران و 

ان بود با اسالم شرقی را بر قارة اروپا گرفت؛ دوم آنکه سواد متونی را که حاوي ادبیات، علوم، و فلسفۀ یونان باست
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. مورد تاراج صلیبیون قرار گرفت 1204خلوص نیت گرامی داشت و به نسلهاي آینده منتقل ساخت تا آنکه در 

گریختند کتابهاي خطی یونانی را با خود به ایتالیاي جنوبی بردند و  رهبانانی که از ستم امپراطوران تمثالشکن می

ورزیدند،  ادان یونانی، که از مسلمانان و صلیبیون یکسان اجتناب میاست. معرفت به ادبیات یونان را از نو زنده کردند

قسطنطنیه را ترك گفتند، چند زمانی در ایتالیا سکونت گزیدند، و عمل پیک را براي انتشار بذر افکار کالسیک یونان 

ه جایی رسید که طالبان انجام دادند، تا آنکه سال به سال معرفت ایتالیاییان نسبت به یونان قدیم افزونتر شد و کار ب

دانش از آن سرچشمۀ آزاد عقالنی سرمست شدند؛ سوم آنکه بیزانس سبب شد تا بلغارها و اسالوها از آیین توحش به 

کیش مسیحیت بگروند، و با این عمل نیروي عظیمی از جسم و روح اسالوي را در زندگی و سرنوشت اروپا شریک 

  .سازد

VI  - 1067 -  558: سرزمینهاي بالکان  

فقط چند صد کیلومتر در شمال قسطنطنیه، انبوه عظیم و آشفتۀ قومی وجود داشت که کسب علم و معرفت را دون 

سیل تهاجم قوم هون هنوز فرو ننشسته بود که قوم جدیدي . تقریباً مفتون جنگ بودند. شأن خود می دانستند

هاي اسالو را به  ، انبوه توده)558(کت کردند همخون با هون، یعنی آوارها، از ترکستان به سوي روسیۀ جنوبی حر

، و شبه )568(، لومباردها را به خاك ایتالیا راندند )562(اسارت درآوردند، بر آلمان تاختند، به رود الب رسیدند 

 چندي حیطۀ نفوذ آوارها. جزیرة بالکان را چنان تاراج کردند که از نفوس التینی زبان آن سرزمین تقریباً اثري نماند

قسطنطنیه را محاصره کردند و چیزي نمانده بود که بر آن شهر  626در . رسید از دریاي بالتیک تا دریاي سیاه می

شارلمانی بر آنها غلبه یافت و بتدریج این  805در . اما ناکامیابی آنها موجبات زوالشان را فراهم ساخت. دست یابند

.قوم در بلغارها و اسالوها مستحیل شدند

اي بودند از نژادهاي هون و اویغوري و ترك، بخشی از امپراطوري هون را در روسیه تشکیل  که در اصل آمیزه بلغارها،

اي از آنها در امتداد رود ولگا، در اطراف شهر کنونی قازان، قلمرو پادشاهی مشهور  پس از مرگ آتیال شاخه. داده بودند

آنها شهر بلغار بر اثر بازرگانی از راه رودخانه به شهر ثروتمندي پایتخت . را تأسیس کرده بودند» بلغارستان قدیم«به 

در قرن پنجم میالدي شاخۀ . بدل شد، و همچنان رو به ترقی بود تا آنکه در قرن سیزدهم به دست تاتارها ویران شد

وم به اوتیغورها اي از این شاخه موس قبیله. دیگري از قوم بلغار به طرف جنوب غربی کوچ کرد و به درة دون روي آورد

، دومین قلمرو پادشاهی بلغارها را در سرزمین باستانی موئسیا تأسیس کردند؛ اسالوهاي )679(از دانوب گذشتند 

. ساکن آن ناحیه را اسیر خود ساختند زبان و بنیادهاي آنها را اقتباس کردند، و سرانجام در نژاد اسالو جذب شدند

خان کروم مردي بود . به اوج اعتالي خود رسید) 802(اري خاقان یا خان کروم کشور نوبنیاد بلغاري در دوران زمامد

وي بر مقدونیه، یکی از ایاالت امپراطوري . گري مردم متمدن را با هم جمع داشت که شجاعت اقوام وحشی و حیله

غارستان کنونی پوند طال به غنیمت گرفت، و شهر سردیکا را، که همان صوفیه پایتخت بل 1‘100شرقی، هجوم برد، 

  .است، آتش زد

، اما خان کروم )811(امپراطور روم شرقی، نیکفوروس، به تالفی لشکر کشید و شهر پلیسکا پایتخت کروم را سوزانید 

سپاهیان یونانی را در گذرگاهی کوهستانی به دام انداخت و تار و مار کرد، نیکفوروس را به قتل رسانید، و از جمجمۀ 

هاي آن را به آتش سوزانید،  وي قسطنطنیه را به محاصره درآورد، حومه 813در . جامی ساخت امپراطور براي خویش

کروم تدارك هجوم . بود 1913و تراکیا را با خاك یکسان کرد ـ گویی اینهمه در حکم تمرینی براي وقایع سال 
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ي امورطاغ با یونانیان از در صلح فرزند و. دید که ناگهان یکی از شریانهایش پاره شد و به هالکت رسید دیگري را می

بلغارستان به ) 888 -  852(در دورة زمامداري خان بوریس . درآمد، و آنان نیمی را تراکیا را به وي تسلیم کردند

چهار سال بعد از دیر بیرون آمد تا . درآمد  خود بوریس بعد از سلطنت طوالنی به سلک رهبانان. کیش مسیحی درآمد

در قید  907دیمیر را خلع کند و پسر کوچکترش سیمئون را به سلطنت نشاند، و تا سال فرزند ارشد خویش وال

سیمئون یکی از بزرگترین . چون بدرود زندگی گفت کلیسا او را اولین قدیس ملی بلغارستان اعالم کرد. حیات بود

سط داد، خویشتن را وي قلمرو نفوذ خویش را تا صربستان و آدریاتیک ب. عهد خویش شد) 927 -  893(سالطین 

با اینهمه . خواند و بارها با امپراطوري بیزانس به مبارزه برخاست» و مالک الرقاب همۀ بلغارها و یونانیها» امپراطور«

هاي آثار ادبی یونان ملت خود را متمدن سازد و پایتخت دانوبی خود را با مظاهر  وي سعی کرد که به یاري ترجمه

کلیساها و «کند پر از  توصیف می» یکی از عجایب دیدنی«معاصران وي، شهر پرسالو را  یکی از. هنر یونان بیاراید

شد و امروزه  در قرن سیزدهم این شهر بزرگترین شهر بالکان محسوب می. آراسته به عالیترین تزیینات» قصور فخیمه

  .هایی اندك از آن به جا مانده است فقط ویرانه

جماعت بدعتگذار بوگومیلها نصف زارعان . ثر زدو خوردهاي داخلی تضعیف شدپس از مرگ سیمئون بلغارستان بر ا

 972و در . استقالل خود را باز یافت 931صربستان در . مملکت را پیرو مرام صلح طلبی و نوعی مرام اشتراکی کردند

 1014در . امپراطور روم شرقی، یوحنا زیمیسکس، بلغارستان شرقی را دوباره به امپراطوري خود منضم ساخت

یکی از ایاالت امپراطوري ) 1186 - 1018(باسیلیوس دوم بلغارستان غربی را تسخیر کرد و بلغارستان بار دیگر 

.بیزانس شد

. خیل بربري جدیدي قرار گرفته بود) 942 - 934(در خالل این احوال آن امپراطوري ویران شده مورد تاخت و تاز 

این جماعت که در . اند یلی منشعب شدند که آنها را از راه مسامحه اویغورها نامیدهمجارها، مانند بلغارها، شاید از قبا

حدود غربی چین سرگردان بودند، به سبب پیوند طوالنی با قبایل هون و ترك درآمیخته بودند و زبانشان ارتباط 

ورها از استپهاي اورال خزر کوچ در قرن نهم اویغ. و ساموئیدها داشت] اعقاب فنالندیهاي کنونی[نزدیکی با زبان فینها 

در این ناحیه هنگام . هاي دریاي سیاه سکونت گزیدند کردند و در زمینهاي مجاور رودهاي دون و دنیپر و کرانه

پرداختند، و در تمام فصول اسالوها را اسیر و به غالمی  کردند، در فصل زمستان به صید ماهی می تابستان زراعت می

بعد از آنکه اویغورها تقریباً شصت سال در ناحیۀ اوکرائین گذرانیدند بار دیگر به سمت مغرب . دفروختن به یونانیها می

در مغرب قسطنطنیه هیچ دولت نیرومندي عرض وجود . در آن هنگام اروپا در حضیض ذلت بود. به حرکت درآمدند

به  895ي را مسخر ساختند و در مجارها بسارایی و مولداو 889در . کرد و هیچ سپاه نیرومندي سد راه نبود نمی

رهبري سر کردة خویش آرپاد پیروزي خود را براي همیشه بر سرزمین هنگري، که بعدها به مجارستان مشهور شد، 

از جبال آلپ گذشتند و به ایتالیا سرازیر شدند، پاویا را با چهل و سه کلیسایش سوزانیدند،  899در . حفظ کردند

پانونیا را گشودند، . ذرانیدند، و یک سال تمام به تاراج شبه جزیرة ایتالیا اشتغال داشتندساکنان آنجا را از دم تیغ گ

، )906(دست یافتند ) موراوا(، بر موراوي )901(غارت کردند، کارینتیا را ویران ساختند ) 907- 900(باواریا را 

، و آلمانها را در لش، یکی از شعب رود )917(، آلمان جنوبی و آلزاس را تاراج کردند )913(ساکس، تورینگن، سوابیا 

لرزید و دست به دعا برداشته بود، زیرا این مهاجمان هنوز  تمامی اروپا از ترس می). 924(دانوب، مضمحل ساختند 

مجارها در گوتا شکست  943اما در . مردمانی بت پرست بودند و تمامی عالم مسیحی بظاهر محکوم به فنا شده بود

بورگونی  955مجارها بار دیگر به ایتالیا هجوم بردند، و در  943در . رتیب پیشروي آنها متوقف شدخوردند، و بدین ت

سرانجام در آن سال سپاهیان متحد آلمان به سرکردگی اوتو اول در لشفلد یا درة لش، در نزدیکی . را چپاول کردند
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در شمال با ) 955 - 841(وحشتناك  آوگسبورگ، به پیروزي قاطعی نایل آمدند، و اروپا که در خالل یک قرن

هاي خود نفس راحتی  نورمانها، در جنوب با مسلمانان، و در مشرق با مجارها در پیکار بود توانست در میان ویرانه

  .بکشد

ترسید قلمرو  پرنس گیزا می. اروپا را جاي امنتري ساختند) 975(مجارها، پس از مقهور شدن، با قبول آیین مسیحی 

مپراطوري توسعه یابندة بیزانس تحلیل رود، پس آیین کلیساي التین را پذیرفت تا جهان مسیحی غرب مجارها در ا

ستفان . را با خود متفق سازد و فرزند خود ستفان را وادار کرد که با گیزال دختر هانري دوم دوك باواریا ازدواج کند

شد، مجارها را به شیوة فئودالیسم آلمان  مجارستان) 1038 - 997(اول قدیس حامی، دوك، و بزرگترین پادشاه 

، شالودة دینی )1000(متشکل گردانید، و با قبول سلطنت و تاج و تخت خطۀ مجارها از دست پاپ سیلوستر دوم 

رهبانان فرقۀ بندیکتیان از هر سو دسته دسته رو به مجارستان آوردند و به ساختن . جامعۀ نوبنیاد را محکم ساخت

به این نحو، بعد از یک قرن جنگ، مجارستان از . اختند، و فنون کشاروزي و صناعت را رواج دادندقصبات و دیرها پرد

توحش رو به سوي تمدن نهاد، و هنگامی که گیزال ملکۀ مجار صلیبی را به یک دوست آلمانی خویش تحفه داد، آن 

.صلیب شاهکاري از هنر زرگران مجار بود

اي باتالقی در خاك روسیه بود محدود به کیف،  رین مسکن اسالوها ناحیهتا آنجا که بر ما روشن است قدیمیت

کردند که با آلمانی و فارسی  اسالوها از نژاد هندواروپایی بودند و به زبانی تکلم می. موهیلف، و برست لیتوفسک

د، و همواره آمدن شدند، اغلب به اسارت در می اسالوها گاه به گاه پایمال جماعت چادرنشین می. ارتباط داشت

رنجدیده و مستمند بودند، الجرم بر اثر همین سختیهاي بی پایان قومی شکیبا و نیرومند بار آمدند؛ مرگ و میر در 

. کرد بین آنها بر اثر قحطی، بیماري، و جنگهاي مزمن فراوان بود و تنها پر باري زنان آنها بود که این امر را جبران می

داري، صید ماهی، کندوداري، و فروش عسل،  کردند، و به شکار، گله گلی زندگی می هاي اسالوها در غارها یا کلبه

هاي ثابتی به  بتدریج از زندگی خانه به دوشی کناره گرفتند و در خانه. گذرانیدند موم، و پوست جانوران روزگار می

العبور  اتالقها و جنگلهاي صعباز آنجا که آنها خود مورد تعقیب قرار گرفته به میان ب. قصد کشاورزي سکنی گزیدند

رانده شده بودند، ددمنشانه اسیر گشته و در عین سنگدلی فروخته شده بودند، پس اخالقیات زمانۀ خود را پیش 

چون محل سکونت آنها سرزمینهایی سرد و مرطوب بود با خوردن . گرفتند و به مبادلۀ افراد در برابر اجناس پرداختند

کردند، و به همین سبب بود که مسیحیت را بر اسالم مرجح شمردند، زیرا تعالیم  می مشروبهاي قوي خود را گرم

میخوارگی، کثیفی، ستمگري، و عشق مفرط به چپاول از . خوردن مشروب را ممنوع ساخته بود) ص(حضرت محمد 

کرد، ولی  نوسان می جویی، دوراندیشی، و قوة تخیل در میان آنها بین فضیلت و شرارت صرفه. معایب برجستۀ آنان بود

در عین حال اسالوها مردمی بودند خوش خلق، مهمان نواز، و خونگرم که به تفریحات، رقص، موسیقی، و آوازخوانی 

زنان که . سرکردگان قبایل صاحب چندین همسر، و مردم عادي و مسکین صاحب یک همسر بودند. عالقه داشتند

ها پدر ساالري  در خانواده. د به طرز غیر عادي وفادار و مطیع بودندشدن هنگام ازدواج معموال خریداري یا اسیر می

ها  احتماال این طایفه. شد ها آزادانه به صورت طایفه، و چند طایفه به صورت قبیله متشکل می محرز بود، و این خانواده

یدایش مالکیت فردي در آغار مرحلۀ شبانی خویش داراي مالکیت به شیوة اشتراکی بودند، اما رشد کشاورزي سبب پ

و خانوادگی شد، زیرا که درجات متفاوت نیروي جسمانی و توانایی، در زمینهاي متنوع، نتایجی نامساوري به بار 

اسالوها که به سبب مهاجرت و جنگهاي برادرانه بارها میانشان تفرقه افتاده بود، به زبانهاي اسالوي گوناگون . آورد می

به زبانهاي لهستانی، وندي، چکی، سلوواکیایی؛ در جنوب به زبان سلوونها، صربی ـ  کردند؛ مثال در مغرب تکلم می

ـ در ) روتنیایی و اوکرائینی(کروآتی، و بلغاري؛ در مشرق به زبان روسهاي کبیر، روسهاي سفید، و روسهاي صغیر 
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فرهنگ مشترك اسالوي در . ه استعین حال تقریباً همۀ این زبانها براي اهل هر یک از این زبانها قابل فهم باقی ماند

گفتار و پوشش، همراه با فضا و منابع کافی و نیروي حیاتی ناشی از شرایط دشوار انتخاب اصلح، و خوراك ساده باعث 

.شد که اسالوها روز به روز بیشتر نیرو بگیرند

اي با  رزمین گل، ناحیههمزمان با حرکت قبایل ژرمن به سوي جنوب و مغرب در طی مهاجرتهایشان به ایتالیا و س

این ناحیۀ خالی اسالوها را به خود جلب . ماند فشار جمعیتی اندك در شمال و مرکز آلمان پشت سر آنان باقی می

کرد، و آنها تحت فشار هونهاي مهاجم اراضی خود را به سمت مغرب توسعه دادند، از رود ویستول گذشتند و حتی تا 

و . ها، چکها، والکها که در مراحل بعدي تاریخ به صورت اقوامی چون وندها، له به الب رسیدند؛ در این اراضی بود

شهرها . نزدیک به پایان قرن ششم سیلی از مهاجران اسالو به اراضی روستایی یونان سرازیر شد. سلوواکها در آمدند

در حدود . یونانی مستحیل شدندهاي خود را به روي این مهاجران بستند، اما جماعت زیادي از اسالوها در نژاد  دروازه

میالدي دو قبیلۀ اسالو، صربها و کروآتها، که با یکدیگر خویشاوند بودند، در دو ناحیۀ پانونیا و ایلوریکوم  640سال 

این اختالف مذهبی، که . صربها به کیش مسیحی یونانی درآمدند و کروآتها پیرو کلیساي رم شدند. سکنی گزیدند

کرد، مایۀ تضعیف آن قوم در مقابل همسایگانش شد، و صربستان همواره میان  ا قطع میوحدت نژادي و زبانی ر

ساموئل، تزار بلغارستان؛ که  989در . استقالل، تابعیت از امپراطوري بیزانس، و تابعیت از بلغارستان در نوسان بود

را به همسري او داد و والدیمیر را  یوان والدیمیر سلطان صربها را شکست داده و اسیر کرده بود، دختر خویش کوسارا

این واقعه موضوع . مجاز ساخت که، به عنوان امیر دست نشانده، به پایتخت خویش شهر زیتا مراجعت کند

شهرهاي ساحلی . است که در قرن سیزدهم نوشته شده است» والدیمیر و کوسارا«قدیمیترین رمان صربی به اسم 

االتو، و راگوزا فرهنگ و زبان التینی خود را حفظ کردند، و بقیۀ اراضی ناحیۀ قدیمی دالماسی، یعنی زارا، سپ

پرنس ویسالف صربستان را آزاد کرد، اما در قرن دوازدهم آن سرزمین بار دیگر  1042در . صربستان به اسالو گروید

  .سر تمکین در برابر نفوذ امپراطوري بیزانس فرود آورد

حیرت آور اسالوها تکمیل شد، سراسر اروپاي مرکزي، سرزمینهاي بالکان،  هنگامی که در پایان قرن هشتم این کوچ

و روسیه به دریاي عظیمی از قوم اسالو تبدیل شده بود که امواج آن، مرزهاي قسطنطنیه، یونان، و آلمان را در هم 

  .کوبید می

VII   - 1054 -  509: پیدایش روسیه  

هاي فراوان روسیه که  سرزمین حاصلخیز، استپهاي وسیع، و رودخانه اسالوها فقط یکی از آخرین اقوامی بودند که از

انگیز و از نداشتن موانع طبیعی در برابر  قابل کشتیرانی بود به وجد آمدند، و از باتالقهاي عفن و جنگلهاي نفرت

مالی در سواحل باختري و حاشیۀ ش. تهاجم دشمنان، گرماي تابستان، و سرماي زمستان بسیار اندوهگین شدند

دریاي سیاه، یعنی آن صفحاتی از روسیه که کمتر از هر جا غریب نواز بود، یونانیها حتی در قرن هفتم میالدي به 

که دور از ) سکوتها(برخورده بودند، و با سکاها ) کرچ(شهرهاي زیادي از جمله اولبیا، تانائیس، تئودوسیا، پانتیکاپایون 

این بومیان، که به احتمال اصل و نسب ایرانی داشتند، . د و ستد کرده بودندزیستند مبارزه و دا هاي دریا می کرانه

از میان ایشان حتی فیلسوفی . هاي تمدن ایرن و یونان را در وجود خویش جذب کرده بودند اي از جنبه پاره

.برخاست که به آتن رفت و با سولون مباحثه کرد) ق 600(آناخارسیس نام 
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بیلۀ ایرانی دیگري، سرمتها، بر سکوتها استیال یافت و جاي آنها را گرفت؛ در میان این م یک ق در خالل قرن دوم ق

در قرن دوم میالدي گوتها از سمت باختر وارد خاك روسیه . آشوبها بود که کوچنشینهاي یونانی رو به زوال نهادند

دست هونها سرنگون شد و از آن  این پادشاهی به 375در حدود سال . شدند و سلطنت اوستروگوتها را بنیاد نهادند

پس چند قرن دشتهاي جنوبی روسیه تقریباً روي هیچ گونه تمدن ندید، مگر توالی اقوامی چادرنشین مانند بلغارها، 

آنها در قرن هفتم از طریق . خزرها اصال از نژاد ترك بودند. آوارها، اسالوها، خزرها، مجارها، بچنگها، کومانها، و مغولها

فحات جنوبی روسیه پراکنده شدند، و قلمروي ایجاد کردند قرین آرامش، که از دنیپر تا دریاي خزر امتداد قفقاز در ص

شاهان و طبقات . یافت و در دهانۀ رود ولگا، نزدیکی حاجی طرخان کنونی، پایتختی موسوم به ایطیل بنا نهادند می

اي یهودي بدل شد که گرداگرد آن را جهان  به خطه ممتاز آنها دین یهود را پذیرفتند، و به این نحو سرزمین آنها

دادند که مسلمانان و مسیحیان را به  محتمال خزرها ترجیح می. کرد اسالمی و یک امپراطوري مسیحی احاطه می

در عین حال، در قلمرو خویش به . یکسان ناراضی نگاه دارند تا آنکه کدورت یکی را به طرزي خطرناك برانگیزند

هفت دادگاه مجري عدالت بود که دو تا اختصاص به مسلمانان . مختلف آزادي کامل عطا کردند پیروان مذاهب

از آنجا که عدالت پروري محاکم . داشت، دو تا خاص مسیحیان، دو تا از آن یهودیان، و دیگري متعلق به کفار بود

سوداگران . ه دیگر را نیز داشتاسالمی در آن موقع بهترین همه بود، حق رسیدگی به عرضحال استیناف پنج دادگا

دیدند، در شهرهاي قلمرو خزر گردآمدند و به همین  ادیان مختلف که این مشی روشنگرانه را مشوق کار خویش می

سبب بازار تجارت آنجا میان دریاي بالتیک و دریاي خزر رونق گرفت، به طوري که شهر ایطیل در قرن هشتم یکی از 

در قرن نهم قبایل چادرنشین ترك بر خزرستان هجوم بردند؛ حکومت دیگر قادر . ان شدبزرگترین مراکز بازرگانی جه

به حراست راههاي بازرگانی خویش در برابر راهزنان و دزدان دریایی نشد، و سرانجام، در قرن دهم، پادشاهی خزرها 

  .در میان همان آشوب نژادي که از آن سر برون کرده بود اضمحالل یافت

یالدي گروهی از قبایل اسالوي از جبال کارپات کوچ کردند و به میان آن خیل عظیم اقوامی که در در قرن ششم م

اي  هاي دنیپر و دون را مسکن خود ساختند، و دسته آنها دره. روسیۀ جنوبی و مرکزي سکنا گزیده بودند راه یافتند

چند قرن این جماعت زاد و ولد کردند، سال به مدت . معدودتر از آنان رو به شمال نهادند و به دریاچۀ ایلمن رسیدند

سال جنگلها را عریان ساختند، مردابها را زهکشی کردند، نسل جانوران درنده را برانداختند، و سرزمین اوکرائین را به 

 ها گسترش یافتند که فقط در میان هندوها و چینیها دیده شده این قبایل با چنان زاد و ولدي در جلگه. وجود آوردند

اند ـ به قفقاز و ترکستان، به اورال و سیبري، این  است و تا آنجا که از تاریخشان اطالع داریم همیشه در حرکت بوده

.شود فرایند کوچنشینی تا به امروز ادامه دارد و اقیانوس اسالو هر سال به خلیجهاي نژادي نوینی وارد می

وایکینگهاي اسکاندیناوي که . ناچیز بر جهان اسالو وارد آمد در اوایل قرن نهم از ناحیۀ شمال باختري هجومی بظاهر

دست اندرکار مهاجماتی بر اسکاتلند، ایسلند، ایرلند، انگلستان، آلمان، فرانسه، و اسپانیا بودند توانستند آن قدر نیرو و 

رند تا بر جوامع هاي صد یا دویست نفري را به صفحات شمالی روسیه اعزام دا نفرات اضافی فراهم آورند که دسته

یکی از » متابعین«(هاي وارانگیان  این دسته. بالتها، فینها، و اسالوها تاخته و آنگاه با غنایم به دست آمده بازگردند

براي آنکه راهزنیهاي آنان را زیر لواي نظم و قانون درآورند در مسیرشان پاسگاههاي استواري ) سرکردگان وایکینگ

. میان اکثریت زارعان مطیع، بازرگانان مسلح اقلیت حاکمۀ اسکاندیناوي را تشکیل دادندایجاد کردند و بتدریج، در 

ظاهراً این محافظان دستمزد خود را به خراج . اي از شهرها آنان را براي حفظ نظم و امنیت اجتماعی اجیر کردند پاره

) دژ نو(ی رسیده بود که بر نووگورود تا اواسط قرن نهم کار به جای. مبدل ساختند و ارباب اجیرکنندگان خود شدند

ها و آبادیهایی که این جماعت در زیر  جاده. کردند و قلمرو خویش را در جنوب تا شهر کیف رسانده بودند حکومت می
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شد  اي نه چندان محکم درون امپراطوري تجاري و سیاسیی که رس یا روس خوانده می فرمان داشتند به گونه

هاي عظیمی که در  رودخانه. وجه اشتقاق این نام نظریات ضد و نقیض فراوانی ارائه شده استگردآمده بودند ـ دربارة 

این سرزمین جاري بودند، به وسیلۀ کانالها، و راههاي کوتاه در خشکی، دو دریاي سیاه و بالتیک را به یکدگیر متصل 

دیري نگذشت که این . شد کردند، و طبعاً موجب گسترش قدرت و تجارت وارانگیان به سمت جنوب می می

عکس قضیه نیز . سلحشوران ـ بازرگانان بیباك کاالها یا خدمات خویش را در بازارهاي خود قسطنطنیه عرضه کردند

درست به همین منوال بود؛ هر قدر بازرگانی در ناحیۀ دنیپر، الخوف، و دویناي باختري با نظم بیشتري توسعه یافت، 

هاي  اي مانند ادویه، انواع شراب، طاقه امپراطوري بیزانس رو به شمال آوردند و امتعهبازرگانان مسلمان از بغداد و 

هاي  کردند؛ از این رو بود که تعداد زیادي از سکه حریر، و جواهرات را با پوست، عنبر، عسل، موم، و غالم معاوضه می

چون سلطۀ مسلمانان بر مدیترانۀ . ها و حتی در اسکاندیناوي پیدا شد اسالمی و بیزانسی در مسیر این رودخانه

خاوري جلو جریان محصوالت اروپایی را از بنادر فرانسه و ایتالیا به طرف بنادر واقع در کرانۀ خاوري مدیترانه گرفت، 

شهرهاي مارسی، جنووا، و پیزا، در خالل قرن نهم و دهم رو به زوال گذاشتند، حال آنکه در روسیه شهرهایی مانند 

ولنسک، چرنیگوف، کیف، و راستوف به سبب بازرگانی با اسکاندیناوي، اسالوها، اسالم، و امپراطوري نووگورود، سم

.بیزانس رونق روزافزون یافت

به این نفوذ اسکاندیناوي شخصیت » سه شهزاده«قرن دوازدهم، با بیان داستان (کتاب وقایعنامۀ باستانی روسیه 

کند که نفوس فنالندي و اسالوي شهر نووگورود و  ست چنین حکایت میمجملی از آنچه در این کتاب آمده ا. بخشید

حول و حوش آن، که اربابان وارانگی خود را هزیمت داده بودند، به قدري در منازعه با خودشان درگیر شدند که ناچار 

  رادر ـ روریک،طبق همین روایت، سه ب). 862(از وارانگیان دعوت کردند تا برایشان فرمانروا یا سرداري بفرستند 

با اینکه در ادوار بعدي صحت این داستان را مشکوك . سینئوس، و ترووور ـ آمدند و کشور روسیه را تأسیس کردند

اي بر غلبۀ اسکاندیناوي بر نووگورود  اند، ولی ممکن است راست باشد؛ یا ممکن است عیب پوشی وطنپرستانه دانسته

د که روریک دو تن از یاران خویش، آسکولد و دیر، را مأمور فتح ده کتاب وقایعنامه همچنین شرح می. باشد

قسطنطنیه کرد و این دو وایکینگ در سر راه خویش کیف را مسخر ساختند و خود را از روریک و خزرها مستقل 

کیف چنان نیرومند بود که بتواند ناوگانی مرکب از دویست کشتی را براي حمله به قسطنطنیه  860در . خواندند

اي نداد، ولی کیف همچنان کانون بازرگانی و سیاسی روسیه باقی ماند، و مقدار  یل دارد؛ این لشکرکشی نتیجهگس

حق آن است که به جاي روریک فرمانرواي نووگورود، . زیادي از سرزمینهاي داخلی روسیه را تحت نفوذ خود درآورد

ایگور، و اولگا ـ آن شهزاده خانم با   اولگ،. وسیه بدانیمحکمرانان کیف یعنی آسکولد، اولگ، و ایگور را بانیان کشور ر

قلمرو کیف را چنان وسعت ) 972 - 962(ـ و فرزند دالورش سویاتوسالو در دوران سلطنت خود ) بیوة ایگور(کفایت 

. شد بخشیدند که شامل تقریباً تمامی قبایل اسالو خاوري و شهرهاي پولوتسک، سمولنسک، چرنیگوف، و راستوف می

امیرنشین نوبنیاد کیف شش بار دست به فتح قسطنطنیه زد؛ این خود مؤید قدمت  1043و  860در خالل سالهاي 

  .تهاجم روسیه به طرف بوسفور و عالقۀ شدید آن به حفظ پایگاهی در کنار مدیترانه است

ن خود را روس ، که اکنو»مهیندوك کیف«، پنجمین )1015 -  972(با پذیرفتن دین مسیحی از جانب والدیمیر 

والدیمیر خواهر امپراطور باسیلیوس دوم را به عقد خود درآورد، و از آن ). 989(نامید، رسماً به آیین مسیح درآمد  می

کشیشان یونانی منشأ االهی و . خوار خوان بیزانس بود روسیه از لحاظ دین، الفبا، مسکوکات، و هنر ریزه 1917پس تا 

عقاید را در حفظ نظم اجتماعی و ثبات حکومت پادشاهی، براي والدیمیر توضیح  حق مشروع سالطین، و فایدة این

. حکومت کیف به اوج اقتدار خویش رسید) 1054 -  1036(در دوران زمامداري فرزند والدیمیر، یاروسالو . دادند
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فقاز، و دریاي سیاه، سلطه و قدرت حکومت کیف در همه جا، از دریاچۀ الدوگا و دریاي بالتیک تا ناحیۀ دریاي خزر، ق

مهاجمان اسکاندیناوي جذب شدند، و خون . کردند نسبتاً مورد قبول بود، و با همین سلطه بود که مالیاتها را اخذ می

شهزاده رتق و فتق امور حکومت و وظیفۀ . سازمان اجتماعی صریحاً جنبۀ اشرافی داشت. و زبان اسالو حکمفرما شد

تر بودند محول  که اشرافی دون رتبه) خدمه یا مالزمان(ارها، و به دایتسکی یا اوتروکی دفاع را به اشراف عالیرتبه بوی

یک قانون . یایینتر از این طبقات اشرافی، بازرگانان، شهریان، برزگران نیمه غالم، و غالمان قرار داشتند. ساخت

مرافعه از طریق مبارزة تن به تن  اشتهار داشت، انتقام خصوصی، حل» حق روسی«اي که به روسکایا پراودا یا  نامه

داشت که دادرسی با حضور هیئت  ، و سوگند فرد در مقام اثبات بیگناهی دیگران را مجاز دانست، اما مقرر می)دوئل(

والدیمیر، دبستانی براي پسران در کیف تأسیس، و یاروسالو . اي مرکب از دوازده تن از شارمندان صورت گیرد منصفه

کیف، میعادگاه کشتیهاي تجارتی و الخوف و دوینا و دنیپر سفال، . دیگري در نووگورود اقدام کردبه ایجاد دبستان 

اي  بزودي ثروت کیف به درجه. قسمت اعظم کاالهاي تجارتی را که از آن ناحیه عبور می کرد اختصاص به خود داد

قلید از سانتا سوفیاي بیزانس احداث رسید که در آنجا چهار صد کلیسا و کلیساي جامعی به نام سنت سوفیا و به ت

هنرمندان یونانی را اجیر کردند تا با موزائیک، فرسکو، و دیگر تزیینات بیزانسی این بناها را بیارایند، و . کردند

رفته . موسیقی یونانی را اقتباس کردند تا مقدمات تصنیف شاهکارهایی از آوازهاي دسته جمعی روسی را فراهم آورند

هاي خویش قصرهاي مجللی ساخت، بر فراز  خود را از میان غبار و کثافت بیرون کشید، براي شاهزادهرفته روسیه 

هاي بزرگی برافراشت، و در پرتو قدرت شکیباي ملت خویش جزایر کوچکی از تمدن را در میان  هاي گلی قبه کلبه

  .دریایی پدید آورد که هنوز ماالمال از توحش بود

فصل نوزدهم

  انحطاط غرب

  

کرد، اروپا به سختی  تاخت و امپراطوري بیزانس از ضرباتی ظاهراً مهلک کمر راست می در حالی که اسالم به پیش می

تواند آن را به مقتضاي  قرون تیره اصطالحی است تسامح آمیز که هر کسی می. گشود راه می» قرون تیره«از میان 

خویش این لفظ را به اروپاي غیر بیزانسی در فاصلۀ مرگ در این مبحث ما به دلخواه . پیشداوري خویش معنی کند

در این دوره، تمدن بیزانسی، با وجود از دست . کنیم میالدي اطالق می 1079و تولد آبالر در  524بوئتیوس به سال 

لکن اروپاي باختري در قرن ششم . دادن حیثیت و سرزمینهاي وسیعی از امپراطوري، همچنان در حال ترقی بود

مقدار زیادي از فرهنگ کالسیک، خاموش و پنهان از . هرج و مرجی بود از تسلط، تجزیه، و توحشی مجدد نشانۀ

اما مبانی جسمی و روانشناختی نظم اجتماعی چنان از هم پاشیده . هایی معدود به جا ماند انظار، در دیرها و خانواده

عشق به ادب، ایثار در هنر، یگانگی و تداوم . ودشده بود که براي برگرداندن آن به صورت اول قرنها وقت الزم ب

فرهنگ، رشد عقالنی بر اثر تبادل آرا میان عقالي اقوام مختلف، همه در برابر تشنجات جنگ، مخاطرات حمل و نقل، 

. تنگناي اقتصادي، پیدایش زبانهاي بومی، و از بین بردن زبان التینی در شرق و زبان یونانی در غرب به خاك ریخت

رون نهم و دهم، استیالي مسلمانان بر مدیترانه، و تهاجم نورمانها، مجارها، و ساراسنها بر شهرها و سواحل در ق
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آلمان و اروپاي شرقی به گردابی از . اروپایی، بومی شدن زندگانی و دفاع، و بدوي شدن فکر و زبان را تشدید کرد

ریایی گشته بود، بریتانیا پایمال آنگلها، ساکسونها، مهاجرتها بدل شده بود، اسکاندیناوي کنام مشتی از دزدان د

جوتها، و دینها بود، و سرزمین گل لگدکوب فرانکها، نورمانها، بورگونیاییها، و گوتها؛ اسپانیا میان ویزیگوتها و مورها دو 

ه به نیمی از جهان پاره شده بود؛ ایتالیا متالشی از مبارزة طوالنی بین گوتها و امپراطوري بیزانس بود، و سرزمینی ک

.نظم بخشیده بود مدت پنج قرن تالشی اصول اخالقی، اقتصاد، و حکومتش را متحمل شد

با این همه، در خالل آن دوران دراز تیرگی، شارلمانی، الفرد، و اوتو اول هر کدام به مدت معینی به فرانسه، انگلستان، 

و زنده کرد، آلکوین و دیگران تعلیم و تربیت را به مقام اولش اریوگنا فلسفه را از ن. و آلمان نظم و انگیزه بخشیدند

برگردانیدند، ژربر علم جهان اسالمی را در جهان مسیحیت رواج داد، لئو نهم و گرگوریوس هفتم کلیسا را اصالح و 

بیهاي تقویت کردند، سبک رمانسک در معماري ظهور کرد، و اروپا در قرن یازدهم شروع به جنبشی کرد که به کامیا

  .هاي قرون وسطی است، انجامید قرون دوازدهم و سیزدهم، که بزرگترین سده

I  -  1095 -  566: ایتالیا  

  774 - 568: لومباردها  – 1

به عقیدة  .بر اثر هجوم لومباردها سلطۀ بیزانس بر ایتالیاي شمالی برانداخته شد  سه سال پس از مرگ یوستینیانوس،

خواندند که  ی از لومباردها بود، این قوم را از آن رو لومباردها یا النگوباردي میپاولوس دیاکونوس، که خود یک

خود لومباردها معتقد بودند که وطن اصلیشان اسکاندیناوي بوده است، و به همین سبب بود . ریشهاي دراز داشتند

اول میالدي لومباردها در کرانۀ در قرن . که خلف آنها دانته، شاعر نامدار ایتالیایی ایشان را مورد خطاب قرار داد

از  552سفالي رود الب سکنا داشتند؛ در قرن ششم به دانوب رسیدند؛ نارسس ضمن مبارزات خویش در ایتالیا در 

وجود آنها استفاده کرد، و بعد از نیل به پیروزي آنها را به پانونیا فرستاد، اما لومباردها هرگز زیبایی پربار صفحات 

نفر از ایشان ـ از مرد و زن و  130‘000، در منگنۀ آوارها از شمال و مشرق، 568در . فراموش نکردند شمالی ایتالیا را

هاي خرم و پرنعمت پو  بچه، با باروبنۀ خویش ـ با تحمل سختی از کوهستان آلپ گذر کردند و خود را به جلگه

نارسس، یعنی همان کسی که ممکن . است مشهور» لومباردي«اي که اکنون به نام ایشان به  رسانیدند ـ همان جلگه

امپراطوري بیزانس سرگرم . بود جلو حرکت لومباردها را سد کند، یک سال پیش از این واقعه خلع و خفیف شده بود

خود ایتالیا که از جنگ گوتها فرسوده شده بود نه حالی براي ستیز داشت و نه مالی که . مبارزه با آوارها و ایرانیان بود

لومباردها شهرهاي ورونا، میالن، فلورانس، و پاویا را در  573تا سال . ر بازو و دلیري دیگران را خریداري کندبا آن زو

جنووا به تصرف آنان  640کرمونا و مانتوا ، و در  603پادوا، در  601در . دست داشتند ـ و پاویا پایتخت ایشان بود

راونا را در صفحات خاوري ایتالیا، سپولتو را در مرکز، و بنونتو را  )744 -  712(مقتدرترین شاه آنها لیوتپراند . درآمد

توانست  پاپ گرگوریوس سوم نمی. در جنوب تسخیر کرد و به هوس افتاد که تمامی ایتالیا را زیر فرمان خود درآورد

بر تمکین فرود اجازه دهد که قلمرو پاپی به صورت اسقف نشین لومبارد درآید؛ به همین سبب از ونیزیها که هنوز 

لیوتپراند . نیاورده بودند طلب یاري کرد، و ونیزیها شهر راونا را براي الحاق به امپراطوري بیزانس باز پس گرفتند

ناگزیر بود به ایتالیاي شمالی و مرکزي بسنده کنده و بهترین حکومتی را که این نواحی از دوران زمامداري 

لیوتپراند نیز مثل تئودوریک از نعمت سواد . خود دیده بود در آنجا برقرار سازدتئودوریک، پادشاه گوتها، به این سو به 

. اي نداشت بهره
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و شاه معموال . کرد شورایی مرکب از بزرگان شاه را انتخاب و راهنمایی می. لومباردها تمدنی مترقی به وجود آوردند

د ذکوري که به سن خدمت لشکري رسیده کرد متشکل از کلیۀ افرا قوانین خویش را موکول به آراي مجمعی می

مثال در : اي منتشر کرد که در عین حال هم بدوي بود و هم مترقی ، قانون نامه)643(راتاري، شاه لومباردها . بودند

مورد قتل نفس غرامت نقدي را مجاز شمرد، خیال داشت که از مستمندان در مقابل اغنیا حمایت کند، اعتقاد به 

مهاجمان ژرمنی بر اثر . کرد، و به کاتولیکها، آریاییها، و کفار به یکسان آزادي عبادت دادجادوگري را مسخره 

چشمان آبی، موهاي بور، و معدودي از . وصلتهاي قومی در نژاد ایتالیایی مستحیل شدند و زبان التینی را پذیرفتند

همین که کشورگشایی جاي خود را به . هاي لومباردهاست الفاظ توتونی موجود در محاورة ایتالیایی همه از نشانه

قانون و آرامش سپرد، همان داد و ستدي که طبیعتاً در درة پو صورت می گرفت از نو آغاز گردید؛ تا پایان عهد 

لومباردها، شهرهاي ایتالیاي شمالی همه ثروتمند و نیرومند شده، براي هنرها و جنگهاي اوج قرون وسطایی خویش 

از این عصر و قلمرو، مرور ایام فقط یک کتاب مهم را محفوظ داشته است ـ تاریخ . متزلزل شدادبیات . آماده بودند

نوشته شده، و کتابی است کسالت آور که تنظیم ضعیفی دارد  748اثر پاولوس دیاکونوس، که حدود سال   لومباردها،

تا هنگام هجوم این . ور مالی به جا نهاداما لومباردي نام خویش را بر معماري و ام. و فاقد کمترین جاذبۀ فلسفی است

اي از مهارت و سازمان روم باستان را حفظ کرده بودند؛ جماعتی از آنها، استادان کومو، در  قوم، صنف بنا و معمار پاره

، که بعدها مدارج کمال را پیمود و به سبک »لومبارد«اقتباس سبکهاي کهنه و نو و به وجود آوردن سبک معماري 

  .مانسک مشهور شد، پیشقدم شدندمعماري ر

شاه لومبارد،  751در . در عرض یک نسل بعد از فوت لیوتپراند، پادشاهی لومباردها با عناد دستگاه پاپی مواجه شد

از آنجا که دوکاتوس رومانوس . آیستولف، شهر راونا را مسخر ساخت و دست فرماندار بیزانسی را از آنجا کوتاه کرد

اً در قلمرو فرماندار بیزانسی بود، آیستولف مدعی شد که خود رم نیز بخشی از اقلیم پهناور قانون) دو کنشین رم(

امپراطور یونانی . قسطنطین پنجم کوپرونیموس، تقاضاي کمک کرد  پاپ ستفانوس دوم از امپراطور بیزانس،. اوست

ي زد که عواقبی بی پایان داشت، ستفانوس چون حال چنین دید دست به کار. مالیمی به آیستولف فرستاد  نیز نامۀ

پپن، که از رایحۀ امپراطوري مست شده بود، با سپاهی عظیم از . به این معنی که به پپن کوتاه، شاه فرانکها، پناه آورد

آلپ گذر کرد، لشکریان آیستولف را در هم شکست، لومباردي را تیول فرانکها کرد، و تمامی ایتالیاي مرکزي را در 

از این پس پاپها همچنان امپراطوري روم شرقی را ظاهراً سرور سروران خویش . پاپی گذاشت اختیار دستگاه

دزیدریوس، سلطان دست نشاندة . دانستند، اما اکنون دیگر اقتدار بیزانس در ایتالیاي شمالی به پایان رسیده بود می

، اما پاپ هادریانوس اول به شارلمانی، لومبارد، کوشید که استقالل و فتوحات لومباردي را به صورت اولش برگرداند

اي فرستاد، به شاهنشین  شارلمانی نیز به پاویا لشکر کشید، دزیدریوس را به صومعه. شاه جدید فرانکها، متوسل شد

).774(بودن لومبارد خاتمه داد، و آن را یکی از ایاالت قلمرو فرانکها کرد 
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تالیا مدت هزار سال دچار گسیختگی و سلطۀ بیگانگانی بود که خود با هم سر ستیز داشتند، و ما از شرح این اینک ای

نورمانها هجوم بر ایتالیاي جنوبی را، که تا آن زمان در قلمرو امپراطوري بیزانس  1036در . کنیم وقایع خودداري می

ود که هر یک به هنگام مرگ اراضی خویش را یکسان میان در بین امراي نورماندي رسم بر این ب. بود، آغاز کردند

اما در فرانسه این قاعده منتج به . شود پسران خود تقسیم کند ـ همچنانکه هنوز در فرانسه از این سنت پیروي می

برخی از . شد گردد، در حالی که در نورماندي قرون وسطی منجر به امالك کوچکی می هاي کوچک می خانواده
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سرزنده، که هیچ تمایلی به مسکنت قرین آرامش نداشتند و میل به ماجراجویی و غارت به طور ارثی از  نورمانهاي

زد، به خدمت دوکهاي رقیب ایتالیاي جنوبی درآمدند و شجاعانه بر  دوران دالوري وایکینگها در عروقشان جوش می

چون این خبر . ن دالوریها شهر آورسا به آنها واگذار شدله یا علیه بنونتو، سالرنو، ناپل، و کاپوا جنگیدند، و به پاداش ای

توان با یکی دو ضربه شمشیر مالک زمینی شد، از  به گوش سایر جوانان نورمان رسید که در آن سرزمین می

بزودي عدة نورمانها در ایتالیا چنان زیاد شد که قادر بودند به سود خودشان . نورماندي به قصد ایتالیا حرکت کردند

یک ممکلت سلطنتی ) گر یعنی خردمند یا حیله(دالورترین آنها موسوم به گیسکار  1053به جنگ بزنند، و تا  دست

بلند قامت تر : روبر گیسکار به پهلوانان اساطیري بیشتر شباهت داشت. نورمان در ایتالیاي جنوبی به وجود آورده بود

زیبا، گیسوان و ریشش بور بود؛ لباسی بسیار فاخر بر اش  از سپاهیانش بود؛ اراده و ضرب شستی قوي داشت؛ چهره

  .کرد؛ گاهی بیرحم، اما در همه حال بیباك بود کرد؛ به طال حریص بود و به همان سان بذل می تن می

شناخت، بر کاالبریا هجوم برد و آنجا را تاراج کرد و، در جنگی که نزدیک  روبر که هیچ قانونی جز قدرت و تزویر نمی

، با نیکوالوس دوم پیمان اتحادي بست و )1054(مت جان پاپ لئو دهم تمام شود، بنونتو را به چنگ آورد بود به قی

متعهد شد که به او خراج دهد و او را امیر سرور خویش بشناسد؛ در مقابل از او عنوان سلطان کاالبریا، آپولیا، و 

خودش کمر به تسخیر  را روانۀ فتح سیسیل کرد،  روبر بعد از آنکه برادر جوانترش روژه). 1059(سیسیل را گرفت 

وجود مانعی چون دریاي آدریاتیک خاطرش را آزرده . و بیزانسیها را از آپولیا بیرون راند) 1071(باري بست 

ساخت و همواره در رؤیاي فرصتی بود تا از آن دریا بگذرد و قسطنطنیه را فتح کند و خود را مقتدرترین پادشاه  می

به همین سبب، با کمبود وسایل، ناوگانی تدارك دید و نیروي دریایی بیزانس را نزدیک ساحل دوراتتسو . اروپا سازد

امپراطوري بیزانس دست به دامان ونیز زد؛ ونیز که حاضر نبود مقامی کمتر از ملکۀ دریاي آدریاتیک . شکست داد

ر، زیر فرمان ناخدایانی ماهر، کشتیهاي امیر ناوهاي جنگی آن شه 1082داشته باشد، این دعوت را پذیرا شد، و در 

سال بعد روبر با پشتکاریی . اي با صحنۀ پیروزي اخیر وي نداشت تارومار کردند نورمان را در محلی که چندان فاصله

که گویی از آن یولیوس قیصر بود سپاهیان خود را به دوراتتسو منتقل کرد، قواي آلکسیوس اول امپراطور یونان را در 

آنگاه هنگامی که . ا شکست داد، و اپیروس و تسالی را در پشت سر گذاشت و تقریباً خود را به سالونیک رسانیدآنج

خواست روبر به  آمالش در شرف تحقق بود، ناگهان تقاضاي عاجلی از پاپ گرگوریوس هفتم به دست او رسید که می

وبر، به مجرد دریافت تقاضا، لشکریان خود را در تسالی ر. مدد وي بشتابد و او را از شر امپراطور هنري چهارم برهاند

گذاشت و با شتاب به ایتالیا بازگشت؛ سپاهی از نورمانها، ایتالیاییها، و ساراسنها گرد آورد، پاپ را نجات داد، شهر رم 

به سربازان را از چنگ آلمانیها بیرون آورد، شورشی را که مردم علیه لشکریان وي به پا کرده بودند خوابانید، و 

به پاي این  451خشمناك خود اجازه داد تا آن شهر را چنان تاراج کنند و بسوزانند که حتی حملۀ واندالها در 

در خالل این احوال، پسرش بوهموند اول بازگشت و اعتراف کرد که آلکسیوس سپاه وي ). 1084(رسید  تخریب نمی

ی فرتوت، براي سومین بار ناوگانی تدارك دید، نیروي دریایی ونیز روبر، آن دزد دریای. را در یونان در هم شکسته بود

، جزیرة سفالونیا، یکی از جزایر یونیایی، را متصرف شد و همانجا، بر )1084(را در نزدیکی ساحل کورفو شکست داد 

یان راهزن روبر گیسکار از نخستین و بزرگترین رزمجو. اثر زهر یا عفونت جراحتی، در سن هفتاد از جهان درگذشت

  .اند ایتالیایی است که آنها را کوندوتیره نامیده
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داد، در  در خالل این احوال، هنگامی که قسمت اعظم ایتالیا در گردابی از هرج و مرج اهمیت خود را از دست می

یر شکوه و قدرتش رو به انتهاي شمالی شبه جزیره حکومت جدیدي قدم به عرصۀ وجود نهاده بود که به حکم تقد

در حین مهاجرت اقوام بربري در قرون پنجم و ششم، و باالتر از همه ضمن تهاجم لومباردها به تاریخ . گسترش بود

، ساکنین آکویلیا، پادوا، بلونو، فلتره، و سایرشهرها از ترس جان خویش گریختند و به جماعت ماهیگیرانی 568

ر مصب دریاي آدریاتیک، که بر اثر التقاي دو رود پیاوه و آدیجه تشکیل شده پیوستند که در جزایر کوچکی واقع د

اي از این پناهندگان که بعد از رفع بحرانها همانجا اقامت گزیدند و جوامعی مانند هراکلیا،  پاره. بود، مسکن داشتند

بعدها به نام ریالتو کرسی نشین حکومت  را بنیاد نهادند، که آبادي اخیر) رود ژرف(و ریووآلتو ..  .مالموکو، گرادو، لیدو،

اي به نام ونتی در صفحات شمال خاوري ایتالیا مسکن  مدتها قبل از ظهور یولیوس قیصر قبیله). 811(متحد آنها شد 

بر شهر بیمانندي اطالق شد که از مجموعۀ تمام آبادیهاي مهاجرنشین ) ونیز(در قرن سیزدهم نام ونتسیا . گزیده بود

.بودتشکیل شده 

مردم این . فراهم کردن آب آشامیدنی مشکل، و مانند شراب گران بود. ابتدا زندگی در شهر ونتسیا بسیار دشوار بود

ناحیه ناگزیر بودند که دسترنج خویش یعنی ماهی و نمک حاصله از دریا را براي معاوضه با غله و دیگر نیازمندیهاي 

بتدریج امتعۀ . این رو، ونیزیها ملتی سوداگر و دریانورد بار آمدندزندگی به نواحی داخلی ایتالیا حمل کنند؛ از 

فدراسیون جدید، براي حفظ . بازرگانان اروپاي شمالی و مرکزي و خاور نزدیک از راه بنادر ونیزي به جریان افتاد

دسترسی به این  خویش در برابر مهاجرت اقوام آلمانی و لومباردها، سروري امپراطور بیزانس را پذیرفت، اما نداشتن

جزایر به سبب کم عمقی سواحل آن، در برابر حمالت زمینی و دریایی، پشتکار و شکیبایی نفوس، و ثروت روزافزونی 

که ناشی از توسعۀ داد و ستد آنها بود ـ همه دست به دست هم داده در عرض هزار سال مداوم، کشور کوچک ونیز را 

  .مند ساخت از استقالل بهره

 697ون، که ظاهراً هر کدام اختصاص به یکی از دوازده جزیرة مهم این کشور داشت، امور حکومت را تا دوازده تریب

در آن تاریخ چون جوامع مختلف به ضرورت تشکیل دولت متحدي آگاه شدند، اولین دوج یا دوجه . کردند اداره می

که منجر به کنار گذاشتن وي شود، به خدمت  خویش را برگزیدند که تا پایان عمر، و تا بروز انقالبی) رهبر یا دوك(

چنان با کاردانی شهر ونیز را در برابر تهاجم فرانکها محافظت ) 827 -  809(دوج آنیولو بادوئر . ملت کمر بسته دارد

ونیز ) 1008 -  991(هنگام زمامداري اورسئولو دوم . گزیدند مرتباً اخالف وي را به چنین مقامی برمی 942کرد که تا 

دالماسی را تصرف کرد، و سلطۀ خود را   اندازیهاي دریازنان دالماسی بر مأمن آنها هجومی ناگهانی برد، انتقام دستبه 

میان ونیزیها رسم شد که هر سال در روز عید صعود این پیروزي دریایی  998در . بر دریاي آدریاتیک مسجل ساخت

جریان مراسم از این قرار بود که یک . الیتسیا جشن بگیرندو برتري بر دشمن را با تشریفات نمادین موسوم به سپوس

اي را به آب  آراستند و دوك ونیز، که در عرشه مقام گرفته بود، انگشتر تقدیس شده کشتی بادبانی را به زر و زیور می

خویش، اي دریا، به نشانۀ سلطۀ واقعی و دایمی «: کرد انداخت و به آواي بلند این عبارت را به زبان التینی ادا می می

امپراطوري بیزانس، با مسرت، متفق مستقلی مثل بیزانس را قبول کرد و در برابر دوستی » .کنیم با تو وصلت می

مغتنم چنین دولتی در قسطنطنیه و دیگر شهرها چنان مزایا و تسهیالت تجارتی قایل شد که کاالهاي سوداگران 

.ر جهان اسالمی راه یافتونیزي به دورترین نقاط دریاي سیاه و حتی بناد
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جماعتی از اشراف سوداگر به انتقال موروثی قدرت دوجها پایان دادند و مقرر داشتند که از آن پس دوباره  1033در 

حق انتخاب، موکول به نظر مجلسی از اهالی شهر باشد، و دوج را مجبور کردند که از آن تاریخ به بعد با تشریک 

اشتهار داشت و مردم آن سامان به مناسبت » زرین«در این تاریخ ونیز به شهر . ازدمساعی مجلس سنا به حکومت پرد

هاي بسیار فاخرشان، تعداد زیاد باسوادانشان، و تفاخر و اخالصشان به انجام امور و حفظ حقوق شهري مشهور  جامه

مبارزه جو، پرهیزکار و فاقد  شجاع و  ونیزیها قومی بودند پیوسته در تب و تاب جمع مال، با فراست و زیرك،. بودند

فروختند، و با بخشی از منافع آن زیارتگهاههایی براي قدیسان  غالمان مسیحی را به ساراسنها می. مرام اخالقی

. دکانهاي شهر ریالتو صنعتگران الیقی داشت که رموز و دقایق فنی را از ایتالیاي رومی به ارث برده بودند. ساختند می

ازار امتعۀ محلی رونق بسزایی داشت، و آرامش آن را فقط فریادهاي مقطع قایقرانان در هم در راستۀ کانالها ب

اي که مملو از امتعۀ اروپا و مشرق زمین بودند، منظري  لنگرگاههاي جزیره، با کشتیهاي بادبانی پرحادثه. شکست می

داران در برابر سود  عموال از سرمایهشد که م هایی تأمین می هزینۀ سفرهاي بازرگانی از محل قرضه. بس بدیع داشت

بیشتر افزوده شد و از تهی دستی مینوري ) اغنیا(پس از آنکه بر ثروت مادجوري . شد بیست درصد به وام گرفته می

هیچ گونه شفقتی نسبت به تهیدستان نشان . اندکی کاسته شد، شکاف میان این دو طبقه رو به فراخی گذاشت) فقرا(

رفت  شد، و هر که چابکتر از دیگران می ن صحنۀ تنازع هر کس نیرومندتر از دیگران بود پیروز میدر ای. شد داده نمی

افتاد و به  هایشان در معابر راه می کردند و زبالۀ خانه فقرا روي خاك زندگی می. رسید جلوتر از همه به مقصد می

خشنودي خداوند و دلجویی خلق به بناي  ساختند و براي ریخت؛ اغنیا کاخهاي باشکوه براي خویش می کانالها می

بسوخت، قبل از  976بنا شد و در  814کاخ دوجها، که ابتدا در . کردند زیباترین کلیساي اعظم دنیاي التین اقدام می

آن که به صورت آمیزة زیبایی از تزیینات اسالمی و شکل رنسانسی درآید، از لحاظ منظر و شکل تغییرات فراوانی به 

  .خود دید

رفت یادگارهاي مرقس حواري باشد از کلیسایی در  بعضی از بازرگانان ونیزي اشیایی را که ظاهراً تصور می 828ر د

ونیز آن حواري مسیح را قدیس حامی خویش ساخت و نیمی از جهان را تاراج کرد تا از . اسکندریه به سرقت بردند

آغاز  830، که در )سان مارکو(کلیساي مرقس حواري ساختمان اولین مزار و . استخوانهاي وي زیارتگاهی برپاکند

. بر اثر حریق چنان آسیب دید که پیترو اورسئولو دوم به ساختن بناي تازه و بزرگتري اقدام کرد 976شده بود، در 

براي این کار صنعتگران بیزانسی را فرا خواندند و آن گروه، کلیساي سان مارکو را به سبک کلیساي حواریون مقدس، 

به فرمان یوستینیانوس در قسطنطنیه ساخته شده بود، پی افکندند ـ یعنی با پنج گنبد، بر روي طرحی به شکل  که

 1701کار بناي آن در حدود یک قرن به طول انجامید؛ قسمت اصلی بنا، اساساً به همان شکل امروزیش، در . چلیپا

جا که یادگارهاي مرقس حواري در حریق سال از آن. صورت گرفت 1095به پایان رسید، و مراسم تقدیس آن در 

رفت که فقدان آنها از قداست این کلیساي جامع بکاهد، مقرر شد که روز اجراي  مفقود شده بود و بیم آن می 976

طبق روایتی که . مراسم تقدیس تمامی مؤمنان در کلیسا گرد آیند و براي پیدا شدن آن یادگارها دست به دعا بردارند

شمرند، ستونی به اجابت دعاي آنان بر زمین فرو ریخت و استخوانهاي آن حواري عیسی از  ي عزیزش میمؤمنان ونیز

اي تغییرات به  محال بود هر ده سال یک بار پاره. این کلیساي جامع بارها آسیب دید و مرمت شد. زیر آوار نمایان شد

شود تعلق به یک تاریخ یا  که امروز مشاهده می کلیساي جامع سان مارکویی. آن ندهند یا بر تزیینات آن نیفزایند

در قرن دوازدهم دیوارهاي آجري آن را با سنگ . اي از سنگ و جوهر است دورة معینی ندارد، بلکه تاریخچۀ هزار ساله

 مرمر پوشانیدند؛ ستونهاي گوناگون را از ده دوازده کشور وارد کردند؛ هنرمندان بیزانسی که تابعیت ونیز را پذیرفته

بودند در قرون دوازدهم و سیزدهم به ساختن موزائیکهایی براي کلیساي اعظم پرداختند؛ چهار اسب برنزي در 
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از قسطنطنیۀ مسخر شده تصاحب، و بر باالي سر در اصلی کلیسا نصب شد؛ هنرمندان گوتیک در قرن  1204

کردند؛ و در قرن هفدهم نقاشان ها، و یک شباك حرم به آن اضافه  چهاردهم چند برجک، تزیینات توري پنجره

در طول تمام این قرنها و تغییرات، ساختمان عجیب . رنسانس نیمی از موزائیکها را با نقاشیهاي دیواري پوشانیدند

بیرون آن : این کلیسا یگانگی و ویژگی خود را حفظ کرد ـ یعنی همواره بیزانسی و اسالمی، مزین و عجیب غریب بود

استه به قوسها، پشتبندها، منارهاي مخروطی شکل، ستونها، سردرها، برجکها، مرمرهاي بی اندازه درخشان، آر

اي تیره از ستونهاي  رنگارنگ خاتمکاري شده، قرنیزهاي قلمزده، و گنبدهاي باشکوه پیازي شکل؛ درون آن مجموعه

زائیک، کفی پوشیده از متر مربع مو 465رنگارنگ، پشت بغلهاي منقوش یا منبت کاري شده، فرسکوهاي تیره رنگ، 

سنگ یشم، سماق، عقیق، و سایر سنگهاي قیمتی؛ و جدار طالیی پشت محراب آن که با فلزات گرانبها و میناکاري 

پشت  1105پارچه جواهر ترصیع گشته، و به تاریخ  2‘400میالدي در قسطنطنیه ساخته شده، و با  976مفتولی در 

ساي جامع سان مارکو، درست مانند سانتاسوفیا، عشق بیزانسی، به در کلی. محراب بزرگ کلیسا نصب گشته است

بایست با نشان  کردند، و آدمی را می بایست با مرمر و جواهرات احترام می خدا را می. کشید تزیین به سر حد افراط می

اط کردند، انضب دادن یکصد منظره از حماسۀ مسیحی، از داستان خلقت گرفته تا ویرانی عالم، متوحش می

کلیساي جامع سان مارکو عالیترین و ممتازترین تجلی روح یک . دادند کردند، و دلداري می بخشیدند، تشویق می می

.قوم التینی بود که بیش از حد شیفتۀ یک هنر مشرق زمینی شده بود

  1095 - 566: تمدن ایتالیایی – 4

دن بیزانس پایبند و وفادار مانده بود، مابقی آن در حالی که ایتالیاي خاوري و جنوبی از نظر فرهنگ همچنان به تم

چرا که میراث روم حتی در . شبه جزیره از میراث رومی خویش تمدنی نوین به وجود آورد ـ هنر، دین، و زبانی جدید

زبان ایتالیایی همان التینی خشن مردم باستانی آن . هنگامۀ تهاجمات، هرج و مرج، و فقر هرگز بکلی از میان نرفت

مسیحیت . آمد داد و به صورت خوشاهنگترین زبانهاي عالم در می ر بود که آهسته آهسته تغییر شکل میکشو

پرستی رومانتیک و جالب، پرستش مهرآمیز چند خداگونۀ قدیسان حامی و محلی، و  ایتالیایی عبارت بود از یک بت

ک را وحشیانه شمرد، در پیروي از سبک هنر ایتالیایی اسلوب گوتی. اساطیري عیان به صورت افسانه و معجزه بود

بازار فئودالیسم هرگز در . باسیلیکایی ثابت قدم ماند، و سرانجام در دورة رنسانس به شکلهاي آوگوستوسی بازگشت

ایتالیا رونقی نگرفت؛ شهرها هیچ گاه تفوق خود را بر نواحی روستایی از دست ندادند؛ و آنچه این سرزمین را به 

.ري کرد صنعت و بازرگانی بود، نه کشاورزيشاهراه ثروت رهب

مجلس سناي آن ضمن جنگ گوتها از بین رفت، . رم، که هرگز یک شهر تجارتی نبود، کماکان رو به زوال نهاد

نفوس در هم . ، به صورت عنوانهاي توخالی و رؤیایی مغشوش درآمدند700مؤسسات شهري باستانی آن، بعد از سال 

بخشید، براي ابراز  هاي خزانۀ پاپ تسکین می یفشان را هرزگیهاي شهوانی و صدقهآمیختۀ آن، که زندگی کث

توانستند به قیامهاي مکرر علیه اربابان خارجی یا پاپهایی که از چشمشان افتاده  هیجانهاي سیاسی خویش فقط می

حراز سلطه بر قلمرو پاپی، هاي اشرافی قدیمی اوقات خویش را صرف رقابت با یکدگیر براي ا خانواده. بودند دست زنند

جایی که کنسولها، تریبونها، و سناتورها زمانی با چماق و . کردند یا صرف رقابت با دستگاه پاپی براي تسلط بر روم می

ها و عمال اسقفها، و سرمشق مشکوك هزاران  تبر قوانین را پیش برده بودند، اینک احکام شوراهاي دینی، موعظه

زیستند، نظم اجتماعی را  ت که مفت خور در میانشان اندك نبود و همیشه هم مجرد نمیرهبان از هر نژاد و ملی

هاي عمومی را تقبیح کرده بود؛ تاالرها و استخرهاي بزرگ  کلیسا اختالط در گرمابه. کردند بسختی حفظ می
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هاي دوران امپراطوري  آبراهه. سپرد استحمام همگانی متروك شده بودند، و هنر نظافت دوران بت پرستی راه زوال می

. نوشیدند مباالتی یا بر اثر جنگ ویران شده بودند، و به همین سبب مردم آب رودخانۀ تیبر را می به سبب بی

فوروم یا میدان عمومی . گرفتند سیرکوس ماکسیموس و کولوسئوم، با آن خاطرة خونین، دیگر مورد استفاده قرار نمی

کاپیتول از گل و الي . ه همان صورت اصلیش که چراگاه گاوان بود برگشتروم باستان در قرن هفتم بار دیگر ب

معابد و بناهاي عمومی باستان را ویران کردند تا مصالح آنها را صرف ساختن کاخها و کلیساهاي . پوشیده شد

رم قیصر . ا بودبالیی که رومیان بر سر رم آوردند به مراتب عظیمتر از خرابیهاي اقوام واندالها و گوته. مسیحی کنند

  .مرده بود، و رم لئو دهم هنوز پا به عرصۀ وجود نگذاشته بود

علم مغلوب خرافات . هاي قدیمی پراکنده یا ویران شده بودند، و حیات عقالنی تقریباً منحصر به کلیسا شد کتابخانه

بر جاي خود استوار و به  در میان این آشوبها علم پزشکی. کند شد، که فقر را با تصورات واهی و دلکشی همراه می

شاید به برکت وجود یک دیر فرقۀ بندیکتیان، در . دست رهبانانی که میراث جالینوس به آنها رسیده بود محفوظ ماند

سالرنو، در قرن نهم میالدي بود که یک آموزشگاه پزشکی غیر روحانی تشکیل، و موجب پیوند میان طب باستان و 

اي میان تمدن یونان و تمدن قرون  فرهنگ یونانی در ایتالیاي جنوبی رابطهپزشکی قرون وسطی شد، همچنانکه 

آن سامان عبارت » مکتب بقراطی«طبق روایات محلی، . بیش از هزار سال مرکز شفاي بیماران بود. وسطی برقرار کرد

 1060حدود سال در . بود از ده نفر پزشکان مدرس که از میان آنها یکی یونانی بود، یکی مسلمان، و یکی یهودي

یکی از رعایاي امپراطوري روم، قسطنطین افریقایی، که مکتبهاي طب اسالمی افریقا و بغداد را درك کرده بود، 

که بعدها در آنجا بین رهبانان دیر مزبور (مقادیر عظیمی از اطالعات پزشکی جهان اسالمی را به مونته کاسینو 

هاي وي از آثار پزشکی و دیگر مباحث یونانی و  ترجمه. ارمغان بردو به شهر مجاور آن سالرنو به ) منسلک گردید

طب سالرنو سرآمد  مدرسۀ) 1087حد (هنگام مرگ او . عربی در رستاخیز علوم طبیعی در ایتالیا سهم مؤثري ایفا کرد

. جوامع پزشکی عالم مسیحی غرب بود

). 1200 - 774(ک رمانسک در معماري بود اي که در این عهد نصیب عالم هنر شد استقرار سب دستاورد برجسته

معماران ایتالیایی، که خصایص استحکام و دوام را از نیاکان رومی خویش به ارث برده بودند، بر قطر دیوارهاي 

هایی بر بنا  باسیلیکاها افزودند، شبستان کلیسا را با یک بازوي عرضی قطع کردند، براي پشتبند دیوارها، برجها، یا پایه

طاق ویژة سبک . د، و با ساختن ستونها یا جرزهایی خوشه مانند، طاقهاي نگاهدارندة سقف را تقویت کردندافزودن

رمانسک عبارت از یک نیم دایرة ساده بود که ظاهري به غایت با شکوه داشت و براي پیوند بین دو بخش بنا بمراتب 

اهروها، و در مراحل بعدي این سبک شبستان و در آغاز رواج سبک رمانسک ر. مناسبت تر بود تا نگاه داشتن سقف

داخل بنا را، هر چند . نماي خارجی معموال ساده و پوشیده از آجر بود. ساختند راهروها را با طاقهاي ضربی مسقف می

 آراستند؛ با اینهمه، از آن تزیینات با شکوه اسلوب بیزانسی احتراز به اعتدال، با موزائیکها، فرسکوها، و حجاریها می

خورد، در پی استواري و قدرت بود نه آن ترفیع و  سبک رمانسک، که از ویژگیهاي نژادي قوم روم آب می. کردند می

خواست که روح آدمی را در بند خضوعی آرامش بخش منقاد سازد  می. ظرافتی که اختصاص به سبک گوتیک داشت

  .اي کند که تالطم در افالك افکند نه آنکه گرفتار جذبه

یکی کلیساي متوسط سانت آمبروجو در میالن، و . دوران بخصوص ایتالیا دو شاهکار سبک رمانسک پدید آورددر این 

بنایی که قدیس آمبروسیوس، اسقف میالن، امپراطوري را مانع از آن شده بود . دیگري کلیساي گنبددار عظیم پیزا

از نو ساخته، ولی بار دیگر به مرور زمان ویران  به دست راهبان فرقۀ بندیکتیان 789که پا به دهلیز آن بگذارد، در 
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ي ستوندار به صورت کلیسایی »باسیلیکا«زیر نظر گویدو، اسقف اعظم، از صورت یک  1071تا  1046این بنا از . شد

شبستان و راهروهاي کلیسا که سابقاً سقف چوبی داشت اکنون مسقف به طاقنماهایی ضربی شده . طاقدار درآمد

هایی مرکب قرار داشت، و مجموع آنها طاقی ضربی از آجر و سنگ براي بنا  هر طاقی بر روي پایهبودکه انتهاي 

اي که بر اثر تقاطع طاقنماهاي آجري و سنگی در طاق ضربی کلیسا  هاي برجسته ها یا گوشه تیغه. داد تشکیل می

.در اروپا است» دار رگه طاق«این طاق قدیمیترین . گشت از آجر مستحکم می» هایی رگه«شد با  ایجاد می

نماي سادة کلیساي سنت آمبروجو یک دنیا با نماي خارجی بغرنج کلیساي جامع پیزا تفاوت دارد، ولی تمام عناصر 

، شهر پیزا )1063(بعد از پیروزي قاطع ملوانان پیزایی بر ناوگان عرب در نزدیکی پالرمو . سبک در هر دو یکی است

و رینالدو مأمور کرد تا به یادبود آن پیروزي ساختمانی پی ) که یحتمل یونانی بود(بوشتو دو تن از معمارها را به نام 

افکنند و، با بخشی از غنایم آن جنگ که به مریم عذرا اختصاص داده شده بود، زیارتگاهی برپا کنند که حسد تمام 

که (بر باالي سردرهاي غربی این بنا . ه شدتقریباً تمامی آن بناي بسیار عظیم از سنگ مرمر ساخت. ایتالیا را برانگیزد

چهار ردیف طاقنماهاي باز سرتاسر نماي ساختمان را فرا ) با درهاي برنزي باشکوهی آراسته شدند 1606بعدها در 

در درون این بنا ستونهاي فراوانی ـ که از اقالیم مختلف به غنیمت گرفته شده بود ـ کلیسا را به شبستان و . گرفت می

کرد، و بر فراز محل تقاطع بازوي عرضی و خود شبستان، گنبدي به شکل بیضی بیقواره باال  یی تقسیم میراهروها

این ساختمان اولین کلیسا از رشته کلیساهاي جامع بود که در ایتالیا بنا شد، و تا به امروز هنوز یکی از . رفت می

  .شود شگفت آورترین آثار معماران قرون وسطی محسوب می

II    - 1095 -  711: اسپانیاي مسیحی  

تاریخ اسپانیاي مسیحی در این دوران حکایت یک جنگ طویل مذهبی یا به عبارت دیگر ثبات عزمی طغیانگر براي 

مورها مردمی بودند ثروتمند و نیرومند، صاحب حاصلخیزترین زمینها و بهترین حکومتها؛ . بیرون راندن مورها بود

فقیر و ضعیف؛ زمینهاي آنها براي کشاورزي دشوار بود، و سرحدات کوهستانی آنها حال آنکه مسیحیان مردمی بودند 

کرد، و مشوق زد و خوردهاي برادرانه  قلمروشان را از دیگر مناطق اروپا جدا، و آنها را به قلمروهایی کوچک تقسیم می

راتب بیشتر به دست در این شبه جزیرة آتشین مزاج، خون مسیحی بم. شد و مبالغه در میهنپرستی محلی می

  .مسیحیان ریخته شد تا به دست مورها

میالدي، گوتها، سوئبها، بربرهاي مسیحی شده، و سلتیبریان به کوههاي کانتابریایی  711بر اثر هجوم مسلمانان در 

ك به اما در محل کووادونگا از سپاهی اند. مورها آنها را دنبال کردند. واقع در شمال باختري اسپانیا رانده شدند

سرکردگی فردي از گوتها، موسوم به پالیو، شکست خوردند، و این سردار بی درنگ خود را پادشاه آستوریاس خواند و 

فرصت داد ) 757 -  739(شکست مورها در تور به آلفونسو اول . به این نحو حکومت پادشاهی اسپانیا را تأسیس کرد

، )842 -  791(نوادة آلفونسو دوم . یا، و ویثکایا گسترش دهدکه مرزهاي آستوریاس را به نواحی گالیثیا، لوسیتان

.ایالت لئون را به قلمرو خویش افزود و شهر اوویذو را پایتخت خود کرد

طبق اظهاراتی که . در دوران سلطنت همین آلفونسو بود که یکی از اساسیترین حوادث تاریخ اسپانیا به وقوع پیوست

اي، در دامان کوهستان تابوت مرمري یافت که محتویات آن به  هنمایی ستارهصحت آن معلوم نبود، شبانی، به را

و بعد . اي ساختند در همان مکان ابتدا نمازخانه. بود» برادر خدا«اعتقاد بسیاري از مردم استخوانهاي یعقوب حواري 
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پا شد و بعد از اورشلیم بر» یعقوب حواري صحراي پرستاره«کلیساي اعظم باشکوهی به نام سانتیاگو د کومپوستال یا 

استخوانهاي مقدسی که در آن مکان پیدا شد در برانگیختن روحیۀ . و رم، زیارتگاه و قبلۀ حاجات مسیحیان گشت

یعقوب حواري، قدیس حامی اسپانیا شد . مردم و جمع آوري وجوهی به منظور جنگ علیه مورها بسیار سودمند افتاد

سازد، خاصه هنگامی که غلط  تاریخ را می] از این دست[ باروهایی . زبانها انداخت و نام سانتیاگو را در سه قاره بر سر

  .اند ترین مرگها را پذیرا نشده باشد؛ در راه پندارهاي واهی چه مردانی که شرافتمندانه

به  ساکنان آن اغلب از نژاد باسک ـ. در مشرق آستوریاس، و درست در جنوب پیرنه، سرزمین ناوار قرار گرفته بود

از آنجا که کوهستانهاي اطراف . عبارت دیگر محتمال حاصل پیوند میان بربرهاي افریقا و تیرة سلتی اسپانیا ـ بودند

این ناحیه سنگر محکمی در برابر متجاوزان بود، مردم ناوار با توفیق تمام استقالل خویش را در برابر هجوم مسلمانان، 

امیر آنها موسوم به سانچو اول گارثس پادشاهی ناوار را تأسیس، و شهر  905ر و د. فرانکها، و اسپانیاییها حفظ کردند

را از آن جهت لقب بزرگ دادند که لئون، کاستیل، و آراگون ) 1035 - 994(سانچو . پامپلونا را پایتخت خویش کرد

و هنگام مرگ، با چند صباحی وحدت اسپانیاي مسیحی در شرف تحقق بود، اما سانچ. را به قلمرو خویش اضافه کرد

. پادشاهی آراگون از این تاریخ آغاز شد. تقسیم قلمرو خویش میان چهار پسرش، آنچه را خود رشته بود پنبه کرد

چنان توسعه یافت که تا ) 1076(آراگون در جنوب با به عقب راندن مسلمانان، و در شمال با الحاق بدون جنگ ناوار 

شد کاتالونیا ـ ناحیۀ شمال خاوري اسپانیا در حول و  رکز اسپانیا میشامل بخش عظیمی از نواحی شمال م 1095

به دست شارلمانی فتح شد و زیر سلطۀ کنتهاي فرانسوي درآمد که آن ناحیه را به  788حوش بارسلون ـ به سال 

بی بود زبان آن ناحیه، یعنی کاتاالن، سازش جال. نیمه مستقل تبدیل کردند» اسپانیایی) ایالت مرزي(مارك «یک 

نام لئون واقع در شمال باختري با روي کار آمدن سانچو ال کراسو یا . میان لهجۀ پروونسال فرانسه و زبان کاستیلی

. سانچو به قدري تنومند بود که هنگام راه رفتن مجبور بود به شانۀ مالزمی تکیه کند. ال گوردو وارد تاریخ شد

رفت، و در آنجا بود که سیاستمدار و پزشک مشهور یهود، حسداي بن  هنگامی که اشراف او را خلع کردند به کورذووا

شده بود، به لئون بازگشت » دون کیشوت«سانچو، که اکنون در نرمش پذیري مثل . شپروط، فربهی او را معالجه کرد

اسپانیا به نام کاستیل واقع در نواحی مرکزي ). 959(و بار دیگر اریکۀ سلطنت را از چنگ دشمنان خویش به در آورد 

این سرزمین رو به روي اسپانیاي مسلمانان . هاي متعددي است که اشراف مسیحی در آن بنا نهادند  مناسبت قلعه

، شهسوران کاستیل دیگر حاضر نشدند به هیچ قیمتی اوامر پادشاه 930در . قرار داشت و پیوسته آمادة جنگ بود

فردیناند . ی تشکیل دادند، و شهر بورگوس را پایتخت کردندآستوریاس یا لئون را اطاعت کنند، خود کشور مستقل

را ) سویل(و اشبیلیه ) تولدو(امراي مسلمان طلیطله   لئون و گالیثیا را با کاستیل متحد ساخت،) 1065 -  1035(اول 

بستر وادار به تأدیۀ خراج ساالنه کرد، و مثل سانچو گارثس ال مایور، با تقسیم قلمرو خویش میان سه پسرش در 

فرزندانش بعد از مرگ پدر، با حمیت تمام، به سنت مألوف، به مبارزات برادرکشانه . مرگ زحمات خود را باطل کرد

.در بین شاهان مسیحی اسپانیا ادامه دادند

اسپانیاي مسیحی بر اثر فقر کشاورزي، و نفاق سیاسی به مراتب از اسپانیاي مسلمان در جنوب عقبتر افتاد، و از 

حتی در داخل هر کدام از . ایع و وسایل تمدن هرگز به پاي رقیب خود در شمال، یعنی فرانکها، نرسیدلحاظ صن

طبقۀ اشراف جز به هنگام . قلمروهاي کوچک شاهان مختلف مسیحی وحدت فقط در فواصل کوتاهی وجود داشت

سلسله . راندند وة فئودالی حکم میانگاشتند؛ و بر سرفها و غالمان خویش به شی جنگ تقریباً پادشاهان را نادیده می

اسقفها نیز مالک زمین، سرف، و غالم بودند، براي . داد مراتب دستگاه روحانیت دومین طبقۀ اشرافی را تشکیل می

دادند، معموال به پاپها اعتنایی نداشتند، و بر مسیحیت  خود سپاهیانی داشتند که مستقال در جنگ شرکت می
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اشراف و اسقفها در لئون گرد  1020در . اندند که گویی کلیسایی کامال مستقل هستندر اسپانیایی چنان فرمان می

شوراي «. هم آمدند، شوراهایی ملی تشکیل دادند، و به شیوة پارلمانی براي قلمرو لئون به تصویب قوانینی پرداختند

یا » کمون«ن وسطی اولین به شهر مزبور منشوري براي خودمختاري تفویض کرد، و لئون را در اروپاي قرو» لئون

شاید به منظور جلب حمایت و کمک مالی دیگر شهرها در مبارزه با مورها، منشورهایی . شهر خودمختار اعالم داشت

به این نحو از میان فئودالیسم اسپانیایی که هنوز حکومتهاي پادشاهی داشت نوعی . همانند به آنها نیز تفویض شد

  .دموکراسی محدود شهري سربرآورد

سرگذشت روذریگودیاث د ویوار بهترین شاهد شجاعت، مردانگی، و هرج و مرج اسپانیاي مسیحی در قرن یازدهم 

شناسیم،  یعنی به لقبی که مورها به وي دادند، می) همانند سید عربی(او را در تاریخ به اسم ال سید . میالدي است

 1040روذریگو در حدود . دهد مان یا مبارز معنی میکنیۀ مسیحی وي ال کامپئادور است که در لغت اسپانیایی قهر

در بیوار در نزدکی شهر بورگوس به دنیا آمد و در دوران جوانی یک کابالرو یا سلحشور ماجراجویی شد که در راه هر 

اي رسیده بود که در سراسر کاستیل  در سی سالگی جرئت و ضرب شست وي به درجه. زد امر پر سودي شمشیر می

کردند و اما، در عین حال، به وي اعتمادي نداشتند، زیرا ظاهراً همان اندازه که حاضر بود در خدمت  یش میاو را ستا

آلفونسو ششم . مسیحیان با مورها جنگ آغازد، به همان نحو از مبارزة با مسیحیان به خاطر مورها پروایی نداشت

در بازگشت چون روذریگو . براي جمع خراج فرستادپادشاه کاستیل او را نزد المعتمد، امیر شاعر مسلک اشبیلیه، 

اي  روذریگو عده). 1081(متهم شد که بخشی از خراج را براي خود کنار گذاشته است او را از کاستیل تبعید کردند 

را دور خود جمع کرد، سپاه مزدور کوچکی ترتیب داد و بی آنکه نظر خاصی به امراي مسلمان یا مسیحی داشته 

بود و با ) ساراگوسا(مدت هشت سال وي در خدمت امیر سرقسطه . د را در اختیار طالبان گذاشتباشد سپاه خو

به سرداري سپاهی مرکب از هفت هزار نفر،  1089در . داد دست اندازي بر اراضی آراگون قلمرو مورها را گسترش می

. امتی ماهیانه بالغ بر ده هزار دینار طال کردکه اغلب مسلمان بودند، والنسیا را فتح کرد و آن شهر را وادار به تأدیۀ غر

اي به مبلغ هشتاد هزار دینار طال مطالبه  وي کنت بارسلون را به اسارت درآورد و براي رهایی وي فدیه 1090در 

هاي والنسیا را به روي خود بسته دید مدت یک سال آن شهر را به   هنگام بازگشت از این مأموریت چون دروازه. کرد

وي تمام شروطی را که شهر براي زمین نهادن اسلحه قایل ) 1094(درآورد، هنگامی که والنسیا تسلیم شد  محاصره

شده بود نقض کرد، قاضی القضاة شهر را زنده سوزانید، اموال مردم را میان پیروان خویش تقسیم کرد، و اگر مردم 

این کار و . سوزانید ن قاضی را نیز به آتش میشهر و سربازان خود وي زبان به اعتراض نگشوده بودند زن و دخترا

وي به جبران گناهان خویش با کفایت و عدالت بر والنسیا حکومت . دیگر اعمال ال سید بر وفق رسوم عهد وي بود

هنگامی که . کرد و آن سرزمین را به صورت حصاري براي نجات مسیحیان در برابر فرقۀ مسلمان مرابطون درآورد

نسلهاي آینده در مقام تحسین با جعل . نش خیمنا آن شهر را مدت سه سال حفظ کردز) 1099(درگذشت 

هایی او را شهسواري قلمداد کردند که تنها انگیزة وي شور مقدس براي بازگرداندن اسپانیا به عالم مسیحیت  افسانه

. ریم استبوده است و از این رو امروزه مزارش در بورگوس چون ضریح یکی از قدیسان دین مورد تک

اسپانیاي مسیحی، که خود تا این درجه دچار نفاق بود، فقط بدین علت توانست بتدریج سرزمینهاي از دست رفته را 

باز یابد، که اسپانیاي مسلمان سرانجام از لحاظ هرج و مرج و پاره پاره بودن از اسپانیاي مسیحی هم قدمی فراتر 

فرصتی به دست داد که آلفونسو ششم پادشاه کاستیل به طرز  1036اضمحالل دستگاه خالفت قرطبه در . گذاشت

، و آنجا )1085(را تسخیر کرد ) تولدو(وي با یاري المعتمد، امیر اشبیلیه، شهر طلیطله . درخشانی از آن استفاده کرد
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ب با مسلمانان مغلوب با نجابتی که خاص خود مسلمانان بود رفتار کرد، و مشوق جذ. را پایتخت خویش ساخت

  . فرهنگ اسالمی در اسپانیاي مسیحی شد

III   - 1060 -  614: فرانسه

  768 - 614: پیدایش دودمان کارولنژیان  – 1

تا این تاریخ هرگز هیچ . رسید هنگامی که کلوتر دوم پادشاه فرانکها شد، ظاهراً سلسلۀ مروونژیان مستحکم به نظر می

اما کلوتر ارتقاي . اور و تا این اندازه متحد زیر قبضۀ خود نداشتپادشاهی از این خاندان قلمرویی به این حد پهن

خویش را مدیون اشراف اوستراسیا و بورگونی بود، و به همین سبب بر استقالل آنها افزود، قلمرو هر یک را وسیعتر 

اصال » انساالرخو«. خویش برگزید» خوانساالر«یا » پیشکار«ساخت، و یکی از آنها را که پپن اول مهین بود به سمت 

هر قدر بر لهو و لعب و دسیسه چینی . شد که پیشکار خانوادة سلطنتی و مباشر امالك شاهی بود به کسی اطالق می

قدم به قدم این جریان پیش . گرفت شد وظایف اداري این پیشکار نیز فزونی می شاهان سلسلۀ مروونژیان افزوده می

) 639 -  629(فرزند کلوتر، شاه داگوبر . و دوایر مالی ممکت نظارت یافترفت تا آنجا که وي بر تمام محاکم، ارتش، 

در اجراي «: نویسد فردگار وقایعنگار دربارة داگوبر می. چند صباحی جلو بسط قدرت پیشکار و سایر بزرگان را گرفت

ضوع بسیار اهمیت کرد، و به این مو خوابید، در طعام امساك می کم می. عدالت، فقیر و غنی در نظرش یکسان بودند

اما فردگار به » .داد که چنان رفتار کند تا همۀ مردم چون بارگاه او را ترك گویند سراپا شادمانی و تحسین باشند می

در دوران زمامداري » .وي سه ملکه داشت و جماعت زیادي متعه، و اسیر هرزگی بود«پردازد که  ذکر این نکته نیز می

پپن . اند، بار دیگر اختیارات به دست پیشکار کاخ شاهی افتاد خوانده» شاهان بیکاره«را  جانشینان الابالی وي، که آنها

» دوك و امیر فرانکها«به » خوانساالر«رقباي خود را مغلوب کرد، لقب خود را از ) 687(دوم کهین در جنگ تستري 

، که اسماً )چکش(» مارتن«شارل  فرزند نامشروع وي،. تغییر داد و بر تمام سرزمین گل، جز آکیتن، حکمرانی کرد

عمال بر تمامی سرزمین گل )  719 - 717(پیشکار کاخ و دوك اوستراسیا بود، در دوران سلطنت کلوتر چهارم 

وي با ثبات عزم حمالت فریزیاییها و ساکسونها را بر گل دفع کرد، و با شکست دادن مسلمانان در تور، . حکومت راند

وي از بونیفاکیوس و دیگر مبلغان مسیحی در گروانیدن آلمانیها به دین . حفظ کرد اروپا را براي عالم مسیحیت

اما در لحظات بحرانی زمامداري خود که احتیاج مبرمی به پول داشت زمینهاي متعلق به کلیسا   مسیح حمایت کرد،

رهبانی را که به این . دادرا ضبط کرد، مقامات اسقفی را به سرداران سپاه فروخت، سربازان خود را در دیرها مسکن 

  .کار متعرض بود گردن زد، و الجرم در طی دهها رساله و موعظۀ دینی به دوزخ محکوم شد

شیلدریک سوم بود، سفیري نزد پاپ زاکاریاس روانه کرد تا از او » خوانساالر«پسرش، پپن سوم، که  751در سال 

یان دادن به خیمه شب بازي سلطنت مروونژیان و استفسار کند که آیا حال که سلطنت عمال در دست اوست، پا

اعالم رسمی سلطنت به نام خویش معصیت است یا نه؟ زاکاریاس که در مقابل لومباردهاي جاه طلب به پایمردي 

پپن شورایی با حضور اشراف و بزرگان روحانی قوم در . فرانکها نیاز داشت با جوابی منفی خاطر پپن را آسوده ساخت

و آخرین فرد از ) 751(داد، و در آنجا عموم حاضران با اتفاق نظر او را سلطان فرانکها خواندند  سواسون ترتیب

پاپ ستفانوس دوم به دیر سن ـ دنی در خارج شهر  754در . سالطین بیکاره را سر تراشیده به دیري روانه کردند

منقرض، و ) 751 - و دودمان مروونژیان به این نح. خواند» شاه به فضل االهی«پاریس آمد و پپن را تدهین کرد و 

. آغاز شد) 987 - 751(سلسلۀ کارولنژیان 
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پادشاهی بود شکیبا و دوراندیش، پرهیزگار و مرد عمل، صلحدوست و شکست ناپذیر در » کوتاه«پپن سوم ملقب به 

بیهاي شارلمانی بر اثر تمام کامیا. جنگ، و چنان پایبند اصول اخالقی که بین پادشاهان گل در آن قرون نظیر نداشت

، )814 -  751(هنگام سلطنت این دو نفر، یعنی در عرض شصت و سه سال . مقدماتی بود که پپن فراهم ساخت

پپن به مشکالت ادارة مملکت بدون یاري دین آگاه بود و به همین . سرزمین گل سرانجام به صورت فرانسه درآمد

یادگارهاي قدیسین را به فرانسه آورد و با . اولیاي آن سازمان بازگردانیدسبب اموال، مزایا، و مصونیتهاي کلیسا را به 

قلمرو پاپ را از شر شاهان لومبارد رهانید و با صدور . هاي خود حمل کرد تشریفاتی اثربخش آنها را بر روي شانه

این قانع شد که پاپ  در برابر این زحمات تنها به. اختیارات سیاسی فراوانی به پاپ واگذار کرد) 756(» دهش پپن«

بخشد و فرمانی خطاب به قوم فرانک صادر کند که هرگز هیچ کس را به شاهی » پاتریکیوس رومانوس«به او لقب 

در اوج اقتدار فوت کرد و در بستر مرگ قلمرو فرانکها  768پپن سوم به سال . برنگزینند مگر آنکه از ساللۀ پپن باشد

  .واگذاشت) که بعدها همان شارلمانی مشهور شد(دوم و شارل  را مشترکاً به دو فرزندش کارلومان

  814 -  768: شارلمانی – 2

در محل نامعلومی پا به عرصۀ وجود نهاد؛ وي از نژاد آلمانی بود، به زبان  742بزرگترین پادشاه قرون وسطی به سال 

ی، شهامت، تفاخر قومی، و نوعی اي از خصوصیات قوم خویش ـ از جمله نیروي جسمان گفت، و در پاره آنها سخن می

دایرة معلومات و . سادگی خشن ـ سهیم بود که با آراستگی و تهذیب یک نفر فرانسوي عصر جدید قرنها تفاوت داشت

در سالهاي پیري سعی کرد نوشتن بیاموزد . کرد سوادش از حدود چندین کتاب، اما کتابهایی سودبخش، تجاوز نمی

با اینهمه قادر بود به زبان توتونی قدیم و التینی ادبی تکلم کند، و زبان . به دست نیاورداما هرگز در این کار توفیقی 

  . فهمید یونانی را می

دو . گذشت، یگانه پادشاه کارولنژیان شد ، کارلومان دوم فوت کرد و شارل، که بیست و نه سال از عمرش می771در 

تاز سپاهیان دزیدریوس پادشاه لومباردها قرار گرفته بود، با  سال بعد پاپ هادریانوس اول، که قلمروش مورد تاخت و

شارلمانی شهر پاویا را محاصره و تسخیر کرد، اریکۀ سلطنت لومباردي را . شتاب از شارلمانی تقاضاي یاري کرد

ا را تأیید نمود، و خود را در کلیۀ اختیارات غیر روحانی قلمرو پاپی مدافع کلیس» دهش پپن«صاحب شد، فرمان 

در بازگشت به پایتخت خویش، یعنی شهر آخن، شارلمانی شروع به مبارزات پنجاه و سه گانۀ خود کرد . اعالم داشت

که تقریباً در تمام آنها فرماندهی کل به عهدة شخص وي بود؛ وي خیال داشت که با این جنگها باواریا و ساکس را 

جلو هجوم ساراسنها را بر ایتالیا بگیرد، و مواضع دفاعی مسخر و مسیحی سازد، شر آوارهاي فتنه جو را دفع کند، 

یک  در مرز شرقی وي ساکسونهاي مشرك قرار داشتند که. فرانکها را در مقابل کشورگشایی مورها تحکیم بخشد

همین دالیل براي هجده . کردند کلیساي مسیحیان را سوزانیده بودند و گاهگاهی دست تخطی به سوي گل دراز می

شارل . کفایت می کرد، که با شدتی هر چه تمامتر بین هر دو طرف درگیر ادامه یافت) 804 - 772(انی جنگ شارلم

نفر از سرکشان ساکسون را در عرض یک روز  4‘500ساکسونها را بین مرگ و گرویدن به مسیحیت آزاد گذاشت، 

.گردن زد، و سپس عازم تیونویل شد تا در جشن میالد مسیح شرکت جوید

. ابن العربی، حاکم مسلمان بارسلون در پادربورن، براي مبارزه با خلیفۀ قرطبه از شارلمانی مدد خواست 777در سال 

شارل در رأس لشکري از جبال پیرنه عبور کرد، شهر مسیحی پامپلونا را محاصره و تسخیر کرد، با عدة بیشماري از 

ي خصمانه در پیش گرفت، و حتی به سوي سرقسطه ا باسکهاي اسپانیاي شمالی که در عین حال مسیحی بودند رویه
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اما قیام مسلمانان، که ابن العربی به عنوان جزئی از نقشۀ مبارزة خویش بر ضد خلیفۀ قرطبه نوید آن را . پیش تاخت

شارلمانی دید که با قواي خویش یکه و تنها قادر به مبارزه طلبی با قرطبه نیست، . داده بود، صورت تحقق پیدا نکرد

. اند ناً خبر آوردند که ساکسونهاي مغلوب بسختی علم طغیان برافراشته و با حدت تمام رو به شهر کولونی نهادهضم

نشینی داد، و قواي وي به  دید، لشکریان خود را امر به عقب شارلمانی، که در این حال دوراندیشی را عین شجاعت می

در یکی از این گذرگاهها، در رونسوو واقع در . و به گل نهادصورت ردیف دراز و باریکی از میان گذرگاههاي پیرنه ر

که گروهی از لشکریان باسک بر عقب داران سپاه فرانک تاختند و تقریباً تمامی آنها را به قتل رساندند  ناوار، بود،

ترانه (ن که سه قرن بعد در حماسۀ فصیح شانسون دو روال  اي به نام روالن، زاده در این معرکه که نجیب). 778(

شارلمانی سپاه دیگري را از جبال  795در سال . قهرمان مشهورترین اشعار فرانسوي به شمار رفت، جان سپرد) روالن

اي از شمال خاوري اسپانیا، جزئی از خاك  یا باریکه» مارك اسپانیایی«پیرنه عبور داد؛ در نتیجۀ این لشکرکشی 

دو سرزمین ناوار و آستوریاس سلطۀ حکومت فرانکها را به رسمیت فرانسیا شد، بارسلون سر تسلیم فرود آورد، و 

، مهاجمان اسالو را عقب رانده )785(در خالل این احوال، شارلمانی ساکسونها را قلع و قمع کرده ). 806(پذیرفتند 

خویش،  و اینک، در سی و چهارمین سال سلطنت) 805 -  790(، آوارها را هزیمت داده و تارومار ساخته بود )789(

  .گذشت، به صلح تن در داده بود هنگامی که شصت و سه سال از عمرش می

داشت و از آن جهت به جنگ دست یازیده  در واقع شارلمانی همواره ادارة امور مملکتی را بیش از جنگ دوست می

ی دچار تفرقه و بود تا مگر به اجبار در اروپاي باختري، یعنی سرزمینی که قرنها بر اثر اختالفات قومی و مذهب

اکنون تمام اقوام ساکن اروپا از رود ویستول تا اقیانوس . پراکندگی بود، نوعی یگانگی حکومت و دین پدید آورد

اطلس، و از بالتیک تا جبال پیرنه، به عالوة تقریباً تمامی ایتالیا و قسمت اعظم بالکان را زیر فرمان خویش درآورده 

به تنهایی قلمروي چنین پهناور و متنوع را در عین کفایت اداره کند؟ قدرت  چگونه امکان داشت که مردمی. بود

توانست هزار نوع مسئولیت، خطر و بحران حتی توطئۀ فرزندان خویش را  جسمانی و شجاعت وي به حدي بود که می

وت شارل مارتل از تعالیم پپن سوم ـ آن پادشاه خردمند و محتاط ـ و قسا. خواستند او را بکشند تحمل کند که می

. مند بود؛ یا خون آنها در عروقش جریان داشت و خودش نیز در صالبت و قدرت مانند چکش بود هر دو بهره

شارلمانی حوزة نفوذ پدران خویش را گسترش داد، با سازمان نظامی استواري آن را حراست کرد، و شالودة آن را با 

ا داشت که هم به کمک اندیشه مقاصد باال بلندي را بپروراند و وي این قدرت ر. شعایر و حرمت دین استحکام بخشید

و قادر بود لشکري را رهبري کند، مجلسی را تابع نظریات خود سازد، . هم وسایل تحقق آن امیال را فراهم کند

.اشراف را راضی نگاه دارد، روحانیون را مطیع خود گرداند، و بر حرمسرایی حکومت کند

عقار را، از مقدار اندکی به باال، مشروط به خدمت نظام کرد و به همین سبب دفاع از  شارلمانی تملک ضیاع و

هر آزاد مردي، به هنگام بسیج، ناگزیر بود با تمام . سرزمینهاي شخصی و توسعۀ آن را شالودة روحیۀ نظامی گردانید

ول شایستگی نفرات حوزة خود ساز و برگ خود را به شعبۀ حضور و غیاب ناحیه معرفی کند؛ هر یک از اشراف مسئ

شالودة حکومت بر این نیروي متشکل قرار داشت و هر گونه عامل روانی موجود، از حرمت شاه قانونی کشور و . بود

. کرد جاه و جالل تشریفاتی بارگاه وي گرفته تا سنت اطاعت از قدرت مسلم حکومت، به تحکیم مبانی آن کمک می

یا قاضی القضات، » کنت کاخ نشین«یون، اشراف اداري، پیشکار یا خوانساالر، درباریان شاه را گروهی از روحان

به واسطۀ . دادند یا قضات دیوان درباري، و صد تن از محققان و خدمتگزاران و دبیران تشکیل می  »پفالتسگرافها«

مسائل، در ورمس، وجود مجالسی با حضور مالکان مسلح، که هر شش ماه یک بار، به حکم مقتضیات نظامی یا دیگر 

شد، حس مشارکت عمومی در امور  معموال در فضاي آزاد تشکیل می …واالنسین، آخن، ژنو، پادربورن و غیره 
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در این گونه مجالس پادشاه پیشنهادهاي خویش را دربارة قوانین به گروههاي کوچکتري از . حکومت تقویت شد

دادند و همراه پیشنهادهاي خویش به  ا مورد دقت نظر قرار میکرد، آنها نظرات پادشاه ر اشراف یا اسقفها تسلیم می

پرداخت، و وقتی از این کار فراغت حاصل  یا فرامین خاص می کاپیتولرهاآنگاه پادشاه به تدوین . گرداندند وي باز می

بندرت اتفاق . داشت تا به صداي بلند موافقت خود را اعالم دارند ضه میکرد، آن را به گروه حاضران در مجلس عر می

هینمکار، اسقف . افتاد که مجلس با غرغر یا لندلند دسته جمعی عدم موافقت خویش را نسبت به فرمانی ابراز دارد می

ه بزرگان نخبه ب«اعظم رنس، رفتار شارلمانی رادر یکی از این جلسات به طور خصوصی چنین تشریح کرده است که 

اي توأم با محبت نسبت به  کرد، عالقه شد صحبت می داد، با آنهایی که بندرت موفق به دیدارشان می سالم می

در این قبیل مجالس هر یک از حکام و اسقفهاي ایالتی » .کرد داد، و خود را با جوانان سرگرم می سالمندان نشان می

هر اتفاق مهمی در حوزة مأموریت وي رخ داده بود به پادشاه گزارش موظف بود که، از هنگام اجالس مجمع قبلی، 

اند یا  اي از قلمرو وي مردم ناراحت شده پادشاه مایل بود بداند که در هر قسمت یا گوشه«گوید که  هینکمار می. دهد

نمایندگان پادشاه ) در ادامۀ همان نهاد رومی قدیم، اینکویستیکو یا بازپرسی(گاهی » .اند علت چیست خیر، و اگر شده

کردند تا از آنها تحقیقاتی بکنند، یا به قید سوگند آنها  اي که مورد تفتیش آنها بود رعایاي مهم را احضار می در ناحیه

ساختند که دربارة ثروتشان براي اخذ مالیات، یا وضع انتظامات عمومی، و وجود جرایم و مجرمین  را مکلف می

در » گروه بازپرسان قسم خورده«در قرن نهم، در اقلیم فرانکها، این نظریات یوراتا یا . یندنما» بیان واقع«وردیکتوم یا 

یکی از همین گروههاي . رفت حل بسیاري از مرافعات محلی مربوط به مالکیت زمین یا بزه مجرمین به کار می

بتدریج به صورت سیستم هیئت  معروف به یوراتا بود که چون در میان اقوام نورمان و انگلستان راه تکامل پیمود،

. منصفۀ اعصار نوین درآمد

شد که امور روحانی هر کدام به عهدة اسقف یا اسقف اعظم، و امور غیر  امپراطوري به چند شهرستان تقسیم می

در مرکز هر ایالت یک مجلس محلی با حضور . یاکنت بود) مالزم پادشاه(روحانی آن در تصدي یک نفر کومس 

شد تا امور حکومتی آن ناحیه را حل و فصل کند و کار یک محکمۀ  ا سه بار در عرض سال، منعقد میمالکین، دو ی

هر کدام صاحب فرمانداري خاص بود که گاهی ) یا مارکها(ایاالت خطرناك سرحدي . استیناف ایالتی را انجام دهد

تمام . فرماندار مارك برتون بود) نسوالرو(مثال روالن اهل رونسوو . عنوان گراف، مارکگراف، یا مارك هرتسوگ داشت

داشت تا منویات او را به مأموران  ادارات محلی تابع یا سفراي پادشاه بودند که معموال شارلمانی آنها را گسیل می

محلی ابالغ، در کارهاي آنان وارسی و به فتاوي آنان و دفاتر حساب رسیدگی کنند؛ از ارتشا، اخاذي، گماشتن قوم و 

کلیسا، ضعفا، «هاي سوء جلوگیري، و به شکایات رسیدگی و احقاق حق کنند؛ از  سر مناصب، و استفادهخویش بر 

در برابر اجحاف و ظلم حراست نمایند؛ و باالخره اوضاع مملکت را به شخص » ها، و تمام مردم کودکان صغیر، بیوه

سئولیتهاي این قبیل سفراي پادشاه در آن کاپیتولر میسوروم، یا قانونی که حدود وظایف و م. پادشاه گزارش دهند

درج بود، حکم نوعی ماگنا کارتا یا منشور کبیر را براي ملت داشت، آن هم چهار قرن قبل از آنکه ماگناکارتایی در 

شد  بهترین شاهد براي آنکه قانون مزبور واقعاً به موقع اجرا گذاشته می. انگلستان براي طبقۀ اشراف به وجود بیاید

دوك ایستریاست که چون فرستادگان شارلمانی او را متهم به ارتکاب اخاذیها و حق کشیهاي مختلف کردند  ماجراي

، پادشاه او را مجبور کرد تا آنچه را دزدیده بود به صاحبانش بازگرداند، در حق هر کسی ظلم کرده بود جبران نماید، 

اگر از جنگهاي شارلمانی صرف . کب خالفی نخواهد شدعلناً به جرایم خود اعتراف کند، و ضمانت دهد که دیگر مرت

ترین حکومتی بود که اروپا از زمان فرمانروایی  توان گفت که حکومت وي عادلترین و روشنگرانه نظر کنیم، می

.دید تئودوریک پادشاه گوتها به این طرف به خود می
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هاي قوانین قرون  زمرة جالبترین مجموعهاز تمام مصوبات شارلمانی شصت و پنج قانون به جا مانده است که در 

هاي  نامه این قوانین عبارت از اصول و قواعد متشکلی نبود، بلکه تعمیم و اطالق همان قانون. روند وسطایی به شمار می

اي از جزئیات به  ها در مورد پاره نامه این قانون. زمانهاي پیشین بود بر پایۀ مقتضیات و نیازمندیهاي جدید» بربري«

مثال رسومی قدیمی مانند پرداخت ورگیلد یا خونبها، اوردالی، دوئل، و مثله کردن . ندازة قوانین لیوتپراند مترقی نبودا

خوردند، مجازات  در مورد بازگشت به آیین شرك، یا براي اشخاصی که در ایام روزة بزرگ گوشت می. کرد را حفظ می

اما تمامی فرامین . که به میل خویش از شدت مجازات بکاهند داشت، اما طبقۀ کشیشان مجاز بودند مرگ مقرر می

اي از آنها جواب سؤاالتی بودند در باب مسائل مختلف، برخی عبارت از پرسشهایی بودند  عبارت از قوانین نبودند؛ پاره

ن اندرزها مثال در یکی از ای. که خود شارلمانی از حکام دولتی کرده بود، و بعضی جنبۀ اندرزهاي اخالقی داشتند

از آنجا که خداوندگار امپراطور قادر نیست مراقب انضباط هر فرد باشد، بر همه واجب است که تا واپسین «: گفت می

در طی چند ماه، به » .درجۀ قدرت و توانایی خویش به خدمت خدا کمر ببندند و در راه احکام االهی گام بردارند

بدیهی است که مردم همۀ . زناشویی مردم نظم بیشتري داده شود نهایت درجه سعی شده بود تا به روابط جنسی و

بستند، لکن از خالل تمامی این فصول پیداست که واضع آنها آگاهانه و از روي عمد قصد  این اندرزها را به کار نمی

  .داشته است جامعۀ خود را از درجۀ بربریت به سر منزل تمدن رهبري کند

الوه بر ادارة امور حکومت و تحکیم اصول اخالقی، ایجاد نظامی براي کشاورزي، نظر شارلمانی در وضع قوانین، ع

دوران فرمانروایی وي مصادف با عهدي بود که، به سبب تسلط ساراسنها بر . صناعت، امور مالی، فرهنگ، و دین بود

مسیحیان «گفتۀ ابن خلدون  زمانی بود که به. پیمود دریاي مدیترانه، اقتصاد فرانسۀ جنوبی و ایتالیا قوسی نزولی می

تمامی شالوده و اساس روابط بازرگانی میان » .اي را در آب شناور کنند دیگر قدرت آن را نداشتند که حتی تخته

اینک فقط یهودیان رابط میان دو نیمۀ متخاصم . اروپاي باختري و افریقا و کرانۀ خاوري مدیترانه متزلزل شده بود

بضۀ روم روزي از وحدت اقتصادي برخوردار بود، و به همین سبب شارلمانی یهودیان را دنیاي واحدي بودند که زیر ق

در اروپاي بیزانسی و اسالو، و در صفحات شمالی که قلمرو قوم . ساخت ور می با سعی تمام از حمایت خویش بهره

تد رونق بسزایی داشت، در دریاي مانش و دریاي شمال داد و س. توتونی بود، بازرگانی به جاي خویش محفوظ ماند

وایکینگها . اما نظم این بازار تجارت نیز، حتی قبل از مرگ شارلمانی، بر اثر حمالت و دریازنی نورسها از هم گسیخت

در شمال، و مسلمانان در جنوب، تقریباً راه ارتباط بنادر فرانسه را به خارج مسدود کردند و فرانسه را به صورت 

طبقۀ متوسط بازرگان رو به . شد و متکی بر کشاورزي بود سو با خشکی احاطه می کشوري درآوردند که از همه

بر اثر پیروزیهاي اسالم و . اي به جا نمانده است تا با اشراف روستایی کوس برابري زند تحلیل گذاشت، و دیگر طبقه

.بخشش زمینها از طرف شارلمانی، شیوة فئودالیسم فرانسه رونق گرفت

د تا آزادي کشاورزان را در برابر نظام رو به گسترش سرفداري محفوظ دارد، اما قدرت اشراف و شارلمانی تالش کر

حتی بر اثر مبارزات سلسلۀ کارولنژیان بر ضد قبایل مشرك، چند زمانی . فشار مقتضیات دوران سعی وي را باطل کرد

اثر گرفتن هدایا، ضبط اموال دیگران،  امالك شخصی پادشاه ـ که هر چند یک بار بر. فروشی رواج گرفت بازار برده

یافت ـ منبع مهم عواید خزانۀ وي را  گرفتن زمینهاي کسانی که بدون وصیت مرده بودند، و احیاي اراضی توسعه می

با جزئیات حیرت آور وضع کرد که از » آیین نامۀ مخصوصی«شارلمانی براي مراقبت از این زمینها . داد تشکیل می

جنگلها، زمینهاي بایر، . جه دقیقی را که به کلیۀ عواید و مخارج مملکتی داشت استنباط کردتوان تو روي آن می

همه گونه وسایل تشویق بازرگانی، تا آن اندازه . گذرگاهها، بنادر، و تمام منابع معدنی زیرزمینی به دولت تعلق داشت

ن و مقادیر و قیمتها به حکم قوانین معین شده شد؛ اوزا بازارهاي کاال حراست می. آمد که باقی مانده بود، فراهم می
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شد، در ماینتس پل بزرگی  ها و پلها ساخته و تعمیر می بود؛ عوارض تعدیل شده بود؛ جلو احتکار را گرفته بودند؛ جاده

براي داشتند؛ و در صدد احداث کانالی  کردند و آماده نگاه می بر روي رود راین ایجاد شده بود؛ کانالها را الیروبی می

پول ثابتی رایج شد، اما کمیابی طال . اتصال راین و دانوب و، از این طریق، پیوستن دریاي شمال به دریاي سیاه بودند

  .در فرانسه و انحطاط تجارت سبب شد که لیرة نقره جانشین سکۀ سولیدوس طالي قسطنطین شود

وي بر چهار جهت اصلی گذاشت تا به امروز باقی نیرو و اشتیاق پادشاه به کلیۀ شئون زندگی نفوذ کرد، نامهایی که 

براي کمک به مستمندان سازمان و روش خاصی بنا نهاد، و هزینۀ آن را از طریق بستن مالیات بر طبقۀ اشراف . است

از آنجا که تقریباً هیچ کس جز . و روحانیون تأمین کرد؛ و پس از این همه، گدایی را یکی از جرایم محسوب داشت

قادر به خواندن و نوشتن نبود، و شارلمانی از بیسوادي عامۀ مردم و فقدان تعلیم و تربیت در بین درجات  علماي دین

پاولوس . پایینتر روحانیون متوحش شده بود، علماي خارجی را دعوت کرد تا به احیاي آموزشگاههاي فرانسه بپردازند

اي که  دعوت کردند تا در مدرسه) 782(ین را از یورك دیاکونوس را با وعده و وعید از مونته آسینو آوردند و آلکو

، که یکی از )804 – 735(آلکوین . شارلمانی در قصر سلطنتی خود در آخن تأسیس کرده بود تدریس کنند

ساکسونها بود، در نزدیکی شهر یورك به دنیا آمد و در مکتبی که اسقف اگبرت در کلیساي جامع شهر دایر ساخته 

. در قرن هشتم میالدي بریتانیا و ایرلند از لحاظ فرهنگی بر فرانسه مقدم بودند. را تکمیل کردبود تحصیالت خود 

هنگامی که اوفا شاه مرشا آلکوین را به رسالت پیش شارلمانی فرستاد، شاه فرانکها از آن دانشمند تقاضا کرد که 

کردند و با زناکاري حرمت دیرها را  انه میانگلستان را مبدل به ویر«ها » دین«در این موقع که . همانجا مقیم شود

وي قاصدانی براي پیدا . گردد، دعوت شارلمانی را پذیرفت آلکوین، خوشحال از این که به وطن برنمی» بردند می

کردن کتاب استادان به انگلستان و دیگر جاها روانه کرد، و بزودي مکتب کاخ سلطنتی آخن یکی از مراکز فعال در 

ها، و اصالحات فرهنگی شد که در سراسر مملکت  برداري از روي دست نبشته تجدید نظر و نسخهتعلیم و تعلم، 

خود شارلمانی، همسرش لیوتگارد، پسران وي، دخترش ژیزل دبیر رسائل وي، اگینهارد، یکی از . گسترش یافت

شاگردان در فراگرفتن دانش بود مندترین  شارلمانی عالقه. ها، و جمعی دیگر از جمله شاگردان این مدرسه بودند راهبه

وي به تحصیل معانی بیان، جدل، و نجوم . و همان طور به کسب علم راغب شد که در کشورگشایی اهتمام داشت

در زیربالش «گوید که  کوششی ستایش آمیز در فرا گرفتن خط و رموز نوشتن مبذول داشت؛ اگینهارد می. پرداخت

فراغت دست خود را به کشیدن شکل الفبا عادت دهد، اما چون این کار را دیر هایی گذاشته بود تا هنگام  خود لوحه

شارلمانی با حدت تمام به فراگرفتن التینی پرداخت، ولی در دربار » .در زندگی آغاز کرده بود، جهدش بی توفیق ماند

هایی از اشعار اولیۀ  وي به تألیف یک دستور زبان آلمانی و نمونه. کرد خویش همچنان به زبان آلمانی صحبت می

.شعراي آلمانی زبان پرداخت

چون آلکوین پس از هشت سال تدریس در مدرسۀ سلطنتی خواستار زندگی در محیطی شد که کمتر هیجان داشته 

در آنجا آلکوین رهبانان را به تهیۀ ). 796(باشد، شارلمانی به اکراه او را به مقام رئیس دیر شهر تور منصوب کرد 

یحتر و دقیقتري از وولگات هیرونوموس، کتابهاي التینی علماي دین در صدر مسیحیت، و کتابهاي هاي صح نسخه

بسیاري از بهترین متون . کالسیک التینی تشویق کرد، و دیگر دیرها نیز این رویه را سرمشق خود قرار دادند

تمام آثار منظوم موجود  توان گفت که می. کالسیک ما نتیجۀ زحمات این قبیل نساخان دیرهاي قرن نهم است

هاي  التینی، به غیر از اشعار کاتولوس، تیبولوس، پروپرتیوس، و تقریباً کلیۀ آثار منثور التینی موجود، به جز نوشته

بسیاري از کتابهاي . وارو، تاسیت، و آپولیوس، به همت این قبیل راهبان عهد کارولنژیان براي ما محفوظ مانده است

اناجیل . جانشینان وي به دست هنرمندان بردباري که در دیرها مقیم بودند تذهیب یافت خطی دورة شارلمانی و
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ان خوردند، به همین تذهیب کار ، که بعداً امپراطوران آلمانی هنگام تاجگذاري به آن سوگند می»وین«معروف 

اي فرانکها فرمانی ، شارلمانی خطاب به تمامی اسقفها و رؤساي دیره787در  .تعلق داشت» مکتب کاخ سلطنتی«

بیان «و » زبان ناهنجار«وي در طی این فرمان، روحانیون را براي . »کاپیتولر کسب دانش«تاریخی صادر کرد به نام 

اي را تشویق به ایجاد مدارسی کرد تا در آنجاها افراد  آنان سرزنش کرد، و هر کلیساي جامع و صومعه» خالی از فضل

آیین نامه یا فرمان دیگري در تاریخ . انند، به یکسان، خواندن و نوشتن بیاموزندطبقۀ روحانی و مردمان عادي بتو

مراقبت باشند که میان پسران آزادمردان و سرفها تبعیضی قائل «ساخت تا  رؤساي این گونه مدارس را وادار می 789

تور زبان، موسیقی، و نشوند، تا آنکه همگی بتوانند به مدرسه آیند و بر روي نیمکتهاي یکسان بنشینند و دس

، تعلیمات پزشکی در نظر گرفته شد و حکم دیگري خرافات 805به موجب قانونی مورخ سال » .ریاضیات فرا گیرند

ایجاد مدارس فراوان زیر نظر کلیساها و دیرها در فرانسه و آلمان باختري نشانۀ آن است که . طبی را تقبیح کرد

هاي قلمرو حکومت دینی خویش  تئودولف، اسقف اورلئان، در تمامی حوزه. درخواستهاي شارلمانی بدون اثر نماند

دبستانی ساخت، کلیۀ کودکان را با آغوش باز به این آموزشگاهها پذیرفت، و آموزگاران کشیش را از گرفتن هر نوع 

در خالل . ریمخو اي منع کرد ـ در تاریخ این نخستین مورد است که ما به تعلیمات عمومی و مجانی برمی حق الزحمه

و سایر جاها به وجود آمد که تقریباً تمامی آنها   قرن نهم مدارس مهمی در تور، اوسر، پاویا، سن گال، فولدا، گان،

اي از محققان و فضال را از ایرلند، بریتانیا، و ایتالیا به  براي رفع کمبود معلم، شارلمانی عده. وابسته به دیرها بودند

.بر شالودة همین مدارس بود که بعداً دانشگاهها در اروپا پدید آمدند. سرزمین فرانسه دعوت کرد

احیاي دانش آموزي نهضتی بود مختص . با تمام این مراتب، نباید دربارة خصایص عقالنی این دوره مبالغه کنیم

و قرطبه وجود کودکان نه طبقۀ سالمندان، چنانکه در همان عهد، بخصوص در دارالعلمهایی مانند قسطنطنیه، بغداد، 

فقط . تألیفات رسمی آلکوین به طرز خفقان آوري کسالتبار است. این جنبش هیچ نویسندة بزرگی پدید نیاورد. داشت

توان استنباط کرد که این مرد فضل فروشی قلنبه گو نبود، بلکه  از روي مکاتبات خصوصی و اشعار پراکندة وي می

در این رنسانس کوتاه مدت، عدة زیادي به . پرهیزگاري سازش دهد توانست خوشبختی را با آدم رئوفی بود که می

اما . سرودن شعر پرداختند و شعرهاي اسقف اورلئان، تئودولف، با آنکه اهمیت بسزایی ندارند، در حد خود لطیفند

لش، تنها اثر جاویدان این عهد درخشان گالیایی زندگینامۀ ساده و موجز خود شارلمانی است به قلم دبیر رسای

اي از عبارات  این کتاب عیناً به سبک زندگانی قیصرها اثر سوئتونیوس نوشته شده و حتی نویسنده پاره. اگینهارد

اي که خود را از روي  با اینهمه، این گناه نویسنده. کتاب سوئتونیوس را برداشته و در مورد شارلمانی به کار برده است

با تمام . اغماض کردنی است» که چندان تبحري در زبان رومی ندارد«خواند و مدعی است  فروتنی آدمی بربري می

دار و دوست صمیمی خویش نمود،  اي بود، زیرا شارلمانی او را پیشکار و خزانه این اوصاف، اگینهارد قطعاً مرد با قریحه

  .و شاید هم نظارت و طراحی قسمت اعظم معماریهاي این دوران خالقۀ سلطنت را به او محول کرد

ر اینگلهایم و نایمگن کاخهایی براي امپراطور بنا شد، و در خود آخن، که پایتخت مطلوب شارلمانی بود، به اشارة او د

ها و بمبهاي جنگ  قصر و نمازخانۀ معروفی ساختند که از میان هزاران حادثۀ دهر محفوظ ماند تا آنکه بر اثر گلوله

انی ناشناس از روي کلیساي سان ویتاله واقع در راونا تقلید شد، از این کاخ، که به دست معمار. دوم جهانی ویران شد

نظر شکل و اسلوب شبیه ساختمانهاي بیزانسی و سوري بود؛ حاصل آن که کلیساي جامعی به سبک شرقی در دنیاي 

ز داخل بنا عبارت بود ا. شد رأس این ساختمان هشت ضعلی به گنبد مدوري منتهی می. مسیحیت غرب قد برافراشت

ها و درهایی  مزین بود به چراغهایی از طال و نقره، نرده«اي شکل که هر طبقه ردیفی از ستون داشت و  دو طبقۀ دایره

.، و موزائیک بسیار عالی روي سقف گنبد»هایی که از رم و راونا آورده بودند از برنز توپر، ستونها و تنوره
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ین حال وي کلیۀ امور دینی را زیر نظر گرفت و اصول عقاید در ع. العاده سخی بود شارلمانی نسبت به کلیسا فوق

قسمت اعظم مکاتبات . دینی و طبقۀ روحانی را وسیلۀ گسترش تعلیم و تربیت و وسیلۀ انجام امور حکومت قرار داد

مثل  ضمن عتاب نسبت به مأموران دولتی فاسد یا روحانیون دنیادار، مرتباً آیاتی از کتاب مقدس. وي دربارة دین بود

شود که تقدس وي را نوعی ریا براي مقاصد  شدت اظهارات وي مانع از آن می. شد سیل از زبان و قلم او جاري می

وي براي کمک به مسیحیانی که در کشورهاي خارجی دچار گرفتاري و محنت بودند وجوهی . سیاسی تصویر کرد

ورزید که در معامله با نفوس  مواره اصرار میداشت، و ضمن مذاکرات خویش با فرمانروایان مسلمان، ه ارسال می

در شوراها، مجالس، و دستگاه اداري وي اسقفها وظایف مهمی بر عهده داشتند، . مسیحی خود انصاف را رعایت کنند

کرد، باز هم خود را نایب خدا و ایشان را مأموران و عمال خویش  اما شارلمانی با اینکه مؤدبانه با آنها رفتار می

در حالی که . کرد ت و حتی در مسائل مربوط به اصول دین و اخالق، بی هیچ پروایی به آنها امر و نهی میدانس می

هر کشیشی مکلف بود کتباً به خود او . پاپها در مقام دفاع از تمثالپرستی بودند، شارلمانی این عمل را مذموم شمرد

هاي فراوان  به همان اندازه که براي پاپها هدیه. گیرد گزارش دهد که غسل تعمید چگونه در حوزة وي انجام می

به قلع و قمع گردنکشان در دیرها پرداخت، و دستور اکید داد که از   فرستاد، خطاب به ایشان امریه صادر کرد،

بین زنان تارك دنیا جلوگیري به عمل » روسپیگري، بدمستی، و طمعکاري«ها مراقبت شدید شود تا از  دیرهاي راهبه

، وي از طبقۀ روحانی مؤاخذه کرد که غرض دعوي آنها از ترك دنیا کدام 811اي به تاریخ  طی آیین نامهدر . آید

شوند تا بر دارایی  روز به روز به انواع وسایل متشبث می«؛ برخی از آنها »بینیم ما می«است، خاصه هنگامی که 

دهند، و گاه رستگاري اخروي را وسیلۀ  ر میخویش بیفزایند؛ گاه براي مقصدي آتش ابدي دوزخ را وسیلۀ هراس قرا

برند و وسیلۀ خسران بی  لوح را به یغما می سازند؛ به نام خداوند یا یکی از قدیسان، اموال مردم ساده تطمیع خود می

با اینهمه، شارلمانی طبقۀ روحانی را در داشتن محاکم خاص » .شوند پایان براي وارثان قانونی این قبیل مردمان می

آزاد گذاشت، مقرر داشت که یک دهم کلیۀ محصوالت ارضی را به کلیساها واگذارند، نظارت بر ازدواج و وصیت  خود

نامۀ افراد را به عهدة روحانیون محول کرد، و خودش دو سوم امالکش را طبق وصیت نامه به اسقف نشینهاي ملک 

چشمگیري به » تحف«رداخت مخارج مملکتی کرد که براي کمک به پ لکن گاهگاهی اسقفها را مکلف می. واگذاشت

  .خزانۀ سلطان تقدیم دارند

ها در تاریخ مملکتداري پدید  بر اثر این تشریک مساعی صمیمانه بین کلیسا و حکومت، یکی از درخشانترین نظریه

حرمت، خواست هم از حیثیت،  آمد، به عبارت دیگر قلمرو شارلمانی بدل به یک امپراطوري مقدس روم گردید که می

سالیانی دراز پاپها از تابعیت امپراطوري بیزانس، که نه . و ثبات امپراطوري، و هم از حکومت پاپی رم برخوردار باشد

دیدند که چگونه روز به روز بیشتر تحت  کرد، آزرده خاطر بودند و می داد و نه آنها را حمایتی می به آنها تأمینی می

این مسئله بر ما . شدند و به همین سبب از آزادي خویش هراسان می  گیرند، یانقیاد امپراطور در قسطنطنیه قرار م

پوشیده است که چه کسی به فکر افتاد پاپ را وادار کند که تاج بر سر شارلمانی بگذارد و لقب امپراطوري روم را به 

شاید ابتکار . کره کرده بودنداي مذا آلکوین، تئودولف، و دیگر نزدیکان پادشاه دربارة امکان چنین قضیه. او عطا کند

مشکالت بزرگی در راه اجراي چنین . عمل با آنها بود، یا شاید این فکر ابتدا به خاطر مشاوران پاپها خطور کرد

یکی اینکه شهریاران یونان را قبال امپراطور روم خوانده بودند و همه گونه حقوق تاریخی به این : اي وجود داشت نقشه

یگر آنکه کلیسا هیچ گونه قدرتی براي اعطا یا انتقال عنوان دارا نبود؛ و مشکل دیگر آن بود که عنوان تعلق داشت؛ د

دادن چنین عنوانی به یک حریف امپراطوري بیزانس ممکن بود جنگ عظیمی را بین شرق و غرب مسیحی تشدید 

کمکی ) 797(یونانی توسط ایرنه به تصاحب درآمدن تاج و تخت . کند، و اروپاي ویرانی را تحویل فاتحان اسالم دهد
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بود به حل این مشکل؛ زیرا اکنون بعضیها معتقد بودند که دیگر امپراطور یونانیی وجود ندارد، و عرصه به روي هر 

شد، بار دیگر در غرب  اگر این نقشۀ جسورانه به موقع عمل گذاشته می. کسی که مدعی چنین عنوانی باشد باز است

توانست به صورت یک جامعۀ نیرومند و متحد علیه  کرد، مسیحیت التینی می م مییک امپراطور رومی قد عل

و اروپاي بربري شده امکان داشت، به کمک  امپراطوري رو به تجزیۀ بیزانس و ساراسنهاي تهدید گر مقاومت ورزد، 

به ارث برد و بدان  هراس و سحر نام امپراطور، چندین قرن ظلمانی را پشت سر نهد و فرهنگ و تمدن دنیاي کهن را

.صبغۀ مسیحی بخشد

این پاپ محبوب تودة رومی نبود، زیرا وي را متهم به . ، لئو سوم را به مقام پاپی برگزیدند795دسامبر سال  26در 

مردم بر او شوریدند، با او بدرفتاري کردند، و در دیري  799آوریل  25در . دانستند اعمال خالف گوناگونی می

پادشاه با محبت او را به حضور . لئو سوم از حبس گریخت و در پادربورن به شارلمانی پناه برد. محبوسش ساختند

پذیرفت، تحت حمایت جمعی از سربازان مسلح او را به شهر رم بازگردانید، و مقرر داشت که سال بعد پاپ و کسانی 

، شارلمانی با کوکبۀ خویش قدم 800سال  ماه نوامبر 24در . داشتند در آنجا در محضر وي گردآیند که او را متهم می

در اول دسامبر مجلسی مرکب از فرانکها و رومیها موافقت کرد که اگر لئو به قید سوگند . به پایتخت تاریخی نهاد

لئو سوگند یاد کرد؛ و موجبات . اتهامات وارده را پس بگیرد  دهند، منکر خالفکاریهایی شود که به او نسبت می

در روز کریسمس، هنگامی که شارلمانی به رسم . کوهی به مناسبت عید میالد مسیح فراهم آمدبرگزاري جشن باش

پاتریکیوس رومانوس شنل کوتاهی بر تن و سندلی بر پا داشت و براي اداي فرایض در برابر محراب کلیساي سان 

حاضران که شاید . و بر سر پادشاه نهادپیترو زانو زده بود، لئو ناگاه تاج مرصعی را که از انظار پنهان بود بیرون آورد 

قبال به آنها دستور داده شده بود تا طبق شعایر باستانی به شیوة شوراي خلق روم تاجگذاري را تأیید کنند سه بار 

سر » !صلح که خدایش تاج خسروي بر سر نهاد ، امپراطور بزرگ رومیان، آورندة»آوگوستوس«درود بر «: فریاد زدند

خواند و سر عبودیت در حضورش خم » آوگوستوس«شارلمانی را با روغن مقدس تدهین کردند، پاپ او را امپراطور و 

.منحصر به امپراطور روم شرقی بود 476کرد، یعنی همان عملی را براي پادشاه فرانکها انجام داد که از تاریخ 

دانست لئو خیال تاج بر سر نهادن وي را  د را باور داریم، ظاهراً شارلمانی گفته است که اگر قبال میاگر قول اگینهار

شاید به طور کلی از این نقشه آگاه شده بود، اما از شتاب و شرایط اجراي آن متأسف . نهاد دارد، قدم به کلیسا نمی

ه است، زیرا این امر باب قرنها بحث و جدل بر سر شاید گرفتن تاج امپراطوري از دست پاپ او را خوش نیامد. بود

گشود؛ همچنین بعید نیست که شارلمانی به مشکالتی که با  حیثیت و قدرت نسبی بخشنده و گیرنده را می

از این تاریخ بود که بارها نامه و ایلچی به قسطنطنیه روانه کرد و در . اندیشید امپراطوري بیزانس در پیش داشت می

به ایرنه پیشنهاد ازدواج  802در . اي نکرد رت برآمد و تا مدت درازي از عنوان جدید خویش استفادهصدد رفع کدو

کرد تا مگر به این وسیله عناوین مشکوك طرفین صورت قانونی به خود گیرد، اما سقوط ایرنه از اریکۀ قدرت این 

ظامی بیزانس، با خلیفه هارون الرشید عقد شارلمانی براي جلوگیري از هر گونه حملۀ ن. نقشۀ دقیق را در هم ریخت

اتحادي بست و هارون، براي صحه گذاشتن به این اتحاد، کلید اماکن متبرکۀ مسیحی بیت المقدس را با چندین فیل 

شکنی با دستگاه خالفت   امپراطور روم شرقی، در مقام تالفی، امیر قرطبه را به بیعت. به عنوان هدیه نزد او فرستاد

امپراطور روم شرقی شارلمانی را شریک عنوان خود کرد، و شارلمانی نیز در عوض  812سرانجام در . داشتبغدادي وا

  .ونیز و ایتالیاي جنوبی را رسماً متعلق به امپراطوري بیزانس دانست
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ی را این تاجگذاري، از آنجا که اختیارات مدن. آمدهایی داشت که هزار سال به طول انجامید تاجگذاري شارلمانی پی

از این پس گرگوریوس هفتم و اینوکنتیوس . موکول به تأیید روحانی کرد، به دستگاه پاپی و اسقفها اقتدار بخشید

در رم روي داده بود، دستگاه روحانیت نیرومندتري را پی ریزي  800توانستند، به اتکاي وقایعی که در سال  سوم می

گر امراي سرکش نیز به اتکاي آنکه اکنون خلیفۀ خاص خدا شده بود نفوذ خود شارلمانی در برابر بارونها و دی. کنند

. اي تقویت کرد به عالوه، این نظریه را که حکومت پادشاهان موهبتی االهی است به طور گسترده. افزایش یافت

همچنین این امر به شقاق میان مسیحیت یونانی و التین کمک کرد؛ کلیساي یونان دیگر به هیچ وجه مایل به 

تمایل شارلمانی بر اینکه همچنان پایتخت . یروي از یک کلیساي رم که با امپراطوري رقیب بیزانس متحد باشد نبودپ

و نه در شهر رم، خود مؤید انتقال قدرت سیاسی از حوزة مدیترانه به ) چنانکه پاپ آرزومند بود(وي در آخن باشد 

تر از همه تاجگذاري شارلمانی هر چند از لحاظ نظري امپراطوري باال. اروپاي شمالی، و از اقوام التین به توتونها بود

شارلمانی و مشاوران وي قدرت جدید . مقدس روم را مسجل نساخت، عمال مایۀ استقرار یک چنین امپراطوري گردید

جدید را به منزلۀ احیاي اختیارات امپراطوري کهن پنداشتند، و فقط در زمان سلطنت اوتو اول بود که ویژگی رژیم 

را بر القاب خویش افزود، » مقدس«واژة ) ریش قرمز(که فردریک اول ملقب به بارباروسا  1155معلوم شد و در سال 

رویهمرفته، امپراطوري مقدس روم، علی رغم خطري که . براي نخستین بار عنوان امپراطوري مقدس رواج گرفت

رؤیایی بود از امنیت و صلح و اعادة نظم و تمدن در  اي بود عالی؛ متوجه آزادي فکر و آزادي رعایا ساخت، نظریه

.دنیایی که آن را از چنگال بربریت، تعدي، و جهل رهایی بخشیده بود

اینک ناگزیر بود . کرد تشریفات خاص امپراطوري اکنون شخص شارلمانی را در مواقع و موارد رسمی بسیار مقید می

نشان با سگکی از طال بپوشد، و تاجی زرین و مرصع بر سر نهد؛ و  هاي گلدوزي شده بر تن کند، کفشهایی جواهر جبه

اینها همه تشریفاتی بود . بایست به خاك افتند تا بر پا یا زانویش بوسه زنند یافتند می آنهایی که به حضورش بار می

ن روزها که هنوز لقب اما، به قول اگینهارد، آ. کرد که شارلمانی از بیزانس فرا گرفت، و بیزانس از تیسفون تقلید می

امپراطور بر خود ننهاده بود، لباسش چندان تفاوتی با لباس عادي فرانکها نداشت، به این معنی که نیم شلواري به پا و 

مچ پیچی که با بند . اي از حریر داشت پوشید که حاشیه اي پشمی می کرد و رویش نیم تنه پیراهنی از کتان به تن می

در زمستان کتی تنگ بر تن داشت که معموال از . پوشانید، و کفشهایش چرمی بود را می شد دو ساق پایش بسته می

متر بود و هیکلتش متناسب  1,9قدش بلندتر از . بست پوست سمور یا دله بود، و همیشه شمشیري بر پهلو می

همواره «ي داشت ا قیافه. مویی بور، چشمانی با روح، بینیی بزرگ، و سبیل داشت، اما ریش نداشت. قامتش بود

گرفت، از مستی نفرت داشت؛ علی رغم هر گونه سختی  در خوردن و نوشیدن راه اعتدال در پیش می» .شاهانه و موقر

رفت یا سواره به تمرینهاي بدنی  بیشتر اوقات به شکار می. یافت و سرما و گرما، هیچ خللی راه به سالمتیش نمی

بندرت خوان ضیافتی . هاي آبگرم آخن استحمام کند داشت در چشمهشناگر ماهري بود و دوست . پرداخت سخت می

مانند هر مرد بزرگی، براي وقت ارزش . داشت شنیدن موسیقی یا خواندن کتاب بر سر سفره را دوست می. گسترد می

  . قایل بود

پشت سکون و  .شنید داد و یا عرایض متقاضیان را می بامدادان، هنگام پوشیدن لباس یا کفش، اشخاص را بار می

. بست جاللش شور و نیرویی داشت که، به یاري فراستی مقرون به نهان بینی، آن را در راه هدفهاي خویش به کار می

صرف نکرد؛ حین اشتغال به این   تمام نیروي زندگیش را در راه تدارك اجراي جنگهایش، که از پنجاه فزونتر بود،

از اینکه بخشی از جهان . وم، قوانین، ادبیات، و االهیات نیز بذل توجه کردجنگها، با شور و حمیتی زوال ناپذیر به عل

خرافات را ناپسند . اي جهات، ذهنی مبتکر داشت از پاره. اي از دانش ناگشوده یا نامکشوف بماند ناراحت بود یا رشته
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را قبول داشت و دربارة  کرد، اما بسیاري از معجزات اساطیري شمرد، عمل طالعبینان و غیبگویان را تخطئه می می

این سادگی باطنی را محاسنی نیز بود، به این معنی که فکر و . کرد قدرت قانون در راه خیر یا ذکاوت مبالغه می

کرد،  هنگامی که سیاست اقتضا می. شود کالمش وضوح و صداقتی داشت که بندرت در میان مردان مملکت دیده می

با اینهمه، . ، و بویژه در کوششهاي خود براي اشاعۀ مسیحیت سنگدل بودتوانست آدمی بیرحم باشد شارلمانی می

هنگام . کرد، در دوستی صمیمی بود، و عشقهاي فراوانی داشت آدمی بسیار مهربان که از افتادگان دستگیري می

در نعت شهریار «تئودولف در قطعه شعري تحت عنوان . مرگ پسرانش و دخترش و پاپ هادرینوس گریه سر داد

هنگامی که از گرفتاریهاي روزانه باز . کند اش به طرز دلنشینی توصیف می دقایق حاالت امپراطور را در خانه» شارل

آورد، پسر دیگرش لویی  پسرش شارل رداي پدر را از تنش بیرون می. زنند می گردد، کودکانش دور او حلقه می

اسقف . آورند برایش نان، شراب، سیب، و گل می کشند و شش دخترش او را در آغوش می. کند شمشیرش را باز می

آلکوین در کنارش حاضر است تا دربارة مسائل ادبی با . آید تا با خواندن دعا بر سر سفره طلب برکت کند پیش می

. نهد اگینهارد کوچک اندام مثل موري درآمد و رفت است و کتابهاي قطوري را پیش روي وي می. وي بحث کند

گفت که تاب دوري  داشت و می مند بود که آنها را از خیال عروسی باز می ان خویش آن قدر عالقهشارلمانی به دختر

شارلمانی این . نامشروع شدند  دادند و صاحب چند بچۀ دخترانش با عشقهاي پنهانی خود را تسلی می. آنان را ندارد

ف، چهار زن را یکی بعد از دیگري به پذیرفت، زیرا خودش، به سنت مألوف اخال طبعی می گونه حوادث را با شوخ

نیروي حیاتی سرشارش او را در مقابل دلرباییهاي زنانه . حبالۀ نکاح درآورده بود و پنج همخوابه یا معشوقه داشت

وي از زنان و . دادند و زنهایش شراکت در وي را به حق انحصاري هر مرد دیگري ترجیح می کرد،  بسیار مفتون می

. خویش صاحب هجده فرزند شد که تنها هشت تن از آنها حاصل ازدواجهاي مشروع بودند هاي متعدد همخوابه

روحانیون دربار خود وي و مرکز حکومت پاپی در رم این گونه اخالقیات اسالمی این پادشاه مسیحی را از سر تساهل 

  .گرفتند نادیده می

طوري بیزانس که در جهان سفیدپوستان، جز اکنون وي در صدر امپراطوریی قرار داشت بمراتب عظیمتر از امپرا

اي را پیش  لکن هر گسترشی در مرز امپراطوري یا جهان علوم، مشکالت تازه. قلمرو خالفت عباسیان، از همه برتر بود

اروپاي باختري درصدد برآمده بود که با داخل کردن آلمانها در تمدن اروپایی، خود را از شر آنان محفوظ . کشد می

وایکینگها  800تا سال . اما اینک نوبت آن رسیده بود که آلمان را در برابر نورسها و اسالوها حراست کند. نگاه دارد

شارل با شتاب از رم . شده بودند) فریسالند(حکومتی در جوتلند تأسیس کرده مشغول دست اندازي بر کرانۀ فریزیا 

ها به تدارك ناوگان پرداخت، و در نقاط حساس  انهبه سمت شمال عزیمت کرد، در سواحل به ایجاد قالع و در رودخ

اما اندکی پس . ، پادشاه جوتلند بر فریزیا هجوم برد و شکست خورد810در سال . پادگانهایی را به مراقبت برگماشت

اي که رهبان سن گال نوشته است، شارلمانی، که در قصر خودش واقع در ناربون  از این واقعه، طبق روایت وقایعنامه

.یم بود، از مشاهدة ناوهاي دریازنان دانمارك در خلیج لیون سخت تکان خوردمق

کرد که بسیاري از نقاط امپراطوري بسیار پهناور او در آن  شارلمانی، شاید چون مانند دیوکلتیانوس پیش بینی می

لویی، و شارل ـ   تمامی قلمرو خویش را میان سه پسرش ـ پپن، 806واحد احتیاج به مواضع دفاعی دارد، در سال 

در گذشتند، و فقط لویی باقی ماند، و او هم چنان غرق در زهد بود که  811و شارل در  810اما پپن در . تقسیم کرد

میالدي، طبق تشریفاتی پرشکوه، لویی  813با اینمه، به سال . ظاهراً شایستگی حکومت بر دنیایی پرآشوب را نداشت

: ي ارتقا یافت و شارلمانی، شهریار پیرسال، زبان شکر به درگاه ایزدي گشود کهاز مقام پادشاهی به درجۀ امپراطور

سپاس بر تو اي پروردگار بزرگ که مرا توفیق مرحمت فرمودي تا با چشم خویش جلوس پسرم را بر اریکۀ خودم «
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عارض و به ذات گذرانید، تب شدیدي بر او  چهار ماه بعد، هنگامی که شارلمانی زمستان را در آخن می» .!ببینم

اما بعد از یک بیماري هفت روزه، در   وي براي معالجۀ خویش فقط به نوشیدن مایعات اکتفا کرد،. الجنب مبتال شد

جسدش را، در حالی که لباسهاي ). 814(چهل و هفتمین سال سلطنت، به سن هفتاد و دو سالگی درگذشت 

دیري نگذشت که تمامی جهان او . آخن به خاك سپردند امپراطوریش را تنش کرده بودند، زیر گنبد کلیساي جامع

، هنگامی که مرور زمان خاطرات 1165را به نام کارولوس ماگنوس، کارل در گروسه، شارلمانی خواندند؛ و در سال 

همخوابگانش را بکلی از اذهان مردمان سترده بود، کلیسایی که وي آن قدر صادقانه به خدمتش قیام کرده بود او را 

  .زمرة قدیسان محسوب داشتدر 

  زوال خاندان کارولنژیان – 3

اگر به سبب جنگها و . رنسانس کارولنژي یکی از چند دورة کوتاه درخشانی بود که اروپا در قرون تیرگی به خود دید

د، کفایتی جانشینان شارلمانی و هرج و مرج فئودالی خاوندها و کشمکش خانمان برانداز میان کلیسا و حکومت نبو بی

شد، امکان داشت که قرون تیرگی سه قرن پیش  و این مرافعات بیهوده مشوق هجوم نورمانها،مجارها، و ساراسنها نمی

جنبش کوتاه مدتی که پدید . یک مرد، یک دوران زندگی، استقرار تمدنی جدید را نتوانسته بود. از آبالر پایان یابد

اشراف تقریباً هیچ اعتنایی . ت عادي هیچ شرکتی در آن نداشترعی. آمد بیش از حد منحصر به طبقۀ روحانیون بود

در . به آن نکردند، و از میان این طبقه کسانی که حتی زحمت باسواد شدن را بر خود هموار کردند بسیار اندك بودند

بود که  وي به قدري روحانیون را ثروتمند کرده. از هم گسیختگی امپراطوري خود شارلمانی را هم باید مقصر دانست

چون دست تواناي خودش از کار برکنار شد، قدرت اسقفها بر نیروي امپراطوري چربید؛ وانگهی، شارلمانی به علل 

. نظامی و اداري ناگزیر شده بود که میزان استقالل دادگاهها و خاوندهاي ایالتی را تا حد خطرناکی افزایش دهد

طوري بود تابع وفاداري و درستی این اشراف گستاخ، و موکول مخارج حکومتی را که مجبور به کشیدن جور یک امپرا

وي مثل امپراطوران بیزانسی نتوانسته بود بوروکراسی متشکلی از . به درآمد متوسط زمینها و معادن خود کرده بود

ی که کارمندان کشوري ایجاد کند که فقط در برابر حکومت مرکزي مسئول باشند، یا بتوانند در مقابل تمام تغییرات

در عرض یک نسل بعد از مرگ . دهد، همچنان به رتق و فتق امور دولت ادامه دهند در دربار امپراطوري رخ می

را که وسیلۀ گسترش اقتدار او در کلیۀ ایاالت شده بود منحل کردند یا نادیده » سفراي پادشاه«شارلمانی، سازمان 

سلطنت شارلمانی در واقع شاهکار یک نابغه بود؛ این . افتندانگاشتند، و اعیان محلی سر از اطاعت حکومت مرکزي برت

اي به نمایش گذاشت که انحطاط اقتصادي بزرگترین صفت مشخص آن  سلطنت پیشرفت سیاسی را در عصر و ناحیه

.شد محسوب می

لویی لوپیو، : دان از آن جمله. اند بهترین معرف ماجراي این دوره است القابی که معاصران به جانشینان شارلمانی داده

). ابله(، و شارل سوم ملقب به لوسنپل )فربه(، لویی لوبگ، شارل سوم ملقب به لوگرو )کچل(شارل دوم ملقب به لوشو 

وتن، سلیم النفس، اي زیبا و قامتی بلند داشت؛ مردي بود فر مثل پدرش شارلمانی چهره) 840-814( لوپیرلویی 

از آنجا که زیر نظر کشیشان تربیت یافته و بزرگ . ناپذیري اهل مدارا بخشنده، و مثل یولیوس قیصر به طرز اصالح

فقط یک زن گرفت و . شد، تمام احکام اخالقی را که شارلمانی با چنان اعتدالی به کار بسته بود به جان گرامی شمرد

ان پدر و فاسقهاي خواهران خویش را از دربار بیرون کرد، و چون خواهرانش کلیۀ همخوابگ. همخوابه هیچ نداشت

وي به قول کشیشان اعتماد داشت و رهبانان را امر . ها زندانی کرد زبان به اعتراض گشودند، آنها را در دیرهاي راهبه

دید، در صدد جلوگیري  ي میعدالتی یا استثمار در هر مورد که بی. داد که طبق تعالیم فرقۀ بندیکتیان عمل کنند می
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دیدند وي همیشه  مردم متحیر بودند از اینکه می. کوشید که ستم یا خالفکاري دیگران را جبران کند آمد یا می برمی

.گیرد جانب ضعفا یا فقرا را می

قسیم دانست، امپراطوري خود را به چند مملکت پادشاهی ت از آنجا که وي خود را مکلف به رعایت سنن فرانکها می

از زن اولش سه پسر داشت ـ پپن اول، لوتار اول و لویی دوم . شد کرد که هر کدام به دست یکی از پسرانش اداره می

از زن دومش ژودیت صاحب پسر چهارمی شد که در . ـ که ما او را لودویگ خواهیم خواند) ژرمنی(ملقب به دردویچ 

اش  به این پسر تقریباً نظیر عشق وافر پدر یا مادر بزرگی به نوادهعالقۀ لویی . شود تاریخ از او به شارل کچل یاد می

. کرده بود ملغا کرد 817بود؛ و چون میل داشت که این پسر نیز از سهمی برخوردار شود، تقسیماتی را که در سال 

 سه پسر بزرگترش به این عمل پدر معترض شدند و به جنگ داخلی علیه وي پرداختند، که مدت هشت سال به

جماعت معدودي که ظاهراً نسبت به لویی . قاطبۀ اشراف و روحانیون از این شورش پشتیبانی کردند. طول انجامید

یکه و تنها گذاشتند ـ به همین سبب بعدها ) نزدیکی کولمار(وفادار مانده بودند او را در یک نبرد بحرانی در روتفلد 

ویی به معدودي از طرفداران خویش که هنوز دورش بودند امر ل. مشهور شد» وادي دروغها«این محل به لوگنفلد یا 

سه فرزند ارشد لویی سر ژودیت را تراشیدند ). 833(داد که براي حفظ جان او را ترك گویند، و تسلیم پسرانش شد 

کناره شارل جوان را در دیري زندانی ساختند، و به پدرشان حکم کردند که از مقام امپراطوري . و به زندانش افکندند

لویی مجبور شد در کلیسایی واقع در سواسون، در حالی که سی تن اسقف دورش را محاصره . بگیرد و علناً توبه کند

اي مویی به زمین افتد، و  کرده بودند، در مقابل پسر و جانشینش لوتار اول، خود را تا کمر عریان سازد، بر روي پارچه

کار  اي خاکستري که از آن مردم توبه  سپس جامه. با صداي بلند بخواندطوماري را که حاوي اعتراف وي به جرم بود 

از این تاریخ به بعد، در حالی که دودمان کارولنژیان . اي زندانی کردند بود بر تن کرد، و یک سال او را در صومعه

  .کردند دستخوش تجزیه و انقراض بود، جماعت متحدي از اسقفها بر فرانسه حکومت می

جمعی از اشراف و برخی از اسقفها به . لوتار با پدرش لویی کرد احساسات مردم را بر ضد وي برانگیخترفتاري که 

. در نتیجه جنگی میان خود فرزندان درگرفت. تقاضاهاي پی در پی ژودیت براي الغاي حکم خلع لویی لبیک گفتند

اش نشاندند و ژودیت و شارل را به آغوش وي  ریکهپپن و لودویگ پدر خود را از زندان آزاد کردند و بار دیگر او را بر ا

، )838(هنگامی که پپن درگذشت . لویی هیچ گونه انتقامی نگرفت، بلکه همه را عفو کرد). 834(بازگرداندند 

لودویگ، که از این تقسیم مجدد ناراضی بود، به ساکس هجوم . زمینهاي امپراطوري از نو میان سه برادر تقسیم شد

ر پیر باز به کارزار پرداخت و حمله را دفع کرد؛ اما، هنگام بازگشت، بر اثر هواي نامناسب بیمار شد و در امپراطو. برد

آخرین سخنانش پیامی بود براي عفو لودویگ و تقاضایی براي محافظت شارل و ). 840(نزدیکی اینگلهایم درگذشت 

  .زد ژودیت از لوتار که اکنون بر مسند امپراطور تکیه می

، و )841(سعی کرد شارل و لودویگ را دست نشاندة خویش گرداند، اما آن دو وي را در فونتنوا شکست دادند  لوتار

در ستراسبورگ سوگند وفاداري متقابلی یاد کردند که اکنون به عنوان کهنترین سند موجود به زبان فرانسه محفوظ 

راطوري شارلمانی را به سه قسمت تقسیم کردند که آن با لوتار پیمان وردن را امضا، و امپ 843است؛ با اینهمه، در 

سرزمینهاي بین راین و الب از آن لودویگ شد؛ . سه بخش تقریباً معادل کشورهاي جدید ایتالیا، آلمان، و فرانسه بود

قسمت اعظم فرانسه و مارك اسپانیایی به شارل تعلق گرفت؛ ایتالیا و سرزمینهاي میان حد خاوري راین و حد 

این سرزمینهاي غیر متجانس، که از خاك هلند تا پرووانس . ي رودهاي سکلت، سون، و رون به لوتار داده شدباختر

این سرزمینها هیچ . امتداد داشتند، به لوتاري رگنوم یا قلمرو لوتار، لوتارینگیا، لوترینگار، و باالخره لورن معروف شد
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ۀ کارزاري میان آلمان و فرانسه شدند؛ در طول تاریخ پس از گونه وحدت نژادي یا زبانی نداشتند و در نتیجه معرک

شد، گاهی این و زمانی آن بر خطۀ مزبور حکمران  جنگهاي خونینی که منجر به شکست یکی و پیروزي دیگري می

.بودند

در حین این جنگهاي داخلی پرخرج، که سبب تضعیف حکومت و نیروي انسانی و ثروت و روحیۀ اروپاي باختري 

د، قبایل توسعه یابندة اسکاندیناوي به صورت امواجی وحشیانه چنان خاك فرانسه را مورد تهاجم قرار دادند که ش می

در حالی که سوئدیها به قلمرو . گویی یورش آنها دنباله و مکمل غارت و وحشت مهاجران آلمانی چهار قرن قبل بود

ساختند،  آوردند، و دانمارکیها انگلستان را مسخر می ت میکردند، نروژیها جاي پایی در ایرلند به دس روسیه رخنه می

خوانیم شروع کردند به دست اندازي بر شهرهایی از  اي از اقوام اسکاندیناوي که ما آنها را نورس یا شمالیها می آمیزه

شکرکشیهاي بعد از مرگ لویی لوپیو، این حمالت بدل به ل. فرانسه که در کرانۀ دریاها و رودها قرار گرفته بودند

در قرن نهم و دهم، نورسها . عظیم با ناوگانی متجاوز از صد فروند شد که پاروزنهاي آنها همه مردمانی جنگاور بودند

، مهاجمان مزبور روان را غارت کردند و این عمل آغاز یک قرن 840در سال . چهل و هفت بار بر فرانسه هجوم بردند

 844در . به شهر نانت ریختند و اسقف را در محرابش به قتل رساندند 843در . حمالت مداوم بر خاك نورماندي بود

از راه رود سن روي به پاریس آوردند، اما، در برابر خراجی  845از طریق رود گارون خود را به تولوز رسانیدند، و در 

آوردند ـ  به رم هجوم میـ در حالی که ساراسنها  846در . پوند نقره، به آن شهر آسیبی وارد نیاورند 7‘000معادل 

بوردو را به محاصره  847در . نورسها فریزیا را تسخیر کردند، دوردرخت را سوزانیدند، و لیموژ را غارت کردند

دوباره شهر مزبور را محاصره و تسخیر کردند، دست به کشتار مردم و تاراج  848در . درآوردند، اما هجوم آنها دفع شد

در سالهاي بعد همین بال را به سر بووه، بایو، سن ـ لو، مو، اورو، و تور . شهر را سوزانیدنداموال آنها زدند، و آنگاه 

تاراج شد، آنگاه شاید  919و  903، 886، 872، 862 ،856، 853اگر در نظر داشته باشیم که شهر تور در . آوردند

مورد چپاول  861و بار دیگر در  856پاریس در . بتوان به میزان وحشت مردم این ناحیه از حمالت نورسها پی برد

در اورلئان و شارتر اسقفها به تدارك سپاه پرداختند و مهاجمان را عقب راندند . سوزانیده شد 865قرار گرفت و در 

، یک ناوگان نورسها از جبل طارق گذشت و 859در . دریازنان دانمارکی اورلئان را غارت کردند 856، اما در )855(

آنگاه از خلیج جنووا گذشت . د و به شهرهاي واقع در کنار رون، حتی تا واالنس در شمال، هجوم بردوارد مدیترانه ش

از آنجا که مهاجمان در مسیر خویش گاهگاهی به دژهاي داراي . و پیزا و دیگر شهرهاي ایتالیا را تاراج کرد

یرها و کلیساهاي بی محافظ را چپاول یا خوردند و از فتح آنها عاجز بودند، در عوض خزاین د استحکامات اشراف برمی

هاي آنها را می سوزانیدند، و گاهی کشیشان و راهبان را به قتل  کردند، اغلب این قبیل ابنیه و کتابخانه منهدم می

داشتند که  ضمن ادعیۀ خویش که توأم با شعایر مذهبی بود، دست به دعا برمی  در آن روزگار تیره، مردم،. رساندند می

اي با اقوام شمالی بودند، به سال  ساراسنها، که گویی دست اندرکار توطئه» !ها ما را از قهر نورسها رهایی بخشباراال«

آرل را تاراج  842ناحیۀ ریویراي فرانسه را به ویرانی کشیدند، در  820ساردنی و کرس را تسخیر کردند، و در  810

.دیترانه مسلط بودندبر قسمت اعظم سواحل فرانسوي م 972کردند، و تا سال 

کردند؟ خاوندها که خودشان مورد تهاجم قرار گرفته بودند  در طی این نیم قرن ویرانی، پادشاهان و خاوندها چه می

رسید  به هیچ وجه حاضر نبودند به یاري نواحی دیگر بشتابند و از این رو به تقاضاهایی که براي وحدت عمل می

گرم جنگهایی براي حفظ اراضی یا اریکۀ امپراطوري خویش بودند و گاهی پادشاهان سر. گفتند سرسري جواب می

هینکمار اسقف اعظم رنس آشکارا شارل کچل  859در . کردند اقوام نورس به دست اندازي بر سواحل رقیب خود می

کارلومان، و جانشینان شارل ـ لویی دوم لوبگ، لویی سوم، . ورزد را متهم کرد که در دفاع از خاك فرانسه کوتاهی می
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بر اثر . سلطنت کردند همه افارد بی کفایتی بودند به مراتب بدتر از خود شارل 888تا  877شارل فربه ـ که از 

تصادفات زمان و مرگ، تمامی قلمرو شارلمانی در دوران سلطنت شارل فربه دوباره متحد شد، و آن امپراطوري رو به 

نورسها نایمگن را متصرف شدند  880اما در . ۀ حیات خود مبارزه کندزوال فرصت دیگري به دست آورد تا براي ادام

پروم،   لیژ، کولونی، بن، 881و آتش زدند، و دو شهر کورتره و گان را بدل به پایگاههاي استواري براي خود کردند؛ در 

جنگید به قتل  می شهر تریر را گرفتند و اسقف اعظم آن شهر را که در رأس مدافعان 882و آخن را سوزانیدند؛ در 

آمین را متصرف شدند،  883در . رساندند؛ در همان سال رنس را تسخیر، و هینکمار را مجبور به فرار و مرگ کردند

روان را گرفتند، و با سپاهی  885در سال .پوند نقره از طرف شاه کارلومان آنجا را ترك کردند 12‘000اما با دریافت 

حاکم شهر، کنت اودو یا اود، به اتفاق . د کشتی سوار بودند رو به پاریس آوردندمرکب از سی هزار نفر که بر هفتص

پاریس سیزده ماه در محاصره بود و دالوران آن . اسقف گوزلن در رأس سپاهیان فرانسوي دلیرانه مقاومت ورزیدند

پوند  700اریس بشتابد سرانجام شارل فربه به جاي آنکه به کمک پ. شهر دوازده بار در صدد دفع مهاجمان برآمدند

نقره براي مهاجمان فرستاد و به آنها اجازه داد که ناوگان خود را در رود سن به سمت باال حرکت دهند و زمستان را 

. خواستند آنجا را غارت کردند جنگجویان نورس خود را به آن محل رسانیدند و آن طور که می. در بورگونی بگذرانند

کنت اودو را به مقام سلطنت فرانسه برگزیدند، و پاریس، که . درگذشت 888و در سال شارل از مقام خویش خلع شد 

.اینک ارزش سوق الجیشی آن به ثبوت رسیده بود، مقر حکومت گردید

، جانشین اودو، نواحی سن و سون را حراست کرد، اما هیچ اقدامی براي جلوگیري چپاولهاي )923 -  898(شارل ابله 

وي نواحی روان، لیزیو، و اورو را که در دست نورمانها بود به یکی  911در . رانسه به عمل نیاوردنورس و دیگر نقاط ف

از سرکردگان عشایر آن قوم موسوم به رولف یا رولو واگذار کرد؛ نورمانها راضی شدند که او را شاهنشاه خود دانسته 

رولو با غسل تعمید موافقت کرد و . خندیدند او میبه رسم فئودال با وي بیعت کنند؛ اما حین اجراي این تشریفات به 

به این نحو بود که . مردم نیز مسیحیت را پذیرفتند و بتدریج به کار کشاورزي و رعایت مظاهر تمدن راغب شدند

  .نورماندي، به عنوان فتحی براي نورسها در فرانسه، قدم به عرصۀ وجود نهاد

کرده بود؛ چه از این پس خود نورمانها راه مهاجمان را به رود سن سد  سلطان ابله حداقل براي پاریس راه حلی پیدا

 919شارتر را غارت کردند، در  911در . اما در دیگر نقاط فرانسه هجومهاي نورس همچنان ادامه یافت. کردند می

تقریباً همزمان با این . نواحی آرتوا و بووه مورد تاراج قرار گرفتند 924آکیتن و اوورنی چپاول شد؛ و در  923آنژه، در 

به خاك بورگونی رسیدند، بی هیچ  917حوادث، مجارها، که آلمان جنوبی را معرض تاخت و تاز قرار داده بودند، در 

، مانند )937(مانعی بارها از مرز فرانسه گذشتند، دیرهاي نزدیک رنس و سانس را غارت کردند و آتش زدند 

، و با خیالی )954(و رنس را سوزانیدند   هاي کامبره، الن، ، حومه)951(هاي ملخ گرسنه از آکیتن گذشتند  دسته

شالودة نظم اجتماعی فرانسه بر اثر این ضربات مکرر نورس و هون . راحت اموال مردم بورگونی را به یغما بردند

در  909در وضع ناگوار فرانسه از خالل ضجۀ شوراي عالی روحانیون که . نزدیک بود به کلی از هم گسیخته شود

  :تروسل تشکیل شد بخوبی پیدا است

همچنانکه آدمیان نخستین ..  . .اند، دیرها ویران و سوخته، مملکت خالی از دیار شده است شهرها از سکنه خالی شده

زند که در نظر خودش نیکوست، و قوانین را  اکنون نیز هر کس به کاري دست می …کردند  بدون قانون زیست می

کند؛ جهان ماالمال از تعدي بر مسکینان و  توانا بر ناتوان ستم می..  . .شمرد االهی یا بشري حقیر می اعم از قوانین

  . بلعند افراد بشر مثل ماهیهاي دریا یکدیگر را می …. یغماي اموال روحانیون است
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بودند صاحب حسن آخرین پادشاهان سلسلۀ کارولنژیان ـ لویی چهارم، لوتر چهارم، و لویی پنجم ـ همگی افرادي 

هنگامی که لویی پنجم . نیت، اما هیچ کدام آن قدرتی را که الزمه ایجاد نظم در میان این آشوب عمومی بود نداشتند

، اشراف و کشیشهاي درجه اول فرانسه درصدد برآمدند پادشاه کشور را از میان دودمان )987(بدون وارثی درگذشت 

) نیرومند(ن اخالف یک مارکی نوستریا یافتند، و جالب آنکه وي روبر لوفور چنین شخصی را در میا. دیگري برگزینند

نوادة همین روبر لوفور موسوم به . کنت اودویی که پاریس را نجات داده بود فرزند این روبر بود). 866فتـ (نام داشت 

سن، و لوار را به عنوان قلمرو از راه خرید زمینها یا جنگ، تقریباً تمام ناحیۀ بین نورماندي، ) 956فتـ (اوگ بزرگ 

در این تاریخ که اشراف و . فئودال خویش تصاحب کرده ثروت و قدرتی به هم زده بود بمراتب فزونتر از پادشاهان

گشتند، و فرزند اوگ بزرگ موسوم به اوگ کاپه ثروت، قدرت، و ظاهراً لیاقت به دست  اسقفها به دنبال پادشاهی می

آدالبرو اسقف اعظم، به راهنمایی ژربر، آن محقق باریک بین، اوگ کاپه را . در به ارث برده بودآوردن این هر دو را از پ

و به این ترتیب ) 987(اوگ کاپه را به اتفاق آرا به مقام پادشاهی برگزیدند . به عنوان پادشاه فرانسه معرفی کرد

مستقیم، تا بروز انقالب کبیر بر فرانسه  سلسلۀ کاپسینها آغاز شد که، از طریق منسوبین مستقیم یا بستگان غیر

.کردند حکومت می

  1066 -  814: ادبیات و هنر – 4

خواهیم تمامی این  کنیم؛ چون می شاید ما دربارة خرابیهایی که از هجومهاي اقوام نورس و مجار ناشی شد مبالغه می

گنجانیم، طبیعتاً تصویر این بخش از زندگانی  یتاخت و تازها را به ایجاز بیان کنیم و بنابر این آنها را در یک صفحه م

در طی این . شود، در صورتی که این زندگی گهگاه از امنیت و صلح نیز برخوردار بوده است مردم بیش از حد تیره می

. قرن وحشتناك، یعنی قرن نهم، ساختن دیرها همچنان ادامه یافت و اغلب همین دیرها مرکز صنایع فعال بودند

کولونی و ماینتس بازرگانی . رغم مهاجمات و آتشسوزیها، به سبب داد و ستد با بریتانیا نیرومندتر شدروان، علی 

حوزة راین را در اختیار خود داشتند، و در فالندر مراکز تجارتی و صنعتی ثروتمندي درگان، ایپر، لیل، دوئه، آراس، 

  .تورنه، دینان، کامبره، لیژ، و واالنسین ظهور کردند

شک بسیاري  هاي دیرها لطمات فاجعه آمیزي دید، و بی هجومهاي نورسها و مجارها، گنجینۀ باستانی کتابخانهدر طی 

در دیرها یا . از کلیساهایی که طبق فرمان شارلمانی مدارسی تأسیس کرده بودند ضمن این حوادث ویران شدند

رنس، کوربی، فلوري، سن ـ دنی، تور، بوبیو، مونته کلیساهاي فولدا، لورش، رایشنو، ماینتس، تریر، کولونی، لیژ، الن، 

دیر بندیکتیان در سن گال به خاطر نویسندگان و همچنین به خاطر . ها بر جا ماندند کتابخانه …کاسینو، سن گال و 

به ساختن سرودهاي مذهبی عالی، و ) 912 -  840) (الکن(در اینجا نوتکر بالبولوس . مدرسه و کتابهایش شهره بود

به ترجمۀ آثار ) 1022 -  950(، )لب کلفت(در همین جا نوتکر البئو . ش کتاب وقایعنامۀ راهب سن گال پرداختنگار

ها، که در زمرة نخستین آثار منثور  این ترجمه. بوئتیوس، ارسطو، و سایر کتابهاي کالسیک به زبان آلمانی دست زد

.دآلمانی است، به تسجیل اشکال و قواعد آن زبان جدید کمک کر

حتی در فرانسه که دستخوش حمله و غارت بود هم این گونه مدارس متعلق به دیرها، با مشعل دانش، این قرون 

اي عمومی در پاریس افتتاح کرد؛ و در قرن  میالدي مدرسه 900رمی اوسري در سال . ساختند تیرگی را روشن می

اي به همت اسقف  در شارتر مدرسه 1006ل در حدود سا. دهم مدارسی در اوسر، کوربی، رنس، و لیژ تأسیس شد

ایجاد شد که قبل از آبالر آوازة شهرتش به عنوان مهمترین آموزشگاه در تمامی خاك فرانسه ) 1028-960(فولبر 
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تعلیمات علوم طبیعی، پزشکی، » سقراط ارجمند«در این مکتب بود که فولبر یا، به قول شاگردانش، . پیچیده بود

اسقف فولبر مردي بود بغایت با . چنین االهیات، کتاب مقدس، و آداب نماز را بنیاد نهادادبیات کالسیک، و هم

تا قبل از پایان قرن دهم دانشوران بزرگی مثل جان آو سالزبري، . اخالص، صبور مانند قدیسین، و بی اندازه خیرخواه

ضمناً مکتب کاخ سلطنتی که از . رده بودندویلیام کانشی، برانژه دو تور، و ژیلبر دوال پوره در این مدرسه کسب علم ک

تأسیسات شارلمانی بود مدتی در کومپینی و زمانی در الن به تشویق و حمایت شارل کچل به اوج شکوه و افتخار 

  .خود رسید

در میان . ، شارل جماعت مختلفی از دانشوران ایرلندي و انگلیسی را به این مکتب کاخ سلطنتی دعوت کرد845در 

باکترین متفکران قرون وسطی دانست، مردي که  دانشمندي بود که باید وي را یکی از مبتکرترین و بی این گروه

نام این مرد از دو سو . برد را حتی بر قرن دهم میالدي در هالۀ تردید فرو می» دوران تیره«وجودش اطالق عنوان 

در این کتاب از این پس ما به ) ،»ارینلد در جان ایرلندي، متو«(یوهانس سکوتوس اریوگنا : معرف اصل و تبارش بود

گرچه ظاهراً به طبقۀ روحانیون تعلق   وي،. طور مختصر با ضبط انگلیسی اسمش یعنی اریجینا از او یاد خواهیم کرد

. گو از شیفتگان افالطون و آثار کالسیک، و نسبتاً بذله نداشت، مردي بود با معلومات گسترده، استاد در زبان یونانی،

گویند که زمانی  داستانی از وي نقل شده است که به جهاتی باید آن را از ابداعات ادباي آن عهد محسوب داشت؛ می

 Quid distat inter Sottum et: پادشاه از وي پرسید: بر سر یک میز مشغول صرف غذا با شارل کچل بود

Scotum? » جان پاسخ » میان یک سفیه و یک ایرلندي چیست؟) یا به عبارت تحت اللفظی، حد فاصل(وجه تمایز

. برد کرد، و شاید از بدعتهاي او لذت می مند بود، به جلسات درسش توجه می با اینهمه شارل به او عالقه» میز«: داد

و تلویحاً در اینکه نان مطهر . کرد تعبیر می کتاب جان در موضوع آیین قربانی مقدس این آیین را تشریفاتی نمادین

هنگامی که یک رهبان آلمانی به نام گوتشالک ضمن . بدل به جسم و شراب بدل به خون مسیح شود تردید داشت

کرد و بنابراین ارادة آزاد بشري را  تعالیم خویش مردم را به قبول اصالت سرنوشت ازلی یا تقدیر مطلق دعوت می

در نتیجه، محقق . اعظم هینکمار از اریجینا تقاضا کرد که جوابی به استدالالت آن رهبان بنویسد شد، اسقف منکر می

تألیف کرد که سرآغاز بحث آن رسالۀ ستایش انگیزي ) 851حد (اي تحت عنون در حکم تقدیر االهی  ایرلندي، رساله

شود، مالحظه  ف علت کلیۀ چیزها میآید و جویاي کش هنگامی که شخص جداً در صدد تحقیق برمی«: از فلسفه بود

اي پرهیزکارانه و کامل در آن علم و انضباطی نهفته است که  اي براي رسیدن به آموزه خواهد کرد که هر وسیله

در واقع این کتاب منکر تقدیر شد و گفت که اراده در مورد خدا و بشر هر دو آزاد » .اند یونانیان آن را فلسفه نام نهاده

این پاسخ از گفتۀ . بایستی علت آن باشد د به وجود شر آگاه نیست، زیرا اگر آگاه بود خودش میاست؛ و خداون

. آن را مطرود شمرد 859و  855آمیزتر بود، و از این رو دو شوراي کلیسایی در تاریخهاي  گوتشالک بمراتب بدعت

.حمایت کردگوتشالک را تا هنگام مرگ در دیري محبوس ساختند، اما پادشاه از اریجینا 

دست نبشتۀ کتابی را به زبان یونانی نزد لویی لوپیو فرستاده بود تحت ) الکن(امپراطور بیزانس میخائیل دوم  824در 

لویی . دانستند عنوان سلسله مراتب آسمانی که مسیحیان ارتدوکس آن را منسوب به دیونوسیوس آریوپاگوسی می

فرستاد، اما هیچ یک از رهبانان آن دیر قادر به ترجمۀ یونانی آن لوپیو این دست نبشته را به صومعۀ سن ـ دنی 

ترجمۀ این کتاب آن محقق . در این تاریخ، به تقاضاي پادشاه، اریجینا کمر به انجام این مهم بست. کتاب نبودند

تثبیت کرد، ایرلندي را سخت تحت تأثیر قرار داد، و در االهیات غیررسمی تصویر نوافالطونی از کاینات را دوباره 

شود، و بآهستگی  بدین مضمون که این کاینات، در طی مراحل و درجات نزولی کمال، از خداوند منبعث یا صادر می

  .گردد از طریق درجات مختلف به الوهیت بازمی
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این کتاب . را تشکیل داد) 867(این ترجمۀ باال، اصل نظریۀ شاهکار خود جان اریجینا موسوم به در تقسیم طبیعت 

کوشید تا االهیات و مکاشفه را تابع عقل سازد، و  ر دنیایی پر از اراجیف، و دو قرن قبل از آبالر، با شهامت تمام مید

جان قبول دارد که کتاب مقدس سند معتبري است، اما اعتقاد . میان مسیحیت و حکمت یونانی سازشی برقرار کند

کمک استدالل، یعنی معموال از طریق نمادگرایی و تمثیل دارد که چون اغلب معنی آن مبهم است، باید آن را به 

. شود گیرد، اما عقل هرگز از سندیت ناشی نمی سندیت گاهی از عقل سرچشمه می«: گوید در این باب می. تفسیر کرد

 ولی از آنجا که تعلق واقعی بر قدرت. رسد زیرا هرگونه سندیتی که تعقل واقعی بر آن صحه نگذارد، سست به نظر می

..  .ما نباید نظریات پاپها را تقریر کنیم » «.خودش متکی است، به هیچ گونه سندیتی براي تأیید خود احتیاج ندارد

مگر آنکه این عمل براي تحکیم مباحثات، در نظر کسانی ضرورت داشته باشد که در تعقل مهارتی ندارند، و بیشتر در 

ها دال بر آن است که در این دوره نطفۀ عصر  این گفته» .ت عقالنیشوند تا در برابر استدالال مقابل سندیت تسلیم می

  .کرد خرد در زهدان عصر ایمان حیات تکاملی خود را آغاز می

کند، و غرضش عبارت است  اطالق می» تمامی چیزهایی که وجود دارند و وجود ندارند«را بر » طبیعت«اریجینا لفظ 

آنکه خالق ) 1  :کند وي طبیعت را به چهار نوع هستی تقسیم می. ها اندیشه از جمیع اشیا، فرایندها، اصول، علتها، و

کند ـ و از این قبیل است علل  آنکه مخلوق است و خلق می) 2است اما مخلوق نیست ـ یعنی واجب الوجود؛ 

صی آفریده مثل افالطونی، لوگوس، که به برکت اثر آنها دنیاي اشیاي بخصو  هاي اصلی خلقت، نخستین، اصول، نمونه

آنکه نه ) 4کند ـ و آن دنیاي اشیاي بخصوصی است که مذکور افتاد؛ و  آنکه مخلوق است و خلق نمی) 3شده است؛ 

از آنجا که خداوند صانع همه چیز است و . خالق است و نه مخلوق ـ خدایی که مرجع جاذب و نهایی کلیۀ اشیاست

آفرینش به مرور زمان حادث نشده است، زیرا قبول . داستدر همه چیز جا دارد، پس هر چه واقعاً موجود است خ

گویند خداوند همه چیز را آفرید، تنها  هنگامی که به ما می«. چنین حکمی تلویحاً دال بر تبدلی در وجود خداست

مطلبی که از این گفته باید درك کنیم آن است که خداوند در همه چیز حاضر است، به بیان دیگر ذات همه چیز 

شود؛ به همین طریق، پی بردن به جوهر سري  اي حاصل نمی درك ذات خداوند به کمک هیچ قوة مدرکه» «.خداست

» کنیم فقط عرضهاست نه جوهرها آنچه ما درك می. هر چیزي که به دست وي خلق شده است نیز میسر نتواند بود

ول اشیا ذاتی خود اشیا نیستند، بلکه به کیفیات معق. ـ یا چنانکه بعداً کانت در فلسفۀ خود گفته، فنومن، نه نومن

گزیند،  ورزد، برمی کند، محبت می گویند خداوند اراده می هنگامی که می«.شوند وسیلۀ اشکال تصور ما ایجاد می

هیچ چیز نباید به خیال ما خطور کند جز آنکه جوهر و قدرت بیچونش را در قالب الفاظی بیان ..  .شنود،  بیند، می می

  تا مبادا مسیحی واقعی و پرهیزکار دربارة«) یعنی موافق با طبیعت هستند(» با ما همطبعی دارند کنند که می

به » .لوح جرئت گفتن چیزي را دربارة وي نداشته باشد آفریدگار مهر خموشی بر لب زند و براي راهنمایی مردم ساده

. وي نه مذکر است و نه مؤنث. انند جایز استکار بردن عنوان مذکر یا مؤنث دربارة آفریدگار فقط براي مقصودي هم

را عقل کلی که همۀ موجودات طبق آن خلق یا اداره » پسر«را مادة خالقه یا جوهر تمام موجودات، » پدر«اگر لفظ 

را به منزلۀ حیات یا نیروي زیست آفرینش بدانیم، آنگاه ممکن است خدا را به عنوان اقانیم » القدس روح«اند، و  شده

دوزخ عبارت است از . بهشت و دوزخ اماکن بخصوصی نیستند بلکه حاالت نفس هستند. ه در تصور آوریمسه گان

است که در همۀ موجودات بر نفس طیب ) تصور الهوت(نکبت گناه، و بهشت نیکبختی فضیلت و جذبۀ دیدار االهی 

: تمام موجودات جاودانیند. اشدبهشت عدن حالتی است از نفس، نه مکانی که بر روي زمین واقع ب. کند تجلی می

اي که از آن فیضان کرده  جانوران نیز مانند آدمیزادگان ارواحی دارند که بعد از مرگ به سوي خداوند یا روح خالقه
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کند، و جزر  تمامی تاریخ عبارت است از جریان عظیمی از خلقت که از منبع اصلی فیضان می. کنند بودند رجعت می

.راند پذیري که سرانجام همه چیز را به سوي خدا بازپس میو مد درونی مقاومت نا

اند، آن هم در اعصار روشنگري، که افکار فلسفی آنها بمراتب از این همه  البته کسانی قدم به عرصۀ وجود نهاده

وس پاپ قدیس نیکوال 865در . شمرد ها را ماالمال از زندقه و کفر می اما کلیسا بحق این فلسفه. تر بوده است سخت

اول از شارل کچل تقاضا کرد یا اریجینا را براي محاکمه به رم بفرستد و یا او را از مکتب کاخ سلطنتی اخراج کند 

ویلیام آو ممزبري . ما از نتیجۀ این ماجرا اطالعی نداریم» .تا دیگر نتواند به آنان که در طلب نان هستند زهر بخوراند«

اند، بدنش با قلمهاي آهنین  نگلستان و دیر ما آمد و، چنانکه نقل کردهیوهانس سکوتوس به ا«کند که  حکایت می

شاید این حکایت رؤیاي دلخواه . و بر اثر این حادثه جان سپرد» خواندند سوراخ شد کودکانی که زیر نظرش درس می

ریات اریجینا بودند، حکمایی مانند ژربر، آبالر، و ژیلبر دوال پوره همگی مخفیانه تحت نفوذ نظ. یکی از شاگردان بود

هنگامی که در قرن سیزدهم کتابش را . اما عقاید این مرد اغلب در میان هرج و مرج و ظلمت عصر فراموش شده بود

آن را تقبیح کرد و پاپ هونوریوس سوم دستور داد تا کلیۀ ) 1225(از زوایاي فراموشی بیرون آوردند، شوراي سانس 

.ر آنجا بسوزانندهاي آن را به رم بفرستند و د نسخه

علی رغم نمونۀ ابداعی شارلمانی، فرانسویان همچنان کلیساهاي خود . زد در این قرون پرآشوب هنر فرانسه در جا می

، گولییلمو دو لپیانو، رهبان و معمار ایتالیایی، به ریاست دیر 996در حدود . ساختند را به اسلوب باسیلیکایی می

خص مقدار زیادي از طرحهاي سبک لومبارد و رمانسک را با خود به فرانسه آورد، این ش. نورمان در فکان منصوب شد

، 1042در سال ). 1067 – 1045(و ظاهراً شاگردان وي بودند که دیر عظیم ژومیژ را به سبک رمانسک ساختند 

ه محفل روشنفکري ایتالیایی دیگري موسوم به النفرانک وارد صومعۀ نورمانها در بک شد و دیري نگذشت که آنجا را ب

آوردند چنان زیاد بود که ساختن ابنیۀ  عدة شاگردانی که از اطراف و اکناف به این دیر روي می. فعالی بدل کرد

النفرانک به طرح این عمارات پرداخت و شاید در این امر از بعضی افرادي که تبحر زیادتري . جدیدي الزم آمده بود

در کان » صومعۀ مردان«برپا کرد امروزه یک خشت به جاي نمانده است؛ اما  اي که او از ابنیه. داشتند کمک گرفت

شاهد پابرجایی از سبک نیرومند رومانسکی است که به همت النفرانک و پیروان وي در نورماندي ) 1081 - 1077(

  .پدید آمد

عهد، آنها را با  در قرن یازدهم، در سراسر خاك فرانسه و فالندر، کلیساهاي جدیدي ساخته شد و هنرمندان

شارلمانی دستور داده بود که اندرون کلیساها باید براي آموزش . سازي آراستند نقاشیهاي دیواري، موزائیکها، و پیکره

مؤمنان نقاشی شود، کاخهاي خودوي در آخن و اینگلهایم با فرسکوهایی مزین بود، و بیشک در تزیین بسیاري از 

از بین  1944آخرین قطعات فرسکوهاي کاخ آخن در سال . ید قرار گرفتندکلیساها کاخهاي شارلمانی مورد تقل

این نقاشیها . اند رفتند؛ اما نقاشیهاي دیواري نظیر آن هنوز بر روي دیوارهاي کلیساي سن ژرمن در اوسر به جا مانده

در دورة سلطنت . وتندرفته، تنها در اندازه متفا هاي خطی آن عهد به کار می با سبک و نقشهایی که در تذهیب نسخه

شارل کچل، رهبانان شهر تور کتاب مقدس بزرگی را با دست نوشتند و تذهیب کردند و آن را به پادشاه هدیه دادند؛ 

شوند مقام نخست را  این کتاب اکنون در میان کتب مقدس خطی التینی که در کتابخانۀ ملی پاریس نگاهداري می

بمراتب زیباتر است، در همین عهد به دست رهبانان تور فراهم آمد، در طی  انجیل لوتر هم، که از این کتاب. دارد

این کتاب مشتمل است بر . همین قرن نهم میالدي بود که رهبانان رنس کتاب دعاي معروف اوترشت را تهیه کردند

ران مختلف و انواع ورق پوست گوساله حاوي مزامیر و اعتقادنامۀ حواریون، داراي تصاویر زنده و با روحی از جانو 108
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در این تصاویر با روح، واقع گرایی نیرومندي پیکرهاي خشک و بیروح و متعارفی را که . هاي گوناگون ابزارها و پیشه

.دهد زمانی از ویژگیهاي هنر مینیاتور بود تغییر شکل می

  1066 -  987: اعتالي دوکها – 5

اي درآمده بود که دیگر  اینک به صورت کشور جداگانه) 996 – 987(اي که اوگ کاپه بر آن حکمفرما بود  فرانسه

سروري امپراطوري مقدس روم را قبول نداشت؛ وحدت سراسر اروپاي غربی که به دست شارلمانی انجام شده بود، جز 

ز اي نبود که ما امرو اما فرانسۀ اوگ کاپه فرانسه. مدتی کوتاه تحت فرمانروایی ناپلئون و هیتلر، دیگر اعاده نیافت

آکیتن و بورگونی واقعاً دو دوك نشین مستقل بودند، و لورن تا هفت قرن خود را جزیی از خاك آلمان . شناسیم می

ناحیۀ شمال خاوري فرانسه بیشتر جنبۀ فالندري داشت : اي بود از لحاظ نژاد و زبان نامتجانس این فرانسه. دانست می

؛ نورماندي از نظر نژاد و زبان نورس بود؛ مردم برتانی از سلتها تا فرانسوي، و تا حدود زیادي با آلمان همخون بود

بودند، با دیگران آمیزشی نداشتند، و زیر نفوذ مهاجران بریتانیایی قرار داشتند؛ پرووانس هنوز از لحاظ اصل و زبان 

از لحاظ فنی زیر  شد؛ فرانسۀ نزدیک پیرنه جنبۀ گوتیک داشت؛ کاتالونیا با آنکه گل ـ رومی محسوب می» ایالت«یک 

رود لوار فرانسه را به دو ناحیه تقسیم . نفوذ پادشاهی فرانسه قرار داشت، در واقع گوت ـ آلونیا یعنی گوت نشین بود

امر خطیري که پادشاهی فرانسه در پیش داشت این بود که این . کرد که از لحاظ زبان و فرهنگ متفاوت بودند می

انجام این مهم هشتصد سال طول . ده دوازده قوم مختلف ملت واحدي بسازد ملتهاي ناهمگون را متحد کند و از

  .کشید می

اوگ کاپه براي رفع هر گونه شک و احتمال اختالف در موضوع جانشینی خویش، در نخستین سال سلطنت خویش، 

روبر دوم، ملقب . وسایل تاجگذاري پسر خود روبر را فراهم ساخته، و وي را در ادارة مملکت با خود شریک کرده بود

اند ـ شاید از آن جهت که از حشمت جنگ  لقب داده» پادشاهی میانه«را ) 1031 -  996) (پرهیزکار(به لوپیو 

دوم، ملقب به ) هاینریش(مثال هنگامی که بر سر مرزهاي مملکت با امپراطور آلمان هانري . ورزید اجتناب می

هایی با وي رد و بدل کرد، و به توافقی دوستانه  مالقاتی گذاشت، هدیهاختالف پیدا کرد، با او قرار ) قدیس(درهایلیگ 

روبر، مانند لویی نهم، هانري چهارم، و لویی شانزدهم، نسبت به ضعفا و فقرا محبتی داشت و تا آنجا . با وي نایل آمد

ج با دختر عم خود برتا مایۀ روبر بر اثر ازدوا. کرد که مقدور بود این طبقه را در مقابل اقویاي بی بندوبار حراست می

اي  و، با شکیبایی تمام، تکفیر کلیسا و زخم زبان کسانی که همسر او را ساحره) 998(شدرنجش خاطر کلیسا 

اند که هنگام مرگش  گفته. نیدگذرا سرانجام از او جدا شد و از آن پس با تلخکامی روزگار می. پنداشتند تحمل کرد می

با درگذشت وي، میان پسرانش بر سر جانشینی جنگ » .سوگواري عظیمی برپا و اندوهی طاقت فرسا حکمفرما شد«

پیروز شد، اما این پیروزي فقط به کمک روبر، دوك نورماندي، به ) 1060 -  1031(افتاد؛ فرزند بزرگ او هانري اول 

به پایان رسید، حکومت پادشاهی از لحاظ پول و نفرات ) 1039 -  1031(النی هنگامی که آن جنگ طو. دست آمد

 .توانست از پاره پاره شدن فرانسه توسط اعیان نیرومند و مستقل جلو گیرد چنان تهیدست شده بود که دیگر نمی

فرانسه به  میالدي، 1000چون مالکان بزرگ به تدریج زمینهاي اطراف خود را تصاحب کرده بودند، در حدود سال 

کرد؛ این هفت منطقه عبارت بود از  شد که بر هر کدام یک کنت یا دوك حکومت می هفت منطقۀ مهم تقسیم می

این دوکها یا کنتها تقریباً، در تمام موارد، وارث سرکردگان . آکیتن، تولوز، بورگونی، آنژو، شامپانی، فالندر، و نورماندي

ي کارولنژیان یا مروونژیان به پاس خدمات لشکري یا کشوریشان امالکی به ها یا سردارانی بودند که شاهان سلسله

پادشاه براي بسیج قوا و حراست ایاالت مرزي به این قبیل مالکان بزرگ متکی شده بود؛ بعد از . آنها بخشیده بودند
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آوري  جمعپرداخت یا کاري به  شخص پادشاه دیگر براي تمامی قلمرو خویش به تصویب قوانین نمی 888سال 

دوکها و کنتها عمل قانونگذاري، بستن مالیات، تمشیت امور جنگی، دادرسی، و امور کیفري را بر . مالیات آن نداشت

عهده داشتند و در امالك شخصی خویش تقریباً از اختیارات یک شهریار برخوردار بودند؛ فقط بیعتی ظاهري با 

حیطۀ اقتدار پادشاه در مسائل قانونی، . گذاشتند رش میکردند و خدمات سپاهی محدودي در اختیا پادشاه می

ایل ـ . حقوقی، و مالی به قلمرو درباري خود وي محدود شده بود که بعداً این ناحیه را ایل ـ دو ـ فرانس نام نهادند

  .دو ـ فرانس عبارت بود از ناحیۀ سون و سن میانه از اورلئان تا بووه، و از شارتر تا رنس

نورماندي در طی صد . دوك نشینهاي نسبتاً مستقل، قدرت و نیروي نورماندي سریعتر از همه باال گرفتاز میان کلیۀ 

سال بعد از آنکه به نورسها واگذار شد، شاید به این سبب که نزدیک به دریا و بین پاریس و انگلستان قرار داشت، با 

هایی عظیم  ون مسیحیانی پرشور شده بودند، صومعهنورسها اکن. شهامت ترین و ماجراجوترین ایاالت فرانسه شده بود

کردند که بزودي جوانان نورمان را ناگزیر  محابا زاد و ولد می و مدارسی در دیرها تأسیس کرده بودند، و چنان بی

کردند زادگاه خود را ترك گویند و رو به کشورهاي کهنسال آورند و در آنجا پادشاهی جدیدي براي خویش به وجود 

اخالف وایکینگها فرمانروایان نیرومندي بار آمدند، نه بیش از حد پایبند اخالقیات بودند، و نه وسواس زیاد  .آورند

اي آهنین بر جماعات آشفتۀ گلها، فرانکها، و نورسها سلطنت   بست، بلکه قادر بودند با پنجه دست و پایشان را می

اي هارلت نام،  فریفتۀ دوشیزه 1026بود که در سال  هنوز دوك نورماندي نشده) 1035 -  1028(روبر اول . کنند

طبق یکی از عادات کهن دانمارکیها، هارلت سوگلی عزیز وي شد، و بزودي پسري . دختر یکی از دباغان فالز، شد

نبار از روبر، گرا. شناسیم آورد که معاصرانش او را ویلیام حرامزاده نام نهادند و ما در تاریخ او را به نام ویلیام فاتح می

قبل از حرکت وي . به قصد توبه خاك نورماندي را ترك گفت و عازم اورشلیم شد 1035گناهان خویش، در سال 

:خاوندهاي مهم و اسقفهاي قلمرو خویش را گرد آورد و گفت

 مرا حرامزادة جوانی است که به لطف خداوند به ثمر خواهد. سوگند به ایمانم که شما را بی سرور نخواهم گذاشت

این که وي . کنم که او را به سروري خود بپذیرید از شما استدعا می. رسید و به خصال نیکویش امیدي عظیم دارم

یا در اجراي .  …حاصل زناشویی نیست چندان تأثیري به حال شما نخواهد داشت؛ این امر از توانایی وي در جنگ 

. سپارم لحظه تمامی دوك نشین نورماندي را به وي می کنم و از این او را من جانشین خود می. عدالت نخواهد کاست

مدتی اشراف به نام پسرش حکومت کردند؛ اما دیري نپایید که ویلیام شروع به صدور احکامی . روبر در طول راه مرد

. جمعی براي خلع وي سر به شورش برداشتند اما ویلیام فتنه را با سبعیتی مقرون به وقار خوابانید. به اسم خود کرد

النوع و به چشم دشمنانش  گر و شجاع، در تدابیر خویش مآل اندیش که در نظر دوستانش رب  وي مردي بود حیله

کرد و گاهگاهی، پاي فرامین،  زدند تحمل می هاي بیشماري را که دربارة تولدش می طبعی طعنه با شوخ. شیطانی بود

اما هنگامی که شهر آالنسون را محاصره کرد و دید که . ردک امضا می) ویلیام حرامزاده(نام خود را گولیلموس نوتوس 

محصور شدگان از دیوارهاي شهر قطعات چرمی آویزان کردند که اشاره به حرفۀ جد مادریش بود، ویلیام دست و پاي 

. اسیران خود را برید و چشمان آنها را از کاسه درآورده و در تیرکمان خود گذاشت به داخل شهر پرتاب کرد

ویلیام سوءاستفادة اشراف از طبقۀ . ندي درنده خویی و حکومت آهنین وي را تحسین کرد و کارش رونق گرفتنورما

بر طبقۀ روحانیون چیره گشت و آنها را زیر فرمان . کشاورز را تعدیل کرد، و براي فرونشاندنشان به آنها تیول بخشید

ا خلوص نیت به انجام فرایض دینی خویش پرداخت و با درست ب. ها و هدایا آنها را آرام نمود درآورد، و با دادن تحفه

ویلیام عاشق ماتیلدا دختر زیباي بودوئن . پیمانیش در نکاح، که تا به حال سابقه نداشت، روي پدرش را سیاه گردانید

او تشویشی به  و نیز از شوهر در قید حیات اما کنارة گرفتۀ وي از اینکه ماتیلدا صاحب دو فرزند بود، . کنت فالندر شد
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در حجاب رفتن و تارك دنیا «ماتیلدا با اهانت دست رد به سینۀ ویلیام نهاد، و پیغام داد که براي او . داد دل راه نمی

اما ویلیام پافشاري کرد و او را راضی ساخت و، علی رغم بدگوییهاي » .شدن بهتر است از زناشویی با یک حرامزاده

وي اسقف مالژه و النفرانک رئیس دیر را به سبب معیوب دانستن عقد . درآوردروحانیون، به عقد ازدواج خویش 

النفرانک پاپ نیکوالوس دوم را ترغیب کرد تا . را سوزانید» بک«نکاحش عزل کرد و از فرط خشم بخشی از دیر 

دان را در کان بنا ازدواج ویلیام را تصدیق نمود، و ویلیام به کفارة گناهش صومعۀ مشهور نورمانها به نام صومعۀ مر

پیمان مودت و اتحادي با پادشاه فرانسه  1048بر اثر این ازدواج ویلیام خود را با کنت فالندر متفق ساخت؛ در . نهاد

به این ترتیب، در حالی که وي دو جناح خود را محفوظ و مصون کرده بود، به سن سی و نه عزم فتح . امضا کرده بود

  .انگلستان کرد

  

فصل بیستم

  قی شمالتر

  

I    -  1066 - 577: انگلستان  

  1016 -  577: الفرد و دینها  – 1

استیالي اقوام آنگلو ـ ساکسون ـ جوت بر انگلستان با مقاومتی مختصر مواجه شد، و دیري ) 577(پس از نبرد دیورام 

ند؛ آنگلها سه جوتها سلطنتی را در کنت بنیاد نهاد. نگذشت که مهاجمان مملکت را بین خودشان تقسیم کردند

کشور مرشا، نورثامبرلند، و انگلیاي خاوري را تشکیل دادند؛ و ساکسونها بر سه ناحیۀ وسکس، اسکس، و ساسکس ـ 

این هفت کشور کوچک با . یا به عبارت دیگر ساکس باختري، ساکس خاوري، و ساکس جنوبی ـ حکمفرما شدند

را تشکیل دادند تا آنکه اگبرت پادشاه » تاریخ انگلستان«اً ممالکی که حتی بمراتب از اینها کوچکتر بودند، مجموع

  ).829(وسکس، به ضرب شمشیر یا به حیله، قسمت اعظم آنها را تحت سلطۀ خویش متحد کرد 

به دست پادشاه ساکسون شکل بگیرد، حمالت » انگل لند«اما حتی قبل از آنکه این سرزمین جدید آنگلها یا 

گردیده بود که جزیرة مزبور را از این سر تا آن سر ویران، و مسیحیت نوبنیاد آن را با  دانمارکیها آغاز شده و مقدر

سه  787در سال «: تواریخ ایام آنگلوساکسون حاکی است که. آیین شرك قومی وحشی و دور از معرفت تهدید کند

اولین کشتیهاي دانمارکی  اینها. و مردم را به قتل رساندند …فروند کشتی رو به سواحل ساکسون باختري نهادند 

جماعت اعزامی دیگري بر نورثامبرلند هجوم  793در » .آمدند بودند که در صدد تصاحب سرزمینهاي قوم آنگل برمی

دینها به رودخانۀ ویر رسیدند،  794در . بردند، صومعۀ مشهور لیندیسفارن را غارت کردند، و رهبانان آن را کشتند

اي که بید، رهبان فاضل و بزرگترین دانشمند انگلستان، نیم قرن قبل از این  قطهـ یعنی همان ن» جارو«ویرمث و 

مهاجمان رو به انگلیاي خاوري و کنت  838در . وقایع در آنجا به نوشتن آثار خویش مشغول بود ـ را تاراج کردند

و کارکنان آن کشتیها به کشتی، حامل دریازنان، در رود تمز لنگر انداخت  350ناوگانی مشتمل بر  839آوردند؛ در 
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نورثامبرلند به دست قوایی مرکب از دینا و سوئدیها تسخیر  867در . غارت دوشهر کنتربري و لندن مشغول شدند

. ها تاراج شد، و چند کتابخانه پراکنده یا منهدم گشت به هالکت رسیدند، صومعه» انگلیسی«هزاران نفر از افراد . شد

تا . دانشمندي چون آلکوین را به شارلمانی تحویل داده بود، به فقر و جهالت افتاد اش، که مدرسۀ آن یورك و حومه

در آن سال یک . قسمت اعظم انگلستان واقع در شمال رود تمز در معرض تاخت و تاز مهاجمان قرار داشت 871سال 

. د، عزم جنوب کردسپاه دانمارکی به زعامت سردار گوتروم به قصد هجوم به شهر ریدینگ، که پایتخت وسکس بو

پادشاه وسکس، اثلرد اول، و برادر کوچکترش الفرد در محل اشداون با دینها روبرو و بر آنها پیروز شدند؛ اما بار دوم، 

.که میان آنها در مرتن جنگ درگرفت، اثلرد بسختی مجروح شد، و لشکریان انگلیسی هزیمت یافتند

آسر، اسقف فاضل ویلز، ). 871(ۀ سلطنت ساکس باختري جلوس کرد الفرد بیست و دو سال بیشتر نداشت که بر اریک

و هم )  illiterate( دهد  معنی می» بیسواد«خوانده است، که هم   ) illiteratus( الفرد را در این دوره ایلیتراتوس 

اما او را  .ظاهراً وي به مرض صرع مبتال بود، و در مجلس زفاف نیز دچار حمله شد» .بی اطالع از زبان التینی«

. اند شکارچی نیرومند، مردي خوش قیافه و با وقار، و در فنون جنگ و کیاست از برادران خویش باالتر تصویر کرده

یک ماه پس از جلوس بر اریکۀ سلطنت، با سپاه کوچک خویش در محل ویلتن با دینها روبرو شد، و چنان شکست 

ش، در برابر تقاضاهاي دشمن سر تسلیم فرود آورد و صلح را سختی خورد که ناگزیر شد، براي حفظ تاج و تخت خوی

نیمی از سپاهیان دانمارکی از . به پیروزي قاطعی نایل آمد) ادینگتن کنونی(در اتندن  878خواستار شود؛ اما در 

ز دریاي مانش گذشتند تا به کشور ناتوان فرانسه هجوم برند؛ مابقی طبق عهدنامۀ صلح ودمور موافقت کردند که ا

  .اي که بعداً مشهور به دینال، شد قدم بیرون نگذارند ناحیۀ شمال خاوري انگلستان، یعنی ناحیه

بر انگلیاي خاوري لشکر » فقط به خاطر چپاول«طبق گفته هاي آسر، که آن قدرها اعتماد کردنی نیست، الفرد 

جاوز دینها متحد سازد ـ خود را، عالوه بر و ـ شاید براي آنکه انگلستان را در برابر ت کشید، آن خطه را تسخیر کرد، 

آنگاه، مانند یک شارلمانی کوچکتر، عطف نظر به اعادة نظم و . وسکس، پادشاه انگلیاي خاوري و مرشا نیز خواند

وي قشون را از نو تشکیل داد، به ایجاد نیروي دریاي پرداخت، براي سه کشور خویش عرف . تمشیت حکومت کرد

تگاه قضایی خود را اصالح کرد، براي حفظ حقوق و رعایت حال مستمندان قوانینی فراهم واحدي مقرر داشت، دس

با چوب و «آورد، به آبادي و ساختمان شهرها دست زد، و به منظور تهیۀ جا براي کارمندان دایم التزاید دولتش 

مندان منحصر کرد، و یک یک هشتم تمامی عواید را براي کمک به مست. بنا کرد» سنگ اطاقها و تاالرهاي شاهانه

اي تأسیس کرد که منضم  الفرد در پایتخت خویش، ریدینگ، مدرسه. هشتم دیگر را به تعلیم و تربیت اختصاص داد

ها گذاشت تا صرف کارهاي  و از کیسۀ فتوت خود مبالغ عظیمی را در اختیار کلیساها و صومعه به کاخ شاهی بود، 

کلیساها از کتابها و «آوردکه چه سان در ایام کودکی وي  ه خاطر میوي با اندوه ب. فرهنگی و مذهبی کنند

دانش در میان «اکنون » .قبل از آنکه همگی به دست دینها تاراج و سوخته شوند..  .هاي بی شمار انباشته بود  گنجینه

یساها به زبان قوم انگلستان چنان راه زوال سپرده بود که فقط عدة بسیار معدودي قادر به درك شعایر مذهبی کل

الفرد قاصدانی را به دنبال دانشوران گسیل » .انگلیسی، یا ترجمۀ چیزي از لغت التینی به زبان مادري خود بودند

داشت ـ نظیر اسقف آسر از ویلز، و اریجینا از فرانسه، و بسیاري دیگر ـ تا به پایتخت وي بیایند و خود الفرد و رعایاي 

خورد که چرا وقت زیادتري براي خواندن ندارد، و اینک مانند راهبی خود را منحصر  یوي افسوس م. او را تعلیم دهند

شب و روز به اطرافیان خویش «الفرد هنوز خواندن برایش دشوار بود، ولی . کرد به مطالعۀ علوم و کتابهاي دینی می

متوجه اهمیت روزافزون زبانهاي  چون وي تقریباً قبل از هر اروپایی دیگري» .داد که برایش کتاب بخوانند دستور می

به   خودش، با اشکال زیاد،. اي از کتابهاي اساسی را به زبان انگلیسی ترجمه کنند بومی شده بود، دستور داد که پاره
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ترجمۀ کتاب تسلی فلسفه اثر بوئتیوس، دلمشغولیهاي شبانی تألیف گرگوریوس، تاریخ جهانی نگارش اوروسیوس، و 

الفرد، باز هم مانند شارلمانی، به جمع آوري آوازهاي قوم خویش . نگلیس اثر بید دست زدتاریخ کلیسایی ملت ا

.شد داد، و در خواندن آنها با خنیاگران درباري همصدا می پرداخت، آنها را به کودکان خود یاد می می

قواي امدادي گسیل  دینهاي ساکن دینال براي آنها. ، هجوم جدیدي از جانب دینها بر ساحل کنت برده شد894در 

داشتند، و وطنپرستان ویلزي ـ آن دسته از تیرة سلتها که هنوز مقهور آنگلوساکسونها نشده بودند ـ با دینها به عقد 

ادوارد پسر الفرد بر اردوگاه دریازنان دانمارکی تاخت برد و آن را ویران کرد، و نیروي . پیمان اتحادي مبادرت جستند

سالگی و بعد از بیست و هشت  52دو سال بعد الفرد در ). 899(ان دینها را تار و مار کرد دریایی جدید الفرد ناوگ

توان او را با دالور کوه پیکري چون شارلمانی مقایسه کرد، زیرا عرصۀ اقدامات خطیرش  نمی. سال سلطنت درگذشت

ی مقرون به فروتنی، امساك کوچک بود؛ اما از نظر خصایل و سجایاي اخالقی ـ یعنی از لحاظ پرهیزکاري، درست

اي به  تر ـ سرمشق و انگیزه نفس، شکیبایی، ادب، فداکاري در راه حفظ منافع رعایا، و اشتیاق به تحصیل گسترده

ولتر در ستایش . ملت انگلستان داد، که ملت مزبور آن را با امتنان قبول کرد، ولی خیلی زود به دست فراموشی سپرد

کنم که در جهان هرگز آدمی بوده باشد که بیش از الفرد کبیر  تصور نمی«: مود که گفتاز وي شاید راه مبالغه پی

در . نزدیک به پایان قرن دهم، هجوم اقوام اسکاندیناوي به خاك انگلستان بار دیگر آغاز شد» .سزاوار حرمت باشد

تان هجوم برد، ایپسویچ را اي از وایکینگهاي نروژي به سرداري اوالف اول تروگواسون به ساحل انگلس دسته 991

از آنجا که انگلیسیها تحت فرماندهی پادشاه خویش اثلرد . غارت کرد، و سپاهیان انگلیسی را در مالدن شکست داد

قادر به مقاومت بیشتري در ) پذیرفت ، ملقب به بی نقشه ـ چون مشورتهاي اشراف خویش را نمی1013 -  978(دوم 

مشهور  دینگلداولین رشته از مالیاتهاي عمومی، که به روش نامیمون و خانمان برانداز برابر مهاجمان نبودند، از طریق 

، پوند 48‘000، 36‘000، 24‘000، 16‘000،  10‘000آوري کرده متوالیاً با پیشکشهاي متوالی  مبالغی جمع  است،

اثلرد در مقام جلب متفقی بیگانه، در صدد عقد پیمان اتحادي با . را از سر خویش دفع کردند نقره، غایلۀ هجوم دینها

نورماندي برآمد و اما، دختر ریچارد اول، دوك نورمان، را به عقد ازدواج خویش درآورد ـ بخشی از تاریخ اروپا از این 

ساکن انگلستان درصدد توطئۀ قتل وي و کرد که دینهاي  خیال می  اثلرد که تظاهر یا واقعاً. وصلت ناشی شد

نمایندگان ویتناگموت یا پارلمنت ملتند، مخفیانه فرمان داد که در جزیرة انگلستان هر جا دینها را یافتند، آنها را قتل 

شاید از افراد ذکور دینهایی به . به طور قطع معلوم نیست که این فرمان تا چه حد کامال اجرا شد). 1002(عام کنند 

رسیدند که از لحاظ سن توانایی حمل اسلحه داشتند، و از زنان، بعضیشان؛ یکی از آنها خواهر سوین اول، ملقب  قتل

سوین، که کمر به انتقام و قصاص خون خواهر بسته بود، در سال . پادشاه دانمارك بود) ریش چنگالی(به فورکبیرد 

اشراف دربار اثلرد از گرد . به خاك انگلستان هجوم بردو این بار با تمامی قواي خویش،  1013، و دوباره در 1003

هنگامی که سوین . الرقاب انگلستان شد وي پراکنده شدند، و او به نورماندي گریخت، و سوین پادشاه و مالک

از  ، اثلرد از نو مبارزه را آغاز کرد؛ اشراف بار دیگر او را تنها گذاشتند و با فرزند سوین به نام کنوت)1014(درگذشت 

ملقب به آیرونساید   اثلرد در شهر محاصره شدة لندن درگذشت؛ پسرش ادمند دوم،). 1015(در صلح درآمدند 

از آن پس ). 1016(شجاعانه جنگید، ولی در میدان اسندن به دست کنوت در هم کوبیده شد ) آهنین پهلو، شجاع(

  .و استیالي دانمارکیها کامل شددیگر تمامی انگلستان کنوت را به عنوان پادشاه خویش پذیرفتند، 
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  1066 -  577: تمدن آنگلوساکسون  – 2

بنیادها، زبان، و عادات آنگلوساکسون در عرض شش قرن . استیالي قوم دینها بر انگلستان فقط جنبۀ سیاسی داشت

در . ستچنان ریشه دوانیده بود که اینک درك حکومت یا خصوصیات نژادي یا زبان انگلیسی بدون آنها میسر نی

فواصل خالی از حوادث بین جنگها، یا جرمها، کشاورزي و تجارت تجدید سازمان یافته، در ادبیات رستاخیزي پدید 

  .آمده، و نظم و قانون بآرامی شکل گرفته بود

این توهم بی اساس که انگلستان باستانی اقوام آنگلوساکسون بهشتی بود، که در آن زارعین آزاد در جوامع روستایی 

رهبران اقوام آنگلوساکسون زمینها را تصاحب کردند؛ تا . اي در تاریخ ندارد کردند هیچ زمینه وکراتیکی زندگی میدم

قرن هفتم کار به جایی رسید که چند خانوادة معدود مالک دو سوم زمینهاي انگلستان شدند؛ و تا قرن یازدهم بیشتر 

در طول حمالت . یک اسقف بودند، یا متعلق به خود پادشاه شهرها یا تعلق به یک نفر از نجبا داشتند، یا از آن

وضع به  1000دانمارکیها بسیاري از زارعین، در عوض استظهار به حمایت ارباب، از تملک چشم پوشیدند، و تا سال 

دادند، یا  االجاره، یا به این قبیل اشراف مالك جنس تحویل می قراري بود که اکثریت قریب به اتفاق آنها، در برابر مال

، که »هاندر ـ موتس«یا » موتس ـ  فولک«یا اجتماعات شهري، و » تون ـ موتس«در این تاریخ . کردند براي آنها کار می

دادند؛ اما فقط مالکین به شرکت در این  را انجام می» شایر«اجتماعات روستایی بودند، کار مجالس و دادگاههاي هر 

کم از اهمیت افتادند و تعداد جلسات آنها رو به  قرن هشتم این قبیل مجالس کم قبیل اجتماعات مجاز بودند؛ و بعد از

امور حکومت انگلستان اساساً در دست . اي جانشین آنها شدند کاهش نهاد، و محاکم اربابی مالکان به طور گسترده

اسقفها، و وزیران بود ـ مجلس نسبتاً کوچکی مرکب از نجبا یا اشراف، ) اجماع عقال(» ویتناگموت«مجلس ملی 

به عالوه، شخص . انتخاب و بقاي سلطنت هیچ پادشاهی بدون رضایت این پارلمنت بدوي ممکن نبود. برجستۀ پادشاه

توانست بدون جلب موافقت چنین مجلسی به تصویب قانون بپردازد، داوري کند، مالیات بگیرد، جنگ  پادشاه نمی

اي که  تنها چاره. شخصی خویش که از آن ممر مرتبی داشت بیفزاید آغازد، صلح کند، یا ربع جریب زمین بر امالك

از قبل و بعد از استیالي . اشرافی داشت اتحادي بود غیر رسمی میان پادشاه و کلیسا  دستگاه سلطنت علیه این طبقۀ

ازمان نورمانها حکومت انگلیسی براي تعلیم و تربیت عمومی، نظم اجتماعی، وحدت ملی، و حتی اجراي وظایف س

 940(قدیس دانستان رئیس دیر گالستنبري در دوران سلطنت ادمند . سیاسی مملکت متکی به طبقۀ روحانیون بود

وي در مقابل اشراف حامی طبقات متوسط و پایین شد، . مشاور کلی دربار شد) 955 -  946(و ادرد )  946 - 

نفی بلد شد، به اشارة پادشاه ) 959 -  955(دویگ شجاعانه از سالطین و شاهزادگان انتقاد کرد، به دستور پادشاه ا

. حفظ کند) 978 -  975(به مقام خویش بازگشت، و موفق شد تاج سلطنت را براي ادوارد شهید ) 975 -  959(ادگر 

وي به ساختمان کلیساي قدیس پطرس در گالستنبري اقدام نمود، آموزش و پرورش و هنر را تقویت کرد، و اسقف 

دانستان را بزرگترین و ) اسقف اعظم شهید انگلستان(قبل از تامس ا بکت ). 988(د که در گذشت اعظم کنتربري بو

.دانستند محترمترین قدیسان انگلستان می

پیمود، از این رو قوانین کهنۀ  در این حکومت به اصطالح مرکز گریز، قوانین ملی آهسته آهسته مدارج تکامل را می

در انگلستان سه . کرد مقتضیات جرح و تعدیل یافته بود، تکافوي حوایج مردم را می ژرمنی، که در عبارات و به حکم

فقره از رسوم قضایی ژرمنی باقی ماند که عبارت بود از تبرئۀ شخص متهم به قید سوگند از طرف شهود، پرداخت 

ما در این سرزمین از جنگ تن ا. موکول ساختن برائت افراد به نتیجۀ اوردالی. ورگیلد از طرف بزهکار در برابر مجازات

: کرد اي در قانون آنگلی تفاوت می دادن ورگیلد یا جریمۀ نقدي به طور آموزنده. کسی اطالعی نداشت) دوئل(به تن 

www.IrPDF.com



٢١۶۴

، براي یک نفر  15‘000، براي اسقف )دالر 13‘000(تریمسا  30000نقدي براي قتل پادشاه  مثال ورگیلد یا جریمۀ

طبق قانون ساکسونها، چنانچه یک نفر دیگري را . تریمسا بود 266راي یک زارع آزاد ، و ب2000اشرافی یا کشیش 

پرداخت؛ اگر یک گوش  بود، یک یا دو شیلینگ می) میلیمتر 25,4حد (کرد، اگر جراحت وارده یک اینچ  مجروح می

گرفت که در آن ایام یک برید، محکوم به پرداخت سی شیلینگ جریمه بود؛ اما این نکته را باید در نظر  طرف را می

کرد مکلف  طبق قوانین دورة حکمرانی اثلبرت هر کس که با زن دیگري زنا می. شیلینگ بهاي یک رأس گوسفند بود

قانون «کرد  کسی را که از رأي دادگاه سرپیچی می. اي به شوهر او بپردازد و زن دیگري براي او بخرد بود جریمه

توانست بدون ترس از مؤاخذه او را  کردند، و هر کس می خزانۀ شاهی ضبط می خواندند، اموالش را به نفع می» شکن

کردند، از آن  در بعضی موارد بزهکار را از پرداخت ورگیلد محروم، و مجازاتهاي شدیدي در مورد وي اجرا می. بکشد

ش؛ یا اعدام به وسیلۀ دار، بینی، یا گو  به غالمی واداشتن؛ تازیانه زدن؛ خصی کردن؛ بریدن دست، پا، لب باال،: جمله

. سر بریدن، سوزانیدن، سنگسار کردن، غرقه ساختن، و به گرداب انداختن

کارهاي . اقتصاد مانند قوانین جنبۀ بدوي داشت و پیشرفت آن کمتر از اقتصاد دوران تسلط رومیها بر بریتانیا بود

نهم هنوز نیمی از خاك انگلستان را جنگل،  زیادي براي زهکشی و پاك کردن اراضی صورت گرفته بود، اما در قرن

بیشتر . ها پنهان بودند داد، و جانوران وحشی زیادي مانند خرس، گراز و گرگ در بیشه بیشه، یا مرداب تشکیل می

. افراد ممکن بود بر اثر ارتکاب بزه یا بدهکار شدن به بردگی درآیند. کارگران مزارع مملکت غالمان و بردگان بودند

همۀ اطفال یک . شدند ممکن بود زنان و کودکان خود را مثل برده بفروشند و پدرانی که دچار استیصال میشوهران 

مالک حق داشت غالم خود را به دلخواه به قتل . شدند کنیز، حتی اگر پدر آنها از مردان آزاد بود، برده محسوب می

غالم حق دادخواهی در . ض خرید و فروش قرار دهدتوانست کنیزي را آبستن کند، و آنگاه او را در معر برساند؛ می

رسید، ورگیلد اندکی که به حکم قانون معین شده بود به مالک  دادگاه را نداشت؛ و اگر به دست ناشناسی به قتل می

تجارت عمدة . توانست او را به قصد کشت تازیانه بزند شد، مالک می گریخت و دستگیر می گرفت؛ اگر می وي تعلق می

شهرستانهاي آن را در واقع باید قریه و . تقریباً تمامی جمعیت مملکت روستایی بودند. ول تجارت بردگان بودبریست

لندن، اکستر، یورك، چستر، بریستول، گالستر، آکسفرد،  .آوردقصبه، و شهرهاي آن را باید شهرستان به حساب 

. اما بعد از دوران زمامداري الفرد بسرعت رو به رشد نهادند ، ووستر، و وینچستر همگی شهرهاي کوچک بودند، ناریچ

بیش نیافت، » جمع قلیلی مردم کافر«براي موعظه به لندن آمد در آنجا  601هنگامی که اسقف میلتوس در سال 

در قرن هشتم لندن به سبب موقعیت مهم . رفت حال آنکه این یکی از شهرهاي مهم دوران تسلط رومیان به شمار می

الجیشی خود در کنار رود تمز بار دیگر رو به ترقی گذاشت و در دوران سلطنت کنوت پایتخت تمامی انگلستان  سوق

کردند؛ اما نساجان و قالبدوزان بمراتب پیشرفت بیشتري نمودند  صنعتگران معموال براي یک بازار محلی کار می .شد

حمل و نقل کاري سخت و خطرناك بود و بازرگانی خارجی . کردند هاي خود را به ممالک اروپایی صادر می و فراورده

تا قرن هشتم گله و رمه همچنان به عنوان وسیلۀ مبادله باقی ماند، اما در آن قرن چند تن از پادشاهان . بسیار اندك

نگلستان قرن دهم یک رأس گاو چهار شیلینگ، و در ا. هاي نقرة شیلینگ و پوند را پول رایج مملکت ساختند سکه

هایی چوبی  مردم مستمند در کلبه. دستمزد کارگران به تناسب کم بود. یک رأس گاو نر شش شیلینگ ارزش داشت

نان . و خوراك آنها سبزیجات و بقوالت بود  کردند، که سقف آنها با کاه و برگ خشک پوشیده شده بود زندگی می

ثروتمندان کاخهاي . شد ص به طبقۀ مرفه مملکت داشت، یا غذاي روز یکشنبه محسوب میگندم و گوشت اختصا

هاي خود را  داشتند، جامه آراستند، تن خود را با پوست خز و قاقم گرم نگاه می هاي منقوش می بیقوارة خود را با پرده

.ساختند با قالبدوزیها، اندام خود را با زیور و جواهرات مزین می
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ادبی، خشونت،  دربارة بی. هاي بعدي تاریخ انگلستان را نداشت القیات آن وقار و ادب بعضی از دورهآداب و اخ

دزدان دریایی . شنویم خویی، دروغگویی، تزویر، دزدي، و دیگر رذایل دیرینۀ بشري داستانهاي فراوانی می درنده

ند که از مشاهدة سطح نازل فرهنگ و اخالقیات کرد اي از آنها حرامزاده بودند، اقرار می ، که پاره1066نورمان سال 

ماندند، آب و هواي مرطوب آنگلوساکسونها را به پرخوري و افراط در میگساري  اقوام مغلوب انگلستان متحیر می

حکایت اجتماع افراد در یک محفل یا تعطیل ) پنداریم همچنانکه ما هم می(کرد؛ در نظر آنها جشن آبجو  ترغیب می

هم «دیس بونیفاکیوس با عبارات روشن مبالغه آمیزي فرد انگلیسی قرن هشتم را آدمی توصیف کرد ق. عمومی بود

ورزد، ولی به تقلید از اسبان شیهه کش و  پرست که از ازدواج با زن به حکم شرع خودداري می مسیحی و هم بت

پادشاه  طاب به اثلبالد، قدیس بونیفاکیوس خ 756در » .گذراند خران عرعرکن به فسق و زناکاري روزگار می

  :آنگلوساکسون، چنین نوشت

وري  اما از آنجا که تو در تجمل غوطه. بود تنفر تو از ازدواج مشروع اگر به خاطر مجرد زیستن بود، سزاوار تحسین می

مرشا  ایم که تقریباً عموم اشراف شنیده …. ها پروایی نداري، عملت فضاحت بار و منفور است و حتی از زنا با راهبه

ها  اند و روزگار را با آمیزش حرام با روسپیان و راهبه کردار تو را سرمشق قرار داده و زنان مشروع خود را ترك گفته

از ازدواج مشروع روبگرداند و دستخوش هواي نفس شود  …این نکته را گوش دار که اگر قوم آنگلها  …. گذرانند می

پیوندها نژادي بدگهر و بی اعتنا به باري تعالی پدید خواهد آمد که با ترك  و به زناکاري گراید، سرانجام از این گونه

  . آداب و رسوم خویش، مملکت را به ورطۀ فنا سوق دهد

توانست به طیب خاطر زن خود را طالق دهد و دوباره با زن  در قرون اولیۀ سلطۀ اقوام آنگلوساکسون، شوهر می

کم نفوذ کالم کلیسا مایۀ تثبیت ازدواج افراد  این رسم را تقبیح کرد، و کم) 673(سینود هرتفرد . دیگري ازدواج کند

براي زنها احترام فراوانی قایل بودند، لکن این احترام مانع از آن نبود که گاهی زنان را به عنوان کنیز در معرض . شد

ص آنها را از شیفتن مردان و مؤثر بهره بودند، اما این نق زنها از تعلیمات مدرسه تقریباً بی. خرید و فروش بگذارند

نشستند  باختند و با شکیبایی تمام به امید وصال آنها می داشت؛ پادشاهان به زنان مغرور دل می بودن در آنها باز نمی

السلطنه و ملکۀ کشور مدت  اثلفلیدا، دختر الفرد، به عنوان نایب. کردند و در امور سیاست با زنان خویش مشورت می

به احداث شهرها و طرح تدابیري براي . مرشا به پیروي از اوامر وجدانی و به طرزي مؤثر حکومت کردیک نسل در 

: نویسد ویلیام آو ممزبري در شرح حال او می. مبارزات پرداخت و داربی، لستر، و یورك را از چنگ دینها بیرون آورد

بگی با شوهر خویش نشد و مدعی بود که براي چون در اولین زایمان مشقتها دید، از آن پس هرگز حاضر به همخوا«

» .دختر پادشاه زیبنده نیست تسلیم لذتی شود که بعد از چند زمانی این چنین عواقب نامطلوب در پی داشته باشد

کرد ارل لئوفریک نام داشت؛ لیدي گودایوا همسر او  یکی از اشراف که بر مرشا حکومت می) 1040حد (در این دوران 

هاي آنگلوساکسون نقش جالبی ایفا کرد و بعدها شهر کاونتري خاطرة این واقعه را با ایجاد  فسانهبود، که در ا

.داشتاي زنده نگاه  مجسمه

ه این اقوام به آموزش و پرورش نیز مثل سایر چیزها بر اثر استیالي اقوام آنگلوساکسون لطمه دید، و بعد از آنک

اي  ، بنیدیکت بیسکوپ مدرسه660در حدود سال . کم اعتبار از دست رفته را باز یافت مسیحیت گرویدند، کم

اسقف اعظم اگبرت در یورك . بید، اسقف ویلز، یکی از شاگردان این مدرسه بود. اي در ویرمث تأسیس کرد صومعه

شد و بعدها مهمترین مرکز آموزش متوسطه در  لیسا اداره میکه زیر نظر ک) 735(اي دایر کرد  کتابخانه و مدرسه

این مدرسه به همراه دیگر آموزشگاهها در نیمۀ دوم قرن هشتم میالدي انگلستان را در شمال . تمامی انگلستان شد
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توان از وجود شاخص  اخالص بی غل و غش مدرسین این دیرها را می .جبال آلپ سرآمد مراکز دانش اروپایی ساخت

اند  لقب داده) معزز یا محترم(» ونرابیلس«که او را ) 735 -  673(رگترین محققان زمانۀ خویش یعنی اسقف بید بز

  :کند خوي وي، با ایجازي مقرون به فروتنی، زندگی خویش را چنین خالصه می. درك کرد

این ضعیف چون . اروبید، خادم مسیح، کشیشی از صومعۀ دو حواري مطهر پطرس و بولس است، واقع در ویرمث و ج

در قلمرو آن صومعه پا به عرصۀ وجود نهاد و هفتساله شد، ابوینش او را به صومعه سپردند تا زیر نظر عالیجاه، قدسی 

، رئیس دیر، پرورش یابد؛ و از آن روز این بنده تمامی ایام عمرش را در همان دیر )بیسکوپ(مآب، بنیدیکت 

مصروف داشته، پیوسته به رعایت انضباط پرداخته، روزانه در » کتاب آسمانی« گذرانیده، همۀ هم خویش را به مطالعۀ

در سیزدهمین ..  . .مراسم نیایش و آواز کلیسا شرکت جسته، و همواره از تعلم یا تعلیم یا نوشتن متلذذ بوده است

و از  …ان درآمدم سال زندگی، این ضعیف را به مقام شماسی کلیسا منصوب کردند، و در سال سی ام در سلک اسقف

  ..  .ام و تدوین آثار ذیل مصروف داشته» کتاب مقدس«آن تاریخ تا پنجاه و نهمین سال زندگی، هم خویش را به 

، موعظات دینی، »کتاب مقدس«شد بر یک سلسله تفسیرهایی بر  تمامی آثار وي به زبان التینی بود، و مشتمل می

تاریخ «دستور زبان و ریاضیات و علوم و االهیات، و مهمتر از همه کتاب کتابی دربارة تاریخ عالم، رساالتی دربارة 

. این کتاب، برخالف اکثر تواریخ دیرها، عبارت از ذکر یک سلسله وقایع خشک نیست). 731(» کلیسایی ملت انگلیس

آن هویدا  شاید در اواخر آن بیش از حد دربارة معجزات سخن گفته است، و همواره خوشباوري معصومانه از خالل

با   شود، چنانکه گویی زیبندة ذهنی است که از هفتسالگی در چهار دیواري تعالیم مذهبی محصور مانده است؛ می

شود، مثل موردي که دربارة استیالي اقوام  اي می اینهمه نثري روشن و گیرا دارد که گاهگاهی بدل به فصاحت ساده

داشت، و به  در نوشتن وقایع سعی فراوان مبذول می. شیار بودبید صاحب وجدانی هو. راند آنگلوساکسون سخن می

وي مأخذ خود را مشخص کرد، دنبال مدرکی دست اول رفت، و ضمن نگارش . طور کلی آنچه نوشته دقیق است

خواهم کودکان من در میان  نمی«: گفت خود او می. تاریخ خویش اسناد موجود و مربوط به موضوع را نقل کرد

ـ و امیدواریم که غرض از کودکانش ششصد نفر شاگردي بوده باشند که در » .کلمۀ دروغ بخوانند هایم یک نوشته

. وي چهار سال بعد از نوشتن ترجمۀ احوال خویش که بدان اشارت رفت، در گذشت. خواندند مکتب وي درس می

:ار استلطافت و ایمان مردم مقدس قرون وسطی در جمالت آخر این تذکرة احوال بید بخوبی آشک

و از تو، اي عیساي مهربان، استدعا دارم به کسی که تو از راه کرم خویش رخصت دادي تا از کلمات علم تو مذاق 

جان را شیرین سازد، همچنان از سر لطف سرشار خود مقرر فرمایی تا روزي به نزد تو، اي سرچشمۀ همۀ خودها، 

  .بشتابد و تا ابد پیش روي تو به پا ایستد

انگلیسی، : گفتند شود که در انگلستان آن روزگار مردم به پنج زبان سخن می ریخ خویش متذکر میبید در تا

اما با زبان ساکسون چندان  زبان آنگلها بود، » انگلیسی«. ، و التینی)اسکاتلندي(، ایرلندي، پیکت )سلتی(بریتانیایی 

هاي مختلفی از زبان  این اقوام پنجگانه به لهجه. دفهمیدن تفاوتی نداشت و فرانکها و نروژیها و دینها نیز آن را می

ادبیات آنگلوساکسون حتی پیش از قرن هفتم . کردند، و انگلیسی بتدریج از آلمانی به وجود آمد آلمانی صحبت می

مالك قضاوت ما باید اغلب مبتنی بر باقیماندة این آثار باشد، چه با اشاعۀ مسیحیت، که سبب رواج . قابل توجه بود

گردید، بیشتر آنها از میان ) شد به جاي الفباي رون، که خط آنگلوساکسون با آنها نوشته می(م الخط التینی رس

ها ویران شد و، با استیالي نورمانها، کلمات  رفتند؛ در این دوران بود که بر اثر هجوم دانمارکیها بسیاري از کتابخانه
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عالوه، بسیاري از این اشعار آنگلوساکسون اختصاص به دوران به . فرانسوي سیل آسا زبان انگلیسی را احاطه کرد

پرستی داشت و از طریق خنیاگران به طور شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده بود؛ چون اینها مردمانی  بت

. دبودند که در زندگی و سخن گفتن هرزه و دریده بودند، راهبان و کشیشان مجاز به شنیدن آوازها و اشعارشان نبودن

با اینهمه، یکی از قدیمیترین آثار ادبی آن عهد که اکنون بخشی از آن موجود است، به عبارت دیگر ترجمۀ آزاد 

رسد، احتمال دارد اثر طبع یک راهب قرن هشتم  که از جنبۀ الهامی به پاي اصل نمی» سفر پیدایش«منظومی از 

رجمۀ یک حکایت آلمانی است دربارة هبوط؛ در این مطلب دیگري که در این قطعۀ منظوم افزوده شده است ت. باشد

. دهد کند که شیطان را به صورت متمردي جسور و شوریده نشان می مورد نظم بیشتر از آن نظر حالت زنده پیدا می

. اي از اشعار آنگلوساکسون جنبۀ مرثیه دارند پاره. شاید میلتن از خواندن این قطعه به فکر ساختن لوکیفر خود افتاد

اینک . کند که اقامتگاه اربابی خاوند به خود دیده است اي می که حکایت از ایام خوش گذشته» آواره«یر قصیدة نظ

انگیزترین گل  غم«و » شود اند تهی می سراسر این خشتهایی که محکم بر زمین استوار شده«ارباب خانه مرده است و 

این توصیف به قدري بدیع است » .آورد را به یاد میماتمی که در این ماتمکده روییده است خاطرات خوش گذشته 

معموال این اشعار باستانی با . دستی چون دانته نیز قادر نبود پایۀ کالم را از این باالتر برد که حتی شاعر چیره

تنها چیزي که ) 1000حد (» نبرد مالدن بانوي«چکامۀ موسوم به . پردازد سرخوشی و زنده دلی به توصیف جنگ می

بیند دلیري است؛ و جنگاور فرتوت این داستان بیرتوولد، که بر باالي نعش موالي  کست لشکریان انگلیسی میدر ش

مقتول خویش ایستاده است، با کلماتی که گویی منادي ظهور تامس ملري سرایندة بزرگترین حماسۀ رومانتیک 

.آموزد انگلیسی است، به ساکسونهاي مغلوب این گونه درس شجاعت می

در اینجا ساالر ما به خاك . شود قدر قدرت ما رو به کاهش نهد، ذهن ما تیزتر، دل ما گرمتر، و روحیۀ ما قویتر میهر 

من ! غم و اندوه تا ابد از آن کسی باد که این بازي جنگ را ترك گوید! ایم افتاده است، و او را به هالك افکنده

. بر سر آنم که در کنار خداوندگار خویش مرا به خاك بسپارند. نهادپیرمردي فرتوتم، اما از اینجا گامی فراتر نخواهم 

  : شمرد در کنار مردي که به جان عزیزش می

است که گویا در خالل قرن هفتم یا هشتم میالدي در » بیوولف«طوالنیترین و عالیترین اشعار آنگلوساکسون حماسۀ 

ة بریتانیایی مضبوط است که تاریخ نگارش آن به انگلستان تصنیف گردید و یک نسخۀ خطی قدیمی از آن در موز

در این حماسه، شعر بدون وزن است، . بیت دارد، بظاهر اثر کاملی است 3‘183این نسخه، که . گردد برمی 1000سال 

دهد که امروزه بکلی براي ما نامفهوم  اما همصدایی کلمات ترجیع بند، وزن خاصی به لهجۀ ساکسون باختري می

که شاید غرض (رسد، و آن چنین است که بیوولف امیر قوم گیتها  این منظومه کودکانه به نظر میداستان . است

. گذرد تا هروتگار پادشاه دانمارك را از چنگال اژدهایی گرندل نام برهاند در سوئد جنوبی از دریا می) گوتها بوده است

گردد، و مدت  نشیند و به سرزمین گیتها برمی شود، به کشتی می بیوولف بر آن اژدها و حتی مادر گرندل پیروز می

شود و سرزمین  کند؛ پس از چندي اژدهاي سومی که جانوري آتشخوار است ظاهر می پنجاه سال عادالنه سلطنت می

یکی از یارانش ویگالف نام به یاري . شود تازد، و بسختی مجروح می کند؛ بیوولف بر آن خصم می گیتها را ویران می

سپرد، و جسد  بیوولف از زخمی که برداشته است جان می. رسانند و آن دو با هم جانور را به هالکت می شتابد، وي می

در ادبیات قرون . آید کودکانه نیست این حکایت آن قدرها هم که به نظر می. سوزانند اي به آتش می او را بر تل هیمه

. کردند ها کمین می رهاي اروپایی در درون بیشهاي است که در حول و حوش شه وسطی اژدها نشانۀ جانوران درنده

هاي غریب و عجیب  شگفتی آور نیست اگر در مخیلۀ مردمانی که سخت در هراس بودند، این گونه جانورها با اندیشه
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شدند و قصبات را ایمن  زندگی کسانی را که بر این جانوران درنده چیره می  شد و، از راه حقشناسی، توأم می

  .آمیخت ها و اساطیري در می افسانه کردند، با می

خواسته  اي نامتناسب جنبۀ مسیحی دارند، چنانکه گویی ویراستار راهبی می اي از قسمتهاي این حماسه به گونه پاره

اما لحن . است، با افزودن ابیاتی چند دربارة دینداري، یک شاهکار ادبی بت پرستانه را از دستبرد زمانه محفوظ دارد

بود زندگی و » زنان زیباروي و مردان دلیر«آنچه مورد عالقۀ این . یات حوادث داستان شرك صرف استاشعار و جزئ

در آغاز . دادند عشق و جنگ در این دنیاي خاکی بود، نه بهشت خالی از کشمکشی که بعد از مرگ شخص نوید می

افکنند،  یقی بدون پاروزن به دریا میحکایت، هنگامی که جسد شیلد پادشاه دانمارکی را به رسم قوم وایکینگ در قا

اما این نکته را » .تواند براستی بگوید که چه کس آن بار را دریافت داشت هیچ کس نمی«: گوید سرایندة اشعار می

گیرد و حتی به مجلس  لحنی افسرده سراسر این چکامه را فرا می. باید در نظر داشت که این شرك پر سروري نبود

هاي چنگ  توانیم ناله از خالل کلمات موزون و آه و افسوسهاي ابیاتی سلیس، می. یابد ه میبزم کاخ هروتگار را

:آوازخوان آن را بشنویم

سخن از زخم خویش گفت، از آن زخم جانکاه؛ وي بخوبی  …. آنگاه بیوولف بر نیمکتی در کنار دیوار نشست

ه گرد تودة خاکی که مدفن وي بود راندند؛ سپس دلیران جنگی سواره ب …. دانست که ایامش سپري شده است می

به آنها یادآور شدند که اندوه خویش را بر زبان آورند، بر پادشاه شیون کنند، و همگی دم بگیرند و سخن از سرور 

اش  خویش گویند؛ جملگی زبان به ستایش زندگی دلیرانۀ وي گشودند و با تمام نیرو به ستایش اعمال شجاعانه

د که در میان شهریاران جهان وي بامداراترین مردان بود، و نسبت به رعایاي خویش بی اندازه گفتن …. پرداختند

از این رو، هنگامی که کسی به حکم ضرورت مجبور است از  …مهربان و مالیم بود و بیشتر از همه مشتاق تحسین 

و او را از  …. ندگار را بستایدکالبد بیجان سرور مهربان خویش جدا شود و ترکش گوید، شایسته است که این خداو

  . صمیم قلب دوست بدارد

) 680فتـ (اي است که در ادبیات بریتانیا به جا مانده است؛ اما کدمن  قدیمترین منظومه» بیوولف«محتمال 

. تنها جایی که به این شاعر اشاره دارد عبارات لطیفی است از کتاب بید. اند قدیمیترین شاعري است که از او نام برده

تکلفی مقام داشت که هر وقت در کلیسا  آمده است که در صومعۀ ویتبی رهبان بی» تاریخ کلیسایی ملت انگلیس«در 

یک شب . کرد اي خود را پنهان می دید که در گوشه رسید، آن قدر این کار را دشوار می نوبت خواندن سرود به او می

: اي بر وي ظاهر شد و گفت ه نظرش رسید که فرشتههمچنانکه در مخفیگاه خویش به خواب رفته بود، چنین ب

کدمن کوشش کرد . داند؛ فرشته امر کرد که بخواند رهبان برآشفت که خواندن نمی» !کدمن، آوازي براي من بخوان«

بامدادان که سر از خواب برداشت آن آواز را به خاطر آورد و خواند؛ از آن پس . و از توفیق خویش بغایت متعجب شد

با حالوت و دلنشینی «، و اناجیل را به قول بید »سفر خروج«، » سفر پیدایش«و . دن اعداد دچار لکنت شددر شمر

از این اشعار چیزي به جا نمانده است، مگر چند بیتی که خود بید به التینی ترجمه کرده » .بسیار به شعر درآورد

ز رامشگران دربار نورثامبرلند، در صدد برآمد ، یکی ا)750حد : متـ ] (کونه وولف[یک سال بعد، کینوولف . است

اما این . ـ را به نظم درآورده آنها را مجسم نماید» ژولیانا«، و »آندرئاس«، »مسیح«قصص مذهبی مختلفی ـ مانند 

همزمانند، در مقام قیاس با آن منظومه، به سبب صنایع لفظی و تعبیرهاي تصنعی آنها، » بیوولف«آثار، که با حماسۀ 

  .نمایند ن قطعاتی مرده و بیروح میهمچو
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آیند، همان گونه که قوة عقالنی مدتها بعد از  در تمامی ادبیات اقوام جهان نثر ادبی بعد از قطعات منظوم به وجود می

شود؛ افراد بشر آن هنگام که هنوز فراغ بال یا آن خودبینی را به  کند به سرحد رشد نایل می آنکه تخیل شکوفه می

در تاریخ ادبیات منثور . گویند به نثر سخن می» آنکه بدانند بی«اند که نثر را به قالب هنر درآورند، قرنها  هدست نیاورد

هاي وي به سبب صداقت  ها و دیباچه توان دید، الفرد نخستین نویسنده است؛ ترجمه انگلستان، تا آنجا که بوضوح می

طومار «تعدیلهاي پی در پی و اضافات و ملحقات خود  و سادگی کالم فصیح بود؛ و همو بود که از طریق جرح و

تواریخ ایام «نوشتند، به صورت معتبرترین و روشنترین بخشهاي  را که دبیران کلیساي اعظم وینچستر می» اسقف

» زندگی الفرد«ممکن است که قسمت بیشتر تاریخ . ـ یعنی اولین اثر منثور زبان انگلیسی ـ درآورد» آنگلوساکسون

اي بعد از عهد  استاد آن پادشاه، یعنی آسر، نوشته شده باشد و احتماال هم تصنیف این کتاب تعلق به دورهبه دست 

به هر حال، این یکی از اولین مواردي است که انگلیسیها از آغاز امر عالقۀ خود را براي . دارد) 974حد (خود الفرد 

اند، و این  نیف تاریخ و کتابهاي علوم دینی نشان دادهاستعمال زبان انگلیسی و مرجح شمردن آن بر التینی در تص

شرمسار » عامیانه«افتاد که اروپاییان از فکر نوشتن این گونه موضوعات وزین به زبان  درست در عهدي اتفاق می

.شدند می

اشیاي کردند که به  حتی در گرماگرم جنگاوري و شاعري، مردان و زنان این سرزمین روحیه و مجال آن را پیدا می

الفرد در اتلنی به تأسیس . مورد استفادة خویش زیبایی و به آنچه در نظرشان قدر و اهمیت داشت شکل بخشند

هنرستانی دست زد و از اطراف و اکناف رهبانانی را که در هنرهاي ظریفه و صنایع مختلف مهارتی داشتند به این 

نگهاي مکرر خویش همچنان به کارگران خود صنعت در اثناي ج«نویسد که الفرد  آسر می. مرکز هنري جلب کرد

دانستان، که فقط به قدیس بودن و مملکتداري راضی نبود، با » .آموخت زرگري و به دیگر کارورزان انواع صنایع را می

دار براي کلیساي اعظم  مهارت تمام به زرگري و فلزکاري اشتغال داشت، موسیقیدان قابلی بود، و یک دستگاه ارگ نی

جواهرسازان دست به . هنر درودگري، فلزکاري، و لعابکاري، همچنان رواج گرفت. ش در گالستنبري ساختخوی

مجسمۀ معروفی از پادشاه . ساختند) 700حد (دست حجاران دادند و صلیبهاي تراشیده و مرصع رائول و بیوکاسل را 

با «ها، و قالبدوزیهایی  زنان روتختیها، فرشینه. سوار بر اسب، در نزدیکی الدگیت، از برنز ریخته شد) 677فتـ (کدوالو 

راهبان صومعۀ وینچستر یک جلد کتاب دعاي قرن دهم را با درخشانترین رنگها . کردند عرضه می» لطیفترین نخها

میالدي به ساختمان کلیساهاي جامعی از سنگ  635در خود وینچستر و یورك حتی از . تذهیب کردند

بنا کرد سبک معماري لومبارد را در  674کوپ با کلیسایی که در ویرمث در سال بنیدیکت بیس. پرداختند می

در شهر کنتربري به تجدید ساختمان کلیساي جامعی دست زدند که از عهد رومیان به  950در . انگلستان رواج داد

بیسکوپ را با  دهد که کلیساي بنیدیکت خود شرح می» تاریخ کلیسایی ملت انگلیس«بید در کتاب . جا مانده بود

گذاشتند، حتی اگر از نعمت سواد  تا تمام مردمی که قدم به ساحت آن می« نقاشیهاي کار ایتالیا مزین کرده بودند 

یا از ..  .کردند یا در بحر منظر همیشه زیباي مسیح و حواریون وي فرو روند اي نداشتند، به هر طرف که رو می بهره

به طور کلی » .تر بیازمایند یش چشم آنها بود به فکر افتند که خویشتن را سختدیدن منظرة روز واپسین داوري که پ

استیالي آنگلوساکسونها تکمیل شده، و تسلط دانمارکیها هنوز . در قرن هفتم در بریتانیا ابنیۀ فراوانی به وجود آمد

اکنون براي پی افکندن مزارهاي  بردند آغاز نشده بود؛ معمارانی که تا این تاریخ در ساختمانهاي خود چوب به کار می

با اینهمه، باید اذعان کرد که بنیدیکت معماران، . عظیم سنگی، هم مصالح الزم را داشتند و هم روحیۀ آن را

اسقف ویلفرید پیکرتراشان و نقاشانی از ایتالیا آورد تا . گران، و زرگران خویش را از سرزمین گل وارد کرد شیشه

، که به طرز دلپسندي تذهیب شده )730حد (» اناجیل لیندیسفارن«ر هکزم تزیین کنند؛ کلیساي قرن هفتم او را د
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بود، کار رهبانان ایرلندي بود که در پرتو شور و حمیت زاهدانه یا اشاعۀ مسیحیت از زادگاه خود دل کنده و در آن 

رنسانس کوتاه مدت را پایان داد، و تهاجم دینها این . جزیزة پرت و سرد نزدیک ساحل نورثامبرلند اقامت گزیده بودند

معماري انگلیسی فقط هنگامی دنبالۀ ترقی خود را گرفت و به اوج جاللش رسید که بنیان حکومت پابرجاي کنوت 

  . استوار شده بود

1066 – 1016: بین دو پیروزي – 3

ن سلطنت به سبب ستمهایی که اعتبار نام او در اوا. کنوت نه فقط یک سردار فاتح، بلکه دولتمردي برجسته نیز بود

کودکان ادمند آیرنساید را تبعید کرد، و برادر ادمند را به قتل رساند تا از بازگشت خاندان : داشت لکه دار شد روا می

ولی بعداً چون متوجه شد که بیوه و پسران پادشاه اثلرد هنوز در شهر . آنگلوساکسون به اریکۀ سلطنت جلو گیرد

در این هنگام ). 1017(یاري از مشکالت خود را با دادن پیشنهاد ازدواج به اما برطرف کرد روان زنده هستند، بس

اما به این ازدواج رضا داد، و کنوت با این عمل، هم همسر . کنوت بیست و سه ساله بود و اما سی و سه سال داشت

از آن لحظه به . م تاج و تختی امن راگرفت، هم اتحاد برادر اما ریچارد دوم دیوك آونورماندي را به دست آورد، و ه

کنوت اشراف سرکشی را که وحدت و روحیۀ انگلستان را متزلزل . بعد دوران سلطنت وي براي انگلستان نعمتی شد

جزیرة انگلستان را در برابر حمالت اقوام خارجی حفظ کرد، و مدت دوازده سال به . ساخته بودند تحت انضباط آورد

مسیحیت را پذیرفت، کلیساهاي متعددي ساخت، مزاري در اسندن به یاد آنگلوساکسونها و  .آن کشور آرامش بخشید

وي وعده داد که از قوانین . همچنین دینهایی که در آنجا جنگیده بودند به پا کرد، و خودش به زیارت قبر ادمند رفت

یکی آنکه اصرار ورزید حکومت : کردو بنیادهاي موجود در انگلستان پیروي کند، و به جز دو مورد به عهد خود وفا 

مملکت، که تا آن تاریخ بر اثر اعمال اشراف خودکامه خوار شده بود، باید زیر نظر گماشتگان خود او اداره شود؛ و 

دیگر آنکه اسقف اعظم انگلستان را از مقامش عزل، و وزیري غیر روحانی را به عنوان عالیترین مشاور شاه جانشین 

اي به  مندانی اداري و دستگاهی براي انجام خدمات دولتی به وجود آورد که به طرز بیسابقهکنوت کار. وي کرد

بعد از سالهاي نخستین سلطنتش که همراه با ناامنی بود، تقریباً عموم مأمورانی که از جانب او . حکومت تداوم بخشید

امور خطیر مملکت اشتغال داشت، و مدام از وي دایماً به انجام . شدند انگلیسی بودند به رتق و فتق امور منصوب می

وقتی پا به خاك انگلستان نهاد یک . کرد تا ناظر اجراي عدالت و رعایت قوانین باشد هر گوشۀ قلمرو خویش دیدن می

کنوت پادشاه انگلستان و دانمارك هر دو بود و در سال . دین بود، و هنگامی که درگذشت یک انگلیسی شده بود

  .کرد ژ شد، اما کشورهاي سه گانۀ خویش را از شهر وینچستر اداره میپادشاه نرو 1028

استیالي دانمارکیها فرایند طوالنی هجوم بیگانگان و اختالط نژادي را، که منجر به غلبۀ نورمانها و باالخره پیدایش 

اثر ازدواج یا سلت و گل، آنگل و ساکسون و جوت، و دین و نورمان، همگی بر . ملت انگلستان شد، تداوم بخشید

عواملی دیگر همخون شدند تا انگلیسی فاقد تشخص و ابتکار عهد رومیان را به صورت ماجراجویان پرخروش عصر 

دینها مثل آلمانها و نورسها نوعی عشق تقریباً مرموز نسبت به . الیزابت و جهانگشایان خاموش قرون بعدي درآوردند

شد مردم دعوت پرمخاطرة دریا براي ماجراجویی و داد و  قی که سبب میبه دریا را با خود به انگلستان آوردند؛ عش

. از نظر فرهنگی، هجومهاي دانمارکیها به منزلۀ سدي در راه ترقی بود. ستد در سرزمینهاي دوردست را بپذیرند

لفرد بود راه زوال سپرد؛ و پیشرفت فکري که آن قدر مورد تشویق ا 950تا  750معماري راکد ماند؛ هنر تذهیب از 

.داد مسدود شد، درست مانند حمالت نورسها بر گل که زحمات شارلمانی را به باد می
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کرد ممکن بود بیش از این خرابیهایی را که قوم وي بر سرزمین انگلستان وارد آورده بود  اگر عمر کنوت بیشتر وفا می

به سن  1035کنوت در . شوند فرسوده می اما مردانی که دست اندرکار جنگ یا امور حکومت هستند زود. جبران کند

نروژ بیدرنگ یوغ اسارت دانمارکی را به دور انداخت؛ هارثکنوت، فرزند ارشد کنوت که به . چهلسالگی درگذشت

جانشینی پدر تعیین شده بود، تا آنجا که توان داشت براي محافظت دانمارك در برابر تهاجم نروژ کوشید؛ فرزند دیگر 

مدت پنج سال بر انگلستان حکومت کرد، و سپس مرد؛ ) پا خرگوشی، تندپا(ملقب به هرفوت کنوت، هرلد اول، 

وي، قبل از مرگ، فرزندي را که از ازدواج ). 1042(هارثکنوت نیز دو سالی بر آن سامان سلطنت کرد، و درگذشت 

ساکسون را وارث تاج و تخت انگلستان بین اثلرد و اما به جا مانده بود از نورماندي فرا خواند و این برادر ناتنی آنگلو

  .اعالم کرد

ادوارد، که پدرش او . همان قدر نسبت به انگلستان بیگانه بود که دینهاي دیگر) 1066 - 1042(لکن ادوارد خستوان 

را در دهسالگی به سرزمین نورماندي آورده بود، مدت سی سال در دربار نورماندي گذرانید، زیر نظر اعیان و کشیشان 

هنگامی که وي به انگلستان آمد زبان، عادات و رسوم، و معاشران . ریا بار آمد جا تربیت شد، و آدمی پرهیزکار و بیآن

همین دوستان وي شاغل مناصب مهم مملکتی و مقامات اسقفی شدند؛ امتیازاتی . فرانسوي خود را به همراه آورد

رمانها ساختند؛ عادات و زبان انگلیسی را حقیر انحصاري از شخص پادشاه دریافت کردند؛ دژهایی به سبک نو

فقط یک  .شمردند؛ و، یک نسل قبل از آنکه ویلیام فاتح قدم به خاك انگلستان بگذارد، غلبۀ نورمان را آغاز کردند

پذیر، با آن دوستان فرانسوي رقابت  انگلیسی بود که توانست در اعمال نفوذ بر ادوارد، آن پادشاه مالیم طبع نرمش

وي، اولین مشاور امور مملکت در دوران سلطنت کنوت، هرلد، و هارثکنوت، . ارل گادوین، فرماندار وسکس: کند

ساخت، در  مردي بود که ثروت و خرد هر دو را جمع داشت؛ در فن سیاست استاد بود، بالغتش همه را مجاب می

اي که  تجربه. روحانی در تاریخ انگلستان بودامور دیوانی مهارتی به سزا داشت، و خالصۀ کالم اولین سیاستمدار غیر 

از این . دخترش ادیث به عقد ازدواج ادوارد درآمد. وي در امور مملکتداري داشت او را بر شخص پادشاه مسلط ساخت

هنگامی که تاستیگ، پسر . ازدواج ادوارد صاحب فرزندي نشد، وگرنه گادوین ممکن بود جد یک پادشاه بشود

ر کنت فالندر را به زنی گرفت و سوین برادرزادة گادوین پادشاه دانمارك شد، گادوین از طریق گادوین، ژودیت دخت

اي به وجود آورده بود که او را مقتدرترین مرد اروپاي شمالی، و بمراتب نیرومندتر از  این ازدواجها اتحاد سه گانه

انگیختند؛ وي گادوین را از مقامش کنار دوستان نورماندي شاه حسادت وي را بر. پادشاهش ادوارد خستوان، ساخت

ارل گادوین به فالندر گریخت، و در خالل این احوال پسرش هرلد به ایرلند رفت و در آنجا سپاهی براي . گذاشت

اشراف انگلیسی، که مخالف با تفوق نورمانها بودند، از گادوین دعوت کردند که ). 1051(مبارزه با ادوارد تدارك دید 

هرلد به انگلستان هجوم برد، لشکریان پادشاه . دد و ضمانت کردند که به زور اسلحه از وي حمایت کنندبه وطن بازگر

را هزیمت داد، ساحل جنوب خاوري مملکت را تاراج و ویران کرد، به پدر خویش پیوست و با سپاهی جرار از کنارة 

اسقفها و عمال نورمان پا به گریز . را پذیره شدند مردم لندن به پیشواز آمدند و مقدم آنها. رود تمز رو به شمال نهاد

یک مجلس ویتناگموت، مرکب از اسقفها و اشراف انگلیسی، پیروزمندانه به استقبال گادوین شتافت؛ و . نهادند

یک سال بعد، فرسوده از مشقات و ). 1052(گادوین بار دیگر قدرت سیاسی و اموال از کف دادة خود را به دست آورد 

.درگذشت پیروزي،

گذشت؛  اکنون سی و یک سال از عمرش می. هرلد ارل وسکس شد، و تا حدودي از اختیارات خاص پدر برخوردار شد

ضمن یک . جوانی بود بلند باال، زیباروي، نیرومند، رشید، و بیباك؛ به هنگام جنگ بیرحم، و گاه صلح جوانمرد بود

براي انگلستان فتح کرد و سر گروفیذ رئیس عشایر ویلز را به حضور رشته مبارزات دالورانۀ برق آسا، سرزمین ویلز را 
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در مرحلۀ آرامتري از این زندگانی پرتهور و خشونت، ). 1063(ادوارد خوشحال و در عین حال متوحش تقدیم کرد 

 اي که از و به گسترش دانشکده) 1060(هرلد مبالغ عظیمی را بی ریا صرف ساختن دیر و کلیسا در والتم کرد 

مردم تمامی انگلستان این جوان پرشور و کم تجربه را . مدرسۀ کلیساي جامع مزبور پدید آمده بود کمک نمود

  .ستودند

هنگامی که ادوارد در شهر ). 1055(بزرگترین اثر معماري دوران سلطنت ادوارد شروع ساختمان دیر وستمینستر بود 

ده بود؛ اکنون، هنگام ساختن دیري که قرار بود مزار و ضریح کرد با سبک معماري نورمانها مأنوس ش روان زندگی می

نبوغ انگلیسی شود، دستور یا اجازه داد که آن بنا را به سبک رمانسک نورمانها پی افکنند، نظیر دیر و کلیساي بزرگی 

رمانها پیش از این نیز نمونۀ دیگري از غلبۀ نو. که ساختمان آن پنج سال قبل از این تاریخ در ژومیژ آغاز شده بود

بناي دیر وستمینستر سرآغاز دوران غناي معماري بود که در طی آن انگلستان . آمدن ویلیام فاتح به انگلستان بود

  . صاحب باشکوهترین ابنیۀ سبک رمانسک در اروپا شد

م ژانویه، در شش. بود که جنازة ادوارد خستوان را در آن کلیساي فخیم به خاك سپردند 1066اوایل سال پر حادثۀ 

هنوز هرلد تاج بر سر ننهاده بود که خبر آوردند ویلیام، . مجلس ویتناگموت هرلد را به مقام سلطنت انگلستان برگزید

کرد که ادوارد در سال  ویلیام ادعا می. دیوك آو نورماندي، مدعی تاج و تخت انگلستان شده و در تدارك جنگ است

. بخشد لستان را در برابر سی سال حمایت از جانب نورماندي به او میبه او وعده داده است که سلطنت انگ 1051

ظاهراً ادوارد چنین قولی داده بود، اما ادوارد، حال یا این موضوع را از یاد برده یا از وعدة خویش پشیمان شده بود، 

وانست معتبر باشد ت اي نمی قبل از مرگ هرلد را جانشین خود خوانده بود؛ به هر حال طبیعی است که چنین وعده

که تاریخ آن معلوم (اما ویلیام مدعی بود که هرلد ضمن مالقاتی در شهر روان . مگر با موافقت مجلس ویتناگموت

عنوان شهسواري را از او قبول کرده است، از اتباع وي شده و بنابراین اطاعتی به وي مدیون است، و نیز وعده ) نیست

هرلد قبول داشت که چنین . تخت ادوارد بشناسد و در این امر از وي حمایت کند داده است که ویلیام را وارث تاج و

دانست که به قول هرلد وفا کند؛ نمایندگان آن ملت  اما ملت انگلستان به هیچ وجه خود را ملزم نمی. قولی داده است

ویلیام به پاپ . نش دفاع کندآزادانه هرلد را به مقام سلطنت برگزیده بودند؛ و هرلد اینک مصمم بود که از آن گزی

ملتجی شد؛ و پاپ آلکساندر دوم، به توصیۀ ناصح خویش ایلد براندو، هرلد را غاصب دانست، وي و طرفدارانش را 

تکفیر کرد، و ویلیام را مدعی قانونی تاج و تخت انگلستان دانست؛ و براي تهاجمی که او در نظر گرفته بود آرزوي 

اي را با انگشتري الماسی نزد ویلیام فرستاد که یک تار موي سر پطرس حواري نیز با  هتوفیق کرد، و علم تقدیس شد

کند  اي براي تعیین حق تاج و تخت و عزل پادشاهان از جانب پاپ ایجاد می ایلد براندو از اینکه سابقه. آن بود

ي چهارم پادشاه آلمان به کار خوشحال بود؛ ده سال بعد که خودش به مقام پاپی رسید، این شیوة مسبوق را با هانر

اي درگرفت، همین شیوه به کار  پادشاه انگلستان مرافعه] لکلند[، نیز وقتی میان پاپ و جان 1213بست؛ بعداً ، در 

النفرانک، رئیس دیر بک، با ویلیام هماواز شد و مردم نورماندي، و در واقع تمامی مردم مملکت، را به جهادي . آمد

.شدة انگلستان دعوت کردعلیه پادشاه تکفیر 

. شد گناهانی که هرلد در بحبوحۀ جهالت جوانی مرتکب شده بود اینکه به هنگام خیراندیشی بلوغ دامنگیرش می

هرلد در هنگام سلطنت خویش به برادرش تاستیگ، که مدتها قبل از این وقایع به حکم مجلس ویتناگموت تبعید 

یگ با ویلیام متحد شده به تدارك سپاهی در شمال مشغول شد، و هرالد اکنون تاست. شده بود، اعتنایی نکرده بود

، را تشویق کرد که اگر در این لشکرکشی سهیم شود، تاج و تخت )سختگیر(سوم پادشاه نروژ، ملقب به هور روده 
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ماندي عازم کشتی از نور 1‘400هنگامی که ناوگان عظیم ویلیام مرکب از  1066در سپتامبر . انگلستان را به او بخشد

یورك در برابر آنها تسلیم شد و هرالد در آنجا . انگلستان بود، تاستیگ و پادشاه نروژ به خاك نورثامبرلند هجوم بردند

هرلد با قوایی که در اختیار داشت شتابان عازم شمال شد و . تاج بر سر گذاشت و خود را پادشاه انگلستان خواند

هرلد اینک . ؛ در حین آن نبرد، تاستیگ و هرالد جان سپردند)سپتامبر 25(د مهاجمان را در ستمفرد بریج شکست دا

کلیۀ ناصحان قوم به او توصیه . با سپاهی کمتر از آن که بتواند جلوي لشکریان جرار ویلیام را بگیرد عزم جنوب کرد

کرد، و هرلد خود را  سان میسوزانید و با خاك یک اما ویلیام اراضی جنوبی انگلستان را می. کردند که دست نگاه دارد

در محل سنلک . داشت، دفاع کند ملزم دید از سرزمینی که زمانی آن را ویران ساخته بود و اینک به جان عزیزش می

هرلد، که تیري به . ساعت با هم جنگیدند 9و مدت ) اکتبر 14(در نزدیکی هیستینگز دو لشکر با هم روبرو شدند 

وران خون نابینا شده بود، به خاك افتاد و به دست شهسواران نورمان تکه تکه چشمش اصابت کرده و به واسطۀ ف

یکی سرش را از بدن جدا کرد، دیگري یک ساق پایش را قطع کرد، و سومی امعا و احشاي او را در میدان جنگ : شد

خویی و هرج و  درنده. هنگامی که سپاهیان انگلیسی ساالر خویش را در خاك و خون دیدند، پا به گریز نهادند. پراکند

مرج چنان عظیم بود که رهبانانی که بعداً مأمور پیدا کردن جسد هرلد شدند نتوانستد او را بیابند، تا اینکه ادیث 

ادیث بدن تکه تکه شدة معشوق را شناسایی کرد، و آن اندام . سوانزنک، که معشوقۀ وي بود، آنها را به محل واقعه برد

ویلیام اول تاج  1066در کریسمس سال . اي والتم که خود هرلد ساخته بود دفن کردندتکه تکه شده را در کلیس

.شاهی انگلستان را بر سر نهاد

II    - 1066 - 325: ویلز  

هنگامی که رومیان از بریتانیا عقب . میالدي فرونتینوس و آگریکوال ویلز را براي روم فتح کرده بودند 78در سال 

در قرن پنجم جماعتی از . را از سر گرفت و دوباره به حکومت پادشاهان خود تن در دادنشستند، ویلز آزادي خود 

مهاجران ایرلندي در نواحی باختري ویلز توطن گزیدند؛ در سالهاي بعد هزاران نفر از بریتونها، که از برابر فاتحان 

در مرز ویلز توقف کردند و قوم مقهور  آنگلوساکسونها. گریختند، به ویلز پناهنده شدند آنگلوساکسون از جزایرشان می

ایرلندیها و بریتونها در ویلز یک تیرة سلتی همخون خویش . خواندند» بیگانه«ناشدة آن خطه را ویلهاس یعنی 

را تشکیل دادند؛ این نام ملت آنان ) »افراد هموطن«(یافتند، و بزودي این سه جماعت به هم پیوستند و قوم کیمري 

مردم ویلز مانند بیشتر اقوام سلتی ـ برتونها، کورنوالیها، ایرلندیها، و گیلهاي ساکن . زمینشانشد و کیمرو نام سر

اسکاتلند شمالی ـ شالودة نظام اجتماعی خویش را تقریباً بکلی بر خانواده و طایفه قرار دادند، و به این دو چنان پابند 

روح قبیله . نگریستند ناپذیر می اعتمادي آشتی بیگانه با بیبودند که از حکومت تنفر داشتند و به هر فرد یا قوم نژاد 

کرد؛ و بی انضباطی آنها را شجاعت، زندگی دشوار و  دوستی آنها با میهمان نوازي بی حد و حصرشان تعادل پیدا می

که به  کرد آب و هواي نامساعد آنها را موسیقی و آواز و وفاداري در دوستی، و فقرشان را عواطف تخیلیی جبران می

  .داشتند پنداشتند و هر مردي را چون پادشاه گرامی می حکم آن هر دختري را شاهزاده خانمی می

این جماعت عالوه بر شعراي قوم نقش . دادند مقام رامشگران به قدري ارجمند بود که آنها را بعد از پادشاه قرار می

تالسین و انورین : ن آنها دو نفر به قرن ششم تعلق دارنداز میا. طالعبینان، تاریخنویسان، و ناصحان پادشاه را داشتند

پرداختند از دریاي مانش به  نظایر ایشان صدها نفر بودند، و داستانهایی که می. که نامشان در تاریخ ماندگار است

شاعر  رامشگران طبقۀ خاصی بودند از دبیران. اي درآمدند خطۀ برتانی گذشتند و در فرانسه به صورت مهذب و آراسته

پیشه که هیچ کس اجازه نداشت به سلک آنها درآید، مگر آنکه ابتدا در دانستنیهاي قوم خویش تبحري بسزا حاصل 
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موضوعاتی که چنین داوطلبی  نامیدند؛ شد مبینوگ می کسی را که داوطلب ورود به این طبقه می. کرده باشد

این . که از آنها باقی است به مبینوگیون اشتهار دارد شد؛ و به همین سبب داستانهایی خواند مبینوگی نامیده می می

رود، اما احتماال قدمتشان به پیش از این  داستانها، با صورتی که در حال حاضر دارند، از قرن چهاردهم عقبتر نمی

را ها سادگی دوران بدویت   این افسانه. رسد، یعنی به زمانی که مسیحیت هنوز در ویلز مستقر نشده بود دوران می

انگیز و جانوران عجیب آنها را مخوف کرده است؛  اند، و ذکر ماجراهاي شگفت آمیز جان گرایانه اي شرك دارند، به گونه

دهد، با  اي به تبعید، شکست، و مرگ وجود دارد که جنبۀ غمناکی به آنها می کننده  در این داستانها اطمینان دلتنگ

هاي نورسها، و »ساگا«هاي ایسلندي، »ادا«از جهان پرتعدي و شهوت  اینهمه، از لطافتی برخوردارند که یک دنیا

در خلوت کوهستانهاي ویلز ادبیات رمانتیکی به وجود آمد . افسانۀ بسیار قدیمی ژرمنها یعنی نیبلونگنلید دور است

فاداري به زن، و ـ با ظهور مسیحیت ـ اخالص به مریم عذرا و مسیح بود که موضوع اصلی آنها سرسپردگی به ملت، و

انگیز پادشاه آرثر و شهسواران شجاع و عاشقی که  و به پیدایش طبقۀ سلحشوران فداکار و آن داستانهاي حیرت

.کمک کرد» بت پرستان را منکوب کنند و در اعتالي مسیحیت بکوشند«سوگند خوردند 

ود که مسیحیت در ویلز رواج گرفت، و دیري نگذشته بود که مدارسی در دیرها و کلیساها به در قرن ششم میالدي ب

از شهر و کلیساي سنت دیوید در   نویس الفرد بود، آسر، آن اسقف دانشمندي که منشی و زندگینامه. راه افتاد

اي دریازنان نورماندي قرار ترین هجومه این آبادیها و زیارتگاههاي مسیحیان در معرض شدید. پمبروك شر برخاست

. آنها را بکلی شکست داد، و سلسلۀ پابرجایی در ویلز تأسیس کرد) 878 -  844(گرفت، تا آنکه پادشاه رودري کبیر 

سراسر ویلز را متحد کرد و قانون نامۀ متحدالشکلی را براي آن ) 950 -  910(پادشاه هوئل دها، ملقب به نازنین 

پادشاهی بیش از حد کامیاب بود؛ هنگامی که به مرشا ) 1063 -  1039(آپ لوالین  گروفیذ. سرزمین فراهم آورد

یعنی یکی از نزدیکترین شهرهاي انگلستان لشکر کشید و سپاهیان آن خطه را شکست داد، هرلد پادشاه آیندة 

( راي بریتانیا فتح کردانگلستان، براي رعایت احتیاط در دفاع از انگلستان، به ویلز اعالن جنگ داد و آن سرزمین را ب

1063.(

III   - 1066 -  461: تمدن ایرلندي  

و تا قرن یازدهم میالدي، ایرلند به هفت مملکت پادشاهی ] معروف به رسول ایرلند[هنگام مرگ قدیس پاتریکیوس 

از آنجا . ، و میثشد که سه تا از اینها در آلستر بود و چهار تاي دیگر عبارت بودند از کانات، لنستر، مانستر تقسیم می

کرد، این مملکتهاي پادشاهی  که فقدان وسایل حمل و نقل، لشکرکشی به دیگر اقالیم و نواحی را غیرممکن می

اما از قرن سوم به بعد است که به هجومهاي ایرلندیها و کوچنشینهاي آنها . هفتگانه مدام بین خودشان جنگ داشتند

اند که در زبان سلتی  وقایعنگاران این گونه مهاجمان را سکوتها نامیده. مخوری هاي باختري بریتانیا برمی در کرانه

خوریم، باید بدانیم که غرض  برمی» سکوت«در تمام این دوره هر جا به واژة . داده است معنی می» آوارگان«بظاهر 

رهبانان و  804ال زنها و تا س 590تا سال . جنگ از خصوصیات نژادي قوم ایرلند بود. یک نفر ایرلندي است و بس

اي وجود داشت اصوال نظیر قوانین اقوام  قانون نامه. کشیشان ملزم بودند دوش به دوش مبارزان عادي به جنگ روند

یا قضات و وکالي بسیار کارآزموده گذاشته بودند، و این » بریهنها«اروپا که کار اجراي آن را به عهدة جمعی » بربري«

. دادند و به تألیف رساالتی حقوقی به زبان گیلی مشغول بودند حقوقی درس میجماعت از قرن چهارم در مکاتب 

اي نگرفت و حکومت  ایرلند مانند اسکاتلند چون به دست کشورگشایان رومی فتح نشد، از موهبت حقوق رومی بهره

حکومت . ضباط کندقانون هرگز نتوانست دادرسی را جانشین انتقام، یا انفعال را تبدیل به ان. منظمی به خود ندید
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واحد  .اي باقی ماند و فقط در مواردي زودگذر، به قلمرو واحد و یک وحدت ملی نایل آمد اساساً به صورت قبیله

دادند، از چند عشیره یک طایفه، و از  چندین خانواده یک عشیره را تشکیل می. جامعه و اقتصاد عبارت بود از خانواده

در قرن . همۀ اعضاي یک قبیله به قرار معلوم اخالف نیاي مشترکی بودند. آمد چندین طایفه یک قبیله به وجود می

به نام ) که به معنی نواده است(را  oیا  Uiها براي آنکه نسب خود را مشخص کنند، پیشوند  دهم بسیاري از خانواده

بسیاري . برد ، می916ایرلند در افزودند، چنانکه خانوادة اونیل مدعی بود که نسب از نیل گلندو، پادشاه  خود می  قبیلۀ

بیشتر زمینها در قرن هفتم ملک . نهادند بر خود می) که به معنی پسر است( Macدیگر نام پدر او را با پیشوند 

لکن تا قرن دهم مالکیت  35شد به اثاثۀ خانه؛  دارایی خصوصی منحصر می. ها بودند ها یا عشیره اشتراکی طایفه

ودي یک جماعت اشرافی کوچک صاحب امالکی بزرگ، طبقۀ عظیمی از کشاورزان آزاد، بز. فردي گسترش یافته بود

از نظر مادي وسیاسی، در طی سه . طبقۀ کوچکی از مستأجران، و طبقۀ بمراتب کوچکتري ازغالمان به وجود آمد

نگی شاید مترقیترین تر از انگلیسیها، و از لحاظ فره ، ایرلندیها عقب افتاده)750 - 461(قرن بعد از رواج مسیحیت 

.کردند تمامی مردمانی بودند که در شمال جبال پیرنه و آلپ زندگی می

ازدحام محققان بریتانیایی و گالیایی که بر اثر هجومهاي اقوام ژرمنی : هاي فراوانی داشت این ناهماهنگی عجیب ریشه

ریتانیا و گل، و در امان بودن ایرلند تا قبل از در قرن پنجم پا به گریز نهاده بودند، افزایش مراودات بازرگانی میان ب

ها انواع و اقسام مدارس بزرگ و کوچک، مهم و کم  رهبانان و کشیشان و راهبه. قرن یازدهم از تهاجم اقوام بیگانه

اگر به قول تاریخنویسان وطنپرست ایرلندي (در کلونارد دایر شد  520آموزشگاهی که در . اهمیت را تأسیس کردند

، و بنگور )550(، کلونفرت )544(مدارس دیگري نیز در کلون مکنویز . نفر دانشجو داشت 3‘000) دي باشداعتما

در چند تا از این مدارس دوران تحصیل دوازده سال بود، که در پایان آن دانشجو در رشتۀ . برپا شده بودند) 560(

دند از تحقیقاتی دربارة کتاب مقدس، االهیات، رسید، و موضوعات تحصیلی آنها عبارت بو فلسفه به درجۀ اجتهاد می

. ادبیات کالسیک التینی و یونانی، ادبیات و دستور زبان گیلی، ریاضیات و نجوم، تاریخ و موسیقی، پزشکی و حقوق

هاي آنها استطاعت نگاهداري آنان را نداشتند از محل خزانۀ عمومی تأمین  معونت دانشجویان بیبضاعتی که خانواده

کردند و ایرلندیها براي کمک به پیشرفت این گونه  چه بیشتر دانشجویان خود را براي کشیشی آماده میشد،  می

مدتها بعد از آنکه اطالع و احاطه به زبان یونانی تقریباً در . ورزیدند دانشجویان از هیچ نوع فداکاریی دریغ نمی

چنان به تدریس زبان و ادبیات یونانی ادامه کشورهاي اروپایی ناپدید شده بود، این آموزشگاههاي ایرلندي هم

جان سکوتوس اریجینا، که مهارتش در زبان . آلکوین، محقق معروف، در مدرسۀ کلون مکنویز تحصیل کرد. دادند می

  .یونانی مایۀ اعجاب دربار شارل کچل پادشاه فرانسه شد، یونانی را در مدارس خود ایرلند فرا گرفته بود

شدند،  اي از اذهان به علوم متمایل می گاهگاهی پاره. راي تخیلپردازي و افسانه بافی مساعد بودادبیات و مشرب عهد ب

شناسی مانند دانگال یا هندسه دانی مثل فرگیل ظهور کردند که موضوع کرویت زمین را  چنانکه در همین عهد ستاره

 795داد که رهبانان ایرلندي در سال دیکویل جغرافیدان خبر  825در حدود . دادند به شاگردان خویش تعلیم می

شود،  موفق به کشف ایسلند شده بودند و، در مقام توصیف نیمه شب تابستان ایرلند که ظاهراً مثل روز روشن می

تواند ککها را از میان پیراهن خود پیدا  بیان داشت که در آن هنگام هوا به قدري روشن خواهد بود که شخص می

. شد، دستوردانان فراوان بودند عروض ایرلندي بغرنجترین نوع خود در آن عصر محسوب میشاید به سبب آنکه . کند

معموال این قبیل افراد وظایف آموزگار، حقوقدان، . شعرا رو به فزونی نهادند و به مقامات شامخی در جامعه نایل آمدند

خود به دور یکی از شعراي برجستۀ عهد شاعر، و تاریخنویس را یکجا به عهده داشتند؛ و از آنجا که در مکاتب خاص 

این مکاتب . شدند، بسیاري از اختیارات خاص و امتیازات دروئیدهاي دوران جاهلیت را به ارث بردند جمع می
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شد، از قرن ششم تا هفدهم  شاعران، که معموال مخارج آنها از محل امالك اعطایی کلیسا یا حکومت تأمین می

این چهار نفر . در قرن دهم چهار تن از شعرا در بین تمامی مردم مشهور بودند. دمیالدي بدون وقفه در ترقی بو

شاه واالي  عبارت بودند از فلن مک لونین، کنث او هارتیگن، یوکد او فیلدن، و شاعر نامدار مک لیاگ که بر این برو،

.ایرلند، وي را سمت ملک الشعرایی بخشید

بیشتر این قبیل حکایات مربوط به دوران پیش از قدیس . به خود گرفتدر این عصر، ساگاهاي ایرلندي شکل ادبی 

پاتریکیوس بود، اما نسال بعد نسل دهان به دهان منتقل شده بود؛ اکنون این ساگاها به شکل بحر طویلی مرکب از 

همه مربوط اند  شدند؛ و هر چند ساگاهایی که به صورت دست نبشته به ما رسیده نثر موزون و شعر غنایی تنظیم می

به ادوار بعد از قرن یازدهم هستند، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که وارد شدن ساگاها در ادبیات به برکت 

. یک مجموعه از این ساگاها دربارة نیاکان اساطیري قوم ایرلند بود. زحمت و همت شعراي این عهد میسر شده است

معروف شده است، در خالل بندهایی هیجان انگیز، به ) اوسیانی(» اوشن«یا » فینی«دستۀ دیگري ، که به ساگاي 

بیشتر این اشعار . پرداخت اي موسوم به فین مکول و اخالف وي فیانا یا فینیان می توصیف ماجراهاي قهرمانی افسانه

مر کرد و، در گویند که وي سیصد سال ع دهند و می را به فرزند این قهرمان ایرلندي که اوشن نام دارد نسبت می

» حماسی«یک مجموعۀ . اش در آن قدیس اثر بخشید، درگذشت عهد قدیس پاتریکیوس، بعد از آنکه افکار مشرکانه

از این ساگاها با شاه فرتوت ایرلند کوهولین ارتباط دارد، که خوانند ضمن آن دست کم به صد مجلس با نشاط از 

ساگاهاي ایرلندي شرح ماجراي دیردري دختر فلیم، بزرگترین  عالیترین این. خورد سوز و عشق و شرارة جنگ برمی

کند که او  شود، یکی از کاهنان دروئید پیشگویی می هنگامی که این دختر متولد می. خنیاگر دربار شاه کونور، است

نور دختر را اما شاه کو» !او را بکشید«زنند که  مردم فریاد می. مصایب فراوانی بر سر زادگاه خویش آلستر خواهد آورد

روز به روز آن دوشیزه . آید که او را به عقد ازدواج خود درآورد کند و در صدد برمی در کنف حمایت خود بزرگ می

بیند که با جمعی دیگر از جوانان مشغول  شود تا آنکه از قضاي اتفاق روزي جوان زیبارویی نایسی نام را می زیباتر می

نایسی دست . کند گیرد و به جوان تسلیم می اشتباه پرتاب شده است میدختر گویی را که به . گوي بازي است

اي «: گوید انگیزد، چنانکه پنهانی به کنیزك خود می این حادثه عواطف دختر را برمی. فشرد دوشیزه را با لذت می

اغ من آید و با من دایۀ مهربان اگر مایلی من زنده باشم، پیامی از من به او ببر و به وي بگو که امشب پنهانی به سر

شب بعد نایسی و دو برادرش انله و اردان . شود آید و از بادة جمال آن زیباروي سرمست می نایسی می» .سخن گوید

گذرند، و قدم به خاك اسکاتلند  ربایند، از دریا می دختر را، که از روي میل حاضر به فرار است، از کاخ شاه می

شود، و برادران، آن دوشیزه را در اراضی کوهستانی شمال اسکاتلند  ۀ دیردري میپادشاه اسکاتلند دلباخت. گذارند می

فرستد که اگر به ایرلند بازگردند، مورد عفو قرار خواهند  پس از چندي سلطان کونور پیامی به آنها می. کنند پنهان می

نایسی، که براي بازگشت به دارد،  اي که در کمین اوست برحذر می هر چند که دیردري معشوق را از خدعه. گرفت

هنگام مراجعت به ایرلند، لشکریان کونور ناگهان . دهد زادگاه اصلی و قرارگاه ایام جوانی خویش بیقرار است، رضا می

و دیردري، که از فرط اندوه دیوانه   رسند، جنگند، اما همگی به قتل می برند؛ برادران شجاعانه می به آنها هجوم می

:پردازد نوشد، و به خواندن نوحۀ عجیبی می افکند، خون معشوق مقتول را می ه روي خاك میشده است، خود را ب

  . …بساط طرب گسترده بودند ) اسکاتلند(در آن روزي که اعیان آلبان 

  به دختر ساالر دانترون
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  .اي داد نایسی پنهانی بوسه

  اي فرستاد تیز رو، اورا گوزن مادینه

  داشت، ه زیر پا میالنوعی ب گوزنی از بیشه که رب

  گشت، و چون از ضیافت اینورنس باز می

  آهسته به دیدار دختر ساالر رفت،

  اما چون این سخن به گوش من رسید،

  دلم از رشک ماالمال شد،

  زورق کوچکم را بر فراز امواج رها کردم،

  .اعتنایی نداشتم که جان سپرم یا زنده بمانم

  بودند،انله و اردان، که هرگز سخن دروغ نگفته 

  به دنبال من شنا کنان آمدند

  و مرا دوباره به خشکی آوردند ـ 

  .کردند آن دو که صد تنی را مغلوب سرپنجۀ خود می

  نایسی به صدق کالم خویش مرا پیمان داد

  و در برابر سالح خویش سه بار سوگند خورد

  تا آن دم که از من جدا نشده و به لشکر مردگان نپیوسته،

  .سرده نسازدهرگز جبین مرا اف

  شنید اگر او امشب می! دریغا

  که نایسی رخ در نقاب خاك کشیده است

  گریست، بی شک سخت می
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  .دادم و من هفت برابر او با او گریه سر می

صخرة عظیمی در آن « :شود با کالم سادة نیرومندي این طور ختم می» دیردري دختر مصایب«قدیمیترین نسخۀ 

در قرون » .اش در هم شکست و در دم جان داد ا چنان بر آن سنگ کوفت که جمجمهدیردري سر خود ر. نزدیکی بود

دوشیزگان هنگام بافتن . وسطی در ایرلند نیز، مثل دیگر نقاط جهان، شعر و موسیقی با هم پیوند نزدیکی داشت

ان جنگ آواز پارچه یا رشتن نخ یا دوشیدن شیر گاو، و مردان موقع شخم زدن زمین یا رهسپار شدن به سوي مید

آالت موسیقی مورد پسند عبارت بود از . نواختند مبلغان مسیحی براي گرد آوردن مستعمین چنگ می. خواندند می

آوردند، تیمپن نوعی ویلن هشت زهی که داراي کمان یا  چنگ سی زهی که آن را با نوك انگشتان به صدا در می

جیرالدوس کمبرنسیس یا جرالد ویلزي . دمیدند با دهان می کردند و در آن مضرابی بود، و نی انبان که حمایل می

چنین کالمی از زبان . مدعی بود که چنگیان ایرلندي عالیترین نوازندگانی بودند که در عمرش دیده بود) 1185(

.شد یکی از ساکنان خطۀ موسیقی دوست ویلز ستایشی عظیم محسوب می

انگیزي که براي مراسم عشاي ربانی به کار  ف آردا ـ ظرف حیرتعالیترین نمونۀ هنر ایرلندي این عهد جام معرو

کهربا، بلور، لعابکاري، و شیشه را با مهارت   قطعه برنز، نقره، طال، 354) 1000حد (رفت ـ نبود که در ساختن آن  می

ه که در قرن تمام به کار برده بودند، بلکه کتاب مقدس کلز بود مشتمل بر انجیلهاي چهارگانه بر روي پوست گوسال

نهم به دست رهبانان ایرلندي در کلز، واقع در شهرستان میث، یا در جزیرة آیونا در نزدیکی ساحل باختري اسکاتلند 

) پایتخت جمهوري ایرلند(تهیه شد و اکنون نفیسترین شیء تاریخیی است که در کالج ترینیتی شهر دوبلن 

ین رهبانان ممالک مختلف، اسلوبهاي تذهیبکاري استادان به سبب ارتباط متقابل تدریجی ب. شود نگاهداري می

در این مورد نیز، مانند مینیاتورهاي . بیزانسی و مسلمان وارد ایرلند شد و در اندك مدت در آنجا به اوج کمال رسید

ک کلمۀ این قبیل نقوش به اندازة نصف ی. کردند اسالمی، اندام آدمی یا تصاویر جانوران نقش بی اهمیتی را ایفا می

نشان اختصاصی این هنر تذهیبکاري در آن بود که یک حرف یا یک جزء تزیینی واحدي را . اختصاري ارزش نداشتند

گرفته، آن را از زمینۀ آبی رنگ یا طالیی بیرون کشیده، و با رغبت و مشربی تفننی چنان بزرگ کرده و به آن شاخ و 

در میان کتابهاي خطی مذهب مسیحیان هیچ دست . پوشاند میبرگ داده بودند که تقریباً تمامی صفحۀ کتاب را 

جرالد ویلزي، هرچند که همواره بر . اي ظریفتر از این انجیلهاي چهارگانۀ مشهور به کتاب مقدس کلز نیست نبشته

  . دانست که به هیئت آدمیزادگان درآمده بودند خورد، این کتاب را کار فرشتگانی می هنرمندان ایرلندي غبطه می

همان طور که پیدایش این عصر طالیی ایرلند معلول آزاد شدن از قید مهاجمانی ژرمنی بود که بقیۀ اروپاي التین را 

چندین قرن عقب انداخت، به همان روال، پایان گرفتن این عصر معلول مهاجماتی از جانب نورسها بود که نظایرش 

شاید به . ب الحصول شارلمانی و الفرد را خنثا کرده بوددر قرون نهم و دهم در فرانسه و انگلستان پیشرفتهاي صع

نروژ و دانمارك، که هنوز دو کشور مشرك بودند، خبر رسیده بود که دیرهاي ایرلند پر از طال و نقره و جواهرات است 

به  رود که عموم ملت دست و، از آنجا که ایرلند از لحاظ سیاسی به قلمروهاي مختلفی تقسیم شده است، امکان نمی

هجومی به عنوان آزمایش صورت گرفت که خسارات چندانی به بار نیاورد، اما  795در سال . مقاومت یکپارچه بزنند

، هجومهاي عظیمتري صورت 823در . این تهاجم شایعاتی را که دربارة این طعمۀ بی محافظ رسیده بود تأیید کرد

. نگور و موویل ویران، و طبقۀ روحانیون قتل عام شدندگرفت که ضمن آن دو ناحیۀ کورك و کلوین تاراج، دیرهاي ب

گاهی سپاهیان کوچک دلیري این مهاجمان را هزیمت . گرفت تقریباً هر سال این گونه هجومها صورت می از آن پس

هایی از مهاجمان نورس در  دسته. پرداختند گشتند و در همه جا به چپاول می دادند، اما بار دیگر آنها باز می می
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٢١٧٩

یکی ساحل اقامت گزیدند و شهرهاي دوبلن، لیمریک، و واترفرد را بنیاد نهادند و از حکمرانان نیمۀ شمالی جزیره نزد

پادشاه آنها، تورجست، شهر آرما زادگاه قدیس پاتریکیوس را پایتخت حکومت مشرکانۀ . به گرفتن خراج پرداختند

ت کیرن در شهر کلون مکنویز بر اریکۀ سلطنت پرست خود را در محراب کلیساي سن خویش گردانید و همسر بت

کردند، اما در عین حال میان خودشان نیز به جنگ مشغول  شاهان ایرلند جدا جدا با مهاجمان مبارزه می. نشانید

امیري نروژي، موسوم  851مالکی، پادشاه میث، تورجست را دستگیر و در آب غرق کرد، اما در  845در سال . بودند

عصر دانش و . ، سلطنتی در دوبلن تأسیس کرد که تا قرن دوازدهم همچنان به صورت نورس باقی ماندبه اوالف سفید

اي داد که در ضمن آن، لشکریانی مسیحی و مشرك هر دو به  ادب جاي خود را به دوران کشمکشهاي بیرحمانه

یکی از . قرون مشغول شدندچپاول و سوزانیدن دیرها، از بین بردن کتابهاي خطی قدیمی، و از هم پاشیدن هنر 

و نه موسیقیدان   در سراسر ملک دیگر نه رامشگر، نه حکیم،«نویسد  تاریخنویسان قدیمی ایرلند دربارة این دوره می

سرانجام مردي نیرومند قد علم کرد که قادر بود تمامی قلمروهاي مختلف » .بود که حرفۀ مألوف خود را دنبال کند

برادر میهن پادشاه مانستر، و سرکردة ) 1014 -  941(این مرد براین برو . دي متحد گرداندایرلند را در زیر لواي واح

آنکه زنهار دهند،  و آنها را ، بی) 968(دو برادر در نزدیکی تیپرري لشکریان دانمارکی را شکست دادند . ایل دلگس بود

اما . قوم نورس را که یافتند به قتل رساندند پس از آن لیمریک را تسخیر کردند و هر یک از افراد. به هالکت رساندند

ترسیدند مبادا دو برادر حین  دو تا از امراي کم اهمیت تر ایرلند، یعنی مولوي آودزمند و داناوان آوهاي کاربري که می

دند پیشروي خود قلمرو آنان را تسخیر کنند، با مهاجمان دانمارکی عقد اتحاد بستند و میهن را ربودند و به قتل رسان

براین، که اکنون به جاي برادر بر اریکۀ سلطنت تکیه زده بود، بار دیگر دانمارکیها را شکست داد و مولوي را ). 976(

از آنجا که براین تصمیم گرفته بود که تمامی ایرلند را متحد کند و براي رسیدن به چنین مقصودي . به قتل رسانید

ارکیهاي دوبلن متحد شد و به کمک آن پادشاه میث را خلع کرد، و او را کرد، با دانم اي فروگذار نمی از هیچ وسیله

بعد از چهل سال جنگ، اینک با استقرار صلح کلیساها و دیرها را از   وي،). 1013(فرمانرواي تمامی ایرلند شناختند 

ر را آرامش بخشید، و جلو ها توجه نمود، مکتبها و آموزشگاههایی بنیاد نهاد، کشو نو آباد کرد، به تعمیر پلها و جاده

پدید آمده بود، داستانی » صلح پادشاه«نسلهاي خیالپرداز بعدي، در توصیف امنیتی که بر اثر این . بزهکاري را گرفت

به این مضمون که چطور دخترك زیبایی آراسته به جواهرات ) خورد که اغلب در سایر جاها به گوش می(ساختند 

  در خالل این احوال،. کرد بی آنکه کسی متعرض او شود مملکت به سر دیگر سفر میگرانبها، تک و تنها، از یک سر 

براین برو . نورسها در ایرلند به تدارك سپاه دیگري پرداختند و براي جنگ با آن پادشاه کهنسال به حرکت درآمدند

یک دوبلین، با آنها روبه رو ، در کلونتارف، نزد1014آوریل  23به تاریخ ) یادبود مصلوب ساختن مسیح(در روز جمعه 

.اش کشته شد شد و آنها را هزیمت داد؛ اما فرزندش مارا حین نبرد به قتل رسید، و خود براین در خیمه

کتاب   در قرن یازدهم هنر و ادبیات از نو رونق یافت،. چند صباحی آن کشور زجر کشیده از نعمت صلح برخوردار بود

رسید،  از لحاظ شکوه و ظرافت تذهیبکاري تقریباً به پاي کتاب مقدس کلز می لنستر و کتاب سرودهاي روحانی، که

ولی روح سرکش . تاریخنویسان و محققان زیادي از مدارس متعلق به دیرها بیرون آمدند. به این دوره تعلق دارند

د و نیروي خود را سراسر مملکت دوباره به قلمروهاي متعدد سالطین متخاصم تقسیم ش. ایرلندي هنوز رام نشده بود

، مشتی از ماجراجویان انگلستان و ویلز استیالي بر ایرلند را امري سهل 1172در سال . صرف جنگ داخلی کرد

  .چندان امر آسانی نبود» جزیرة پزشکان و قدیسان«یافتند، بگذریم از اینکه حکومت بر آن 
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IV  - 1066 – 325: اسکاتلند  

ي از مهاجران گیلی، مشهور به اسکات، صفحات شمالی ایرلند را ترك کردند، ا در اواخر قرن پنجم میالدي، قبیله

متوجه جنوب باختري اسکاتلند شدند، و نام خویش را ابتدا به یک بخش و سپس بر تمامی آن شبه جزیرة بدیع 

ي باستانی با یکدیگر به رقابت »کالدونیا«سه قوم دیگر در تملک این . منظري نهادند که در شمال رود توید قرار دارد

اول پیکتها، یک قبیلۀ سلتی که در باالي خلیج فورث مقام گزیده بودند، دوم بریتونها یا : برخاستند، از این قرار

ند و بین رود درونت و بومیان بریتانیا، که در برابر سیل هجومهاي آنگلوساکسون به سرزمین اسکاتلند پناهنده شد

از . خلیج کالید اقامت گزیدند؛ سوم آنگلها یا انگلیسیها، که در ناحیۀ میان رود تاین و خلیج فورث مسکن داشتند

همۀ این اقوام مختلف قوم اسکاتلندي به وجود آمد که از لحاظ زبان انگلیسی، از نظر دین مسیحی، آتشین مزاج 

  .اي از نژاد سلت بود نگلیسی، و نازك بین و فکور به مانند هر تیرهچون ایرلندي، و طرفدار عمل چون ا

شدند که حکومت واحدي جانشین  اسکاتلندیها، مانند ایرلندیها، از ترك تشکیالت خویشاوندي بیزار بودند، حاضر نمی

طایفۀ خود، و  شدت تضاد طبقاتی آنها به حدي بود که فقط با وفاداري تفاخر آمیز نسبت به. اي شود سازمان طایفه

رومیان نتوانستند بر آنها استیال یابند؛ بر عکس، نه . کرد مقاومت سرسختشان در مقابل دشمنان خارجی، برابري می

، و نه سدي که آنتونیوس پیوس صد کیلومتر باالتر )120(دیواري که هادریانوس بین سالوي و رود تاین احداث کرد 

، و نه نبردهاي تئودوسیوس )208(، نه مبارزات سپتیمیوس سوروس )140(میان دو خلیج فورث و کالید ایجاد کرد 

، ساکسونها 617در . هیچ کدام نتوانست به هجومهاي هر چند یک بار پیکتهاي گرسنه بر بریتانیا خاتمه دهد) 368(

) ادنبورگ امروزيهمان (به فرمان ادوین، پادشاه نورثامبرلند، دژ استوار پیکتها را تسخیر کردند و آن را ادینبورگ 

در . پیکتها و سکوتها را زیر لواي خویش متحد کرد) مردي از آلپ(، کنث اول، ملقب به مک آلپین 844در . نامیدند

، 1018در . ، عشایر مزبور بار دیگر ادنبورگ را از چنگ ساکسونها بیرون آوردند و آنجا را پایتخت خود ساختند954

بظاهر برتري سلتی مسلم . را فتح و آن را به قلمرو پیکتها و سکوتها منضم کرد) ناحیۀ شمال توید(ملکم دوم لوذین 

ها را به نواحی جنوبی اسکاتلند راند، و به این طریق » انگلیسی«شده بود، لکن هجومهاي دانمارکیها هزاران نفر از 

.عنصر نیرومندي از آنگلوساکسون را در خون اسکاتلندي جاري ساخت

تمامی اقوام چهارگانه، یعنی پیکتها، سکوتها، سلتهاي بریتانیایی، و آنگلوساکسونها را با ) 1040 -  1034(دانکن اول 

شکست دانکن از سپاهیان انگلیسی در دارم بهانه به دست مکبث . هم متحد کرد و سلطنت اسکاتلند را بنیاد نهاد

مکبث دانکن را به قتل . ادة کنث سوم بودسردار اسکاتلند داد که مدعی تاج و تخت شود، زیرا گروخ، همسر مکبث، نو

از هفده تن . ، مدت هفده سال سلطنت کرد، و خود به دست ملکم سوم فرزند دانکن کشه شد)1040(رساند 

این دوران . بر اسکاتلند حکمرانی کردند، دوازده نفرشان به قتل رسیدند 1057و  844سالطینی که در خالل سالهاي 

ایی خونین در طلب خوراك و آب، و آزادي و قدرت؛ در آن ایام تلخ، اسکاتلند چندان پرمخافتی بود از زدوخورده

بایست سپري شود تا چشمۀ ادبیات  سه قرن دیگر می. فرصتی براي ظرایف وحشو و زواید یک جامعۀ متمدن نداشت

یزرا را تسخیر کردند؛ الجزایر اورکنی، فارو، شتلند، و هبرید مهاجمان نورس مجمع. آن سرزمین شروع به فیضان کند

برد که مشغول پراکندن قدرت و بذر خویش  اسکاتلند مدام در معرض تهدید استیالي وایکینگهاي بیباکی به سر می

  .در سراسر دنیاي غرب بودند
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V  -  1066 - 800: نورسها یا شمالیها  

  ساگاي شاهان – 1

ریق دانمارك و از دریاي بین نروژ و دانمارك یا سکاژراك ظاهراً شمالیها عبارت از توتونهایی بودند که نیاکانشان از ط

و دریاي بین سوئد و دانمارك یا کاتگات سفر کرده، خود را به سوئد و نروژ رسانیده، جانشین جمعیت سلتی شده 

مسکن بودند که آنها نیز به نوبۀ خود یک قوم مغولی همخون با الپالندیها و اسکیموها را بیرون رانده و در اماکنشان 

در آغاز این کوچ، دان میکیالتی نامی، سر کرده و امیر این قوم نام خود را بر سرزمین دانمارك نهاد . گزیده بودند

قبیلۀ کهنسال سویون، ). دانمارك مرکب از دو کلمۀ دان و مارك است، که مارك یا مارش به معنی ایالت بوده است(

یا (بر آن شبه جزیرة عظیم توصیف کرده بود، نام خود را بر سوئد که تاریخنویس شهیر رومی تاسیت آن را حکمفرما 

معنی » راه شمالی«فقط ) یا نورژ(نروژ . نهاد و بسیاري از سالطین این سرزمین خود را سوین خواندند) سوریج

ه صورت این نام در زبان التین تحریف شده، ب. پلینی، که بر تاسیت قدمت داشت، سوئد را سکین نامیده بود. داد می

سوئدیها، نروژیها، و (سکاندیا درآمده است؛ واژة اسکاندیناوي از همین مآخذ است که اینک بر سه ملت همخونی 

در تمام این سرزمینهاي سه گانه . شود که زبان هر کدام براي آن دوتاي دیگر قابل درك است اطالق می) دانمارکیها

طبقۀ جوان یا ناراضی بر کشتیهاي خود . ربخشی زمین فزونی گرفتبارآوري زنان یا نیروي تخیل مردان بمراتب از ثم

شناخت، نه  گرسنگی این مردان نه مرزي می. نشستند و به طلب خوراك، برده، زن، یا طال به جستجو پرداختند

یه رو نروژیها به اسکاتلند و ایرلند و ایسلند و گروئلند سرازیر شدند، سوئدیها به طرف روس. قوانینی را قبول داشت

.آوردند، و دانمارکیها به خاك انگلستان و فرانسه رخنه کردند

فرزندش . به دانمارك وحدت بخشید) 935 - 860(گورم . شود کوتاهی عمر مانع از شمارش خدایان یا سالطین می

سوین اول . مسبب رواج مسیحیت در آن کشور شد) 985 -  945(هارال بلوتان، به معنی هارال کبود دندان 

انگلستان را فتح کرد و مدت یک نسل دانمارك را به صورت یکی از نیرومندترین ممالک ) 1014 -  985) (رکبیردفو(

سوئد را یک کشور مسیحی و شهر اوپساال را پایتخت ) 1022 -  994(پادشاه اوالف سکوتکونانگ . اروپایی درآورد

ها،  ز سی و یک امرنشین که کوهستانها، رودخانهنروژ عبارت بود از مجموعۀ متراکمی مرکب ا 800در سال . خود کرد

یکی  850در حدود . کردند و هر منطقه زیر سلطۀ امیر سلحشوري قرار داشت یا خلیجهایی آنها را از یکدیگر جدا می

از این سرکردگان سلحشور موسوم به هلفدان، ملقب به سیاه، از پایتخت قلمرو خویش در ترونهیم اکثر امراي دیگر را 

را چند تنی از ) 933 -  860) (موبور(فرزندش هارال اول، ملقب به هورفاگر . ر خود کرد و اولین پادشاه نروژ شدمقهو

داد که  وي دلباختۀ زنی گیدا نام بود، اما زن فقط به شرطی به ازدواج تن می. امراي یاغی مملکت به مبارزه طلبیدند

که هرگز موي سر را شانه یا کوتاه نکند مگر آنکه وي را چنین  هارال سوگند یاد کرد. او تمامی نروژ را تسخیر کند

این امر در مدت ده سال عملی شد، سپس هارال ، گیدا و نه زن دیگر را به عقد ازدواج . توفیقی نصیب شده باشد

ن آنها هارال صاحب چند فرزند بود که از بی. نایل آمد» هورفاگر«درآورد، موي سر را کوتاه کرد، و به دریافت لقب 

دوران صلح آن قدر «سال با کفایت تمام بر نروژ حکومت کرد و  27مدت ) 961 - 935(هاکون اول، ملقب به نازنین 

ترسم مبادا به پیري در چهاردیواري خانه  می«: گفت که یکی از جنگجویان وایکینگ به شکایت می» به طول انجامید

سال بر نروژ  30اشتهار دارد، در عین لیاقت مدت » بزرگکنت «هاکون دیگري، که به » .بر روي بستر جان دهم

، لکن به هنگام پیري خشم طبقۀ کشاورزان آزاد را برانگیخت، زیرا دختران آنها را براي )995 -  965(سلطنت کرد 
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از کشاورزان متحد شدند و او را . فرستاد گرفت و پس از یکی دو هفته آنها را به خانۀ پدرانشان پس می همخوابگی می

.سلطنت خلع کردند و اوالف اول تروگواسون را به جانشینی وي برداشتند

: گوید سنوري ستورلوسون، اهل ایسلند، دربارة وي می. بود) هورفاگر(اوالف فرزند تروگواسون و نبیرة هارال اول 

تنومند،  …د، اندازه دست و دل باز، در پوشاك مشکل پسن آدمی بود بسیار سرخوش و شوخ، بشاش، معاشرتی، بی«

شد سراغ گرفت، بر وي سبقت نجسته  و زیباترین مردان، که در تمرینات بدنی هیچ کس از شمالیها، تا آنجا که می

توانست وقتی خادمان وي مشغول پارو زدن در کشتی او بودند، در خاج از میان  به قدري چاالك بود که می» .بود

سه دشنۀ نوك تیز بازي کند، و دو نیزه را در یک آن با هم پرتاب کند، و  بازان با پاروها بدود، در آن واحد مثل شعبده

اوالف در دوران عمر کشمکشها و ماجراهاي فراوان دید؛ هنگامی که » .با هر دوست به یکسان قدرت بریدن داشت«

ت نروژ برداشتند در بریتانیا بود به مسیحیت گروید، و از مروجان بیرحم آن دین شد، موقعی که او را به مقام سلطن

ها را ویران کرد، به ساختن کلیساهاي مسیحی پرداخت، و کماکان به پیروي از شیوة چندگانی ادامه  بتکده) 995(

کشاورزان آزاد با دین جدید بشدت مخالفت ورزیدند و خواستار شدند که اوالف، به سنت اجداد خویش، به . داد

النوع  ترین قربانی را به حضور رب ف پذیرفت، اما پیشنهاد کرد که شایستهاوال. قربانی دهد  النوع آنها، تور، حضور رب

آنها از شنیدن این پیشنهاد دست از مخالفت برداشتند و به مسیحیت . عرضه دارد ـ یعنی از سران خود کشاورزان را

و پایش را بستند، ماري  درآمدند، و چون یکی از آنها موسوم به راند در آیین شرك اصرار ورزید، به اشارة اوالف دست

و راند بر اثر این  را گرفتند و دمش را سوزانیدند و از حلقوم آن مرد فرو کردند؛ مار به شکم و پهلوي راند رخنه کرد، 

اوالف به سیگرید ملکۀ سوئد پیشنهاد ازدواج داد؛ او موافقت کرد، اما حاضر نشد از آیین مشرکانۀ . امر جان سپرد

مرا چه حاجت که پیرزنی از طراوت «: اوالف با دستکش بر صورت آن زن نواخت و گفت. خویش صرف نظر کند

این حرف روزي به قیمت جانت تمام «: سیگرید در جواب گفت» افتاده و هرزة بیدینی چون تو را به زنی گیرم؟

وي در یک نبرد . استنددو سال بعد، پادشاه سوئد و دانمارك و اریک اول امیر نروژ به جنگ با اوالف برخ» .خواهد شد

دریایی بزرگ نزدیکی روگن شکست خورد و، در حالی که سراپا غرق اسلحه بود، خود را به دریا افکند و دیگر سر از 

  .نروژ میان فاتحان تقسیم شد). 1000(آب بیرون نیاورد 

، آرامش را )1016(درآورد اوالف دیگري ـ اوالف دوم، ملقب به قدیس اوالف ـ بار دیگر نروژ را به زیر لواي واحدي 

. برقرار ساخت، در عین عدالت و انصاف به مرافعات مردم رسیدگی کرد، و ترویج دین مسیح را در نروژ کمال بخشید

مردي بود نازنین و بسیار مهربان، کم حرف و بخشنده، اما «نویسد که  سنوري ستورلوسون دربارة این اوالف می

به اشارة وي زبان یکی از کشاورزان آزادي را که . هاي متعدد به گرفتن همخوابهاي معتاد  و تا اندازه» حریص پول

کشاورزان به تنگ آمده با کنوت . حاضر به قبول مسیحیت نبود از بیخ بریدند، و چشمان دیگري را از کاسه درآوردند

ف را از نروژ بیرون راند پادشاه دانمارك و انگلستان توطئه کردند، و او با پنجاه کشتی به کمک آنان آمد و اوال

دیري نگذشت که اوالف با سپاهی بازگشت و براي پس گرفتن تاج شاهی در محل ستیکلستا به نبرد ). 1028(

نسلهاي آینده او را قدیس حامی ). 1030(پرداخت؛ لکن شکست خورد و بر اثر جراحاتی که برداشته بود جان سپرد 

) 1047 -  1035(ملقب به نیکو   پسر وي مگنوس اول،. ایی برپا کردندنروژ خواندند، و به یادش در همانجا کلیس

 -  1047(نوادة وي هرالد هورروده . قلمرو پدر را از نو به چنگ آورد و به وضع قوانین و حکومت صحیحی پرداخت

در زیر فرمان  ، با عدالتی عاري از رحم، تا سالی که ویلیام دیوك آو نورماندي بر انگلستان غلبه یافت نروژ را)1066

.داشت
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جماعتی از شمالیها که از نروژ یا دانمارك به حرکت درآمده بودند، جزیرة ایسلند را دوباره کشف  860در حدود سال 

کردند و از اینکه آن سرزمین را درست مانند وطن اصلی خود پوشیده از خلیج و مه یافتند، خیلی هم ناخشنود 

به  874استبدادي جدید پادشاه خویش هارال هورفاگر آزرده خاطر بودند، در  نروژیها، که اکنون از حکومت. نشدند

عدة مردم مقیم آن جزیره به همان اندازه زیاد بود که قبل از سالهاي جنگ  934ایسلند کوچ کردند، و تا تاریخ 

یک  930سال در . شد که هر کدام ثینگ یا مجلسی خاص خود داشت ایسلند از چهار ایالت تشکیل می. جهانی دوم

آلثینگ یا مجلس متحد تأسیس شد که یکی از قدیمیترین نهادها در تاریخ حکومت مجلسی بود و با ایجاد آن 

لکن همان جوشش و استقالل رأیی که انگیزة . ایسلند در این تاریخ اولین جمهوري کامال آزاد در جهان گشت

افراد مقتدري که در . قوانین عوام را محدود کردمهاجرت و وسیلۀ پیدایش این مجلس شده بود، تأثیر حکومت و 

الرقاب اراضی خود شدند، و دیري نگذشت که در ایسلند همان  امالك وسیع خویش ریشه دوانیده بودند مالک

مجلس متحد ایسلند  1000در سال . مرافعاتی را به راه انداختند که در نروژ عرصه را بر پادشاهان تنگ ساخته بود

ا قبول کرد، اما پادشاه نروژ، قدیس اوالف، از شنیدن این خبر که ایسلندیها همچنان به خوردن رسماً مسیحیت ر

شاید به علت سرد و طوالنی بودن شبهاي . گوشت اسب و کودك کشی اشتغال دارند سخت متحیر و متوحش شد

هاي  ر کم و کیف بر قصهزمستانی، اساطیر و ساگاهایی در میان ساکنان این جزیره به وجود آمد که بظاهر از نظ

  .شد برتري یافت همانندي که در سرزمینهاي اقوام نورس گفته می

شانزده سال بعد از کشف مجدد ایسلند، یک ناخداي نروژي موسوم به گونبیورن اولفسون ضمن سفر به گروئنلند 

در . تأسیس کردند توروالد و پسرش اریک سرخ یک کوچنشین نروژي را در گروئنلند 985در حدود سال . برخورد

فرزند اریک سرخ موسوم به لیف اریکسن  1000بیرن هریولفسون موفق به کشف البرادور شد؛ و در سال  986سال 

. درست اطالع نداریم که محل ورود وي البرادور بود یا نیوفندلند یا خلیج معروف به کاد. قدم به قارة امریکا نهاد

در . گذرانید و آنگاه به گروئنلند بازگشت) سرزمین شراب(ان را در وینلند دانیم که لیف اریکسن زمست همین قدر می

طبق یک مشت عبارات الحاقی . ، برادرش توروالد به اتفاق سی تن دیگر یک سالی را در وینلند گذرانیدند1002سال 

تاریخ آن افزوده شده است، و ) 1241 - 1178(به قلم سنوري ستورلوسون » ساگاي اوالف تروگواسون«که بر 

پنج هیئت اکتشافی جداگانه از افراد نورس تشکیل شد و  1011تا  985نیست، در خالل سالهاي  1395مؤخرتر از 

به ایسلند سفر کرد و روایاتی را که  1477دهد که در  خود کریستوف کلمب شرح می. به عزم قارة امریکا حرکت کرد

. رار داددربارة قارة جدید بر سر زبانها بود مورد مطالعه ق

  وایکینگتمدن  – 2

. نظم اجتماعی در بین اقوام نورس مثل سایر جاها مبتنی بود بر انضباط خانوادگی، تعاون اقتصادي، و اعتقاد مذهبی

هیچ چیزي قادر نیست شعلۀ  کند، در نهاد آن کس که خوب تأمل می«: گوید یکی از عبارات چکامۀ بیوولف می

نهادند تا هالك شوند، اما همینکه بچه از طرف پدر و  کودکان ناخواسته را بر سر راه می» .خویشاوندي را فرو نشاند

نورسها نام خانوادگی نداشتند؛ هر پسري . شد اي از انضباط و محبت نصیب او می شد معجون عاقالنه مادر پذیرفته می

اسکاندیناویها، . ، مگنوس اوالفسون، و هاکون مگنوسون)هرالدزاده(اوالف هرالدسون : افزود د مینام پدر را بر اسم خو

مدتها قبل از اینکه مسیحیت بدانان برسد، هنگام نامگذاري یک کودك، به نشانۀ دادن رخصت براي ورود به جرگۀ 

  .ریختند خانواده، آب بر روي او می
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داري از جمله تهیۀ آبجو را  دختران فنون خانه: ماعی جنبۀ عملی داشتتعلیم و تربیت به مقتضاي نیازهاي اجت

بازي، درودگري و فلزکاري، کشتی گیري،  آموختند؛ و پسران هم خویش را صرف فراگرفتن دقایق شناگري، اسکی می

، شکار، جنگ با تیر و کمان) »قالب«،  hoek، از واژة دانمارکی  hockey( قایقرانی، اسکیت، بازي هاکی 

توانستند با جوشن و  برخی از نروژیها می. پرش، تمرین بدنی طرف توجهی بود. کردند پرانی می شمشیرزنی یا نیزه

سراپا مسلح از ارتفاعی بلندتر از قامت خویش بپرند، یا مسافت چند کیلومتر را شنا کنند؛ بعضی قادر بودند بر 

آموختند؛ بعضی براي طبابت یا قضاوت  ن و نوشتن میبسیاري از کودکان خواند. تیزروترین اسبان سبقت گیرند

کردند؛ عدة معدودي از زنان و مردان قادر به نواختن  خوانی می زن و مرد هر دو با شوق تمام آوازه. شدند تربیت می

توانست با  خوانیم، گونار پادشاه نورس می آالت موسیقی، معموال چنگ، بودند، چنانکه در افسانۀ اداي مهین می

.گشتان پاهایش چنگ بنوازد و به کمک الحان آن مارها را افسون کندان

ازدواجها را معموال پدر و مادرها و اغلب از طریق خرید و . چندگانی تا قرن سیزدهم بین طبقۀ اغنیا مرسوم بود

و مادرش ازدواج آزاد زن محق بود با این قبیل قرارها مخالفت ورزد، اما اگر برخالف رأي پدر . دادند فروش ترتیب می

مرد . کردند، و ممکن بود، طبق قانون ایلی، بستگان زن شوهر را بکشند کرد، شوهرش را حرام اعالم می می

توانست به میل خویش زنش را طالق دهد، اما اگر قادر نبود عذر موجهی براي این عمل بیاورد، او هم ممکن بود  می

مخالف دلیل موجهی براي طالق بود، چنانکه مثال اگر زن  پوشیدن لباس جنس. به دست خانوادة زن کشته شود

اش باز بود، زن  کرد، شوهر محق بود او را طالق گوید، و برعکس اگر مرد پیراهنی می پوشید که سینه شلوار به پا می

را دید، محق بود جابجا او  اگر شوهري مردي را حین ارتکاب عمل عنیفی با زن خویش می. حق داشت او را ترك کند

شد، بستگانش در صدد انتقام از قاتل  بدون بیم عقوبت بکشد ـ به عبارت دیگر اگر مردي به این نحو کشته می

زنان سختکوش بودند، اما آن قدر دلپسند بودند که مردان را حتی تا پاي مرگ به رقابت با یکدیگر . آمدند برنمی

ل همه جاي دنیا، در چهار دیواري خانه شوهرانی فرمانبردار مردانی که در امور همگانی حکمشان نافذ بود، مث. وادارند

به طور کلی در دوران جاهلیت مقام زن به مراتب واالتر بود تا ادوار بعدي که مسیحیت در اسکاندیناوي رواج . بودند

د از بیست شد، بلکه مادر مردانی دلیر بود؛ سهم او یک سوم ـ و بع یافت؛ از جمله اینکه زن ما در گناه محسوب نمی

کرد، و  سال زناشویی نصف ـ تمام دارایی شوهرش بود؛ شوهر در تمام جزئیات مربوط به کار خویش با زن مشورت می

  .گذاشتند حشر و نشر داشت زن آزادانه با مردانی که قدم به خانۀ شوهر می

آمد، و شکار   ساب میصید ماهی صنعت بزرگی به ح. شد، و همۀ طبقات در آن شریک بودند کار محترم شمرده می

هاي سوئد را از موانع  قدرت اراده و عرق جبینی را در نظر مجسم کنید که بیشه. بیشتر یک کار ضروري بود تا ورزش

هاي یخبندان جبال نروژ را براي کشت آماده ساخت؛ مزارع غلۀ مینسوتا حاصل ثمربخشی  پاك گردانید، و دامنه

امالك وسیع معدود بودند؛ قرنهاست که اسکاندیناوي در توزیع قسمت اعظم . خاك امریکا و خصلت نژاد نروژي است

یک نوع بیمه غیر مکتوب وجود داشت که از شدت . اراضی بین زارعین آزاد بر دیگر کشورها برتري داشته است

را  آمدند و آن سوخت، همسایگانش به کمکش می کاست؛ مثال اگر خانۀ کشاورزي در آتش می نامالیمات زندگی می

اي  همسایگانش به تعداد نصف گله  رفت، گلۀ وي از بین می» بالي آسمانی«کردند؛ اگر بر اثر بیماري یا  دوباره بنا می

تقریباً هر مردي شمالی براي خودش یک صنعتگر و بویژه در . کردند که نابود شده بود خسارت کشاورز را جبران می

دیرتر از دیگر اقوام از آهن استفاده کردند، چه آهن فقط در قرن  نورسها بمراتب. درود گري و خراطی استاد بود

ها، و زیورآالت محکم و زیبایی  با اینهمه، از این تاریخ به بعد به ساختن انواع ابزارها، اسلحه. هشتم به دست آنها رسید

ساخت این دوران بیشتر  سپرها، شمشیرهاي مرصع، انگشتریها، سنجاقها، و یراقهاي. از برنز، نقره، و طال پرداختند
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ساختند که گرچه بزرگتر از  کشتی سازان نورس قایقها و کشتیهاي جنگی می. اشیایی بودند نفیس و مایۀ تفاخر

ناوهاي اعصار باستانی نبود، ظاهراً محکمتر از آنها می نمود؛ کف این کشتیها را براي آنکه از تکانهاي مداوم جلو گیرد 

متر  1‘8تا  1‘20هر کدام . کردند غه را براي در هم شکستن ناوهاي دشمن تیز میساختند، و لبۀ دما مسطح می

متر درازا داشت؛ و قوة محرکۀ آن بخشی از بادبانها، و بیشتر از زور بازوي پاروزنها، که تعداد آنها به  55تا  18عمق، و 

این ناوهاي ساده کاشفان، . دش نسبت حجم کشتی از ده، شانزده، یا شصت نفر در هر طرف کشتی بود، تأمین می

بازرگانان، دریازنان، و سلحشوران نورس را از طریق رودهاي روسیه به دریاي خزر و دریاي سیاه، و از راه اقیانوس 

.رسانید اطلس به ایسلند و البرادور می

خریدها یا غالمان ، و زر)کشاورزان صاحب ملک(، بوندي )اشراف(وایکینگها اجتماع خود را متشکل از سه طبقۀ یارلز 

آموختند که طبقۀ هر فرد فرمانی  به کودکان خود به طور جدي می) مثل مربیان در جمهور افالطون(دانستند؛ و  می

سالطین را از میان ساللۀ شاهان، و حکام . ایمان جرئت تغییر دادن آن را دارند است از جانب خدایان که فقط افراد بی

پا به پاي این پذیرش بیریاي حکومت پادشاهی و اشرافیت به مثابه ضمایم طبیعی . زیدندگ ایاالت را از بین یارلز برمی

جنگ و کشاورزي، دموکراسی شایان توجهی در جریان بود که به حکم آن مالکان محل در یک هاس ثینگ یا 

قضات مملکتی را ملی کار قانونگزاران و » مجلس متحد«اجتماع رؤساي خانواده، مجلس قریه، مجلس ایالتی، یا یک 

قضاوت با قانون قاعده بود، و انتقام شخصی . در میان این اقوام، حکومت، حکومت قوانین بود نه افراد. دادند انجام می

کم  قصاص انتقام آمیز ساگاهاي وایکینگ را خونرنگ ساخت، اما حتی در آن عهد خون و پوالد نیز کم. استثنا

شد؛ و تنها مردانی که هیچ قانونی جز پیروزي یا شکست  ین انتقام فردي میپرداخت ورگیلد در مورد بزهکاران جانش

شد تا افرادي را که بر اثر مبارزه با  از مجازاتهاي شدیدي استفاده می. را قبول نداشتند دریانوردان جسور بودند

آویختند، یا زیر سم  یطبیعت سخت جان شده بودند به پیروي از صلح و رعایت آرامش وادارند؛ زناکاران را به دار م

سوزاندند، افرادي را که به پدر و مادر یا  اسبان می افکندند تا به هالکت رسند؛ مفسدان را بر روي تلهایی از هیمه می

اي را نیز به همین منوال از پهلوي آنها  کردند و گرگ زنده وطن خود خیانت کرده بودند وارونه آویزان می

کردند،  بستند و به این نحو بدنش را شقه می شد به چند اسب می حکومت یاغی می آویختند؛ آن را که نسبت به می

شاید در این گونه موارد هنوز قانون . رساندند بستند و کشان کشان به قتل می یا او را به دم گاومیش وحشی می

حتی .شد گر می وهجانشین وحشیگریهاي قرون وسطایی نشده بود، بلکه انتقام از صورت فردي به شکل اجتماعی جل

دریازنی هم سرانجام تابع قانون شد و دریازنان به صورت بازرگانانی درآمدند که مکر و حیله را به جاي زور و بازو به 

. رواج گرفت هانساییبیشتر قوانین دریایی اروپا اصوال از ناحیه نورسها ناشی شد و از طریق اتحادیۀ . انداختند کار می

غاز «قوانین نروژ را بر طوماري نوشتند که به سبب رنگش آن را ) 1047 - 1035(در دوران سلطنت مگنوس نیکو 

این طومار، که هنوز باقی است، حاوي یک سلسله فرامین براي نظارت در اوزان و مقادیر، . نامیدند» خاکستري

و بنادر، و نظاماتی دربارة کمک دولت به بیماران و ضعفاست که حاکی از کمال  مقرراتی براي ادارة بازارها،

. باشد روشنفکري و ترقیخواهی می

خدایان توتونی در نظر اقوام نورس . دین به قانون و خانواده کمک کرد تا جانوران دوپا را به صورت شارمند درآورد

. ترسیدند یا دوستشان داشتند که مردم واقعاً از آنها می جنبۀ اساطیري نداشتند، بلکه موجوداتی بودند آسمانی

در تنگناي حیرت و وحشت ارواح بدوي، تمام نیروها . کرد هزاران معجزه و شیفتگی آنها را صمیمانه با بشر مربوط می

و تجلیات عظیم طبیعت به صورت خدایانی شخصی درآمده بود که تسکین خشم نیرومندترین اینها مستلزم دادن 

اي عظیم مرکب از دوازده  عبارت بود از جرگه والهاال. اي بود عظیم که از قربانی آدمیزاد دست کمی نداشت ارهکف
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؛ و والکورهعی ، و جم)نورنها(، االهگان سرنوشت )جوتونها(  النوع ؛ به عالوة انواع شیاطین غولپیکر النوع و دوازده ربۀ رب

ارباب انواع موجوداتی بودند به مراتب بزرگتر از . همچنین مشتی از ساحرگان، پریان کوچک اندام، و اجنۀ کوتاه قد

شدند، احساسات به  می شدند، به خواب احتیاج داشتند، بیمار آمدند، گرسنه می آدمیزادگان که مثل بشر به دنیا می

این ارباب انواع فقط از نظر جثه، و طول عمر، قدرت بر بشر تفوق . مردند شدند، و می داد، اندوهناك می آنها دست می

یا رب االرباب، در زمان حکمفرمایی قیصر امپراطور روم در نزدیکی ) النوع آلمانی ودن همان رب(اودین . داشتند

به علت . در آنجا آسگارد یا خانۀ خدایان را براي خانواده و مشاوران خویش بنا کرده بودکرد و  دریاي آزوف زندگی می

مثل یک زن  لوکی. وي نه قادر مطلق بود و نه بدون حریف. آنکه از کمی جا در تنگنا بود، اروپاي شمالی را فتح کرد

وي به جستجوي عقل گرد زمین سفر کرد و بر سر . کرد، و تور هیچ اعتنایی به او نداشت رزنش میماهیگیر او را س

اي از آب کرد؛ آنگاه به اختراع حروف دست زد، و ملت خود را نوشتن، شعر، و  چاه عقل یک چشم را فداي جرعه

ی اینجهانی او به سر آمده است، کرد که دورة زندگ بینی می صنایع آموخت و به آنها قوانین عطا کرد؛ و چون پیش

سران اقوام سوئدي و گوت را جمع کرد، و در حضور ایشان نه جاي بدن خود را زخم کرد، قالب تهی کرد، و دوباره به 

.النوعی زندگی از سر گیرد آسگارد بازگشت تا به صورت رب

النوع تندر، جنگ، کار، و قانون محسوب  در نظر ایسلندیها وي رب. تر از ادوین بود در ایسلند تور بمراتب با اهمیت

ابرهاي تیره گرههاي جبین او بودند، غرش رعد صداي او بود، و درخشش برق چکشی که از آسمانها پرتاب . شد می

رسیدند، در  شعراي نورس، که شاید از لحاظ شکاکیت نسبت به ارباب انواع به پاي هومر شاعر یونانی می. کرد می

انداختند، درست همان طور که یونانیها با هفایستوس یا هراکلس کرده بودند؛  تور را دست می هاي خود بارها چکامه

ساختند؛ با اینهمه، تور به قدري محبوب همگان بود که از هر پنج نفر  آنها او را به انواع مشقات و رنجها گرفتار می

  .نهاد ، توروالد، و توراستین، بر خود میاي تحریف شده مانند تورولف ایسلندي دست کم یکی نام او را، به گونه

از نظر «بالدر فرزند اودین رب النوعی بود از نظر پرستش کم اهمیت، اما در اساطیر صاحب مقامی بس ارجمند که 

در آغاز رواج مسیحیت . شد ارباب انواع محسوب می» اندام و سیما برازنده، و مالیمترین، خردمندترین، و فصیحترین

شبی در عالم خواب بالدر . اغلب دچار این وسواس بودند که او را همان شخص مسیح معرفی کنند مبلغان مسیحی

از همۀ جمادات، جانوران،  فریگااالهه . گذارد بیند که بزودي خواهد مرد، و این موضوع را با ارباب انواع در میان می می

از آن پس بدن باشکوهش تمام موارد زیان آور را دفع . گیرد که هیچ کدام آزاري به او نرسانند تات تعهد میو نبا

تمام . کنند کند، به طوري که خدایان براي سرگرمی خویش به طرفش سنگ و زوبین و تبر و شمشیر پرتاب می می

گیاه کوچکی «فریگا، هنگام گرفتن تعهد،  اما. گذرند سالحها بی آنکه زخمی بر بدنش وارد سازند از کنارش می

لوکی، . داند که به کسی آسیبی برساند گیرد، زیرا گیاه مزبور را ضعیفتر از آن می را نادیده می» موسوم به گیاه بوسه

النوع نابینایی را  جویی که حرمتی براي وي قایل نبودند، شاخۀ کوچکی از این گیاه را بریده رب رب النوع مفسده

کند، او را به  به بدن بالدر اصابت می» گیاه بوسه«کند که آن را به سوي بالدر پرتاب کند؛ به مجردي که  میتشویق 

سپرد و  شود که او هم جان می النوع موسوم به نپ از مرگ شوهر چنان داغدار می همسر این رب. رساند هالکت می

  . سوزانند روي یک تل هیمه در آتش می جسد آن دو را با اسبش، که به طرز زیبایی تجهیز شده بود، بر

مجاز بودند که تاریخ مرگ هر ) انتخاب کنندگان مقتول(ها  بنابر معتقدات اقوام نورس، قاصدان ارباب انواع یا والکوره

سپردند به حیطۀ فرمانروایی هل ـ االهۀ مردگان ـ نزول  کسانی که به خواري جان می. کسی را مسجل سازند

در آنجا این . یافتند ها به والهاال راه می سپردند به رهبري والکوره یی که در میدان جنگ جان میکردند، و آنها می
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شدند تا روزها را به نبردهاي  جماعت به عنوان فرزندان محبوب اودین به حکم تناسخ از نیرو و زیبایی برخوردار می

زمانی فرا رسید که جوتونها ـ آن ) یر متأخر نورسهابنابر اساط(اما . مردانه و شبها را به نوشیدن آبجو مشغول باشند

اي درگرفت که منجر به  ـ به ارباب انواع اعالن جنگ دادند و میان آنها مبارزه  شیاطین غولپیکر اغتشاش و ویرانی

نه فقط خورشید و سیارات و : در این دوره از زوال خدایان تمامی کاینات دچار ویرانی شد. فناي هر دو طرف شد

فقط امید به جا ماند ـ امید . ران، بلکه سرانجام خود والهاال با تمامی سلحشوران و خدایانش به ورطۀ نیستی افتاداخت

شاید این . النوعی واالتر از اودین یا تور به وجود آید به آنکه با حرکت آرام چرخ زمانه زمینی نو، عدالتی بهتر، و رب

کرد که آن دو اوالف در راه اعتالي  یت و ضربات جانکاهی را مجسم میداستان نیرومند نمادي بود از پیروزي مسیح

پرستی وارد ساختند؛ یا شاید شعراي وایکینگ دربارة ارباب انواع اقوام خویش به شک افتاده و  مسیحیت بر پیکر بت

اساطیر یونان قرار انگیزي بود که از نظر فریبندگی بعد از  اساطیر وایکینگ مبحث شگفت آنها را مدفون ساخته بودند؟

قدیمیترین شکلی که از این اساطیر به دست ما رسیده است در هیئت آن اشعار عجیبی است که بغلط آن را . داشت

اي اشعار قدیمی  رهاسقفی در کتابخانۀ سلطنتی کپنهاگ به کتاب خطی برخورد که حاوي پا 1643در . اند نامیده ادا

. ـ خواند) 1133 - 1056حد (ي سایمند خردمند ـ کشیش دانشور ایسلندي »ادا«ایسلندي بود و به اشتباه آنها را 

اند که آن اشعار به سالهاي نامعلومی در فاصلۀ قرون هشتم و دوازدهم میالدي  اکنون عموم دانشپژوهان بر این عقیده

اي از شاعران ناشناس تراوش کرده بود، و احتمال دارد که سایمند آنها  طبع و قلم عدهدر نروژ، ایسلند، و گروئنلند از 

مرور . نبوده است» ادا«ها  آنها را نسروده بود، و اصال عنوان آن سروده  را گردآوري کرده باشد، لکن خودش مسلماً

را بر مصالحه گذاشتند و این اشعار را محققان بناي کار . کشد و هم بر سرقتهاي ادبی زمان هم بر اشتباه قلم عفو می

ها باالدهایی روایتی هستند مربوط به دالوران یا ارباب انواع  بیشتر این چکامه. اداي منظوم یا اداي مهین نامیدند

ها براي نخستین بار ما به زیگورد مشهور به ولسونگ و دیگر  در خالل این چکامه. اسکاندیناوي یا ژرمنی باستان

خوریم که در ولسونگا ساگا و داستان باستانی نیبلونگنلید شکل  د یا زن و موجودات شریري برمیقهرمانان مر

ست که در طی آن » ولوسپا«نیرومندتر از همه، قطعۀ » ادا«در میان مجموعه اشعار . گیرند مشخصتري به خود می

که در کمین آن است، و سپس از  ي پیشگو با استعاراتی شاهانه و مالل انگیز از آفرینش جهان، انهدامی»ولوا«

عنوان قطعۀ دیگري است با سبکی کامال متفاوت، که در آن » سرود ذات متعال«. دهد رستاخیز نهایی آن خبر می

النوع اودین، بعد از دیدن سختیهاي فراوان و معرفت به احوال اقسام مردان، عقاید خویش را دربارة خرد در قالب  رب

:ماند النوع نمی کند که همیشه به گفتار یک رب یک رشته قواعدي بیان می

رسیدم آبجو یا هنوز حاضر نبود، یا آن را  اندازه زود یا بسیار دیر رسیدم؛ هنگامی که می به بسیاري جاها یا بی 

به سخنان یک دوشیزه ..  . .بهترین مستی هنگامی است که همه کس بعد از آن عقل خود را بازیابد …. نوشیده بودند

هنگامی که در صدد اغواي آن  …اند؛  هاي آنان مکر نهاده ک زن، هیچ کس نباید اعتماد کند؛ زیرا که در سینهیا ی

روز را  …. و از آن دوشیزه هیچ چیز نصیب من نشد …دوشیزة دوراندیش بودم، این نکته را به تجربه دریافتم؛ 

هر سخنی که  …. ر شدن در آتش باید ستودهنگام غروب، شمشیر را بعد از آزمودن، و یک زن را پس از خاکست

حتی سه کلمه با آدم . زبان مایۀ بر باد دادن سر است …. پردازد گوید اغلب تاوانش را می مردي به دیگري می

هر آنکه  …. شود آنجا که آدم دون سرسختی می کند، اغلب انسان واالگهر تسلیم می. فرومایه بحث کردن خطا است

رو باشد نه اینکه در عقل افراط  آدمی باید عاقل میانه …. دیگري دارد باید سحرخیز باشد چشم طمع به مال یا زن

مگذار که هیچ آدمی قبال از سرنوشت خویش آگاه باشد؛ چه بدین سان ذهنش بی اندازه خالی از تشویق  …. کند
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بهترین  …. چک باشدخانۀ آدمی بهترین جاست، اگرچه کو …. دل مرد بخرد بندرت شادمان است …. خواهد بود

  . محل، منزل آدمی و منظرة آفتاب است

ها ضبط شد و در آن قرن به  به احتمال اشعار مجموعۀ اداي مهین تا قرن دوازدهم دهان به دهان منتقل و در سینه

د؛ الفبا در عهد وایکینگ، مثل صفحات شمالی آلمان و انگلستان زمان آنگلوساکسونها، الفباي رون بو. کتابت درآمد

با اینهمه، در آن عهد ادبیات . نوشتند حرف نمادي را تقریباً به سیاق خط شکستۀ یونانی و التین می 24این 

ساختند، به حافظه  توانست از حروف الفبا بی نیاز باشد؛ چه خنیاگران سرودهایی دربارة ارباب انواع توتونی می می

ـ یعنی دورانی ) که از قرن چهارم تا قرن ششم بود(» هلوانیعصر پ«خواندند، و شفاهاً سرودهاي آن  سپردند، می می

ستورلوسون . کردند که اقوام ژرمنی به گسترش قدرت خویش در اروپا مشغول بودند ـ را به نسلهاي آینده منتقل می

ن اند، و به ذکر نام بعضی از ای و دیگران قطعاتی پراکنده از این سرودها را در بین منشئات خود محفوظ ساخته

مشهورترین اینها سیگوات توردارسون بود که در دوران سلطنت قدیس اوالف شاعر . اند شعراي رامشگر پرداخته

نام داشت که رجل ) 983 - 900(یکی دیگر اگیل سکاالگریمسون . شد درباري و مشاور مشفق پادشاه محسوب می

سلحشوري نیرومند و خاوندي مستقل  این شاعر آتشین مزاج، در عین حال. برجستۀ عهد خویش در ایسلند بود

خواست خود را بکشد؛ ولی دخترش او را  به هنگام پیري فرزند جوانش در آب غرق شد و از فرط اندوه می. الرأي بود

داغ «(در قطعۀ موسوم به سونار تورك . تشویق کرد، به جاي خودکشی، مراتب اندوه خویش را به رشتۀ نظم درآورد

کند از اینکه  داند؛ اظهار تأسف می گشاید، او را مسئول مرگ پسرش می دین زبان کفر میوي خطاب به او) »فرزند

. النوع مزبور را بیابد و، به همان سان که با دیگر دشمنان خویش جنگیده است، با اودین جنگ آغازد تواند رب نمی

ه از موهبت شاعري نیز برخوردارش اند بلک آورد که ارباب انواع فقط اندوه نصیب وي نساخته آنگاه چون به یاد می

شود که زنده بماند، و بار دیگر مقام شامخ  دهد و مصمم می نشیند؛ رضا به قضا می اند، شعلۀ خشمش فرو می کرده

. گیرد خویش را در مجالس عالی وطن به دست می

سپرد، همچنانکه  غه میوایکینگ راه مبال  شکی نیست که در این دوره، ادبیات اسکاندیناوي دربارة خشونت جامعۀ

وقایع نگاري و تاریخ، با سوق دادن توجه خواننده به نوادر زندگی، او را از دقت نظر در جریان طبیعی زندگی مردمان 

با اینهمه، به حکم شرایط دشوار زندگی، در اوان تاریخ اسکاندیناوي، تنازع بقا چنان بود که فقط پوست . دارد باز می

حساب و کتابی که در  وانستند پایدار بمانند؛ و از سنن باستانی انتقام و دشمنی و دریازنی بیت ترین افراد می کلفت

اي پدید آمد که اساس آن شجاعتی بود بی توجه به قیود  دریاهاي بیصاحب جهان جریان داشت نوعی اخالقیات نیچه

، جواب »ه کدام آیین باور داريبگو ب«پرسید  در این عهد بود که یک نفر وایکینگ چون از دیگري می. اخالقی

سلطنت نروژ بود و خیال داشت که آن را   هارال هورفاگر طالب اریکۀ» .من به قدرت خودم ایمان دارم«شنید که  می

از خودت بپرس که مردانگی انجام چنین عملی را داري؟ زیرا «دوستش هاکون به وي اندرز داد که . بزور تصاحب کند

خواهد شجاع و ثابت قدم که در راه انجام امري این سان خطیر، نیک و بدش  دي میرسیدن به چنین مقصدي مر

داشتند تقریباً  شدند که از زخمی که برمی اي از این مردان در جنگ به درك چنان لذتی نایل می پاره» .یکسان نماید

یا حالتی که جنگجو به ي »برسرکر«داد مشهور به  به برخی هنگام نبرد جنونی دست می. کردند دردي احساس نمی

، »خرس جامگان«کرد؛ برسرکرها، یا به عبارت دیگر  داد و جز لذت جنگ احساسی نمی کلی مشاعرش را از دست می

جنگیدند،  کشیدند و می شدند، و مثل جانوران زوزه می قهرمانانی بودند که بدون جوشن وارد معرکۀ کارزار می

رسید، از فرط کوفتگی به حال اغما  ، و آنگاه، چون نبرد به پایان میگرفتند سپرهاي خود را از شدت خشم گاز می
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داد  گذاشتند؛ و هر کس که در راه اقران خود در میدان جنگ جان می فقط شجاعان قدم به والهاال می. افتادند می

  .شد تمامی گناهانش بخشیده می

ي که اینسان در سختیها و مسابقات وحشیانه باز آمده بودند بر کشتیهاي خود سوار »فیوردمردان «وایکینگها یا 

و سیسیل بر قلمروهایی  شدند و در روسیه، پومرانی، فریزیا، نورماندي، انگلستان، ایرلند، ایسلند، گروئنلند، ایتالیا، 

اي سپاهیان جرار مسلمان را داشت، نه به ایلغار مجارها این اقدامات پرمخاطره نه حکم جهاده. چند استیال یافتند

کردند و هر نوع  شبیه بود، بلکه تاخت و تاز بیمحاباي مشتی از مردان بود که هر نوع ضعفی را جنایتی تلقی می

کردند که شرکت در نعمات  ثروت، و قدرت بودند و احساس می  پنداشتند؛ تشنۀ زمین، زن، قدرتی را خیري می

این جماعت در ابتدا مانند دریازنان بودند و در پایان به صورت جماعتی از دولتمردان . ق االهی آنهاستدنیوي ح

فاتحان، در هریک . اي بخشید رولو به نورماندي، ویلیام فاتح به انگلستان، و روژة دوم به سیسیل نظم خالقه. درآمدند

بخش با خون مردمانی که یکنواختی زندگی روستایی آنان را از این موارد، خون تازة شمالی خود را مانند دارویی نیرو

افتد که تاریخ چیزي را از بین ببرد که مستحق آن نباشد ـ  کمتر اتفاق می. دچار رخوت کرده بود در هم آمیختند

.سازد سوزاندن علفهاي هرزه، زمین را براي بذرافشانی بعدي غنیتر می

VI  - 1106 - 566: آلمان  

  قدرتسازماندهی  – 1

حمالت ناگهانی نورسها مرحلۀ نهایی آن هجومهاي اقوام بربري بود که پنج قرن قبل از آلمان ناشی شده، امپراطوري 

حال ببینیم به سر ژرمنهایی که در خود . روم را متالشی کرده و از آن کشورهاي اروپاي باختري را به وجود آورده بود

  خاك آلمان مانده بودند چه آمد؟

. بزرگی مانند گوتها، واندالها، بورگونیاییها، فرانکها، و لومباردها چند صباحی نفوس آلمان را تقلیل داد خروج قبایل

وندهاي اسالوي براي پر کردن خلئی که ایجاد شده بود از ممالک بالتیک به طرف مغرب کوچ کردند؛ تا قرن ششم 

در مغرب الب و . نکه امروزه سرحد سیاسی آن استرود الب سر حد قومی میان دنیاي اسالوها و ملل غرب بود ـ چنا

زاله قبایل باقیماندة ژرمنی سکنا داشتند؛ به این معنی که ساکسونها در قسمت شمالی آلمان مرکزي بودند، 

که زمانی به مارکومانها مشهور (فرانکهاي شرقی در امتداد راین سفال اقامت داشتند، تورینگنیها میان آنها، باواریاییها 

در امتداد میان راین علیا ) که زمانی به سوئبها یا سوئوها اشتهار داشتند( در کنارة دانوب وسطی، وسوابیاییها ) ندبود

سرزمین آلمان وجود نداشت، بلکه این . و دانوب علیا و در طول سلسله جبال ژوراي خاوري و آلپ شمالی مقیم بودند

با غلبه بر این اراضی آنها را وحدت بخشید، و عوامل ضروري یک  شارلمانی. ناحیه اقامتگاه مشتی قبایل ژرمنی بود

نظم و قاعدة عمومی را براي این اقوام مختلط فراهم ساخت، اما در هم ریختن امپراطوري کارولنژیان سبب سست 

اي و دلبستگی خاصی که نسبت به ویژگی قومی خویش  شدن این عالیق شد و، تا ظهور بیسمارك، حمیت قبیله

کردند مانع از هر گونه اقدامی براي ایجاد تمرکز در میان قبایل ژرمنی شد، و ملتی را که از جانب  می احساس

.اي محصور بود ضعیف کرد و جبال آلپ به طرز ناآسوده  دشمنان، دریا،
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ن پادشاه بود که لویی یا لودویگ، مشهور به لویی ژرمنی، نوادة شارلمانی، اولی) 843(در واقع به موجب پیمان وردن 

قلمرو بیشتري را نصیب لویی کرد و آلمان را سرزمینی میان دو رود راین و الب، به ) 870(پیمان مرسن . آلمان شد

وي . لویی زمامداري بسیار برجسته بود. اضافۀ بخشی از لورن، و سه اسقف نشین ماینتس، ورمس، و شپایر تعیین کرد

بعد از ده سال هرج و مرج، که در خالل آن . یان آنها تقسیم شدقلمرو وي م) 876(سه پسر داشت که هنگام مرگ 

فرانسیاي «شمالیها بر شهرهاي راین هجوم بردند، آرنولف فرزند حرامزادة کارلومان، پسر لویی، را به مقام سلطنت 

) کودك(اما جانشین وي لویی سوم، ملقب به داس کیند . ، و آرنولف مهاجمان را عقب نشاند)887(برگزیدند » شرقی

کارینتیا ) 900(، جوانتر و ضعیفتر از آن بود که بتواند جلو هجوم و خرابیهاي مجارها را بر باواریا )911 -  899(

حکومت مرکزي در حفاظت این ایاالت شکست خورد؛ . بگیرد) 909(و آلمانیا ) 908(تورینگن ) 906(ساکس ) 901(

رك کند؛ دوکهاي والیتی با دادن تیولهایی به مالزمان خویش، که هر ایالتی ناگزیر بود خود اسباب دفاع خویش را تدا

سپاهیانی که به این نحو تدارك شدند دوکها را از نظر . حاضر به خدمت لشکري بودند، سپاههایی تشکیل دادند

و  هنگام مرگ لویی کودك، اعیان. معنوي از پادشاه مملکت مستقل گردانیدند و یک آلمان فئودالی به وجود آوردند

اسقفها، که پیروزمندانه مدعی حق انتخاب شاه بودند، تاج و تخت مملکت را به کونراد اول دوك فرانکونیا واگذار 

دوك ساکس صرف کرد، ) هاینریش(کونراد دوران زمامداري خویش را به کشمکش با هنري ). 918 -  911(کردند 

شکارچی (اول، ملقب به فاولر ) هاینریش(هنري . یش کرداز آنجا که آدم بصیري بود، هنري را نامزد جانشینی خو  اما،

وي وندهاي اسالوي را تا رود اودر عقب راند، . شد ، به سبب عشقی که به شکار داشت، به این نام خوانده می)طیور

ی لشکریان مجار را شکست داد، و با مساعی توأم با شکیبای 933آلمان را در برابر هجوم مجارها تقویت کرد، در سال 

  .خویش زمینه را براي کامیابیهاي عظیم پسرش اوتو اول فراهم کرد

سال  24هنگام جلوس بر اریکۀ سلطنت فقط . ، به منزلۀ شارلمانی آلمان بود) 973 -  936(اوتو اول، ملقب به کبیر 

به  از آنجا که. گذشت، با اینهمه از نظر منش و توانایی دست کمی از یک پادشاه مجرب نداشت از عمرش می

گذاشت، دوکهاي لورن، فرانکونیا، سوابیا، و باواریا را تشویق کرد تا در مراسم  تشریفات و آداب ظاهري ارج می

. گرفت، به عنوان مالزمانش حاضر باشند تاجگذاري وي در کلیساي آخن، که زیر نظر اسقف اعظم هیلدبرت انجام می

اشتند و برادر کوچکترش، هنري، را مجبور کردند تا در توطئۀ بعداً دوکها علیه قدرت روزافزون وي علم طغیان برافر

اوتو از ماجرا آگاه شد، فتنه را خوابانید، و هنري را عفو کرد؛ اما هنري بار دیگر در توطئۀ . خلع برادر شریک شود

بستگان پادشاه زیرك دوکنشینهاي جدیدي را میان دوستان و . دیگري شرکت کرد و باز مورد عفو برادر قرار گرفت

سالطین بعدي عزم و کاردانی از او به ارث نبردند، و به . خویش تقسیم کرد و بتدریج دوکها را مطیع و منقاد ساخت

. هایی شد که میان سالطین و امراي فئودال جریان داشت همین سبب قسمت اعظم آلمان قرون وسطی درگیر ستیزه

یام کردند و از صاحبمنصبان مهم اداري، مشاورها، و گاهی در این کشمکش اسقفهاي آلمانی به حمایت از پادشاه ق

کرد، اسقفها و اسقف اعظم را نیز به کار  پادشاه همان طور که مأموران حکومت را معین می. سرداران وي شدند

کلیساي آلمان به یک بنیاد ملی بدل شد که فقط عالیق آزادي آن را به دستگاه روحانی پاپی . گماشت می

وتو کبیر از مسیحیت به عنوان نیروي وحدتبخش استفاده کرد، قبایل آلمانی را به هم جوش داد، و از ا. پیوست می

.آنها ملت نیرومندي به وجود آورد

اوتو، به ترغیب اسقفهاي خویش، بر وندها حمله کرد و خواست که به ضرب شمشیر آنان را به قبول مسیحیت وا 

از . تان و بوهم را وادار کرد تا او را، طبق رسم فئودال، سرور خود بشناسندوي پادشاه دانمارك و دوکهاي لهس. دارد

پروراند، دعوت آدلهاید بیوة زیباي لوتر دوم  آنجا که آرزوي اریکۀ سلطنت امپراطوري مقدس روم را نیز در سر می
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اوتو با زبردستی . اریو دوم، برهاندپادشاه ایتالیا را استقبال کرد و درصدد برآمد او را از شر اهانتهاي پادشاه جدید، برنگ

به ایتالیا هجوم برد، آدلهاید را به عقد ازدواج خود درآورد، و سلطنت : امور سیاسی را با عشق ورزي درهم آمیخت

اشراف رومی حاضر نشدند یک آلمانی را امپراطور و سرور ایتالیا ). 951(برنگاریو را تیول نشین پادشاه آلمان گردانید 

چون در غیاب اوتو . به همین سبب از این تاریخ کشمکشی آغاز شد که مدت سه قرن به طول انجامیدبشناسند؛ 

پسرش لودولف و دامادش کونراد علم شورش برافراشته بودند، اوتو ترسید که مبادا در کسب امپراطوري سلطنت 

ها بار دیگر به خاك آلمان هجوم هنگامی که مجار. خودش را نیز از کف بدهد، و به همین سبب ایتالیا را ترك گفت

اوتو فتنه را خوابانید، لودولف . ، لودولف و کونراد برایشان راهنماهایی فرستادند و آنها را خوشامد گفتند)954(بردند 

را بخشید، سپاه خود را از نو سامان داد، و در لشفلد، نزدیکی آوگسبورگ، چنان شکست قاطعی بر مجارها وارد آورد 

: اکنون اوتو کوشش خویش را وقف امور داخلی مملکت کرد. مدید آلمان از امنیت و صلح برخوردار شدکه تا مدتی 

ترین  نظم را دوباره برقرار ساخت، ریشۀ جرایم را از بن بر کند، و چند صباحی آلمان متحدي به وجود آورد که مرفه

  .کشورهاي زمان خود بود

، فرصت دیگري )959(زه با برنگاریو پادشاه ایتالیا از اوتو یاري خواست هنگامی که پاپ یوآنس دوازدهم در مقام مبار

 962اوتو با سپاه جراري به ایتالیا هجوم برد و با آرامش وارد شهر رم شد؛ در . براي ایجاد امپراطوري پیش آمد

پاپ، که از کردة خویش اندکی پس از این واقعه، . یوآنس دوازدهم او را امپراطور روم غربی نامید و تاج بر سرش نهاد

پشیمان شده بود، زبان به شکایت گشود که اوتو به یک وعده وفا نکرده و راونا را که سابقاً جزو امالك پاپی بوده به 

اوتو به اقدام بسیار شدیدي مبادرت ورزید؛ به این معنی که با سپاهیان خود وارد شهر رم شد، . وي باز نگردانیده است

ا به یک سینود فرا خواند، و آنها را واداشت تا یوآنس را از مقام پاپی عزل کنند و یک فرد غیر اسقفهاي ایتالیایی ر

بدین ترتیب قلمرو پاپ منحصر به دوکنشین شهر رم و ). 963. (روحانی را به نام لئو هشتم به مقام پاپی برگزینند

العمر پادشاه  ري مقدس روم و تیول ماداممابقی ایتالیاي مرکزي و شمالی جذب یک امپراطو. ناحیۀ سابین شده بود

اند، و پاپها نتیجه گرفتند  بر اثر این وقایع بود که بعداً سالطین آلمان مدعی شدند که ایتالیا را به ارث برده. آلمان شد

.تواند به مقام امپراطوري روم غربی نایل آید مگر آنکه پاپ تاج امپراطوري را بر سر وي بگذارد که هیچ کس نمی

اوتو، نزدیک مرگ خویش، براي جلوگیري از هرج و مرج، پاپ یوآنس سیزدهم را واداشت تا تاج بر سر فرزند وي اوتو 

؛ تئوفانو دختر رومانوس دوم )967(دوم بگذارد، و به این نحو، قبل از مرگ، پسر را شریک مسئولیتهاي امپراطور کرد 

پیوند، آرزوهاي دیرینۀ شارلمانی براي اتحاد میان دو  با این). 972(امپراطور بیزانس را براي پسرش گرفت 

آنگاه اوتو، که از نظر اعمال مردي فرتوت بود و از نظر سن فقط شصت . امپراطوري براي مدت کوتاهی تحقق یافت

 -  973(اوتو دوم . ، و تمامی آلمان از مرگ بزرگترین سالطین خویش سوگوار شد)973(سال داشت، درگذشت 

ی خود را صرف بر آن کرد که ایتالیاي جنوبی را به قلمرو خویش منضم کند؛ ولی جان بر سر این کار تمام سع) 983

هنگام مرگ پدر سه سال بیش نداشت؛ به همین ) 1002 -  983(اوتو سوم . نهاد و زودتر از موعد طبیعی جان سپرد

تئوفانو در عرض . انجام وظیفه کردنداش آدلهاید مدت هشت سال در مقام نیابت سلطنت  سبب مادرش تئوفانو و جده

اي از کماالت خاص بیزانس را وارد آلمان کرد و در دوران زمامداري دو اوتو  هجده سالی که صاحب نفوذ بود پاره

  .محرك رنسانسی در ادبیات و هنر شد

نفوذ ژربر وي، تحت . به نام خویش سلطنت را آغاز کرد) 996(هنگامی که اوتو سوم به سن شانزدهسالگی رسید 

و دیگرروحانیون، به فکر افتاد که رم را پایتخت خود قرار دهد و عموم مسیحیان را بار دیگر زیر لواي ] سیلوستر دوم[
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اشراف و تودة رم و لومباردي، که این . امپراطوري روم جدیدي درآورد که امپراطور و پاپ با هم آن را اداره کنند

کردند، در صدد مخالفت با نقشۀ اوتو برآمدند  آلمان و بیزانس بر ایتالیا تعبیر می اي براي استقرار سلطۀ نقشه را توطئه

اوتو غایلۀ مخالفان را فرو نشاند و رهبر آنان را که کرسنتیوس نام داشت به . تأسیس کردند» جمهوري رومی«و یک 

وتو و دوران چهار سالۀ پاپی ژربر سال از حیات ا 22وي ژربر را به مقام پاپی برگزید، لکن  999در سال . قتل رسانید

اي لحاظ یک فرد  اوتو، که از پاره. کوتاهتر از آن بود که بتوان در طی آن سیاست پادشاه آلمان را جامۀ عمل پوشانید

او راضی شد که همخوابه و . عادي و در عین حال یک نیمه مقدس بود، به ستفانیا، بیوة کرسنتیوس، دل باخت

گریست، از اعمال  کرد، در حالی که می پادشاه جوان که مرگ را در رگهایش احساس می. دمسموم کنندة اوتو باش

. سالگی در ویتربو درگذشت 22خود توبه کرد و در سن 

ساکسون، براي اعادة قدرت شهریاري، در ایتالیا و آلمان،  آخرین پادشاه آلمانی سلسلۀ) 1024 – 1002(هنري دوم 

ادشاهی دو پسربچه موقعیت دوکها را مستحکم و ممالک همسایه را جسور کرده بود، یعنی دو کشوري که در آنجا پ

، مؤسس سلسلۀ امپراطوران فرانکونیا یا )1039 -  1024(کونراد دوم، ملقب به سالیان . کوشش بلیغی مبذول داشت

سبب احتیاجی که به پول  به. دودمان سالیان، ایتالیا را آرام کرد و سلطنت بورگونی یا آرل را به آلمان منضم ساخت

سپس سوگند یاد کرد که . نقد داشت، اسقفنشینها را در برابر مبالغی چنان گزاف فروخت که وجدانش آسوده باشد

پسرش » .تقریباً موفق شد به وعدة خود وفا کند«هرگز در مقابل واگذاري مقامات روحانی پول از کسی نگیرد و 

. ، امپراطوري جدید را به اوج اقتدارش رسانید)1056 - 1039) (سیاه(سه سوم، ملقب به درشوارت) هاینریش(هنري 

، تمام کسانی را که در صدد آزار وي برآمده بودند بخشید و اتباع خویش را 1043در کنستانس، در  »آمرزش«در روز 

مدت ده سالی تعالیم و رفتار خود وي ـ شاید هم قدرتش ـ از منازعات . بشویندنصیحت کرد که دل از انتقام و نفرت 

و در نتیجه اروپاي   نامیدند تشویق کرد، می» متارکۀ االهی«دوکها کاست و آنها را به رعایت صلحی که در آن عهد 

زد، و کلیساهاي  وي از علم و دانش حمایت کرد؛ به تأسیس مدارس دست. مرکزي عصر طالیی کوتاهی به خود دید

با مجارستان . اما وي قدیسی نبود که صلح جاودانی را تضمین کرده باشد. شپایر و ماینتس و ورمس را تکمیل کرد

وي سه تن را که در مقام رقابت با یکدیگر مدعی مقام . آن قدر جنگید تا مجارها سروري او را به رسمیت شناختند

در تمام اروپا هیچ . از پاپها را یکی پس از دیگري به این سمت منصوب کرد پاپی بودند از کار کنار گذاشت، و دو تا

بالمآل چنان در اعمال اختیارات خویش به افراط گرایید که مخالفت طبقۀ . کس از لحاظ قدرت با وي همسنگ نبود

گذشت و میراثی که لکن قبل از آنکه این مخالفت به درجۀ انفجار برسد، در  روحانیون و دوکها هر دو را برانگیخت،

  .براي هنري چهارم به جا نهاد یک دستگاه پاپی متخاصم و قملرویی پرآشوب بود

هنري چهار ساله بود که در شهر آخن تاج شاهی بر سرش نهادند، و هنگامی که پدرش در گذشت شش سال بیش 

در . پرداختند و فتق امور می در مقام نیابت سلطنت به رتق 1065مادرش و دو تن از اسقفهاي اعظم تا سال . نداشت

آن سال پسر پانزدهساله را بالغ اعالم کردند، و هنري جوان خود را صاحب چنان اختیارات وسیعی دید که تصور آن 

طبیعی است که وي شیوة سلطنت استبدادي را در پیش گرفت و . کرد هر جوانی را از جادة اعتدال منحرف می

اي از اشراف عالیجاه با وي  ایاي خویش حکومت کند؛ دیري نگذشت که پارهدرصدد برآمد که طبق آن شیوه بر رع

دید، مخالفان تمامی قلمرو وي را  مخالف یا در ستیز شدند، و چون هنري جوان منازعه با آنها را کاري آسان نمی

و حاضر نبودند که ورزیدند  ساکسونها با مالیاتهایی که به ایشان تحمیل شده بود مخالفت می. تقریباً تجزیه کردند

وي متناوباً با ) 1088 -  1072(مدت پانزده سال . اي را که هنري مدعی مالکیت آنها بود پس بدهند اراضی خالصه

آنها را شکست داد، تمام قوا، از جمله مغرورترین اعیان و  1075عناصر مخالف در جنگ بود، و هنگامی که در 
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و پاي برهنه از میان صفوف سپاهیان وي عبور کنند و سند تسلیم خود  اسقفهاي مبارز قوم، را وا داشت که بی سالح

در همان سال پاپ گرگوریوس هفتم با صدور فرمانی تفویض مقامات اسقفی و ریاست . را جلو پایش بر زمین گذارند

گز شکی براي هنري، برپایۀ سوابقی که یک قرن قدمت داشت، هر. دیرها را از جانب افراد غیر روحانی ممنوع کرد

وي مدت ده سال، با سیاست و جنگ، با گرگوریوس . باقی نبود که انتصاب اسقفها و ریاست دیرها حق مشروع اوست

اشراف . مخالفت ورزید، و این کار را که یکی از شدیدترین کشمکشهاي تاریخ قرون وسطی بود تا پاي مرگ ادامه داد

ودالی خویش استفاده کردند و ساکسونهاي تحقیر شده دوباره علم یاغی آلمان از این منازعه براي تحکیم اختیارات فئ

پنجم ) هاینریش(دیت ماینتس هنري  1098پسران هنري نیز به جمع شورشیان پیوستند، و در . شورش برافراشتند

پدر ). 1105(گیري از تاج و تخت کرد  پسر، پدر خود را به زندان انداخت و او را مجبور به کناره. را پادشاه اعالم کرد

پاپ پاسکالیس دوم ). 1106(گریخت و مشغول تدارك سپاه بود که در لیژ به سن پنجاه و هفتسالگی فوت کرد 

توانست کسی را که تکفیر شده ولی توبه نکرده بود طبق آیین مسیحی اجازة کفن و دفن دهد، اما مردم شهر  نمی

اش را در کلیساي جامع  دفنی شاهانه ترتیب دادند و جنازهاعتنا به پادشاه و پاپ، براي هنري چهارم کفن و  لیژ، بی

.خود به خاك سپردند

  1106 - 566: تمدن آلمانی – 2

در طول این پنج قرن، مساعی مردان و زنانی که به کشت اراضی و پرورش نونهاالن مشغول بودند راه تمدن را بر 

. نده و مانعی در راه رسیدن به وحدت و ارتباط بودجنگلهاي پهناور و ترسناك کنام جانوران در. آلمان هموار کرد

در ساکس مبارزه با . پروا بودند قهرمانان بی نام جنگلها به قطع درختان پرداختند، و شاید در این کار بیش از حد بی

زه هاي خودرو و مردابهاي عفن مدت هزار سال به طول انجامید، و فقط در قرن سیزدهم بود که بشر در این مبار بیشه

هاي انبوه را شکست دادند، زمین را به  نسلهاي متمادي کشاورزان با استقامت و نیرومند درندگان و بیشه. پیروز شد

کمک شخم و کلنگ دوسر رام کردند، درختان میوه را غرس کردند، به گله پروري و تاکستانداري پرداختند، و 

ین بخشیدند؛ معدنچیان نمک، آهن، مس، قلع، و نقره را تنهایی خویش را با عشق و دعا، گلها و موسیقی، آبجو تسک

هاي کشاورزان متداول بود، مهارت  هاي اربابی و دیرها و کلبه از دل زمین بیرون کشیدند؛ صنایع دستی، که در خانه

شمال و ها به دریاي  آلمانی را با دقایق هنر رومی درهم آمیخت؛ بازرگانان، بمراتب سهلتر از سابق، از طریق رودخانه

سرانجام مبارزة عظیم به پایان رسید و، گرچه هنوز بربریت در قوانین و خون مردم نهان . دریاي بالتیک دست یافتند

 955از . شده بود، با اینهمه، برزخ میان هرج و مرج ایلی قرن پنجم و رنسانس عهد اوتو در قرن دهم هموار شده بود

رفت و تنها تالی آن تکه از ایتالیاي شمالی بود که قوانین و نظم  ه شمار میترین کشورهاي اروپا ب آلمان مرفه 1075تا 

شهرهاي رومی قدیم مانند تریر، ماینتس، و کولونی همچنان آباد برجا ماند، و . را از پادشاهان آلمانی گرفته بود

 1050دود سال در ح. شهرهاي جدیدي در حول و حوش اسقفنشینها در شپایر، ماگدبورگ، و ورمس به وجود آمد

.خورد براي نخستین بار اسم نورنبرگ به گوش می

مدارسی متعلق به دیرها ـ . در این عصر کلیسا عالوه بر تربیت مردم آلمان وظیفۀ ادارة مملکت را نیز بر عهده داشت

انوس ماوروس راب. یعنی در واقع کالجهایی ـ در فولدا، تیگرنزي، رایشنو، گندرزهایم، هیلدزهایم، و لورش تأسیس شد

بعد از آنکه مکتب آلکوین را در تور درك کرد، رئیس دیر معظم فولدا در پروس شد و مدرسۀ آن ) 856 - 776  ?( 

. دیر را، به عنوان مهد محققان و مادر بیست و دو مؤسسۀ فرهنگی وابسته بدان، در تمام خاك اروپا بلند آوازه کرد

از علوم گسترش داد و افکار خرافی عهد را که بسیاري از حوادث طبیعی هاي متعددي  وي برنامۀ تدریس را به رشته
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هاي اروپا  کتابخانۀ مدرسۀ فولدا به صورت یکی از بزرگترین کتابخانه. دانست تقبیح کرد را ناشی از نیروهاي غیبی می

است، باید خود را  امروزه براي آثاري که از سوئتونیوس، تاسیت، و آمیانوس مارکلینوس به دست ما رسیده. درآمد

اي موسوم به بیا اي  طبق روایت مشکوکی، تصنیف سرود مذهبی شاهانه. مرهون کوشش بانیان این کتابخانه بدانیم

شود، به همین رابانوس  روح القدس، آفریدگار را، که معموال در مراسم تقدیس پاپها، اسقفها، و پادشاهان خوانده می

دوك لورن و هم اسقف اعظم کولونی بود، و در زمان سلطنت اوتو کبیر به مقام قدیس برونو که هم . اند نسبت داده

اي براي تربیت طبقۀ حکام و عمال دولتی تأسیس کرد و  صدراعظمی امپراطوري منصوب شد، در کاخ شاهی مدرسه

ریس حکمت و به همین منظور تعدادي کتاب و جمعی از فضال را از بیزانس و ایتالیا به آلمان آورد و خودش به تد

  .زبان یونانی پرداخت

روحانیون و به زبان التینی   شد به دست طبقۀ تقریباً هر چه نوشته می. زبان آلمانی تا این تاریخ هنوز ادبیاتی نداشت

وي . یکی از رهبانان سوابیا ساکن رایشنو بود) 849 -  809(بزرگترین شاعر آلمانی این عهد واالفرید سترابو . بود

ارل کچل در کاخ لویی لوپیو، در آخن بود، و در اثناي این دوران ژودیت همسر زیبا و جاه طلب لویی را مدتی معلم ش

هنگامی که وي به سمت رئیس دیر به رایشنو بازگشت، تمام اوقات خویش را وقف دین، . حامی روشنفکري دید

ها کلیۀ گیاهان و گلهایی را که با عالقۀ ادبیات، و باغبانی کرد و در قصیدة دلنشینی تحت عنوان در توجه از بوستان

.کرد توصیف نمود وافر در باغ کاشته بود و مراقبت می

وي یکی از زنان متعدد آلمانی است . اي بود روسویتا نام در طی این قرون بزرگترین رقیب وي در ادبیات آلمانی راهبه

هاي  متولد شد، به سلک راهبه 935حدود  روسویتا، که. که در این عهد به سبب ادب و کماالت خویش مشهور شد

قطعاً پایۀ تعلیم و تعلم این عهد بمراتب عالیتر از آن بود که به تصور ما آید، زیرا در . بندیکتی در گندرزهایم درآمد

توانست به راحتی و روانی  اي رسید که می این دیر روسویتا با آثار شعراي مشرك روم آشنا شد، و معلوماتش به درجه

اي از قدیسان را در قالب شعر شش وتدي التینی به نظم کشید و دربارة اوتو  روسویتا زندگی پاره. التینی بنویسدبه 

اما آثاري که مایۀ شهرت و اعتالي نام او شد شش کمدي منثور التینی بود به سبک . کبیر حماسۀ کوچکی ساخت

به کمک قریحۀ ناچیزي که باري «آن بود که  نویسد، غرض وي به طور که خودش می. ترنتیوس، کمدي نویس رومی

او دربارة عدم عفاف کمدي » .تعالی ارزانی داشته بود، در زیر چکش ایثار، صداي ضعیفی در ستایش خداوند برآورد

. کند که خودش نعم البدلی به سنت مسیحی عرضه دارد گشاید و پیشنهاد می التینی دوران جاهلیت زبان شکوه می

تواند تمایالت جسمانی شاعر را بکلی از نظر خواننده  زند که نمی شهاي خود وي از عشق ناپاکی دم میبا اینهمه، نمای

گوید تا از دختر  در بهترین درام کوتاه وي، آبراهام، یک مسیحی تارك دنیا صومعۀ خود را ترك می. پنهان دارد

گریزد، و چون معشوق او را رها  ز خانه میدختر ابتدا به اغواي مردي ا. برادرش که یتیم شده است نگاهداري کند

به مجردي که دختر او . شود گیرد و در جامۀ مبدل وارد خوابگاه او می آبراهام رد دختر را می. شود کند، فاحشه می می

در طی صحبتی محبت آمیز و شاعرانه، آبراهام . کشد شناسد و از شرم خود را عقب می بوسد، عموي خود را می را می

هیچ روشن نیست که آیا . کند که دست از آن زندگی گناه آلود بردارد و به خانۀ پدري بازگردد تشویق می دختر را

درام جدید از این قبیل . اند یا نه هرگز این نمایشهاي کوتاه دراماتیک را در روي صحنۀ تماشاخانه اجرا کرده

لکه سرچشمۀ درام جدید پیوندي بود از تشریفات و ها، که طنینی از آثار ترنتیوس بود، به وجود نیامد، ب نمایشنامه

  .»میم«بازیگران سیار » فارس«هاي کلیسا، به اضافۀ کمدیهاي  تعزیه
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کلیسا به همان نحو که چهار دیواري خود را مأمن ادبیات، درام، و تاریخنگاري کرد؛ همان سان براي هنر نیز موضوع 

آلمانی، به پیروي از هنرمندان بیزانس و کارولنژي و در سایۀ راهبان . پیدا کرد و متکفل مخارج آثار هنري شد

برنوالد، که از . حمایت شاهزاده خانمهاي آلمانی، در این عهد، صد نسخۀ خطی مذهب بسیار نفیس به وجود آوردند

این رفت؛ به این معنی که  اي از فرهنگ عهد خویش به شمار می اسقف هیلدزهایم بود، تقریباً خالصه 1022تا  993

با گرد آوردن هنرمندانی از ایاالت و   وي،. مرد نقاش، خطاط، فلزکار، موزائیکساز، مدیر، و در عین حال از قدیسین بود

مهارتهاي مختلف، زادبوم خویش را بدل به یک مرکز هنري کرد و با کمک آنان، و همچنین با دو دست خویش، به 

ة منقوش به شکل جانوران و گلها، و یک دست جام عشاي ربانی ساختن صلیبهاي جواهرنشان، شمعدانهاي طال و نقر

درهاي برنزي معروفی که . مزین به جواهرات عتیقه پرداخت که یک پارچۀ آن تصویر عریان االهگان رحمت بود

هنرمندان او براي کلیساي جامع وي ساختند، در قرون وسطی، اولین درهاي فلزي منقوش به شکل جانوران و گلها 

هاي مسطحی که به چوب چسبانده باشند نبودند، بلکه به طور یکپارچه  که، به شیوة متعارف، مرکب از تنکهبودند 

در ساختمان ابنیه، هنوز از آن اشکال زیبایی که در دوران رنسانس به شهرهاي آلمانی حشمت و جالل . ریخته شدند

و سنگ رایج شده بود، و در احداث بازوي می بخشید خبري نبود، اما در ساختمان کلیساها اینک چوب متروك، 

و کلیساهاي جامع   عرضی کلیسا، جاي خوانندگان، محراب، و برجها اسلوب رومی را از لومباردي اقتباس کرده بودند،

منتقدان خارجی از سقفهاي چوبی . هیلدزهایم، لورش، ورمس، ماینتس، تریر، شپایر، و کلونی در شرف ساختمان بود

گرفتند؛ اما این کلیساها حاکی از استحکام  ایراد می» کلیساهاي اسلوب راین«بیشمار بیرونی این  مسطح و تزیینات

  .رفت پدر قدرت خصلت آلمانی، و معرف روحیۀ عصري بودند که با تالش فراوان به سوي شاهراه تمدن پیش می

فصل بیست و یکم

  مسیحیت در کشمکش

  

   

I –  543 - 480حد : قدیس بندیکتوس  

میالدي که مدارس حکمت آتن بسته شد، مونته کاسینو معروفترین صومعۀ جهان مسیحیت التینی نیز  529سال در 

اي به دنیا آمد که  ، اصال در شهر سپولتو در خانواده)نورسیایی(بنیادگذار این دیر، بندیکتوس نورچایی . گشایش یافت

ابتدا او را براي تحصیل به شهر رم . تعلق داشت  بود،اي که رو به زوال  ظاهراً به طبقۀ اشراف رومی، یعنی طبقه

اي از وقایعنگاران، چون  گري و لهو و لعب مردم سخت تکان خورد و، به قول پاره فرستادند، و در آنجا بود که از هرزه

در هشت اي  در پانزدهسالگی به نقطۀ دورافتاده. اي دل باخت و او را از دست داد، دچار التهاب روحی شد به دوشیزه

اي مقام گزید و مانند رهبان تارك  هاي سابین گریخت؛ در آنجا، پایین پرتگاهی، در مغازه کیلومتري سوبیاکو در تپه

دهد که بندیکتوس  اپپ گرگوریوس اول در کتاب مقاوالت خویش شرح می. دنیایی چند سالی در آنجا زندگی کرد

  :شت فراموش کندکرد تا زنی را که دوست دا چطور شجاعانه مبارزه می
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که  …گردید  ساخت و روح خادم خداوند از شهوات چنان ملتهب می نفس اماره خاطرة او را در ذهن وي مجسم می

لکن ناگهان به یاري الطاف . کرد که آن بیغوله را ترك گوید تقریباً مقهور سرپنجۀ لذت شده، به خیالش خطور می

جامه از . اند سیاري از خس و خار و انبوهی از گزنه در آن اطراف رستههاي ب االهی به خود آمد، و متوجه شد که بوته

ها افکند و آن قدر در میان خارها غلتید که چون برخاست، تمامی گوشت  تن بیرون آورد و خود را به میان آن بوته

  . شیدبه این سان، با زخمهاي تنش، زخمهاي روحش را التیام بخ. بدنش به طرز فجیعی پاره پاره شده بود

اي  بعد از آنکه بندیکتوس چند سالی را در آن گوشۀ انزوا گذرانید و به سبب ثبات قدم مشهور شد، رهبانان صومعه

بندیکتوس . که در آن نزدیکیها قرار داشت نزد وي آمدند و با اصرار تقاضا کردند که وي ریاست دیر آنها را قبول کند

. رهبانان پافشاري کردند و او به همراهشان به صومعه رفت. واهد بودبه آنها اخطار کرد که نظاماتش بسیار سخت خ

بندیکتوس بار . پس از چند ماهی چنان از انضباط سخت بندیکتوس به ستوه آمده بودند که در شرابش زهر ریختند

را خواستار دیگر گوشۀ انزوا گزید، اما جماعتی از پارسایان جوان پیش او آمدند، با او زندگی کردند، و ارشاد وي 

دوازده صومعۀ  520تا سال . آوردند تا در محضرش تربیت شوند پدران، فرزندان خود را از شهر رم نزد وي می. شدند

کوچک، هر کدام با دوازده رهبان، در اطراف غار وي برپا شده بود؛ هنگامی که حتی از این رهبانان نیز جمعی تعالیم 

اي بود  یکتوس با پرشورترین پیروان خویش متوجه مونته کاسینو شد، که تپهو انضباط وي را بسیار سخت یافتند، بند

متر باالي سطح دریا و مشرف بر شهر قدیمی کاسینو، در شصت و پنج کیلومتري شمال باختري  7/519به ارتفاع 

، و )529حد (اي بنا نهاد  در آنجا بندیکتوس معبدي را که به دوران شرك تعلق داشت خراب کرد، صومعه. کاپوا

.نظامات بندیکتیان را وضع کرد که بعداً راهنما و خط مشی بیشتر دیرهاي مغرب زمین شد

آب و هوا . اشتباه رهبانان ایتالیا و فرانسه در این بود که از شیوة انزوا و ریاضت جویی مشرق زمین تقلید کرده بودند

شد که  کرد، و باعث می لی بسیار مشکل میو روحیۀ فعال اروپاي باختري چنین ریاضتی را براي یک رهبان عم

گیران خرده نگرفت و ریاضت را مردود نشمرد، بلکه  بندیکتوس بر گوشه. گیري صرف نظر کنند بسیاري از گوشه

و در رهبانیت غرض هرگز نباید . گیري انفرادي است تر از گوشه معتقد بود که انزواي دسته جمعی بمراتب عاقالنه

مچشمی باشد؛ در تمام مراحل باید ادارة افراد زیر نظر رئیس یا پیر دیر باشد و ریاضت باید تا ظاهرسازي یا چشم و ه

  .اي وارد نسازد جایی ادامه یابد که به سالمت عقل و بدن لطمه

بندیکتوس . تا این تاریخ در غرب فردي که زندگی در صومعه را می پذیرفت مکلف به دادن قول و بستن پیمانی نبود

که هر کس مایل باشد وارد جرگۀ رهبانان شود باید دوران نوآموزي را بگذراند و از طریق تجربه دریابد که  متوجه شد

تواند قول  رود، و فقط بعد از این دورة آزمایشی داوطلب می تا چه حد از او انتظار امساك نفس و رعایت انضباط می

به ماندگار شدن در دیر، اصالح رفتار، و «باً خود را ملزم اگر شخص از این آزمایش سربلند بیرون آمد، باید کت. بدهد

وي مقرر داشت که وقتی داوطلب در حضور شاهدي کتباً چنین قولی داد و سند را امضا کرد خودش . بنماید» اطاعت

طی مراسم باشکوهی دستخط خود را بر روي محراب دیر قرار دهد، و از آن پس رهبان دیگر اجازة خروج از دیر را 

بندیکتوس همچنین مقرر داشت که پیر دیر را خود رهبانان باید از میان خود . داشته باشد، مگر با اجازة رئیس دیرن

برگزینند، و در کلیۀ امور مهم با وي مشورت کنند، اما تصمیم نهایی همواره با پیر باشد، و تمام رهبانان در عین 

نیز قرار شد که دیرنشینان فقط به هنگام ضرورت مهر خاموشی از  .سکوت و فروتنی اوامر وي را به موقع اجرا بگذارند

هیچ چیز از خود . لب بردارند، به صداي بلند خنده و شوخی نکنند، و هنگام راه رفتن چشمان خود را بر زمین دوزند

» .لق داشته باشدو همۀ اشیا به جمیع افراد تع …اي، و نه قلمی ـ مطلقاً هیچ چیز  نه کتابی، نه لوحه«نداشته باشند، 
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رئیس دیر نباید هیچ گونه  :وابستگی قبلی راهب به طبقۀ ثروتمندان یا غالمان بکلی نادیده انگاشته و فراموش شود

آزاد مرد بر فردي که از میان طبقۀ غالمان برخاسته بود برتري نداشته باشد، ..  . .تمایزي میان دیرنشیان قایل شود

خداوند  …. زیرا ما، چه بنده باشیم چه آزاد، همه از لحاظ مسیح یکی هستیم. شدمگر علت معقول دیگري در بین با

  . شمرد توانگران و متنفذان را بر دیگران مقدم نمی

کند خیرات و مبرات کند  هر صومعه به اندازة استطاعت مالی خویش موظف بود به هر کس که دست نیاز دراز می

هر رهبانی موظف » .ند باید چنان گرامی داشت که انگار خود مسیح هستندکوب همۀ میهمانانی را که حلقه بر در می«

خوردن  …. هاي دیر کار کند و به کتابت نسخ بپردازد بود که در کشتزارها یا دکانهاي صومعه، در آشپزخانه، در غرفه

عید قیام مسیح رهبانان  از نیمۀ ماه سپتامبر تا. هیچ چیز تا هنگام ظهر، و در ایام روزه تا غروب آفتاب، مجاز نبود

فقط مجاز به خوردن یک وعده غذا در روز بودند، و در ماههاي تابستان به علت درازي روز حق داشتند دو وعده غذا 

ساعات کار و یا خواب . نوشیدن شراب مجاز بود، اما هیچ کس اجازة خوردن گوشت هیچ چهارپایی را نداشت. بخورند

بندیکتوس، تحت تأثیر مشرق زمینیها، روز را طبق احکام . کردند جمعی قطع می را بارها با شرکت در نماز دسته

رهبانان مکلف بودند که ساعت دو بعد از نیمشب برخیزند، . تقسیم کرد» ساعات معینی«شریعت براي خواندن دعا به 

کتاب مقدس، دعا، و  یعنی منتخباتی از» قطعات شبانه«رو به نمازخانه بیاورند، و در آنجا به قرائت یا خواندن 

، در ساعت شش بامداد براي »نماز حمد«یا » دعاهاي صبحانه«هنگام طلوع فجر براي . سرودهاي روحانی بپردازند

در ساعت سه » دعاي ششمین«، هنگام روز براي »دعاي سومین«، در ساعت نه بامداد براي »دعاي نخستین«

، که »نماز واپسین«ي نماز مغرب، و هنگام رفتن به بستر براي ، موقع غروب آفتاب برا»دعاي نهمین«بعدازظهر براي 

رهبانان تقریباً از روشنایی چراغ . رسید موقع خواب معموال هنگامی بود که شب فرا می. پایان دعاها بود، حاضر باشند

یکتوس بر این بند. کردند خوابیدند، و بندرت استحمام می با همان لباسی که بر تن داشتند می. کردند استفاده نمی

  : اي از نصایح کلی را براي رهبري مسیحی به سوي کمال نفس عالوه کرد نظامات ویژه پاره

آنگاه ) 2. در مرحلۀ نخست راهب باید خداي متعال را از صمیم قلب و با تمامی روح و توان خویش دوست بدارد) 1

آز، و  …سرقت،  …و گرد زناکاري، ..  .شودآنگاه مرتکب قتل نفس ن) 3. همسایه را آن سان نوازد که خویشتن را

روزه ) 13 …. بدن را از آلودگی پاك نگاه دارد) 11 …. تمامی مردمان را محترم شمرد) 8 …. شهادت دروغ نگردد

. از بیماران عیادت کند) 16. برهنگان را لباس بپوشاند) 15. از مستمندان دستگیري کند) 14. را دوست داشته باشد

دشمنان خود را دوست داشته ) 31 …. ن زخمی وارد نسازد، و اگر خود زخمی دارد شکیبا باشدبردیگرا) 30 …

بلکه خود  …آرزو نداشته باشد او را قدیسی خوانند ) 61 …. مند به سخن گفتن زیاد نباشد عالقه) 53 …. باشد

از بخشایش االهی نومید و هرگز ) 72قبل از غروب آفتاب آشتی کند،   پس از یک اختالف،) 71 …. قدیسی باشد

در عصري پر از جنگ و هرج و مرج، و تردید و سرگردانی، صومعۀ بندیکتیان مأمنی آرامشبخش محسوب . نشود

کشاورزانی را که از زمین رانده یا خانه خراب شده بودند، دانشپژوهانی را که آرزوي پیدا کردن گوشۀ امنی . شد می

دست از غرور و آزادي «: غاي زندگی به ستوه آمده بودند پناه داد و به آنها گفتداشتند، و مردانی را که از ستیز و غو

جاي شگفتی نبود که صدها صومعۀ همانند در سراسر اروپا به وجود » .خود بردارید و امن و صلح را در اینجا بیابید

دریاي خروشانی از استقالل  کردند، و در آمد که هر کدام مستقل از دیگران بود، همگی فقط از اوامر پاپ اطاعت می

مرور زمان ثابت کرد که فرقه و نظامات بندیکتیان پایدارترین . انفرادي حکم جزایري از اجتماعات اشتراکی را داشتند

جماعت بربري لومبارد در . خود صومعۀ مونته کاسینو مظهر آن پایداري است. ابداعات انسان قرون وسطی بوده است

آن را ویران  884ساراسنها در . لومباردها عقب نشستند و راهبان به صومعۀ خود بازگشتندآن را غارت کردند،  589
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زلزله آن را خراب کرد، رهبانان دوباره به ساختن آن کمر بستند؛  1349کردند؛ رهبانان از نو آن را ساختند، در 

جنگ دوم جهانی آن صومعه را با ها و بمبهاي  گلوله 1944در . به تاراج آن دست زدند 1799سپاهیان فرانسوي در 

طبق ضرب . رهبانان بندیکتوس با دستهاي خویش بار دیگر به بناي آن مشغولند) 1948(امروز . خاك یکسان کرد

  .کند قطعش کن، بار دیگر شکوفه می: المثل التینی

II  - 604 - 540 ?: گرگوریوس کبیر  

جنگ   ش، به کار و دعا در مونته کاسینو سرگرم بودند،در حالی که قدیس بندیکتوس و رهبانان وي، در صلح و آرام

مانند شعلۀ سوزانی از شمال تا جنوب ایتالیا را فرا گرفت، و به هر جا سرایت کرد جز آشوب و ) 553 -  536(گوتها 

بنیادهاي سیاسی به هم ریخت؛ در رم هیچ گونه . اقتصاد شهري دچار هرج و مرج شد. فقر چیزي به جا نگذاشت

مادي و دنیوي به جا نماند مگر آن عاملین امپراطوري که اندکی مورد حمایت سربازان بی جیره و مواجبی  اقتدار

به سبب فرو ریختن این قدرتهاي مادي و برقرار ماندن سازمان . بودند که در نواحی دور از مرکز رقابت داشتند

یوستینیانوس به  554در . نجات مملکت تلقی شد  روحانی بود که باقیماندة کلیسا، حتی در نظر امپراطوران، وسیلۀ

توانند اشخاص صالح و کارآمدي را که قادر به ادارة امور  اسقفها و اعاظم هر ایالتی می«موجب فرمانی مقرر داشت که 

اما هنوز جنازة یوستینیانوس سرد نشده بود که ایتالیاي » .حکومت محلی باشند به سمت حکام ایاالت برگزینند

ر دیگر دچار بربریت و آریانیسم شد، و این هر دو رهبري و تمامی دستگاه روحانی کلیسا را در ایتالیا تهدید شمالی با

 .بحرانی که پدید آمده بود ظهور یک مرد مقتدر را ضروري نمود، و تاریخ بار دیگر بر تأثیر نبوغ صحه نهاد. کرد

اي تولد یافت که افراد  وي در دامان خانواده. نیا آمدگرگوریوس سه سال قبل از درگذشت بندیکتوس در شهر رم به د

هنگامی . گرگوریوس ایام کودکی را در کاخ زیبایی واقع بر تپۀ کایلیوس گذرانید. آن از سناتورهاي روم باستان بودند

اسی از مدارج ترقی سی  به علت تعلق به خانوادة اشرافی، و ثروت،. که پدرش فوت کرد، میراث هنگفتی به وي رسید

بعد از آنکه . اي به امور سیاسی نداشت اما وي عالقه. بسرعت باال رفت، چنان که در سی و سه سالگی شهردار رم شد

کرد،  دورة یکسالۀ منصب مزبور سپري شد و اوضاع ایتالیا در نظر گرگوریوس داللت بر انقراض قریب الوقوع عالم می

معه کرد، و باقی را به صورت صدقه به بینوایان بخشید؛ از وي قسمت اعظم دارایی خویش را صرف ساختن هفت صو

تمام عالیقی که خاص طبقۀ خود بود چشم پوشید؛ کاخ خود را مبدل به دیر سن آندره کرد، و خودش اولین رهبان 

ها و  تقریباً تمام این ایام را به خوردن میوه. گرگوریوس خود را به شدیدترین ریاضتها مقید کرد. آن دیر شد

گرفت که هنگام فرا رسیدن شنبۀ مقدس، که در آن روز بیش از  گذرانید، و آن قدر زیاد روزه می زیجات خام میسب

نمود که اگر یک روز دیگر از خوردن غذا خودداري  هر روزي فرد مسیحی مکلف به رعایت روزه بود، ظاهراً چنین می

آورد که سه سالی که در دیر مزبور گذرانیده بود  ر میبا اینهمه همواره به خاط. شود کند، از فرط گرسنگی هالك می

  .خوشترین ایام زندگیش بوده است

. را به وي تفویض کرد» هفتمین شماس«پاپ بندیکتوس اول گرگوریوس را از این محیط قرین آرامش احضار و مقام 

در . در قسطنطنیه فرستاد پاپ پالگیوس دوم او را به عنوان سفیر خویش به دربار امپراطوري بیزانس 579در سال 

میان دغلبازیهاي دیپلوماسی و دبدبۀ کاخهاي امپراطوري، وي همچنان از نظر پوشاك و خوراك و نیایش مثل یک 

  .گریهاي آنها اندوخت با اینهمه، در این دوران، تجربیات ثمربخشی از مردم دنیاپرست و حیله. کرد رهبان زندگی می
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میالدي بروز طاعون خیارکی چون  590در . ریاست دیر سن آندره منصوب کردند او را به رم احضار و به 586در 

اسقفها و مردم شهر بی درنگ . خود پالگیوس به این مرض مبتال شد و درگذشت. داسی نفوس شهر رم را درو کرد

اي به  مهگرگوریوس، که به هیچ وجه مایل به ترك صومعه نبود، نا. گرگوریوس را به جانشینی وي انتخاب کردند

و   شهردار رم جلو نامه را گرفت،. امپراطور یونانی نوشت و در طی آن خواستار شد که این انتخاب را تأیید نکند

در آنجا، . هنگامی که گرگوریوس در تدارك فرار بود او را دستگیر کردند و بزور به کلیساي سان پیترو در رم آوردند

  . ري تقدیس شد و به مقام پاپی رسیداند، به وسیلۀ گرگوریوس دیگ چنانکه گفته

اکنون گرگوریوس مردمی پنجاهساله بود، با سري بزرگ و طاس، رنگی تیره، دماغی مانند منقار عقاب، ریشی تنک و 

به سبب مسئولیتهاي فراوان و . گندمگون، احساساتی آتشین، گفتاري مالیم، مقاصدي شاهانه، و عواطفی ساده

در کاخ . کرده بود سالمتیش مختل، و دچار سوءهاضمه و تب مالت و نقرس شده بودرنجهایی که بر خود همواره 

کرد که در صومعه کرده بود، به این معنی که لباس خشن رهبانی بر تن و از  پاپی نیز وي به همان منوال زندگی می

ا به طور دسته جمعی کرد، و با کشیشان و رهبانانی که مددکار وي بودند زندگی ر ارزانترین خوراکها تغذیه می

از آنجا که قاعدتاً مجذوب مسائل دینی و ملک بود، می توانست یکباره نرم شود و در کارها و گفتارش . گذرانید می

. گردي که ارغنون و میمونی به دست داشت بر در سراي پاپی آمد زمانی مطرب دوره. محبتی پدرانه نشان دهد

وي به عوض آنکه عواید کلیسا . د و برایش طعام و نوشابه فراهم ساختگرگوریوس به مطرب اجازه داد که داخل شو

را خرج ساختمان ابنیۀ جدید کند آن را در راه صدقات، دادن هدیه به مؤسسات مذهبی در سراسر جهان مسیحی، و 

گندم،  اي از براي هر خانوادة فقیر در شهر رم جیرة ماهیانه. کرد اعطاي فدیه براي رهایی اسیران جنگ صرف می

شراب، پنیر، سبزیجات، روغن، ماهی، گوشت، لباس، و مقداري وجه مقرر کرده بود، و هر روز مأموران او خوراکهاي 

هاي وي خطاب به روحانیون مسامحه کار یا فرمانرویان سیاسی  نامه. بردند پخته براي بیماران و مردمان علیل می

دهد، به منزلۀ گوهرهایی هستند از  و درمانده را مخاطب قرار میلحنی بسیار تند دارد، ولی هر گاه مردمان بینوا 

اي خطاب به زارعی که زمینهاي موقوفۀ کلیسا را غصب کرده است؛ خطاب به  نامه: دلسوزي؛ و از آن جمله است

طر ها درآید؛ و خطاب به زنی از خانوادة اشراف که از گناهان خویش پریشان خا خواهد در سلک راهبه کنیزکی که می

وي چنین اعتقاد داشت که کشیش در واقع شبانی است که مأموریت دارد از گوسفندان خویش مراقبت . شده است

؛ این کتاب )590(کند، و پاپ نیکوکردار از هر لحاظ محق است به نگارش اثر خود حاوي اندرز براي اسقفها بپردازد 

تر از سن حقیقی  د گرگوریوس همواره علیل و فرتوتهر چن. راهنما به مرور ایام یکی از آثار کالسیک مسیحی شد

خویش بود، با این وجود تمام اوقات خود را در جهت ادارة تشکیالت روحانی، رتق و فتق امور سیاسی قلمرو پاپی، 

هاي  الجیشی نظامی، نوشتن رسائل متعددي در االهیات، فرو رفتن در جذبه نظارت فایقه بر امور کشاورزي و سوق

وي غرور مقام خویش را با فروتنی ایمانی که . کرد ، و توجه مشتاقانه به انجام هزار امر کوچک زندگی میرازورانه

نامید؛ » خادم خادمان خداوند«پاپی خویش که هنوز موجود است خود را   کرد، و در نخستین رسالۀ داشت پاك می

.اند پس از وي، بزرگترین پاپها این عبارت شریف را پذیرفته

وي سعی . ژگیهاي دوران خالفت وي بصیرتش در امور اقتصادي کلیسا و اصالحات سختی بود که مجري داشتاز وی

انضباط را دوباره . بلیغی مبذول داشت تا از تجارت اشیاي متبرکه و همخوابه گرفتن در بین کشیشان جلوگیري کند

را که از طرف مقامات غیر روحانی منصوب در دیرهاي ممالک التین برقرار و روابط میان آنها و پاپ و کشیشانی 

کلیسا نیز » گرگوریوسی«وي آیین قداس را اصالح کرد، و شاید به ظهور شیوة سرودخوانی . شدند تنظیم کرد می

اما عوایدي . جلو سوءاستفاده در امالك پاپی را گرفت، به کشاورزان مستأجر وام داد، و ربحی مطالبه نکرد. کمک کرد

www.IrPDF.com



٢٢٠٠

آوري کرد، زیرکانه به آن دسته از یهودیانی که مسیحیت را  تعلق داشت بدون اتالف وقت جمعرا که به کلیسا 

هاي وي  االجاره کرد، و زمینهاي موروثی خاوندهایی را که بر اثر شنیدن موعظه پذیرفته بودند پیشنهاد تخفیف مال

. فرا رسیدن روز قیامت هراسان شده بودند براي کلیسا پذیرفت  دربارة

ین ضمن با الیقترین فرمانروایان عهد خویش در مبارزات تن به تن سیاسی مواجه شد؛ گاهی بر حریف غالب در ا

میراث «شد، اما سرانجام وقتی از جهان دیده بربست، قدرت و حیثیت دستگاه پاپی و  آمد، و گاهی مغلوب می می

گرگوریوس بظاهر . افزونتر و وسیعتر شده بود بمراتب) به عبارت دیگر ایاالت قلمرو پاپ در ایتالیاي مرکزي(» پطرس

هنگامی که . حق حاکمیت امپراطور روم شرقی را پذیرفت، لکن در عمل به طور کلی آن امپراطور را نادیده انگاشت

دوك سپولتو، حین مبارزه با نمایندة امپراطور روم شرقی در راونا، رم را تهدید کرد، گرگوریوس، بدون مشورت با 

خود امپراطور روم شرقی، عهدنامۀ صلحی را با دوك امضا کرد و موقعی که لومباردها رم را محاصره کردند،  نماینده یا

  .خود در تدارك دفاع از شهر شرکت کرد

هاي وي  خورد، و از جماعاتی که براي شنیدن موعظه شد افسوس می اي که صرف امور دنیوي می وي بر هر دقیقه

هاي تسلی  ه، به سبب پریشانی حواس بر اثر گرفتاریهاي مادي، قدرت ایراد موعظهخواست ک آمدند عذر می گرد می

در طول سالهاي معدود صلح، گرگوریوس مجال آن را پیدا کرد که با اشتیاق تمام سعی خود را صرف . بخشی را ندارد

هب کاتولیک را بار وي اسقفهاي سرکش لومباردي را مطیع کرد، اعتقادات صحیح مذ. اشاعۀ مسیحیت در اروپا کند

دیگر در افریقا رواج داد، تقاضاي اسپانیا را، که تاکنون پیرو آریانیسم بود، براي تبعیت از اصول مذهب کاتولیک قبول 

در حالی که پیر دیر سن آندره بود و در بازار . کرد، و با چهل نفر رهبان، انگلستان را براي عالم مسیحیت تسخیر کرد

فروشند، تصمیم خود را  م خود دیده بود که چند تنی از اسیران انگلیسی را به غالمی میفروشان رم به چش برده

گرفت و، بنابر گفتار بید اسقف و تاریخنویس وطنپرست انگلیسی، گرگوریوس از پوست سفید و سیماي خوش منظر 

هور، از آنان جویا شد که اي چند به آنها نگریست، به قول مش و موهاي بسیار زیباي آنان در شگفت شد و چون لحظه

آیند و ظاهر ساکنان آنجا  به وي پاسخ دادند که آنها از بریتانیا می. اند از کدام ناحیه یا سرزمین آن جماعت را خریده

آنگاه . پاسخ شنید که از جماعت کفارند …و باز چون پرسید که آیا مردمان آن جزیره مسیحی هستند . چنین است

دریغ باشد که چنین مردمان زیباروي و خوش طلعتی از اهریمن پیروي کنند، و مردمانی که «: این مرد نیکوکار گفت

پس از این، وي جویاي نام آن » .ظاهري چنین باشکوه و درخشان دارند صاحب ذهنی باشند عاري از لطف معنوي

زیرا چهرة . اند آنها نهادهبراستی که خوب نامی بر «: سپس وي گفت. جواب دادند که اینها را آنگلها نامند. قوم شد

که بسیار (طبق این داستان » .بودند و شایسته است که چنین مردمانی جانشین فرشتگان آسمان می دارند،فرشتگان 

واهد که با جمعی از مبلغان خ گرگوریوس از پاپ پالگیوس دوم اجازه می) جالبتر از آن است که باور کردنی باشد

کند؛ اما هنگامی که گرگوریوس قصد حرکت  مسیحی عازم انگلستان شود، و پاپ نیز با چنین طرحی موافقت می

از دیدن ملخ . افتد اي از کتاب مقدس که وي مشغول خواندن آن بوده است می داشته است، ملخی بر روي صفحه

زیرا لوکوستا در التین [» .ین پیش آمد آن است که از جایت حرکت مکنمعنی ا) ملخ! (لوکوستا«: آورد فریاد برمی

گرگورویس بعد از آنکه به مقام . شود و به همین سبب از حرکت به سوي انگلستان منصرف می] دهد میچنین معنی 

نایب رئیس دیر   ، هیئتی را زیر نظر آوگوستینوس،596در . کرده بودپاپی منصوب شد، انگلستان را هنوز فراموش ن

این دسته چون به گل رسیدند، چنان داستانهاي هولناکی دربارة وحشیگري . سن آندره، به بریتانیا روانه داشت

اي  درنده آن فرشتگان جانوران«به رهبانان مزبور گفتند که . ساکسونها از زبان فرانکها شنیدند که ناچار برگشتند

و خون مسیحی را بهتر از خون هر   دهند، تشنۀ خون آدمی هستند، هستند که کشتن را بر غذا خوردن ترجیح می
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آوگوستینوس با این قبیل گزارشات به شهر رم بازگشت، اما گرگوریوس وي را شماتت و تشویق » .کسی دوست دارند

لح و آرامش، در عرض دو سال کاري کند که امپراطوري روم بر کرد و بار دیگر به سوي انگلستان روانه داشت تا، با ص

  .اثر نود سال جنگ، آن هم به طور موقتی، انجام داده بود

گرگوریوس نه یک فیلسوف و عالم االهی مانند قدیس آوگوستینوس بود، و نه استادي در سبک نگارش مانند آن مرد 

کار مردمان قرون وسطی را بشدت تحت نفوذ قرار داد و هاي وي چنان اف برازنده یعنی هیرونوموس؛ لکن نوشته

کتابهاي . تشریح کرد که آوگوستینوس و هیرونوموس در برابر وي بظاهر حکم دو نفر از نویسندگان کالسیک را دارند

شود از اینکه مدیر  دینی عامه پسندي که از وي به جا مانده چنان ماالمال از ترهات است که شخص مشکوك می

اي مانند او به آنچه نوشته است واقعاً اعتقاد داشته یا صرفاً این حرفها را از آن جهت براي مردم ساده لوح و  برجسته

اي که وي در احوال بندیکتوس نوشته  تذکره. شود کرده است به حال آنها مفید واقع می گناهگار نوشته که خیال می

ح زیبایی است در مقام تعریف و تکریم بندیکتوس که در این تذکره عبارت از شر. است دلپسندترین این کتابهاست

. طی آن نویسنده هرگز به خاطرش خطور نکرده است که از نظر نقد ادبی در صدد جدا کردن حقیقت از افسانه برآید

ها خواننده  از خالل این نامه. بهترین میراث ادبی وي هشتصد نامه است که از قلم خود گرگوریوس تراوش کرده است

برد، زیرا نویسنده به طور ناخودآگاه تصویر بیریایی از افکار و  عواطف و حاالت گوناگون این مرد متغیر پی می به

اند، زیرا در خالل  داشته اندازه دوست می کتاب مقاوالت وي را مردم بی. اوضاع زمانۀ خویش را ترسیم کرده است

بی، پیشگوییها، و معجزات قدیسان ایتالیا به عنوان تاریخ انگیزترین داستانهاي الهامات غی سطور این مجموعه شگفت

کردند،  هاي عظیم به برکت دعا حرکت می یافت که چگونه صخره با خواندن این کتاب خواننده در می. ذکر شده بود

شد، آذوقه به چه  توانست خودش را نامرئی سازد، چه طور با اشارة صلیب زهرهایی بی اثر می چگونه قدیسی می

. گرفت یافت، و مرده چگونه از نو جان می شد، بیمار چه سان شفا می آسا فراهم و فراوان می یب به طرزي معجزهترت

شد، اما  در خالل تمام این گفتگوها قدرت اشیاي متبرکی که از اولیاي دین و حواریون به جا مانده بود نمایان می

و پطرس، دو حواري بزرگ مسیح، را با آنها بسته بودند رفت دست و پاي بولس  هیچ چیز از زنجیرهایی که تصور می

هایی از آنها را به عنوان تحفه  شمرد و براده گرگوریوس این زنجیرها را با احترام فراوان عزیز می. انگیزتر نبود شگفت

طاب به فرستاد؛ در یک مورد، قدري از آن را براي یک نفر که مبتال به چشم درد بود فرستاد و خ نزد دوستانش می

ها را پیوسته در چشمت کشند، زیرا از همین تحفه معجزات بسیاري به وقوع  بگذار قدري از این براده«: وي نوشت

.ها عقل یا قلم آن پاپ بزرگ را در چنگ خود گرفته بود مسیحیت توده» .پیوسته است

یا، که تفسیري شش جلدي بر تحقیقات عمیقتر وي در مبحث االهیات به صورت کتابی درآمد به نام ماگنا مورال

کند، اما در  کتاب ایوب بود، در این مورد گرگوریوس هر خطی از داستان ایوب را به عنوان تاریخی واقعی قبول می

رسد که تمام االهیات  عین حال در هر جمله به دنبال یک معنی رمزي یا تمثیلی است، و سرانجام به این نتیجه می

در نظر وي کتاب مقدس از هر لحاظ کالم خداوند است و به نفسه یک . است آوگوستینوس در خود ایوب جمع

هیچ کس نباید با خواندن آثار کالسیک دوران شرك وقت خود را ضایع و . مجموعۀ کاملی است از خرد و زیبایی

در خور فهم با اینهمه، کتاب مقدس گاهی مبهم و پیچیده است و اغلب عبارات آن به زبانی . اخالق خود را فاسد کند

از آنجا که . عامه یا تعابیري تصویري بیان شده است، و الزم است که اذهان کارآزموده آن را با دقت تفسیر کند

تواند کتاب مقدس را به طرز صحیحی  کلیسا پاسدار سنت مقدس است، به همین سبب تنها مرجعی است که می

ن که براي مقابله با حقایق وراي انسانی ساخته نشده است، افک اي است ضعیف و نفاق عقل انفرادي وسیله. تفسیر کند

آید که وراي اختیاراتش قرار دارد، آن وقت حتی  هنگامی که قوة متفکره درصدد وقوف به احوال چیزهایی برمی«و 
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 توانیم بگوییم که خداوند ما فقط می. خداوند از فهم ما بیرون است» .دهد آنچه را که درك کرده است از دست می

تقریباً هر آنچه دربارة خداوند گفته شده است، به همان دلیل که به زبان «. چه چیز نیست، نه آنکه چه چیز هست

کند، اما  به همین سبب گرگوریوس بظاهر هیچ اقدامی براي اثبات وجود خدا نمی» .آمده است، در خور ذاتش نیست

آیا روان عبارت از . اي از ذات احدیت است که این اشارهتواند دریابد  مدعی است که با مالحظۀ روان آدمی، شخص می

اند که ارواح از  بسیاري بارها دیده …در عهد خود ما «: گوید نیروي حیاتی و راهنماي جسم نیست؟ گرگوریوس می

بدبختی بشر این است که طبیعتش بر اثر گناه ذاتی فاسد است و او را به تباهکاري متمایل » .شوند بدنها جدا می

اگر آدمی را به . یابد کند، و این نقص روحی اساسی، از طریق عمل تولید مثل، از پدر و مادر به کودك انتقال می یم

دوزخ فقط اسم بی . شود کند و براستی مستوجب لعن ابدي می حال خود رها گذارند، گناه بر روي گناه انباشته می

ه از آغاز جهان آفریده شده، و آتشی است که هرگز فرو انتهایی است در زیرزمین ک مسمایی نیست، بلکه ورطۀ بی

تواند روح و جسم هر دو را بسوزاند؛ ابدي است و در عین حال هرگز  نشیند؛ جسمانی است و با اینهمه می نمی

اي از درد، وحشت درد  و به هر لحظه. کاهد کند، یا از حساسیت آنها در مقابل درد نمی مردمان ملعون را هالك نمی

اند، و نومیدي از اینکه هرگز آدمی از این  ر، ترس دیدن عقوبات عزیزانی که آنان نیز به لعن ابدي گرفتار آمدهمنتظ

بعداً گرگوریوس لحن مالیمتري در پیش . شود عذاب نخواهد رست، یا از نعمت فنا برخوردار نخواهد گشت افزوده می

د که در آنجا مردگان دورانی را براي کفارة گناهان بخشوده گرفت، اصول عقاید آوگوستینوس را دربارة برزخی پرورانی

همچنین گرگوریوس، مانند آوگوستینوس، به کسانی که آنها را از عذاب اخروي ترسانیده بود . گذرانند شدة خود می

عطیۀ لطف خدا را خاطرنشان کرد و آنها را به شفاعت قدیسان، ثمرات فداکاري مسیح، و اثر نجات دهندة مرموز 

.شعایر دینی، که در دسترس جمیع مسیحیان تایب قرار دارد، دلگرم کرد

شاید االهیات گرگوریوس بازتابی باشد از ضعف مزاجی وي و همچنین هرج و مرج وحشتناك دورانی که در آن 

اي نقرس و تشویشه. ام بسترم را ترك گویم در عرض یازده ماه بندرت توانسته«: نوشت 599در سال . کرد زندگی می

مدت دو سال «: نوشت  600در سال » .هر روز مشتاقم مرگ جانم را برهاند …دارد که  رنج آلود چنان معذبم می

توانم سه ساعت سر پا ایستم تا در  ام و چنان دچار درد که حتی در هنگام عید بندرت می است که بستري بوده

: نوشت 610و در سال » .شوم آن به دور رانده میهمه روز در آستانۀ مرگم، و هر روز از . مراسم قداس شرکت کنم

و سرانجام در سال » .کشم با اشتیاق فراوان انتظار مرگ را می. ام بسترم را ترك گویم دیر زمانی است که توانسته«

  .محنتش به سر آمد 604

ود، و نفوذش در گرگوریوس بر پایان قرن ششم تسلط داشت، همچنانکه برتري یوستینیانوس در آغاز این قرن مسلم ب

وي نه . پیامبر اسالم بر وي پیشی نجست] ص[این عصر تاریخی بر دین چنان عظیم بود که هیچ کس به جز محمد 

آدم دانشمندي بود و نه عالم متبحري در االهیات، اما به علت سادگی خویش مردم عهد را بمراتب عمیقتر از 

از لحاظ تفکر وي اولین . و گام برداشته بود، تحت تأثیر قرار دادآوگوستینوس، که با فروتنی جالب به پیروي از روش ا

در حالی که به ادارة یک امپراطوري پراکنده اشتغال داشت، افکارش تنها معطوف به . قرون وسطایی به تمام معنا بود

ام به اشاعۀ آن وي با اقتدار تم. هاي شیاطین حاضر در همه جا، و قیامت قریب الوقوع بود فساد طبیعت آدمی، وسوسه

هاي عامه  اي پرداخت که قرار بود قرنها افکار بشر را تاریک نگاه دارد، وي تمام معجزات افسانه دین مرعوب کننده

کرد که جوالنگاه  پسند و همۀ اثرات جادویی آثار قدیسان، تندیسها، و دستورات را پذیرفت؛ در دنیایی زندگی می

ح بود؛ هر گونه باور به وجود یک نظم عقالنی در کاینات از فکر وي رخت فرشتگان، شیاطین، افسونگران، و اروا

هفت قرن آینده . در چنین دنیایی علم به هیچ وجه راه نداشت و فقط یک ایمان هولناك به جا مانده بود. بربسته بود
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آن را با موازین عقالنی  مجبور بود این االهیات را قبول کند، و حکماي بزرگ اسکوالستیک ناگزیر بودند با رنج فراوان

.کرد انگیز کمدي االهی دانته را فراهم می چنین حکمتی بود که دورنماي غم. تطبیق دهند

اما همین مرد خرافاتی و خوشباور که از لحاظ جسمانی بر اثر زهدي وحشتناك خرد شده بود، از نظر عمل و اراده 

گرفت، دوراندیش، طرفدار  داشت، در قضاوت سخت می یک رومی باستان بود که هرگز از مقاصد خود دست بر نمی

وي براي رهبانیت قانونی وضع کرد، همچنانکه بندیکتوس براي آن نظاماتی آورده . عمل، و عاشق انضباط و قانون بود

بود؛ اختیارات غیر روحانی دستگاه پاپ را بر اساس محکمی استوار ساخت، آن را از بند تفوق امپراطور روم شرقی 

ید، و با چنان خرد و درستی وظایف خلیفۀ روحانی رم را انجام داد که از این پس، در طول قرنهاي پرآشوب، رهان

جانشینان حقشناس وي گرگوریوس را در عداد قدیسان . پنداشتند همواره مردم دستگاه پاپی را براي خود پناهی می

  .اند یر لقب دادهدین به شمار آوردند و آیندگان از سر تحسین او را گرگوریوس کب

III   -  867 - 604: امور سیاسی پاپ  

بیشتر آنها . چند تنی که بعد از گرگوریوس تکیه بر مسند پاپی زدند برابري با وي را در تقوا یا قدرت دشوار دیدند

امپراطور  برتري امپراطور روم شرقی یا نمایندگان او را در خاك ایتالیا پذیرفتند، و هر کوششی که در راه مخالفت با

امپراطور هراکلیوس بعد از آنکه قلمرو خود را از آسیب تجاوزکاران . مبذول داشتند بارها به خفت خود آنها منجر شد

که در آنجا کلیسا و مردم (محفوظ داشت، براي رسیدن به وحدت، درصدد برآمد که میان جهان مسیحی شرق 

یین غرب که اعتقاد به ثنویت عیسی داشتند دوباره آشتی و مسیحیان اصیل آ) معتقد به مذهب وحدت طبیعت بودند

خواست، به وسیلۀ آموزة وحدت مشیت مسیح، میان دو  می) 638(» اکتسیس«بیانیۀ هراکلیوس به اسم . برقرار کند

پاپ هونوریوس اول با این آموزه موافقت کرد و افزود که قضیۀ یک یا . جهان مسیحی مشخص سازگاري برقرار کند

اما عالمان االهی غرب » .گذارم اي است که آن قدرها اهمیت ندارد و من آن را به دستوردانان وا می نکته« دو مشیت

اي به طرفداري از عقیدة وحدت مشیت  هنگامی که امپراطور کنستانس دوم اعالمیه. قبول پاپ را مردود شمردند

به نمایندة خود، فرماندار راونا، دستور داد که کنستانس . ، پاپ مارتینوس اول آن را رد کرد)648(مسیح صادر کرد 

پاپ، که حاضر نشد سر تسلیم فرود آورد، به کریمه تبعید شد و در آنجا . پاپ را بگیرد و به قسطنطنیه بیاورد

در قسطنطنیه تشکیل شد، نظریۀ وحدت مشیت مسیح را  680ششمین شوراي جامعه که در ). 655(درگذشت 

کلیساي روم شرقی که از . تقبیح کرد» هواخواه بدعتگذاران«ا بعد از مرگ به عنوان محکوم، و پاپ هونوریوس ر

تسخیر سوریه و مصر قبطی به دست مسلمانان متنبه شده بود با تصمیم مزبور موافقت کرد، و به این نحو چند 

.صباحی میان عالمین االهی شرق و غرب صلحی برقرار شد

ب امپراطوران روم شرقی، تضعیف امپراطوري بیزانس بر اثر بسط نفوذ مسلمانان اما تحقیر مکرر دستگاه پاپی از جان

در آسیا و افریقا و اسپانیا، تسلط مسلمانان بر دریاي مدیترانه، و ناتوانی قسطنطنیه یا راونا در حراست ایاالت پاپی 

زوال بیزانس رو گردانند و از  ایتالیا در برابر هجومهاي لومباردها ـ همه سبب شد که پاپها از امپراطوري رو به

ترسید مبادا تسخیر روم از جانب  ، که می)757 - 752(پاپ ستفانوس دوم . فرانکهاي در حال ترقی یاري جویند

لومباردها دستگاه پاپی را به صورت یک اسقف نشین محلی در زیر سلطۀ سالطین لومبارد درآورد، دست کمک به 

پاپ ناگزیر دست به اقدامی . رد، اما بیزانس هیچ گونه مددي به وي نرسانیدسوي امپراطور قسطنطین پنجم دراز ک

لومباردها را   زد که نتایج سیاسی فراوان داشت، به این معنی که به فرانکها پناه آورد پپن کوتاه به کمک وي شتافت؛
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ي به پاپ قلمرو وي را مشهور شد با بخشیدن تمام ایتالیاي مرکز» دهش پپن«شکست داد و با صدور فرمانی که به 

این سیاست درخشان پاپی تا . ؛ به این طریق شالودة اختیارات غیر روحانی پاپها تحکیم یافت)756(وسعت بخشید 

از آن پس هیچ کس را در غرب امپراطور ). 800(بدانجا رسید که لئو سوم با دست خویش تاج بر سر شارلمانی نهاد 

به این نحو اسقف نشین گرگوریوس اول، که از فرط حمالت . ین کرده باشدشناختند مگر آنکه پاپ وي را تده نمی

اي  ، سلطه)814(وقتی شارلمانی درگذشت . اقوام مختلف به ستوه آمده بود، یکی از نیرومندترین قدرتهاي اروپا شد

را مطیع خود که حکومت فرانکها بر کلیسا داشت دگرگون شد؛ قدم به قدم، روحانیون فرانسه پادشاهان آن سامان 

  .گذاشت ریخت، قدرت و نفوذ کلیسا رو به فزونی می کردند؛ و در حالی که امپراطوري شارلمانی فرو می

در آلمان . در آغاز جماعت اسقفها بودند که از ضعف و کشمکش پادشاهان فرانسه و آلمان نهایت استفاده را کردند

رد امالك، اسقفها، و کشیشان صاحب اختیارات فئودالی اسقفهاي اعظم، که با پادشاهان متحد شده بودند، در مو

بظاهر، دشمنی اسقفهاي آلمانی که از این استبداد اسقفهاي اعظم . شدند و فقط اطاعتی زبانی در مقابل پاپها داشتند

غرض از این مجموعه فرامین، که بعدها مایۀ تحکیم مقام پاپی . شد» احکام جعلی«به خشم آمده بودند سبب ایجاد 

. شد، در وهلۀ اول تسجیل حق اسقفها بود تا بتوانند نسبت به احکام صادره از طرف مطرانها از پاپها استیناف بخواهند

در شهر مس  842شاید آنها را به تاریخ . ما از تاریخ یا منشأ این فرامین هیچ گونه اطالعی در دست نداریم

گردآوري این اسناد عمل . نامید دوروس مرکاتور میمؤلف یک کشیش فرانسوي بود که خود را ایسی. گردآوردند

اي از احکام موثق صادره از جانب شوراهاي دینی یا پاپها، نیز شامل فرمانها  این مجموعه عالوه بر توده. اي بود زیرکانه

این . ددادن ـ نسبت می )314 - 311(تا ملکیادس ) 100 -  91(و مراسالتی بود که آنها را به پاپها ـ از کلمنس اول 

هاي کلیسا، بدون  اسناد قدیمی را در مجموعه گنجانیده بودند تا ثابت کنند که، به حکم قدیمیترین سنن و رویه

شود از مقامش عزل کرد، هیچ شوراي دینی حق اجالس ندارد، و  مصلحت و رضایت پاپ هیچ اسقفی را نمی

ناد این شواهد، حتی پاپهاي اوایل دوران اشاعۀ به است. روحانیون دربارة هیچ موضوع مهمی حق اخذ تصمیم ندارند

به موجب همین . مسیحیت خود را خلفاي مسیح بر روي زمین دانسته و مدعی اختیارات مطلق و جهانی شده بودند

، صاحب تمام اختیارات مذهبی و غیر روحانی در »دهش قسطنطین«موافق ) 335 -  314(برهان، پاپ سیلوستر اول 

اي که تعلق  چیزي نبود مگر برگرداندن اموال مسروقه» دهش پپن«در نتیجه، عطیۀ . ي شده بودسراسر اروپاي باختر

رسید که انکار سروري امپراطور  طبق همین شواهد، چنین به نظر می. به صاحب قانونی آن یعنی شخص پاپ داشت

بود که بنیادگذار امپراطوري روم اي  بیزانس توسط پاپ با قرار دادن تاج بر سر شارلمانی در واقع اعمال حق دیرینه

کتاب «متأسفانه بسیاري از مدارك غیر موثق عباراتی را از . شرقی به پاپ بخشیده و مدتها در بوتۀ اجمال مانده بود

کردند، حال آنکه این مترجم گرانقدر بیست و شش سال بعد از مرگ  ترجمۀ قدیس هیرونوموس نقل می» مقدس

توانست بر هر محقق کاردانی آشکار شود، اما باید  جعلی بودن این اسناد می. هاده بودملکیادس قدم به عرصۀ وجود ن

همین قدر که بیشتر ادعاهاي منسوب به . در نظر داشت که در خالل قرن نهم و دهم کار تحقیق بسیار زار بود

کرد که  ، خود کفایت میاسقفهاي اولیۀ روم در این مدارك جعلی را یکی دو تن از پاپهاي بعدي تکرار کرده بودند

مدت هشت قرن پاپها اصالت این اسناد را مسلم گرفتند و براي تحکیم خط مشیهاي . جلو زبان منتقدان را بگیرد

.جستندخویش به آن مدارك استناد 

. ها در تاریخ پاپها منتشر شد ترین چهره از برجسته اندکی قبل از انتخاب یکی» احکام جعلی«از حسن تصادف، 

از تعلیمات بسیار مبسوطی در شریعت و سنن کلیسا برخوردار شده بود و قبل از آنکه ) 867 – 858(نیکوالوس اول 

ه، وي از نظر نیروي اراد. به مقام شامخ خویش نایل شود، رموز کار را بر اثر دستیاري با چند تن از پاپها فرا گرفته بود
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اساس . بود، و از لحاظ حدود دعاوي و توفیق بمراتب از آنها جلوتر افتاد) اول و هفتم(همسنگ دو گرگوریوس کبیر 

اي بود که عموم مسیحیان آن را پذیرفته بودند ـ به این معنی که عیسی فرزند خدا پطرس را اولین  ادعاي وي قضیه

رار داده بود، و اسقفهاي رم اختیارات خود را مستقیماً از پطرس حارس دین خود ساخته و شالودة کلیسا را بر آن ق

نیکوالوس از راه استدالل منطقاً چنین نتیجه گرفت که پاپ، به عنوان نمایندة خدا بر روي . قدیس به ارث برده بودند

باشد، اعم از  زمین، باید بر عموم مسیحیان جهان، الاقل در مسائل مربوط به ایمان و اخالقیات، حق سروري داشته

نیکوالوس با فصاحت تمام این بحث ساده را پرورانید، و کسی در . آنکه پادشاهان ممالک باشند یا رعایاي عادي

پادشاهان و اسقفهاي اعظم فقط امیدوار بودند که وي این دعا را . دنیاي مسیحی التین جرئت نکرد آن را تکذیب کند

  .آن قدرها جدي نگیرد

هنگامی که لوتاردوم پادشاه لورن در صدد برآمد ملکۀ خود توتبرگا را طالق دهد و والدرادا . نداما بزودي نومید شد

توتبرگا به ). 862(همخوابۀ خود را به عقد ازدواج خویش درآورد، اعاظم روحانیون کشورش به این امر رضا دادند 

لوتار رسوالن پاپ را . کیف قضایا تحقیق کنندنیکوالوس پناه آورد، و پاپ چند نماینده به مس فرستاد تا دربارة کم و 

نیکوالوس از . به رشوه فریفت تا طالق را تأیید کنند دو اسقف اعظم تریر و کولونی این تصمیم را پیش پاپ بردند

خود را بیرون کند و همسر   نیرنگ لوتار آگاه شد، آن دو اسقف اعظم را تکفیر کرد، و به لوتار دستور داد که همخوابۀ

نیکولواس مدت چهل و هشت ساعت در . لوتار خودداري کرد و با سپاهی به عزم شهر رم حرکت کرد. را بپذیرد خود

لوتار دل و جرئت خود را از دست داد و سر تسلیم . کلیساي سان پیترو در رم متحصن شد و به روزه و دعا پرداخت

.در برابر فرامین پاپ فرود آورد

خود پاپ بزرگترین نخست کشیش اروپاي التین بود، اسقفی راتراد نام را از کار هینکمار اسقف رنس، که بعد از 

نیکوالوس بعد از رسیدگی به قضیه، دستور داد که راتراد ). 863(برکنار کرد؛ وي نیز به پاپ نیکوالوس پناهنده شد 

گر از حکم وي سرپیچی را دوباره به مقامش منصوب کنند؛ و چون هینکمار تردید نشان داد، پاپ تهدید کرد که ا

هینکمار که از این جریان . شود، دستور تعلیق مراسم نیایش را در تمامی کلیساهاي ایالت رنس صادر خواهد کرد

هاي خویش خطاب به پادشاهان و همچنین اسقفهاي  نیکوالوس در نامه. بسیار خشمگین بود، مجبور به اطاعت شد

د که گویی بر همۀ آنها نظارت عالیه دارد، و فقط فوتیوس اهل کر اعظم ممالک همواره چنان لحنی اتخاذ می

تحوالت بعدي نشان داد که تقریباً در هر موردي پاپ . قسطنطنیه بود که جرئت تکذیب چنین ادعایی را نشان داد

را  جانب عدالت را اختیار کرده است؛ دفاع شدید وي از اصول اخالقی، در عصري غرق در فساد، حکم چراغ و دژ امنی

هنگامی که وي دیده از جهان فروبست قدرت دستگاه پاپی بمراتب بیش از پیش مورد . براي مردم سرگشته داشت

  .قبول مردم قرار گرفته بود

IV  -  898 -  566: کلیساي یونانی  

نها مدتهاي مدید آ. توانستند تفوق عالیۀ اسقف رم را، به یک دلیل ساده، بپذیرند بطرکهاي کلیساي روم شرقی نمی

دست از ادعاي خود دربارة حق حاکمیت خویش بر  871تابع امپراطوران یونانی بودند، و این امپراطوران نیز تا تاریخ 

اما عزل . کردند بطرکها گاهی از امپراطوران انتقاد و سرپیچی و حتی اظهار بیزاري می. داشتند رم و پاپهاي آن بر نمی

دادند، با تصویب قوانین دولتی  ه خود امر به انعقاد شوراهاي کلیسایی میو نصب بطرکها به دست امپراطوران بود، ک

کردند، و فرامین و عقاید خود را دربارة مسائل دینی خطاب به طبقۀ روحانیون جهان منتشر  امور کلیسا را تنظیم می
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بارت بود از اختیارات تنها قید و مانع در پیش پاي استبداد روحانی امپراطور در عالم مسیحیت مشرق ع. ساختند می

رهبانان، تیغ زبان بطرك، و سوگندي که امپراطور هنگام تاجگذاري در مقابل بطرك یاد کرده بود که هیچ گونه 

  .بدعتی در کلیسا وارد نکند

ها بمراتب فراوانتر از دنیاي  ها و دیرهاي راهبه اکنون در قسطنطنیه ـ و در واقع تمامی جهان یونانی شرق ـ صومعه

این عده در میان تجمل . شور رهبانیت بعضی از امپراطوران بیزانس را نیز به دام خود افکند. ی مغرب شده بودمسیح

جستند، در خوردن خوراك امساك  کردند، همه روز در مراسم قداس شرکت می درباري مانند مرتاضها زندگی می

زهد امپراطوران و . کردند ویش استغفار میشدند از گناهان خ کردند، و با همان پشتکاري که مرتکب گناه می می

مردان و زنان بلند پایه که از عالئم مرگ متوحش بودند در . اغنیاي محتضر خزانۀ دیرها را با تحف و موقوفات انباشت

ها بردند که دیگر مشمول مالیات  صدد ورود به دیرها برآمدند و با خود ثروت هنگفت جالبی را به درون صومعه

کردند و به این نحو تا آخر عمر مستمري ثابتی  ها می جمعی دیگر اموال خود را وقف یکی از صومعه. شد مملکتی نمی

. بسیاري از دیرها مدعی بودند که آثار و اشیایی را در تصرف دارند متعلق به قدیسان واالمقام. داشتند دریافت می

اي هنگفت،  ار رهبانان است و، و به امید استفادهآساي این قبیل اشیا در اختی مردم معتقد بودند که نیروي معجزه

جمع اندکی از رهبانان به سبب تناسانی، لهو و لعب، و . کردند تا مورد استفاده قرار گیرد نقدینۀ خود را تقدیم آنها می

مرفته رویه. گذراندند توطئه و آز ایمان خود را به باد دادند، اما بیشتر آنها روزگار را به پرهیزکاري و صلح می

توانست  دیرنشینان از احترام عامۀ مردم، ثروت مادي، و حتی نفوذ سیاسیی برخوردار بودند که هیچ امپراطوري نمی

شاخص زهد و قدرت   ، رئیس دیر ستودیوم در قسطنطنیه، نمونۀ)826 - 759(تئودوروس . آن را نادیده انگارد

د، مادرش وي را وقف کلیسا کرد، و او افکار و تعالیم هنگامی که تئودوروس کودك نورسی بو. جماعت رهبانان بود

مسیحیت را چنان دقیق آویزة گوش خویش ساخت که هنگام آخرین بیماري مادرش وي را به واسطۀ فرا رسیدن 

اي مشتمل بر نظامات کار، دعا، تقوا، و  نامه وي براي رهبانان خویش آیین. مرگ و جالل خداوندي تهنیت گفت

از تندیسهاي . نی وضع کرد که به هیچ وجه دست کمی از قواعد بندیکتوس دیرهاي غربی نداردپرورش قواي عقال

مذهبی حمایت کرد، و در حضور امپراطور لئو پنجم شجاعانه منکر آن شد که یک مقام غیر روحانی حق نظارت بر 

ید شد، اما از تبعیدگاه خویش نیز داد، چهار بار تبع به سبب این ناسازگاري که نشان می. امور روحانی را داشته باشد

.تا هنگام مرگ همچنان با امپراطوران تمثالشکن در ستیز بود

اختالفات موجود در زبان، دعا و نیایش جمعی، و اصول مذهب در طی این قرون بیش از پیش مایۀ جدایی میان 

که از نظر مکانی جدا و از لحاظ اي را پیدا کرد  مسیحیت حکم انواع موجودات زنده. مسیحیت التینی و یونانی شد

تر،  دعا و نیایش جمعی یونانی، لباسهاي رسمی کلیسایی، ظروف، و زیورها، بمراتب پیچیده. زمانی دگرگون شده باشد

پیروان کلیساي یونانی . تر از غرب بود؛ صلیب یونانی چهار بازوي متساوي داشت مزینتر، و از لحاظ هنري پرداخته

بردند، و حال آنکه  یونانیها هنگام غسل تعمید آدمی را در آب فرو می. زدند دند، و التینها زانو میخوان ایستاده دعا می

روحانیون کلیساي یونان حق تأهل داشتند، ولی چنین امري . کردند التینها به پاشیدن آب بر روي شخص بسنده می

تراشیدند، روحانیون یونانی ریش بلندي  یکشیشان التین ریش خود را م. براي روحانیون کلیساي التین ممنوع بود

بدعت در مسائل دینی . کشیشان التین در امور سیاسی تخصص داشتند، کشیشان یونانی در االهیات. گذاشتند می

شد که عشق به معنی کردن الیتناهی را از یونانیان به ارث برده  همواره تقریباً از یک محفل روحانی شرق ناشی می

اي کهنسال گنوسی فرقۀ دیصانیه در سوریه، و شاید به سبب سرایت افکار مانویها به طرف غرب، در بر اثر بدعته. بود

اي موسوم به پاولیسینها یا بیالقه پیدا شد که نام بولس حواري را بر خود نهادند و  در ارمنستان فرقه 660حدود سال 
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بزرگان دین، و نمادپردازي صلیب را مطرود کتاب عهد قدیم، آیینهاي مقدس، احترام نسبت به تندیسها و شمایل 

ها و پندارها، به مثابه بذرهایی که بسرعت رو به نمود گذارد، از خاور نزدیک به بالکان، ایتالیا،  این گونه فرقه. شمردند

روز ترین تعقیب و آزارها تاب مقاومت آوردند، و تا ام این جماعات شجاعانه در برابر بیرحمانه. و فرانسه سرایت کرد

.هاي مولوخانی، خلیستی، و دوخوبورها پابرجا هستند اي از آنها هنوز به صورت فرقه عده

اي بود که بیشتر از جانب امپراطوران آغاز شد تا عامۀ مردم، و بدون شک  بحث بر سر وحدت مشیت مسیح، مناظره

سیحیت التینی و یونانی را افزون ، که به طرزي رقت انگیز شقاق میان م»ابن«مردم در موضوع اختالف بر سر کلمۀ 

روح «گفت که  مدت دویست و پنجاه سال مهمترین اصل اعتقادنامۀ نیقیه می. کرد، هیچ گونه دستی نداشتند

یک شوراي کلیسایی  589اما در . کرد ، و همین نظریه براي روحانیون کفایت می».شود ناشی می) پدر(القدس، از اب 

این کلمۀ اضافه در . درآورد» شود ناشی می) پسر(و ابن ) پدر(  از اب«کرد و به صورت در تولدو این عبارت را تحریف 

االهیون یونانی اعتراض کردند که روح القدس . سرزمین گل مورد قبول افتاد و شارلمانی با شور فراوان آن را پذیرفت

چند صباحی با شکیبایی تمام توازن پاپها . ناشی نشده است، بلکه ابن آلت اجراي این عمل بوده است» ابن«از خود 

تا قرن یازدهم رسماً به عنوان یکی از مبانی مذهب کلیساي التین مورد قبول واقع » ابن«را حفظ کردند، لکن قضیۀ 

در میان رهبانانی که از دست جور امپراطوران . ضمناً اختالفات میان افراد نیز بر این تضاد عقاید افزوده شد .نشد

امپراطریس تئودورا آن رهبان را  840در . ه بودند یکی ایگناتیوس فرزند امپراطور میخائیل اول بودتمثالشکن گریخت

وي عمل سزار بارداس . ایگناتیوس مردي بود پرهیزکار و شجاع. احضار و وي را به مقام بطرکی منصوب کرد

ماً تقبیح کرد، و چون بارداس در کرد، رس صدراعظم امپراطور را، که زنش را طالق داد و با بیوة پسرش زندگی می

ترین  بارداس ایگناتیوس را تبعید، و ورزیده. عمل زناي با محارم اصرار ورزید، ایگناتیوس او را از کلیسا اخراج کرد

عالمی بود متبحر ) 891 -  820(فوتیوس ). 858(فضالي عصر، فوتیوس، را به مقام بطرکی قسطنطنیه منصوب کرد 

گفت، جماعتی از شاگردان  هنگامی که در دانشگاه قسطنطنیه درس می. به، علوم، و فلسفهشناسی، فن خطا در لغت

فوتیوس اندکی . صمیمی و فداکار را به دور خویش گرد آورده و در خانه و کتابخانۀ خود را به روي آنان گشوده بود

فصل پرداخته بود که  280ف مانندي در المعار الکتب دایرة قبل از آنکه به مقام بطرکی ارتقا یابد، به تدوین یک مخزن

به برکت این تألیف عظیم، بسیاري از عبارات . هر فصلی اختصاص به خالصۀ مندرجات و نقد کتاب مهمی داشت

فوتیوس، به سبب وسعت معلومات، فراتر از تعصب جاهالنۀ تودة . ادبیات کالسیک از دستبرد زمانه محفوظ مانده بود

ترفیع . اي میان وي و امیر کرت وجود دارد فهمیدند که به چه علت روابط حسنه نمی مردم مقام داشت، و خالیق

ناگهانی وي از مقامی غیر روحانی به عالیترین درجات روحانی ـ بطرکی ـ روحانیون قسطنطنیه را رنجیده خاطر 

س اول براي تحقیق در پاپ نیکوالو. ایگناتیوس از دادن استعفا خودداري ورزید و به اسقف رم پناهنده شد. ساخت

هایی خطاب به امپراطور میخائیل سوم و  این مرافعه نمایندگان خویش را به قسطنطنیه روانه داشت و، در طی نامه

اي از عالم مسیحیت هیچ مسئلۀ مهمی را که ارتباط با دیانت  فوتیوس، به وضع این قاعده پرداخت که در هیچ نقطه

. امپراطور به تشکیل یک شوراي کلیسایی فرمان داد. اپ حل و فصل کردتوان بدون مصلحت پ داشته باشد نمی

هنگامی که نمایندگان . شوراي مزبور انتصاب فوتیوس را تصویب کرد، و نمایندگان پاپ نیز این نظر را تأیید کردند

اند، و  ود فراتر نهادهپاپ به رم بازگشتند، نیکوالوس حکم آنان را نپذیرفت، چه معتقد بود که آنها پا از دستورالعمل خ

چون امپراطور به فرمان وي وقعی . به امپراطور روم شرقی حکم کرد که ایگناتیوس را دوباره به مقام خویش بازگرداند

بارداس، نیکوالوس را تهدید کرد که اگر در رویۀ خود اصرار ورزد، سپاهی ). 863(ننهاد، پاپ فوتیوس را تکفیر کرد 
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پاپ در طی نامۀ جوابیۀ فصیحی، از روي استهزا، خاطر نشان کرد که چگونه . دارد میبراي خلع وي به رم گسیل 

:امپراطور در برابر اسالوها و ساراسنها سر تسلیم فرود آورده بود، و نوشت

 ایم؛ یونان را مقهور سرپنجۀ خود نکرده» ما«ایم؛  از آبادانی و مردم سیسیل نکاسته» ما«ایم؛  بر کرت هجوم نبرده» ما«

ایم؛ با اینهمه، در حالی که این کافران بدون  به سوزانیدن کلیساها در خود حومۀ شهر قسطنطنیه نپرداخته» ما«

مسیحیان کاتولیک با وحشت پوچ » ما«پردازند،  می) اراضی شما(ترس از مؤاخذه به فتح، آتش سوزي، و ویران کردن 

  . رسانید کنید و مسیح را به قتل می اد میشما برابا را آز. گیریم اسلحۀ شما مورد تهدید قرار می

کلیساي رم را » بدعتهاي«و ) 867(فوتیوس و امپراطور شوراي کلیسایی دیگري تشکیل دادند که پاپ را تکفیر کرد 

مذموم شمرد ـ از این جمله بود اعتقاد به تجلی روح القدس از اب و ابن، تراشیدن ریش میان کشیشان، و مجرد 

خوریم که پدران خود  به سبب این رسم، در غرب به کودکان زیادي برمی«به قول فوتیوس، . انیونماندن اجباري روح

گوییها به رم بودند، وضع یکباره با جلوس باسیلیوس اول  در حالی که رسوالن یونانی حامل این بذله ».شناسند را نمی

. حضور و زیر نظر وي کشته بود، تغییر کرد، که سزار بارداس را به قتل رسانده بود و میخائیل سوم را با )867(

باسیلیوس امر به . فوتیوس امپراطور جدید را به جنایت متهم کرد، و حاضر به اجراي شعایر دینی در مورد وي نشد

تشکیل یک شوراي کلیسایی داد، که آن شورا، از سر فرمانبرداري، فوتیوس را خلع و تحقیر و تبعید کرد، و 

. اما هنگامی که اندکی پس از این واقعه ایگناتیوس درگذشت. گر به مقامش منصوب کردایگناتیوس را بار دی

چون در خالل این (باسیلیوس را از گوشۀ تبعید فرا خواند، یک شوراي کلیسایی او را به مقام بطرکی بازگردانید، و 

به این نحو شقاق میان شرق و . پاپ یوآنس هشتم نیز این انتخاب را تأیید کرد) مدت نیکوالوس اول درگذشته بود

.غرب، بر اثر مرگ مدافعان مهم عقاید مذهبی این دو گروه، براي مدت کوتاهی به تعویق افتاد

V  -  1054 - 529 :غلبۀ مسیحیت بر اروپا  

مهمترین واقعه در تاریخ مذهبی این قرون کشمکش میان کلیساي التین و یونانی نبود، بلکه ظهور اسالم بود که هم 

دین مسیح هنوز فتوحات خود را در میان امپراطوري . شرق و هم در غرب به هماوردجویی با مسیحیت قیام کرددر 

کفار و استیالي خود را بر بدعتگذاران تحکیم نکرده بود که ناگهان پیروان کیشی که هم االهیات و هم اخالقیات 

یاالت مسیحی، را جدا کردند که مایۀ رعب و هراس مسیحیت را به باد تمسخر گرفته بودند با چنان حرارتی بسهولت ا

المقدس و اسکندریه، هنوز بطرکها در مناصب روحانی  هاي انطاکیه و بیت به سبب تساهل مسلمانان در حوزه. شد

خویش باقی بودند؛ اما جالل مسیحیت از این نواحی رخت بربسته بود؛ و مسیحیتی که در این نواحی به جا ماند 

ارمنستان، سوریه، و مصر، بدون توجه به رم یا قسطنطنیه، هر کدام براي کلیساي خود . ملی پیدا کردجنبۀ رافضی و 

یونان از دست عالم مسیحیت به در نرفت، در آنجا رهبانان بر فالسفه پیروز شدند، و . سلسله مراتبی معین کرده بودند

ده شده بود، از نظر حشمت با پارتنون، که اکنون بر فراز کوه آتوس بنیاد نها 961دیر بزرگ الوراي مقدس، که در 

در قرن نهم، در افریقا هنوز مسیحیان فراوان بودند، اما به سبب . کوفت یک کلیساي مسیحی بود، کوس برابري می

مسیحیت پس از آنکه در آسیا و افریقا با شکست . شد قیود و مشکالت حکومت اسالمی از عدة آنها بسرعت کاسته می

  .رو به سوي شمال آورد و فتح اروپا را از سر گرفت روبرو شد،
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ایتالیا، که شجاعانه اما با زحمت فراوان از چنگ ساراسنها نجات یافته بود، میان ممالک مسیحی و التین و یونانی 

در دوران طوالنی رهبري . مونته کاسینو تقریباً بر روي خط فاصل میان این دو دنیاي مسیحی قرار داشت. تقسیم شد

وي نه فقط از قسطنطنیه به آوردن دو . بود که مونته کاسینو به اوج اشتهار خود رسید) 1087 -  1058(دزیدریوس 

لنگه در برنزي باشکوه براي دیر اقدام کرد، بلکه براي تزیینات درونی صومعه با موزائیک، لعابکاري، و ظریفکاري بر 

دیر مونته کاسینو تقریباً به صورت دانشگاهی درآمد که . ردروي فلز و عاج و چوب صنعتگرانی را از آن شهر جلب ک

. آموختند مند می در آن صرف و نحو، ادبیات کالسیک و مسیحی، علوم االهی، پزشکی و حقوق را به شاگردان عالقه

ن هاي خطی مذهبی بسیار نفیس تهیه کردند، و آثار کالسیک روم دورا رهبانان به تقلید از هنرمندن بیزانسی نسخه

شرك را با خطوط تذهیبکاري نوشتند ـ از این طریق بود که پاره اي از کتابهاي کالسیک عهد باستان از دستبرد 

کلیساي رم در دوران زمامداري پاپ بونیفاکیوس چهارم و جانشیان وي به جاي آنکه معابد عصر . زمانه محفوظ ماند

. س کرد و مورد استفاده و زیر نظر روحانیون قرار دادشرك را به دست ویرانی گذشت زمان رها کند، آنها را تقدی

، معبد یانوس کلیساي قدیس دیونوسیوس )609(بناي کهنسال پانتئون وقف مریم عذرا و تمامی شهداي دین شد 

در تجدید عمارت و تزیین ) 855 - 847(لئو چهارم . گشت، و معبد ساتورنوس بدل به کلیساي منجی مسیحیان شد

به واسطۀ بسط دستگاه پاپی و ورود زایران به روم، دور چند عمارتی که اختصاص به پاپ . رو کوشیدکلیساي سان پیت

اکنون  .اي پدید آمد با نفوسی با زبانهاي گوناگون که نام تپۀ قدیمی واتیکان را بر آن نهادند و روحانیون داشت حومه

شاهان سلسلۀ مروونژیان، که اکنون به خریدن پاد. غنیترین کشوري که کلیساي التین در تصرف داشت فرانسه بود

بهشت پس از ارتکاب به قتل و تمتع از چندگانی اطمینان داشتند، مرتباً اراضی و عوایدي در اختیار اسقف نشینها 

 در فرانسه نیز، مانند سایر ممالک، کلیسا به دریافت موقوفاتی از بازرگانان عمدة توبه کار و زنان مؤمنی. دادند قرار می

اندکی پس از آنکه شیلپریک این قبیل وصایا را ممنوع داشت، گونترام . که اموال کالنی را به ارث برده بودند نایل آمد

از جمله شوخیهاي متعدد تاریخ یکی این است که روحانیون گل تقریباً . با صدور فرمانی حکم سلف خود را ملغا کرد

زدند  رانکهاي مسیحی شده در برابر همان کسانی زانو بر زمین میف. شدند بکلی از میان نفوس گل رومی انتخاب می

که به ضرب شمشیر بر آنها استیال یافته بودند، و آنچه را در جنگ به غنیمت ربوده بودند، به حکم دینداري، به 

کمتر  در سرزمین گل کشیشان الیقترین و فاضلترین افراد بودند و. کردند صورت عطایایی به ملت مغلوب تقدیم می

سواد تقریباً منحصر به آنها بود و، هر چند که اقلیت کوچکی . کردند مردم از اصول اخالقی سرپیچی می  از همۀ

کوشیدند تا مردمی را که از دست آز و جنگهاي پادشاهان  گذراندند، بیشتر آنها خالصانه می روزگار را به لهو و لعب می

اسقفها در قلمرو تصدي خویش عالیترین . پیرو اصول اخالقی کنندو ساالرهاي خویش در عذاب بودند با سواد و 

. مقامات ملی و روحانی هر دو را داشتند، و دادگاههاي آنها پناه مطلوب متقاضیان حتی در مرافعات غیر مذهبی بود

کلیسا به در بسیاري از اسقف نشینها . همه جا یتیمان و بیوگان، و مستمندان و غالمان را در حمایت خویش گرفتند

. در پاریس افتتاح شد 651تدارك بیمارستانها اقدام کرد؛ یکی از این قبیل مراکز معروف به هتل ـ دیو به سال 

آوري وجوه و بذل از کیسۀ  قدیس ژرمن اسقف پاریس در نیمۀ دوم قرن ششم به خاطر مجاهداتی که در راه جمع

می خاك اروپا شهرتی بسزا یافته بود، سیدونیوس اسقف داشت در تما فتوت خویش در راه آزادي بندگان مبذول می

ماینتس به ساختن سد بر رود راین پرداخت؛ فیلیکس اسقف نانت مسیر رود لوار را تسطیح کرد، دیدیه، اسقف کائور، 

، اسقف اعظم لیون، که سرمشقی براي دینداري و )840 -  779(هایی پرداخت؛ قدیس آگوبار  به ساختن آبراهه

ات بود، دادرسی از طریق مبارزة تن به تن یا به روش اوردالی، نیایش تندیسها، تبیین سحرآمیز طوفانها، دشمن خراف

در عهد خود صاحب روشنترین «وي . اي را که در باب تعقیب و آزار جادوگران بود تقبیح کرد کننده و نظریات اغفال

دست کم بر بیست شوراي   اشراف زمان خود بود، ، که از طبقۀ)882 - 845(هینکمار اسقف اعظم رنس » .افکار بود
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کلیسایی ریاست داشت، به تصنیف شصت و شش مجلد کتاب پرداخت، در دوران زمامداري شارل کچل به مقام 

.صدراعظمی نایل آمد؛ و تقریباً پایه گذار حکومت روحانیون در فرانسه بود

در ایرلند رازورانه، احساساتی، فردگرا، . به خود گرفتدر هر کشوري مسیحیت خصال و سجایاي ملی آن مرز و بوم را 

و آتشین مزاج گشت؛ پریان، شعر، و تخیل سرکش و ظریف نژاد سلت را اقتباس کرد؛ کشیشان آن سرزمین نیروهاي 

اي ایرلند از عدم تمرکز در  سحرآمیز دروئیدها و اساطیر رامشگران اعصار باستان را به ارث بردند؛ سازمان قبیله

متعددتر و متنفذتر از اسقفها . مستقل شد» اسقف«گاه کلیسا طرفداري کرد، چنانکه تقریباً هر ناحیه صاحب یک دست

نفر کمتر نبود، در سراسر جزیره به  12و کشیشان جماعت رهبانان بودند که همواره گروهی از آنان، که شمارشان از 

نان پاپ را به عنوان صدر کلیسا قبول داشتند، اما تابع تشکیل دیرهاي نیمه منزوي و اغلب خودمختار دست زدند؛ ای

هایی جداگانه زندگی  در اوایل اشاعۀ مسیحیت، رهبانان هر کدام در حجره. هیچ گونه نظارت خارجی نبودند

شدند؛ رهبانان یک نسل  پرداختند، و فقط هنگام خواندن دعا به دور هم جمع می کردند، به ریاضتی سهمگین می می

اند، از این سنت مصري منحرف شدند و براي مطالعه و  نام نهاده» قدیسان ایرلندي  دومین دستۀ«آنها را بعد، که 

برداري از روي کتابها پرداختند، و مدارسی براي  تحصیل به دور هم گرد آمدند، به فرا گرفتن زبان یونانی و نسخه

میالدي بود که از مدارس ایرلند متوالیاً گروهی  در خالل قرون ششم و هفتم. روحانیون و مردم عادي تأسیس کردند

از قدیسان نامدار و با ابهت به اسکاتلند، انگلستان، گل، آلمان، و ایتالیا روي آوردند تا به جهان در ظلمت فرو رفتۀ 

یکی از افراد قوم  850در حدود سال . اي بخشند و مردم سرگشته را به نور علم رهبري کنند مسیحیت جان تازه

همان سان که هجومهاي اقوام » .نهند هاي ما می تقریبا تمامی ایرلند با لشکري از فالسفه رو به کرانه«: انک نوشتفر

گشت و آن دین ادا  ژرمنی بر گل و بریتانیا، فضالي آن کشورها را متوجه ایرلند ساخته بود، اینک آن موج باز می

اقوام فاتح بیدینی چون آنگلها، ساکسونها، نروژیها، و دینها در مبلغان مسیحی ایرلندي با شور فراوان متوجه . شد می

در حالی که کتاب مقدس را در یک دست و نسخ خطی آثار کالسیک را در دست دیگر داشتند،  انگلستان شدند و، 

اندك زمانی ظواهر امر نشان از آن داشت . کمر همت به تربیت مسیحیان بیسواد و نیمه وحشی گل و آلمان بستند

در خالل . اند از طریق مسیحیت باز ستانند قهریه از کف داده  که سلتها ممکن است سرزمینهایی را که در برابر قوة

  .قرون تیرگی بود که تابناکترین تجلیات روح ایرلندي پدید آمد

یار زیاد است، اطالعات ما دربارة این مرد بس. بزرگترین مرد برجسته در میان این مبلغان ایرلندي قدیس کولومبا بود

نوشته است دسترسی  679زیرا به کتاب ترجمۀ احوالش که ادمنان یکی از جانشینان وي در جزیرة آیونا حدود سال 

خود وي، مثل بودا، . خانوادة وي همه از تبار پادشاهان بودند. در دانیگال به دنیا آمد 521کولومبا به سال . داریم

هنگامی که در موویل به مدرسه . توانست بر اریکۀ شاهی تکیه زند ، میقدیسی بود که اگر ترك دنیا نگفته بود

از بیست . نام نهاد) ستون کلیسا(داد که معلمش او را کالومکیل  رفت چنان اخالصی به کسب علوم دینی نشان می می

. لز قرار داشتو پنجسالگی وي به تأسیس کلیساها و دیرهاي زیادي پرداخت، که معروفترین آنها در دري، دارو، و ک

مردي بود درشت استخوان، با صدایی بسیار «رفت، آدمی بود مبارز،  اما وي، در عین حال که از قدیسان به شمار می

داشت و سرانجام منجر به جنگ وي با پادشاه درمید  که خلق آتشین وي بارها او را به مجادله با دیگران وا می» غرا

و ) 563(ار نفر کشته شدند و کولومبا، هر چند پیروز شد، از ایرلند گریخت مشهور است که در این جنگ پنج هز. شد

پس از جالي . عزم خود را جزم کرد که، به شمار کشتگان نبرد کولدرونا، نفوس بیدین را پیرو آیین مسیحیت گرداند

کی از مشهورترین وطن، کولومبا در جزیرة آیونا در نزدیکی ساحل باختري اسکاتلند به تأسیس دیري پرداخت که ی

از آنجا وي و پیروانش تعالیم عیسی را به هبریدیز، اسکاتلند، و صفحات شمالی . هاي قرون وسطی شد صومعه
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به دست » کتب نفیس«کولومبا بعد از آنکه هزاران تن از کفار را به مسیحیت گروانید و سیصد مجلد . انگلستان بردند

به سن هفتاد و هشت سالگی، هنگامی که در جلو محراب مشغول  رهبانان وي تذهیب شد، در همان دیر مشهور،

.نیایش بود، درگذشت

در لنستر متولد شد و تا سی  543کولومبانوس حدود سال . قدیس کولومبانوس بود  همانند وي، از نظر روحیه و نام،

در . رود وي در تاریخ نمیهاي جبال وژ در فرانسه کرد، ذکري از  دو سالگی که شروع به تأسیس دیرهایی در بیغوله

هر روز باید روزه بگیرید، هر روز باید دعا کنید، هر روز  :داد که لوکسوي وي به نوآموزان مدرسۀ خویش دستور می

یک رهبان باید زیر فرمان یک پیر، و در مصاحبت بسیاري از برادران . باید کار کنید، و هر روز را به مطالعه بگذرانید

..  . .را از یکی، شکیبایی را از دیگري، سکوت را از سومی، و مالیمت را از نفر چهارم فرا گیرد باشد تا آنکه فروتنی

  . کند، باید آن قدر خسته باشد که حین عزیمت به خواب رود هنگامی که وي قصد رفتن به بستر می

قبل از شرکت در مراسم  کرد، یا مجازاتهاي شدید بود، چنانکه اگر رهبانی هنگام شروع یک سرود روحانی سرفه می

کرد، یا هنگام تناول عشاي ربانی به جام مقدس  گرفت، یا ضمن مراسم نیایش تبسم می قداس ناخنهاي خود را نمی

خواند، به دوازده ضربه محکوم  زد، معموال مجازاتش شش ضربه شالق بود، اگر دعاي سر سفره را نمی دندان می

پنجاه، براي جدال و ستیزه با دیگران یکصد، و براي گرم گرفتن با زنان  شد؛ مجازات تأخیر حضور در مجلس دعا می

دیر لوکسوي شصت . شد با وجود این روش استبدادي، هرگز از عدة نوآموزان کاسته نمی. دویست ضربه تازیانه بود

سبزیجات، و آب به این جماعت با خوردن نان، . هاي ثروتمند بودند رهبان داشت که بسیاري از آنها متعلق به خانواده

کردند، و  افشاندند، خرمن درو می زدند، بذر می کردند، مزارع را شخم می پرداختند، جنگلها را پاك می سد جوع می

را بنیاد نهاد؛ به » نیایش بی پایان خدا«در اینجا بود که کولومبانوس رسم . گذرانیدند روزگار را به روزه و دعا می

اي در منقبت  شب و روز، رهبانان وي دسته دسته، یکی پس از دیگري، به خواندن ادعیهدر تمام اوقات   عبارت دیگر،

در خالل قرون وسطی هزار صومعه مانند لوکسوي در اطراف و اکناف اروپا به . عیسی، مریم، و قدیسان مشغول بودند

گري نبود؛ کولومبانوس، که سختگیري که این نظامات را وضع کرد طبعاً حاضر به سازش با هیچ نظریۀ دی .وجود آمد

جدال و ستیزه را میان رهبانان خویش ممنوع کرده بود، خود بارها با اسقفهایی که به قدرت آنها هیچ اعتنایی نداشت 

پرداخت، و حتی با پاپها به مبارزه  کرد به مناظره می کرد، با غیر روحانیونی که مداخالتشان را دفع می مجادله می

کردند که در آغاز گسترش مسیحیت  انان ایرلند عید قیام مسیح را طبق محاسباتی برپا میزیرا رهب. خاست برمی

در اختالف نظري که بر سر این موضوع میان روحانیون . از جانب کلیسا متروك شده بود 343متداول شده، اما در 

کولومبانوس دستورات . خواستندگل و ایرلند روي داد، دستۀ اول به پاپ گرگوریوس کبیر پناه آوردند و از وي فتوا 

و از گرگوریوس درخواست کرد که » .ایرلندیها در نجوم از شما رومیها بمراتب برترند«پاپ را رد کرد و پیغام داد که 

کلیساهاي مغرب شما را بدعتگزار خواهند خواند و به نظر حقارت در »  طرز محاسبات ایرلندیها را قبول کند، و گرنه

سرانجام آن ایرلندي سرکش را به سبب نکوهش کارهاي ناشایست » .ت و انکارتان خواهند کردشما خواهند نگریس

کشتی مزبور را مجبور به . ملکه برونهیلدا از سرزمین گل اخراج و بزور بر یک کشتی که عازم ایرلند بود سوار کردند

شت عبور کرد و در باواریا به راهنماي کولومبانوس از خاکی که اجازة اقامت در آنجا ندا. بازگشت به فرانسه کردند

مسلماً وي آن قدر آدم مهیبی نبود که نظامات و ماجراهاي دوران زندگیش او را تصویر . جماعت کفار پرداخت

نشستند و میان باشلق وي جست و خیز  هایش می اند که سنجابها آزادانه بر روي شانه کند، زیرا در احوال وي گفته می

نوس بعد از آنکه کار تأسیس دیر سن گال را در نزدیکی دریاچۀ کنستانس به یکی از هموطنان کولومبا. کردند می

صومعۀ بوبیو را در لومباردي  613، با دلی پر درد از گردنۀ سن گوتار گذر کرد و درسال )613(ایرلندي خویش سپرد 
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 .سال بعد، جهان را ترك گفتبرپا ساخت؛ در همین صومعه بود که در گوشۀ خلوت حجرة بی پیرایۀ خویش، دو 

زیستند؛  در بریتانیا می 208گوید که در سال  ترتولیانوس، از نویسندگان اولیۀ کلیساي التین، سخن از مسیحیانی می

شمرد که بر اثر تعقیب و آزارهاي دیوکلتیانوس جان دادند؛  بید در تاریخ خویش قدیس آلبنز را یکی از شهدایی می

به بریتانیا رفت تا  429ژرمانوس اسقف اوسر در سال . حضور داشتند) 347(شوراي سردیکا  اسقفهاي بریتانیایی در

از قرار معلوم (دارد که اسقف مزبور  ویلیام آو ممزبري به نحو قاطعی ابراز می. بدعتگذاران پالگیوسیان را سرکوب کند

» !خداوند را حمد بگویید« هللویاهریاد بریتانیایهاي تازه مسیحی شده را وادار کرد تا با ف) در سفر بعدي خویش

ضمن هجومهاي آنگلوساکسون، مسیحیت بریتانیایی از این حالت . سپاهی مرکب از ساکسونها را تار و مار کنند

مسیحیان مجمع الجزایر مزبور نیست، مگر پرشور رو به ضعف نهاد و تقریباً از میان رفت، چه در تاریخ هیچ اسمی از 

در پایان قرن ششم که شاگردان کولومبا وارد نورثامبرلند شدند، و آوگوستینوس با هفت تن دیگر از رهبانان از رم به 

بی شک پاپ گرگوریوس شنیده بود که اثلبرت پادشاه بیدین دیار کنت با برتا، یک شاهزاده خانم . انگلستان رسید

اثلبرت با ادب تمام اظهارات آوگوستینوس را شنید، به هیچ وجه . مروونژیان ، ازدواج کرده است مسیحی سلسلۀ

مجاب نشد، اما به وي آزادي موعظه داد، و در کنتربري منزل و خوراك در اختیار آوگوستینوس و رهبانان همطریق 

به آیین جدید گروید، و بسیاري از  سخنان ملکه در پادشاه اثلبرت اثر کرد، پادشاه) 599(سرانجام . وي گذاشت

گرگوریوس رداي مطرانی را براي آوگوستینوس به انگلستان فرستاد و به این  601در . رعایاي او نیز مسیحی شدند

اي بود که به دریافت مقام اسقف اعظمی کنتربري نایل  نحو آوگوستینوس اولین فرد از یک سلسله مردان برجسته

آیین شرك دیرپاي انگلستان نرمش به خرج داد؛ با تبدیل معابد کهنسال به کلیساهاي  گرگوریوس در مقام. آمدند

مسیحی هیچ گونه مخالفتی نکرد؛ و اجازه داد که رسم قربانی کردن گاوهاي نر براي ارباب انواع به آرامی بدل به 

ییري که در زندگی انگلیسیها شود؛ بدین ترتیب، تنها تغ» کشتن آنها در سپاس از خداوند براي تردماغی خود مردم«

گفتند، و حال آنکه قبال هنگام حمد خدا  روي داد این بود که اکنون هنگام خوردن گوشت گاو خدا را حمد می

.خوردند گوشت گاو می

اوزوالد، پادشاه ). 627(یکی دیگر از مبلغان مسیحی ایتالیایی پاولینوس به ترویج مسیحیت در نورثامبرلند پرداخت 

رلند، از رهبانان جزیرة آیونا دعوت کرد که به قلمرو وي بروند و رعایایش را براي قبول مسیحیت آماده کنند؛ نورثامب

در آن . و، براي تسهیل کار این رهبانان، جزیرة لیندیسفارن در نزدیکی کرانۀ خاوري نورثامبرلند را به آنها واگذار کرد

که به سبب اخالص بیدریغ مبلغان مسیحی آن دیر، و ) 634(اد اي را بنیاد نه جزیره بود که قدیس ایدان صومعه

در آنجا و در دیر . هاي مذهب رهبانانش، نام لیندیسفارن در تمامی جهان مسیحیت بلندآوازه شد نبشته جالل دست

گویی، و حسن تدبیر  خاطرات شیرینی از شکیبایی، دینداري، بذله) 687 -  635 ?( ملروز بود که قدیس کاثبرت 

تقدس این گونه مردان، و شاید به سبب صلح و امنیتی که آنها در چار دیواري دیرها در گرماگرم . یش به جا نهادخو

هایی که اکنون در انگلستان تأسیس شده  جنگهاي متناوب داشتند، بسیاري از نوباوگان را به دیرهاي رهبانان و راهبه

  .بود جلب کرد

نمودند، با اینهمه با عرق  کردند و مثل مردمان عادي رفتار می خویش عدول میبا آنکه گاهی رهبانان از شیوة مرضیۀ 

در این خطه نیز مانند فرانسه و آلمان رهبانان، طالیۀ . ها به کار کردن حیثیتی بخشیدند جبین خود در مزارع و بیشه

اسقف انگلستان، نیز معتقد بود بید، . ها، جهالت، خشونت، هرزگی، بدمستی، و آز شدند سپاه تمدن علیه مردابها، بیشه

آورند؛ اشراف براي آنکه اموال خود را از مالیات معاف  ها روي می که عدة بسیار زیادي از مردم انگلستان به صومعه

پرداختند؛ و اراضی کلیسایی، که معاف از مالیات بود، مشتمل بر مقدار  کنند، به ساختن تعداد بیشماري از دیرها می

www.IrPDF.com



٢٢١٣

بید، بر وجه هشدار، نوشت که تعداد سربازان براي محافظت خاك . شد زمینهاي زراعتی انگلستان میبسیار زیادي از 

دیري از این مقدمه نگذشته بود که هجوم دینها و نورمانها به . مملکت در برابر هجومهاي بیگانگان بسیار کم است

.خاك انگلستان صحت گفتار آن رهبان خردمند را تأیید کرد

بانان بندیکتیان صفحات جنوبی انگلستان که تقویم و شعایر رومی را پذیرفته بودند با رهبانان ایرلندي هنگامی که ره

شمال رابطه پیدا کردند و تقویم و آداب نماز آنها را با خود مغایر دیدند، آتش اختالفات به دیرها کشیده شد و آرامش 

الغت کالم قدیس ویلفرید به این مرافعه پایان داد و، از ب) 664(در مجمع سینود ویتبی . زندگی رهبانی به هم خورد

مبلغان مسیحی ایرلند ناچار . نظر قراردادي، روز عید قیام مسیح را همان روزي تثبیت کرد که مطلوب نظر رم بود

ود، کلیساي بریتانیا، که اکنون متحد شده و هم خود را وقف اشاعۀ دین ساخته ب. جنگجویانه این تصمیم را پذیرفتند

براي خود قدرت سیاسی و اقتصادي به هم زد و در متمدن ساختن مردم و رتق و فتق امور مملکت نقش عظیمی به 

  .عهده گرفت

ویلیبرورد، رهبانی از ناحیۀ نورثامبرلند،  690در . رواج مسیحیت در آلمان دستاورد رهبانان ایرلندي و انگلیسی بود

پرداخته بود، همراه دوازده تن از همفکران ماجراجوي خویش از دریاي که در سرزمین ایرلند به کسب علوم دینی 

شمال گذشت و شهر اوترشت را مرکز تعالیم دینی خود کرد، و مدت چهل سال در مسیحی کردن مردم مشرك 

 دانستند، نشین، چون ویلیبرورد را از ایادي ولینعمت وي پپن کهین می لکن این مردم واقعبین جلگه. فریزیا کوشید

به عالوه، میل نداشتند بشنوند که جمیع . ترسیدند که مبادا با گرویدن به مسیحیت به زیر سلطۀ فرانکها درآیند می

یکی از پادشاهان فریزیا که به مجلس غسل تعمید رفته بود، چون . اسالف تعمید نشدة آنها گرفتار عذاب دوزخ باشند

دهد در آخرت  ول مسیحیت نشده و اظهار داشته بود که ترجیح میاز این مقوله چیزي به او گفته بودند، حاضر به قب

  . با نیاکان خویش محشور باشد

) 754 - ؟  680(وینفرید . تر از ویلیبرورد مسیحی کردن اقوام مشرك فریزیا را از سر گرفت ، مردي قوه اراده716در 

س دوم وي را بونیفاکیوس لقب داد، و نسلی یکی از اشراف انگلیسی و رهبانی از فرقۀ بندیکتیان بود که پاپ گرگوریو

وینفرید در نزدیکی فریزالر واقع در هسن به . خواندند» رسول آلمان«از مردمان پرهیزکار که پس از وي آمدند او را 

وینفرید درخت را از ریشه قطع کرد، . دانستند درخت بلوطی برخورد که مردم ناحیه آن را مقر یکی از ارباب انواع می

پس از این حادثه، مردم دسته دسته براي غسل . از اینکه به او هیچ گزندي نرسید. یق بی اندازه متحیر ماندندو خال

 748در . ساخته شد) 763(، و لورش )744(، فولدا )724(دیرهاي عظیمی در رایشنو . تعمید به نزد وي شتافتند

روحانی خویش انتخاب کرد و کلیساي آلمان را به  وي اسقفها را در حوزة. بونیفاکیوس را اسقف اعظم ماینتس کردند

بعد از آنکه وینفرید مأموریت خود را . دستگاه نیرومندي براي نظام اخالقی ـ اقتصادي ـ سیاسی جامعه بدل ساخت

در هسن و تورینگن انجام داده و در صدد بود که، با چشیدن شربت شهادت در راه اعتالي دین، کامیابیهاي خود را 

ترین مرحلۀ کمال رساند، از مقام پرافتخار سراسقفی خویش دست شست و به عزم به اتمام رساندن کار به عالی

مدت سه سال به تبلیغ دین پرداخت، تا آنکه جماعتی از کفار بر او هجوم بردند و به قتلش . ویلیبرورد وارد فریزیا شد

فریزیاییهاي سرسخت . سرزمین ساکسونها بردیک نسل بعد، شارلمانی با آتش و شمشیر مسیحیت را به . رساندند

اکنون تسلیم شدن در برابر دین جدید را مقتضی دیدند، و به این طریق استیالي مسیحیت رومی بر فاتحان رم کامل 

.شد
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روستیسالف، امیر موراوي،  861در . پیروزي نهایی آیین مسیح در اروپا قبوالندن تعالیم مسیحیت بر اقوام اسالو بود

دید که با رواج تعالیم کلیساي التین در قلمرو وي زبان بومی وارد آداب نماز نشده است، از امپراطوري  یچون م

. بیزانس درخواست کرد تا مبلغانی را به کشور وي بفرستد که در مراسم دعا و موعظه از زبان عامیانه استفاده کنند

را روانۀ موراوي کرد که هر دو چون در سالونیکا بزرگ شده بودند  سیریل،امپراطور بیزانس دو برادر، متودیوس و 

مقدم دو برادر گرامی شمرده شد، اما آنها متوجه شدند که اسالوها . کردند زبان سالوونیک را بسهولت صحبت می

معدودي از اسالوها که نوشتن . را کامال به کتابت درآورندهنوز صاحب الفبایی نیستند تا بتوانند نیات و مقاصد خود 

از این رو سیریل الفباي یونانی را، با . بردند دانستند براي بیان مفاهیم خویش الفباي التینی و یونانی به کار می می

و الفباي اسالو مالحظۀ معانی و اصواتی که تا قرن نهم بر اثر استعمال پدید آمده بود، اقتباس کرد و از روي آن خط 

همچنین . سکوتی بود chمعادل صداي  chi، و )انگلیسی I ( Eمثل  Hشد،  تلفظ می Vمانند  Bرا ساخت ـ مثال 

سیریل براي آن دسته از اصوات زبان سالوونیک که الفباي یونانی قدرت بیان آنها را نداشت حروف مصوت خاصی 

د که سیریل متون دعاها و ترجمۀ هفتادي کتاب عهد قدیم را از بو] الفباي سیریلی[به کمک این الفبا . ابداع کرد

.یونانی به زبان سالوونیک ترجمه کرد و به این طریق ادبیات و زبان نوینی را بنیاد نهاد

پاپ نیکوالوس اول . متعاقباً، میان دو دنیاي مسیحی التین و یونانی براي قبضه کردن اسالوها کشمکشی درگرفت

سیریل در آنجا به قصد ورود در حلقۀ رهبانان به اداي سوگند پرداخت، از . را به رم دعوت کردسیریل و متودیوس 

متودیوس بعد از آنجه از جانب پاپ تقدیس و به مقام سراسقفی ). 869(قضا در بستر بیماري افتاد، و درگذشت 

سالوونیک مجاز دانست، پاپ یوآنس هشتم اجراي مراسم نیایش را به زبان . منصوب شد، به موراوي بازگشت

که امروزه مجموع این اراضی کشور چکوسلواکی را (ستفانوس پنجم آن را ممنوع کرد، موراوي، بوهم، و سلوواکی 

، و بعدها مجارستان و لهستان تابع کلیساي التین و شعایر آن شدند؛ در حالی که بلغارستان، )دهد تشکیل می

وونیک را پذیرفتند، با کلیساي یونان بیعت کردند، و فرهنگ خود را از صربستان، و روسیه آداب نماز و الفباي سال

  .دنیاي بیزانس گرفتند

غرض از تشویق آلمانها به پیروي از مسیحیت آن بود . محاسبات سیاسی در این تغییرات و تبدالت مذهبی مؤثر افتاد

الد بلوتان مسیحیت را به ملت دانمارك تحمیل هر. که مرز و بوم آن اقوام را به طور ثابتی ضمیمۀ قلمرو فرانکها کنند

پادشاه . ، زیرا این یکی از شرایطی بود که امپراطور آلمان، اوتودوم، انجامش را در مقابل صلح خواستار بود)974(کرد 

رو تا در مقابل آلمانی که ) 864(بلغارها، بوریس، بعد از آنکه چندي با دستگاه پاپی الس زد، پیرو کلیساي یونان شد 

که خیال ) 988(والدیمیر اول روسیه را از آن جهت مسیحی کرد . گاهی داشته باشد به گسترش گذاشته بود تکیه

داشت آنا، خواهر باسیلیوس دوم امپراطور یونان، را به عقد ازدواج خویش درآورد و بخشی از کریمه را که جهیز او بود 

سطنطنیه را قبول داشت؛ در قرن سیزدهم بود که خود را مدت دو قرن کلیساي روسیه رهبري بطرك ق. تصاحب کند

، کلیساي روسیه عالیترین مرجع قدرت در دنیاي )1453(مستقل اعالم کرد، و بعد از سقوط امپراطوري روم شرقی 

  .ارتدوکس یونانی شد

بانان به کشاورزان ره. ها بودند در این استیالي مسیحیت بر اروپا، سربازان فاتح رهبانان، و پرستاران آنها راهبه

ها را هموار کنند، مردابها را زهکشی کنند،  ها را به زیر کشت درآورند، جنگلها و بوته پیشگام کمک کردند تا بیغوله

همین قبیل افراد بودند که مراکز صنعتی و مدارس و محافل خیریه . برروي آبگیرها پل بزنند، و به راهسازي بپردازند

هاي نسبتاً کوچکی پرداختند؛ و به افراد  برداري از روي کتابهاي خطی و احداث کتابخانه را بنیاد نهادند؛ به نسخه
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اي که ارتباطشان با سنن دیرینه، مراسم مذهبی، یا وطنهایشان بکلی قطع شده بود نظم اخالقی، جرئت، و  سرگشته

ریخت،  بانان خویش عرق میرئیس دیر معروف آنیان، که بندیکتوس نام داشت، در میان ره. تسلی خاطر بخشیدند

کرد؛ راهب دیگري تئودولف نام در نزدیکی رنس مدت بیست و دو سال چنان  کند، و خرمن را درو می زمین را می

هر  .زد که پس از مرگش، خیش را به عنوان یادگاري براي احترام به روح وي حفظ کردند صادقانه زمین را شخم می

کوشیدند،  از آنکه با نیرویی فوق انسانی به تقویت پاکدامنی، ایثار، و پایداري می ها، پس چند یک بار رهبانان و راهبه

گشتند، و تقریباً در هر قرنی در داخل دیرها اصالحاتی ضرورت داشت تا دوباره رهبانان  مجدداً به طبیعت آدمی برمی

هبانان قاعدتاً هنگامی به جرگۀ برادران برخی از ر. را در پیروي از نظامات به مراحل عالیی برسانند که غیر طبیعی بود

دیدند؛ به همین سبب، چون شور و  پیوسته بودند که تمایلی عرضی براي پرهیزکاري و تسلیم و رضا در خود می

بعضی نذر دیر شده بودند، به . نهاد، قادر نبودند خود را با انضباط محیط دیر وفق دهند جذبۀ آنها رو به کاهش می

فتسالگی یا در سنین از هفت به باال، و بعضی اوقات هنگامی که کودکی شیرخوار بیش نبودند، پدر این معنی که در ه

این . بایست در خدمت دیر باشند سپردند، و این نذرشدگان نیابتی تا زنده بودند می ها می و مادرشان آنها را به صومعه

به موجب فرامین پاپ مقرر شد که اطفال وقتی به  1179دانستند، تا آنکه در  پیمانهاي نیابتی را برگشت ناپذیر می

پادشاه فرانسه، لویی لوپیو، که از انضباط سست  817در سال . سن چهارده رسیدند، حق لغو آنها را داشته باشند

هاي کشور خود به وحشت افتاده بود، عموم پیران دیرها و راهبان را امر به تشکیل مجلسی ملی در آخن کرد،  صومعه

توس رئیس دیر آنیان را مأمور کرد تا دستورات قدیس بندیکتوس نورچایی را از نو در تمام دیرهاي مملکت و بندیک

  .درگذشت 821بندیکتوس جدید با کوششی مداوم به انجام فرمان پادشاه کمر بست، اما در . معمول و متداول کند

هرج و مرج شد، و هجومهاي نورمانها، مجارها، و  دیري نگذشت که، بر اثر مبارزات پادشاهان، امپراطوري فرانکها دچار

رهبانان بیخانمان در قلمرو دنیاي غیر روحانی آواره شدند، و آنهایی که پس از . ساراسنها صدها صومعه را ویران کرد

اي از رسوم مادي را با خود به داخل چاردیواري  فرونشستن این امواج ویرانی و چپاول به دیرها بازگشتند پاره

خاوندان فئودال دیرها را متصرف شدند، درآمدشان را ضبط، و همه جا به میل خویش . ها به ارمغان بردند عهصوم

هاي مغرب تقریباً مانند جمیع مؤسسات اروپاي التین به  ، صومعه900تا سال . افراد را به ریاست آنها منصوب کردند

برخی از ) 942فتـ (به قول قدیس اودو اهل کلونی . دپایینترین درجه از تاریخ قرون وسطایی خویش تنزل یافته بو

شدند یا آنهایی که به حکم مقامات روحانی انجام  کشیشان، اعم از آنهایی که به اشارة حکومتها به کار منصوب می

گیرند، زیرا در ساحت خود دادگاههاي وي، و حتی در همان  مقام فرزند مریم عذرا را به هیچ می«کردند،  وظیفه می

هایی که به برکت اخالص مؤمنان برپا شده است تا آنکه در حریم آنها عفاف مصون و محفوظ ماند، مرتکب  افرخانهمس

از » .گردند که مریم عذرا جایی براي نهادن کودك خود عیسی ندارد شوند، و از شهوت چنان لبریز می زناکاري می

  .ها آغاز شد همین دیر کلونی بود که اصالحات عظیم صومعه

هاي بورگونی برپا کرده بودند که تقریباً واقع  دوازده تن از رهبانان در آنجا دیري را در میان تپه 910ر حدود سال د

رئیس دیر مزبور، اودو، در نظامات صومعه جرح و تعدیلی به عمل آورد و از  927در . در مرز میان آلمان و فرانسه بود

ر صرف انضباط اخالقی کرد؛ به این معنی که ریاضت را مردود سختگیریهاي جسمانی کاست، و سعی خود را بیشت

شمرد، استحمام را تجویز کرد، مقدار زیادي بر خوراك افزود، رهبانان را در نوشیدن آبجو و شراب آزاد گذاشت؛ اما، 

باقی  به سنت کهن، تعهدات رهبانان دایر بر چشم پوشیدن از مال دنیوي، اطاعت، و پاکدامنی همچنان به قوت خود

اي تا این تاریخ خودش در عین  اما در حالی که هر صومعه. در دیگر نقاط فرانسه تأسیسات مشابهی پدید آمد. ماند

دیرهاي بندیکتیان جدید با . کرد بی نظمی واضع نظامات خود بود، یا تا حدي از اوامر اسقف یا خاوند محل پیروي می
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در دوران ریاست سه تن از رؤساي دیر . یس کلونی و پاپهاي رم شددیر کلونی متفق شدند و رئیس هر دیري تابع رئ

ـ بود که نهضت وابستگی دیرها به   ) 1109 -  1049(، و اوگ )1049 - 994(، اودیلو )994 -  954(کلونی ـ مایول 

دیرهاي قدیمی یکدیگر از فرانسه به انگلستان، آلمان، لهستان، مجارستان، ایتالیا، و اسپانیا سرایت کرد و بسیاري از 

، در حدود دو هزار از این قبیل دیرها، دیر کلونی را مادر و فرمانفرماي 1100تا سال . پیوستند» جرگۀ کلونیان«به 

قدرتی چنین سازمان یافته، آزاد از مداخلۀ حکومت و نظارت اسقفها، اسلحۀ جدیدي در اختیار . شمردند خود می

در عین حال، پیدایش . ه مراتب مادي و دنیوي کلیساها آمر و ناظر باشددستگاه پاپی گذاشت تا به کمک آن بر سلسل

از بی نظمی، تنبلی، . این نیروي متشکل اجراي اصالحات شدیدي را در دیرها به دست خود رهبانان ممکن کرد

یب بود تجملپرستی، بداخالقی، و خرید و فروش مناصب روحانی بشدت جلوگیري شد، و براي مردم ایتالیا این از غرا

. که می دیدند اودو، یک نفر رهبان فرانسوي، به منظور اصالح خود دیر مونته کاسینو به کشورشان دعوت شده است

VI  - 1049 - 867: حضیض دوران قدرت پاپها  

نفوس شهر مزبور همیشه، حتی در دورانی که عقاب امپراطوري لژیونهایی را در . اصالحات آخر از همه به رم رسید

اکنون پاپها، که فقط به حشمت منصب و وحشت کیش . کردند، مردمانی رام ناشدنی بودند ي خود اداره میچنگالها

خود و همچنین به لشکریان معدودي متکی بودند، خود را اسیر اشرافیتی حسود و خالیقی دیدند که دینداریشان به 

از آن بودند که از دیدن پادشاهان مرعوب  رومیها متکبرتر. دید سبب نزدیکی با سریر روحانی قدیس پطرس لطمه می

را » نایبان مسیح«اینها . شوند و آشناتر از آن بودند که براي پاپها احترامی آمیخته به ترس در خود احساس کنند

به همین سبب دستگاه پاپی براي آنها نه . دیدند مثل خودشان دستخوش بیماري، خطا، گناه، و شکست مردمی می

اي بود که پشیز اروپاییان را  داشت و نه یک برج و باروي رستگاري، بلکه به منزلۀ بنگاه خیریه حکم یک دژ نظم را

به حکم سنت کلیسا، انتخاب هیچ پاپی بدون جلب رضایت طبقۀ . داد کرد و به مردم مسکین رم جیره می جمع می

وسکان و جماعت اشراف شهر رم، مثل حکمرانان سپولتو، بنونتو، ناپل، و ت. روحانی، اشراف، و نفوس رم ممکن نبود

اي که در شهر رم برتري داشت براي انتخاب و اعمال نفوذ در  شدند؛ هر دسته هایی تقسیم می ادوار باستان، به دسته

بندیها بود که در قرن دهم دستگاه پاپی را به پایینترین درجات در تاریخ  همین دسته. کرد شخص پاپ دسیسه می

.نیدخالفت روحانی رم کشا

المبرت، دوك سپولتو، با لشکریان خویش وارد شهر رم شد و پاپ یوآنس هشتم را دستگیر کرد و او را  878در 

پاپ ستفانوس ششم دستور داد تا  897در . گرسنگی داد تا مگر با تفویض اریکۀ امپراطوري به کارلومان موافقت کند

آنگاه، در حضور . هاي ارغوانی بر تن مرده کنند جبه را از تابوتش درآورند و) 896 – 891(جسد پاپ فورموسوس 

اي از قوانین کلیسایی محاکمه و محکوم کردند، جسد را عریان و  شورایی از روحانیون، پاپ مرده را به اتهام نقض پاره

تفانوس را در همان سال، بر اثر یک انقالب سیاسی در رم، پاپ س. تکه تکه کردند، و جوارح او را به رود تیبر انداختند

پس از این حوادث مسند پاپی چندین سال ملعبۀ دست مردمانی شد . از مقامش عزل و در زندان خفه کردند

مدت نیم قرن خانوادة تئوفیالکت، . گیر، جنایتکار، یا افرادي که زنان اشرافی و بی بندوبار به آنها دلباخته بودند رشوه

ماروزیا دختر تئوفیالکت وسایلی . ویش مشغول عزل و نصب پاپها بودندیکی از مأموران عالیرتبۀ کاخ پاپی، به میل خ

تئودورا همسر تئوفیالکت . انتخاب کردند) 911 - 904(برانگیخت تا معشوقش را به نام سرگیوس سوم به مقام پاپی 

دوراست، یوآنس متهم شده بود به اینکه فاسق تئو. را فراهم ساخت) 928 -  914(موجبات انتخاب پاپ یوآنس دهم 

اي بود، زیرا  شکی نیست که وي زمامدار غیر روحانی برجسته. اي که در این باب اقامه شده مکفی نبود اما بینه
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ماروزیا بعد از آنکه . منجر به راندن هجومهاي ساراسنها از رم شد به دست وي تدارك شده بود 916ائتالفی که در 

به عقد ازدواج گویدو دوك توسکان درآمد، و زن و شوهر براي  چند عاشق دلباخته را یکی پس از دیگري ترك گفت،

. ابتدا وسایلی برانگیختند تا برادر پاپ جلو چشم وي به قتل رسد. عزل یوآنس از مقام پاپی به توطئه چینی پرداختند

وآنس ماروزیا، ی 931در . سپس خود یوآنس را به زندان افکندند، و چند ماه بعد وي به علل نامعلومی درگذشت

در . را، که به گمان عامۀ مردم پسر حرامزادة وي از سرگیوس سوم بود، به مقام پاپی رسانید) 935 - 931(یازدهم 

پسر ماروزیا، آلبریک، یوآنس یازدهم را در دژ سانت آنجلو زندانی کرد، اما به وي اجازه داد که در زندان به  932سال 

مدت بیست و دو سال آلبریک به عنوان فرمانرواي مطلق العنان . شدانجام وظایف روحانی دستگاه پاپی مشغول با

هنگام مرگ، وي اختیارات خویش را به فرزندش اکتاویانوس واگذار کرد و . کرد بر رم حکومت می» جمهوري رومی«

وي به  فرمان. از روحانیون و مردم قول گرفت که چون آگاپتوس دوم بمیرد، اوکتاویانوس را به مقام پاپی برگزینند

نوادة ماروزیا پاپ یوآنس دوازدهم شد و در دوران پاپی خود، با هرزگیها و تدارك  955در . موقع اجرا گذاشته شد

. مجالس لهو و لعب در کاخ التران، نام پاپ را ننگین ساخت

به چشم خود با قبول تاج از جانب یوآنس دوازدهم به مقام امپراطوري رسید،  962اوتو اول پادشاه آلمان، که در 

اوتو به کمک روحانیون ماوراي آلپ به شهر رم بازگشت و یوآنس را در  963در . شاهد فضاحت دستگاه پاپی بود

کاردینالها یوآنس را متهم کردند که براي اجراي مراسم تقدیس . حضور یک شوراي روحانیون به محاکمه فراخواند

منصوب کرده؛ با متعۀ پدرش زنا کرده؛ با دختر برادر و بیوة  اسقفان رشوه گرفته؛ پسري دهساله را به مقام اسقفی

. پدرش همخوابه شده، و به این طریق مرتکب زناي با محارم شده؛ و کاخ پاپی را بدل به یک فاحشه خانه کرده است

ورا ش. یوآنس از حضور در شوراي روحانیون یا پاسخ دادن به این اتهامها خودداري ورزید و در عوض پی شکار رفت

که اوتو نامزده کرده ) 936 -  935(یوآنس را از مقام پاپی عزل و به اتفاق آرا یک غیر روحانی را به اسم لئو هشتم 

بعد از آنکه اوتو به آلمان مراجعت کرد، یوآنس رهبران طرفداران امپراطوري را در رم . بود، به پاپی منصوب کرد

کرد، بار دیگر بر مسند پاپی  کیل شورایی که از فرامین وي اطاعت میگرفت و اعضاي آنها را قطعه قطعه کرد و، با تش

، مردم رم لئو را نادیده گرفتند و بندیکتوس پنجم را به پاپی )964(هنگامی که یوآنس مرد ). 964(تکیه زد 

لئو نیز رسماً  .اوتو باز از آلمان متوجه رم شد، بندیکتوس را خلع کرد، و منصب پاپی را به لئو بازگردانید. برداشتند

این حق را براي اوتو و امپراطوران جانشین وي مسلم دانست که در آینده با هر پاپی مخالف بودند، مانع از انتخاب 

. را فراهم آورد )972 - 965(هنگام مرگ لئو، اوتو امپراطور آلمان موجبات انتخاب یوآنس سیزدهم  .شوندوي 

] بونیفیاکیوس هفتم[به دست یکی از اشراف رومی موسوم به بونیفاتسیو فرانکونه ) 974 -  973(بندیکتوس ششم 

سپس همین مرد مدت یک ماه خود را پاپ خواند و در پایان این مدت تا آنجا که مقدور بود . زندانی و خفه شد

) 984 - 983(سال بعد بونیفاتسیو بازگشت، پاپ یوآنس چهاردهم نه . خزاین پاپی را چاپید و به قسطنطنیه گریخت

جمهوري رومی دوباره ). 985(را کشت، دوباره مقام پاپی را غصب کرد، و در بستر خویش در عین آرامش جان داد 

یم اوتو سوم با لشکري عظ. سر بلند کرد، زمام اختیارات را به دست گرفت، و کرسنتیوس را به مقام کنسولی برگزید

متوجه شهر رم شد، و مجمعی از اعاظم روحانی آلمانی تشکیل داد تا با انتخاب کشیش خصوصی وي به عنوان پاپ 

امپراطور جوان جمهوري را بر هم زد، کرسنتیوس را عفو . هرج و مرج را پایان دهند) 999 - 996(گرگوریوس پنجم 

نگ جمهوري را از نو تشکیل داد و گرگوریوس را پس از عزیمت وي، کرسنتیوس بی در. کرد، و به آلمان بازگشت

گرگوریوس وي را تکفیر کرد، اما کرسنتیوس به حرف او خندید و موجبات انتخاب یوآنس شانزدهم ). 997(عزل کرد 

اوتو بازگشت، یوآنس را از مقامش خلع کرد، چشمانش را درآورد، بینی و زبانش را برید، و . را به مقام پاپی فراهم آورد
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کرسنتیوس و دوازده تن از بزرگان جمهوري را . هاي رم بگردانند ور داد او را وارونه بر خري نشاندند و در کوچهدست

گرگوریوس به کار خویش ادامه داد و در ). 998(هاي دژ سانت آنجلو آویختند  گردن زدند و اجساد آنها را از کنگره

.شد جانشین وي کرد ا که یکی از کاردانترین پاپها محسوب میاوتو، ژربر ر. ، شاید بر اثر زهر، به هالکت رسید999

در کودکی در ). 940حد (ژربر در دامان خانوادة بی بضاعتی در نزدیکی شهر اوریاك واقع در ایالت اوورنی به دنیا آمد 

ل، کنت بور 970بنا به پیشنهاد رئیس دیر، وي براي تحصیل ریاضیات به اسپانیا رفت؛ در . آنجا وارد دیري شد

پاپ یوآنس سیزدهم از فضل آن رهبان بغایت در شگفت شد و توصیۀ او را به اوتو . بارسلون، وي را با خود به رم برد

پرداخت و در آن موقع، یا چندي بعد، اوتو دوم از شاگردان  مدت یک سال ژربر در ایتالیا به تدریس می. اول کرد

چندي . مدرسۀ کلیساي جامع آن شهر به تحصیل منطق پردازدآنگاه ژربر عازم رنس شد تا در . مکتب وي بود

در این آموزشگاه تنوع موضوعاتی که ژربر تدریس ). 982 -  972(دار شد  نگذشت که وي ریاست آن مدرسه را عهده

وي در نوشتن نثر التینی صاحب سبکی . شد سابقه بود، و حتی مشتمل بر آثار شعراي کالسیک نیز می  کرد بی می

پرداخت و مبالغ  آوري کتاب می رفت، به جمع هر جا می. بود، و نثرش گاهی رقیب نثر سیدونیوس استممتاز 

هایی   ها نسخه کرد تا از روي کتابهاي خطی موجود در سایر کتابخانه عظیمی بی محابا از کیسۀ فتوت خود بذل می

  . وي بدانیم هاي سیسرون خود را رهین منت شاید ما باید براي حفظ خطابه. تهیه کنند

پیشقدم شد، در موضوع » عربی«ژربر بزرگترین ریاضیدان عالم مسیحی بود، کسی بود که در رواج نوعی از ارقام 

از اختراعهاي وي یک ساعت ماشینی و . اي دربارة علم هندسه تألیف کرد چرتکه و اصطرالب مطالبی نوشت، و رساله

تعدد و تنوع فضایل و کماالت علمی وي سبب شد که پس از . کرد یک دستگاه ارگ بود که به کمک قوة بخار کار می

  . مرگش مردم او را برخودار از نیروهاي جادویی بشمرند

، ژربر در صدد برآمد تا، به جاي وي، اسقف اعظم رنس بشود، اما اوگ کاپه یکی )988(هنگامی که آدالبرو فوت کرد 

آرنولف علیه اوگ کاپه به . که آرنولف نام داشت به آن سمت برگزیداز حرامزادگان سلسلۀ رو به زوال کارولنژیان را 

دسیسه چینی پرداخت؛ یک شوراي روحانی علی رغم اعتراض پاپ او را عزل و ژربر را به سر اسقفی رنس انتخاب 

آن فاضل . چهار سال بعد یکی از سفراي پاپ در سینود مواسون حاضران را تشویق به عزل ژربر کرد). 991(کرد 

آنجا که در حق وي نهایت احترام به عمل آمد، و ژربر فکر احیاي یک . تحقیر شده عازم دربار اوتو سوم در آلمان شد

اوتو سوم او را ابتدا به سراسقفی راونا و در . امپراطوري رومی را که پایتختش شهر رم باشد به پادشاه جوان تلقین کرد

لوستر دوم بر خود نهاد، و گویا غرضش از انتخاب این نام آن بود که اوتو ژربر، نام سی. به مقام پاپی برگزید 999سال 

بودند، احتمال داشت که امیال  اگر ژربر و اوتو ده سال بیشتر زنده می .بشمردرا، در راه اتحاد جهان، قسطنطین ثانی 

توانست در عین حال هم پادشاه باشد و هم  اوتو یک شاهزاده خانم بیزانسی بود، و ژربر میآنها به تحقق پیوندد، زیرا 

طبق شایعاتی که در رم بر سر زبانها افتاده بود، ستفانیا، . لکن ژربر در چهارمین سال پاپی خویش درگذشت. فیلسوف

.داشتیعنی همان کسی که به اوتو زهر خورانده بود، در مسموم کردن ژربر نیز دست 

دهد که شمار مسیحیان معتقد به فرا رسیدن  آرمانهاي این دو نفر، و کثرت امور سیاسی دنیاي اطراف آن، نشان می

در ابتداي قرن دهم یک شوراي کلیسایی اعالم داشته بود که آخرین . میالدي اندك بوده است 1000قیامت در سال 

بسیار قلیلی چنین اعتقادي داشتند و خود را براي روز حساب  در پایان این قرن فقط عدة. قرن تاریخ آغاز شده است

و جهد در جستن از   اکثریت عظیم مردم، به عادت مألوف، دنبال کار، تفریح، ارتکاب به گناه، دعا،. کردند آماده می
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میالدي دچار هراسی شده  1000هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد مردم در سال . خطر ضعف پیري بودند

. پس از مرگ ژربر زوال دستگاه پاپی از سر گرفته شد. دادند زیاد شده باشد هایی که به کلیسا می اشند یا حتی هدیهب

کنتهاي توسکولوم و اطراف آن، که با امپراطوران آلمان متفق شده بودند، تقریباً بی آنکه کمترین کوششی در پنهان 

، که از )1024- 1012(بندیکتوس هشتم . فروختند م پاپی را میخریدند و مقا کردن عمل خود بکنند، اسقفها را می

، که در )1045- 1032(جانب آنها نامزد مقام پاپی شد، مردي بود نیرومند و باکیاست؛ اما بندیکتوس نهم 

گذرانید که مردم به مخالفت با وي  دوازهسالگی، به پاپی رسید، روزگار خویش را چنان به فضاحت و لهو و لعب می

لکن . به کمک کنتهاي توسکولوم، بندیکتوس بار دیگر به مقام خویش بازگشت. و او را از شهر رم بیرون کردندقیام 

هزار پوند طال به گرگوریوس » و به روایتی دو«چون از دستگاه پاپی خسته شده بود، منصب خود را در برابر یک 

شد او را نمونه و سرمشق قرار داد، و به  می اي گرگوریوس پاپی بود که تا اندازه. فروخت) 1046 -  1045(ششم 

خواست  ظاهراً وي از آن جهت دستگاه پاپی را خریده بود که می. همین سبب نیز مردم رم از عمل وي متحیر شدند

کنتهاي توسکولوم با چنین . از صمیم قلب آن را اصالح کند و از حیطۀ نفوذ جماعتی از امراي صاحب اختیار برهاند

ق نبودند و به همین سبب دوباره بندیکتوس نهم را پاپ خواندند، در حالی که جماعت سومی سیلوستر اصالحی مواف

هنري به . روحانیون ایتالیا براي ختم این مرافعه از امپراطور هنري سوم استمداد جستند. سوم را به پاپی برداشتند

استعفاي   ل داد؛ سیلوستر را زندانی کرد؛سوتري، در نزدیکی رم، رفت؛ در آنجا مجلسی با حضور روحانیون تشکی

هنري شوراي روحانیون را . بندیکتوس را پذیرفت؛ و گرگوریوس را، که به خریدن مقام پاپی اعتراف داشت، عزل کرد

اي باشد که امپراطور از  توان کلیسا را از این ورطۀ خفت رهایی داد که پاپ بیگانه مجاب کرد که فقط در صورتی می

وي یک سال بعد . به مقام پاپی برگزید) 1047 - 1046(شورا اسقف بامبرگ را به اسم کلمنس دوم . نداو حمایت ک

نیز به عارضۀ تب نوبه، که اکنون مرتباً از باتالقهاي زهکشی ) 1048 – 1047(جانشین وي داماسوس دوم . فوت کرد

تکیه بر مسند پاپی زد؛ وي مردي بود ) 1054 -  1049(سرانجام لئو نهم . کرد، درگذشت نشدة کامپانیا سرایت می

توانست با جرئت، آگاهی، درستی، و تقوایی که مدتها رم نظیرش را ندیده بود با دشواریهاي دستگاه پاپی رو به  که می

.رو شود

VII   -  1054 -  1049: اصالح کلیسا  

فی و پاپی؛ عادت به ازدواج و یا خرید و فروش مقامهاي اسق: در این هنگام سه مشکل داخلی مایۀ تشتت کلیسا بود

خرید و فروش  .داشتن همخوابه، که میان طبقۀ روحانیون رواج داشت؛ و عدم احصان در بین رهبانان به طور پراکنده

مناصب کلیسایی یا خدمات روحانیون در میان کشیشان آن عهد درست حکم فسادي را داشت که امروزه در امر 

مثال مادر گیبر دو نوژان چون اشتیاق . هاي این امر مردمان نیکوکار بودند از انگیزهیکی . بینیم سیاست به عیان می

فراوان داشت که پسرش را نذر کلیسا کند، مبالغی به مقامات روحانی پول داد تا او را در یازدهسالگی به جرگۀ 

ین قبیل قضایا اظهار تأسف یک شوراي کلیسایی در رم از کثرت ا 1099در . کشیشان عالیمقام یک کلیسا وارد کنند

آلمان، فرانسه، و ایتالیا، اسقفان عالوه بر تمشیت امور و مشکالت مذهبی به قضایاي   از آنجا که در انگلستان،. کرد

کردند و، به رسم فئودالها، براي عواید ضروري خویش موقوفاتی از قبیل امالك یا قصبات یا  دنیوي نیز رسیدگی می

تیار داشتند، افراد جاه طلب براي تحصیل چنین مناصبی حاضر بودند مبالغ گزافی به حتی شهرهایی را در اخ

ها، هر نوع اصولی را زیر  حکومتها تسلیم کنند و پادشاهان خودکامۀ حریص نیز، براي به دست آوردن این قبیل رشوه

قام اسقف اعظم منصوب شد اي در برابر پرداخت صد هزار سولیدوس به م در ناربون کودك دهساله. گذاشتند پا می
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اي را که با عدم توفیق مواجه شده بود  فیلیپ اول پادشاه فرانسه، یکی از خواستاران منصب سر اسقفی حوزه). 1016(

توانی او را به جرم خرید  آنگاه می  بگذار من از کامیابی رقیب تو سود برم،«: کرد با شوخ طبعی چنین استمالت می

پادشاهان فرانسه، به حکم » .و پس از آن ترتیبی خواهم داد تا رضایت تو حاصل آید منصب روحانیش تحقیر کنی،

در . کردند سنتی که پایه گذار آن خود شارلمانی بود، مرتباً اسقفهاي سانس، رنس، لیون، تور، و بورژ را خود تعیین می

قف نشینها در خالل قرن یازدهم در بسیاري از اس. دیگر نقاط فرانسه انتخاب اسقفها بر عهدة دوکها یا کنتها بود

هاي اشرافی درآمدند و به تأمین آیندة پسران خردسالتر و اطفال حرامزادة این قبیل  شمال دارایی موروث خانواده

در آلمان یک بارون مالک اراضی هشت اسقف نشین بود، و تمام این اراضی را به ورثۀ . ها اختصاص پیدا کردند خانواده

ادعا کرد که اشخاصی که مقامات کشیشی و عواید آنها را با پول ) 1048حد (یک کاردینال آلمان . خود منتقل کرد

هاي خویش به فروش سنگهاي مرمرنماي کلیساها و حتی سفالهاي پشت بام آنها  خریده بودند، براي جبران هزینه

کردند، به جنگ  ندگی میاین قبیل اشخاص مردمانی بودند دنیادار؛ بسیاري در عین تجمل ز. مبادرت کردند

شمردند، خویشان و نزدیکان خود را به مناصب  پرداختند، در محاکم اسقفی رشوه گرفتن و رشوه دادن را مجاز می می

پاپ اینوکنتیوس سوم دربارة . کردند روحانی می گماشتند، و با کمال صداقت رب النوع جیفۀ دنیوي را ستایش می

هاي اسقفی  خرید حوزه. فت که وي در سینه به جاي قلب کیسۀ پول داردشخصی که اسقف اعظم ناربون بود، گ

چنان متداول شد که اهل عمل آن را امري عادي تلقی کردند، لکن مصلحین فریاد برداشتند که شمعون مغ کلیسا را 

 .استقبضه کرده 

در قرون نهم و دهم در . مشکل اخالقی گاهی ازدواج بود و زمانی داشتن همخوابهدر میان کشیشان معمولی 

خودش ) 872 -  867(پاپ هادریانوس دوم . انگلستان، گل، و ایتالیاي شمالی رسم ازدواج بین کشیشان رواج داشت

در . ان متأهل هستندنوشت که در قلمرو وي تقریباً تمام کشیش) در قرن دهم(راتریوس اسقف ورونا . مرد متأهلی بود

هر چند . شدند، مجرد ماندن از مستثنیات بود آغاز قرن یازدهم بین کشیشانی که از طرف مقامات ملکی منصوب می

که ازدواج کشیشان خالف شرایع و آرمانهاي کلیسا بود، غیر اخالقی خواندن این قبیل ازدواجها هم خطاست، زیرا 

در میالن یک کشیش متأهل در نظر عامۀ مردم مقامی . ی آن عهد نداشتهیچ گونه تعارضی با سنن و فتاوي اخالق

حتی همخوابگی، یا به . رفت واالتر از یک کشیش مجرد داشت، زیرا در مورد دومی همواره ظن همخوابه داشتن می

می از آن عبارت دیگر مقاربت زن و مردي که طبق رسوم کلیسا قانوناً ازدواج نکرده بودند، عملی بود که افکار عمو

اکثریت عظیم کشیشان اروپایی ظاهراً مردمان نیکوکاري بودند که به اعمال منافی اخالق دست . پوشید چشم می

خوانیم که در عین پاکدامنی روزگار خویش  زدند، و در تمام قرون وسطی ما سرگذشت کشیشان و اسقفانی را می نمی

خوریم که باید آنها را از  ا اینهمه، گاهگاهی به افتضاحاتی برمیب. گذراندند را به توجه و مراقبت از پیروان خود می

افراد «، اسقف بونیفاکیوس به پاپ قدیس زاکاریاس شکایت کرد که درجات اسقفی را به 742در . مستثنیات شمرد

بید، اسقف  .»چهار پا پنج همخوابه دارند«اي از شماسان کلیسا  اند، و پاره داده» حریص غیر روحانی و کشیشان زناکار

خندیدن، «انگلیسی را براي » برخی از اسقفان«، در همان قرن )معزز(و تاریخنویس انگلیسی، ملقب به ونرابیلس 

نزدیک به پایان اولین . سرزنش کرد» و زندگی توأم با فسق و فجور …شوخی کردن، قصه گویی، عیاشی، بدمستی 

بر کشیشان آن عهد را به طور کلی در اعمال منافی اخالق رالف گال. هزارة مسیحی، این گونه اتهامات بیشتر شد

کتابی را به پاپ هدیه کرد که به طرز ) 1072- 1007(یک رهبان ایتالیایی موسوم به پیترو دامیانی، . سهیم دانست

گوییهایی که باید از چنین  خالل سطور آن، با اغراق و گزافهعنوان داده و، در  گسیختهشومی آن را عموریان لجام 
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تنوع گناهان «یک فصل این کتاب اختصاص به . آدم مقدسی انتظار داشت، هرزگیهاي کشیشان را توصیف کرده بود

.کرد دامیانی ازدواج طبقۀ کشیشان را تحریم می. داشت» علیه طبیعت

ن روحانیون مخالف ورزیده بود؛ براي آنکه مدعی بود یک کشیش مدتها قبل از این جریان، کلیسا با متأهل شد

متأهل، به طور ارادي یا غیر ارادي، وفاداري خویش را نسبت به زن و فرزندان بر ایثار خود در مقابل کلیسا مقدم 

د که شمرد؛ به خاطر زن و فرزندان گرفتار وسوسۀ انباشتن نقدینه یا تحصیل مال خواهد شد؛ و کوشش خواهد کر می

کلیسا معتقد بود که چنین وضعی در اروپا . حوزة قلمرو روحانی یا عایدات آن را به یکی از فرزندانش منتقل کند

آورد ـ آن گونه که در هندوستان  کند و تفکیکی طبقاتی را به وجود می اي جدا از مردم می طبقۀ روحانیون را طبقه

شوند زیادتر از آن  ی که به این طریق صاحب مال و منال میجمعی تمامی کشیشان مرسوم شده بود ـ و قدرت دسته

از این رو عقیدة رسمی کلیسا آن بود که کشیش باید . گردد که خود پاپ توانایی نظارت بر آن را داشته باشد می

 بکلی خود را وقف خدا، کلیسا، و ابناي خویش کند، موازین اخالقی وي باید عالیتر از مردم عادي باشد، و به او

چندین شوراي کلیسایی خواستار آن شده بودند که کشیشان . حیثیتی بخشد که الزمۀ احترام و اعتماد عمومی است

در پاویا منعقد شد، دستور داد که عموم کودکان کشیشان براي  1018یکی از این شوراها، که به سال . مجرد بمانند

  .زدواج طبقۀ روحانی همچنان ادامه یافتاما ا. همیشه باید بنده بمانند و از حق ارث محروم باشند

چون لئو نهم به پاپی رسید، متوجه شد که بر اثر هبه کردن عواید کلیسا از طرف روحانیون به فرزندان خویش، به 

علت تصرف امالك موقوفه از جانب خاوندها، و به سبب دزدیدن علنی عطایا و پیشکشهایی که زایران متقاضی به رم 

اي  وي براي حفاظت زایران ترتیباتی داد، امالك و اموال موقوفه. دستگاه پاپی بکلی خالی شده است آوردند، خزانۀ می

را که غصب شده بود بازستاند، و کمر همت بربست تا به مشکل خطیر خرید و فروش مناصب روحانی و ازدواج 

ا به رهبان زیرك و اهل ایثاري سپرد، وي بعد از آنکه انجام امور داخلی و اداري دستگاه پاپی ر. کشیشان پایان دهد

شهر رم را ترك گفت تا در شهرهاي مهم اروپا به چشم  1049که بعدها پاپ گرگوریوس هفتم نام گرفت، در سال 

بیدرنگ   ابهت و وقار لئو، و سادگی و زندگی بی پیرایۀ وي،. خویش اخالقیات کشیشان و جریان امور کلیسا را ببیند

به هر طرف که پاپ رو کرد، بزهکاري سر در . براي شامخترین مقام کلیسا قایل بودند برانگیختاحترامی را که مردم 

گریبان فرو برد؛ و گودفروا دولورن، که کلیساها را تاراج کرده و در برابر پادشاهان قد برافراشته بود، از ترس تکفیر 

ه خود وي در وردن ویران کرده بود تازیانه پاپ بر خود لرزید و حاضر شد که آشکارا در برابر محراب کلیسایی ک

در کولونی . بخورد، ضمناً تعهد کرد که کلیسا را مرمت کند و خودش آستین باال زند و به تعمیر آن بنا مشغول شود

بالید، در حق وي همه گونه اعزاز و اکرام به  روحانی آلمان، که از وجود یک پاپ آلمانی بر خود می لئوبارداد و طبقۀ

آنگاه لئو متوجه فرانسه شد و در رنس دادگاهی تشکیل داد و مشغول رسیدگی به اخالقیات کشیشان و . آوردعمل 

به هر . مردم غیر روحانی، فروش مناصب روحانی، غصب اموال کلیسا، عدم رعایت نظامات دیرها، و افزایش بدعتها شد

حاضران از جمله اسقفان اعظم یکی . ر کنداسقفی که در آن مجلس حضور داشت حکم شد که به گناهان خود اقرا

لئو بسختی آنها را گوشمالی داد، بعضی را از مقامشان منفصل کرد، برخی را . پس از دیگري خود را مقصر شمردند

وي به روحانیون دستور داد که زنان و . بخشید، چهار تن را تکفیر کرد، و دیگران را به رم فراخواند تا علناً توبه کنند

به عالوه شوراي رنس انتخاب اسقفها و . هاي خویش را رها کنند و از آن پس دیگر دست به اسلحه نبرند ههمخواب

رؤساي دیرها را به عهدة کشیشان و خود مردم گذاشت، فروش مناصب و مقامات روحانی را ممنوع کرد، و مقرر 

. ران، یا تدفین اموات اجرتی بستانندداشت که کشیشان نباید براي اجراي مراسم آیین قربانی مقدس، عیادت بیما

اصالحات همانندي را براي روحانیون آلمان ) 1049(یک شوراي مذهبی که به تشویق لئو درماینتس تشکیل شد 
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و بدعت برانژه دو تور را   لئو به ایتالیا بازگشت، ریاست شوراي ورچلی را به عهده گرفت، 1050در سال . وضع کرد

.محکوم کرد

دراز و پرمشقت خویش به شمال، حیثیت دستگاه پاپی را احیا کرد، امپراطور آلمان را بار دیگر صدر لئو با سفر 

کلیساي آلمان شناخت، و اسقفهاي فرانسه و اسپانیا را مجبور به شناسایی اختیارات پاپ نمود، و در پاك کردن لوث 

وي دامنۀ اصالحات خویش را در  1052 و 1051در . عیاشی و اخاذي از دامان روحانیون تا حدودي توفیق یافت

آلمان و فرانسه وسیعتر کرد، و در ورمس مجلس عظیمی با حضور روحانیون زیر نظر خود، و سپس مجمعی نظیر آن 

سرانجام هنگام بازگشت به رم مجبور شد به عملی دست زند که زیاد با طبع وي سازگار نبود، . در مانتوا، تشکیل داد

امپراطور هنري سوم، دو کنشین بنونتو را به . دفاع از ایاالت پاپی تدابیر جنگی در پیش گرفت به این معنی که براي

لئو داده بود، و پاندولف، دوك کاپوا، چون حاضر نبود این بخشش را به رسمیت بشناسد، به یاري لشکریان نورمان 

لئو براي بیرون راندن پاندولف تقاضاي . ردتحت نظر روبر گیسکار، دوك نشین بنونتو را گشود و آنجا را به تصرف درآو

خود وي بر این . یک لشکر آلمانی کرد، اما در پاسخ درخواست خویش فقط هفتصد نفر سپاهی دریافت داشت

اي از افراد تعالیم ندیدة ایتالیایی را افزود و در رأس آنها به جنگ با نورمانها شتافت که سوار نظامشان  سپاهیان پاره

نورمانها قواي لئو را مضمحل کردند، پاپ را دستگیر . کب از سه هزار تن دریازنان جنگ آزموده بودبه تنهایی مر

سپس پاپ را با خود به . کردند، آنگاه در برابر وي زانو زدند و براي قتل پانصد تن از سپاهیان وي تقاضاي عفو کردند

لئو، که به علت دست بردن به شمشیر شکسته دل و توبه . بنونتو بردند و مدت نه ماه با احترام در زندان نگاه داشتند

تمامی روزها را به دعا   کار شده بود، فقط گونی به تن کرد، روي فرش خوابید، از سنگی بالش ساخت، و تقریباً

لئو در میان شور و شعف همۀ مسیحیان وارد شهر رم . نورمانها چون او را به حال نزع دیدند، آزادش کردند. گذراند

، تمام آنهایی را که تکفیر کرده بود بخشید، دستور داد که تابوتی برایش در کلیساي سان پیترو بگذارند؛ یک روز شد

مردمان چالق و الکن و جذامیان از اطراف و اکناف . تمام در کنار تابوت نشست، و در جلو محراب کلیسا درگذشت

.ایتالیا رو به رم نهادند تا جسدش را لمس کنند

VIII -  1054: شقاق شرقی کبیر  

در حالی که اروپاي باختري . در دوران پاپی قدیس لئو بود که سرانجام میان مسیحیت یونانی و رومی جدایی افتاد

 -  867(دچار ظلمت و بدبختی و جهالت قرون نهم و دهم بود، امپراطوري شرقی تحت فرمان امپراطوران مقدونی 

ه چنگ اعراب افتاده بود بازپس گرفت، سلطۀ خود را بر صفحات جنوبی ایتالیا اي از سرزمینهایی را که ب پاره) 1057

کلیساي یونانی نیرو و سربلندي خود . دوباره محرز ساخت، و شاهد شکفتگی جدیدي در ادبیات و هنرهاي ظریفه شد

ذهب شرقی کرد؛ و را از احیاي قدرت و ثروت حکومت بیزانس گرفت؛ روسیه، بلغارستان، و صربستان را تابع شعایر م

بیش از پیش با ادعاهاي یک دستگاه پاپی تحقیر شده و تهیدست، دایر بر حکومت مطلقۀ روحانی عموم مسیحیان 

در نظر یونانیان این عصر، آلمانها، فرانکها، و آنگلوساکسونهاي معاصر غرب جماعتی وحشی، . جهان، مخالفت ورزید

عمل پاپ در . شدند ت گروهی از اسقفهاي فاسد و دنیادار اداره میخشن، و تودة بیسواد و زمخت بودند که به دس

انکار امپراطور بیزانس، برتر شمردن پادشاه فرانکها، غصب قلمرو نمایندة امپراطور در راونا، تاج نهادن بر سر یک 

جدایی  ار بود که مایۀامپراطور رومی که رقیب بیزانس بود، و تجاوز پاپها به ایتالیاي یونانی ـ این وقایع سیاسی دل آز

  .مسیحیت شرق و غرب شد، نه اختالفات جزئی مذهبی که میان دو کلیسا وجود داشت
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وي آدمی بود واالتبار، صاحب معلوماتی . میکائل کروالریوس به مقام بطرکی قسطنطنیه منصوب شد 1043در 

ج سیاسی به مقام بطرکی ارتقا یافته بود نه از هر چند که راهب بود، از مدار. اي تزلزل ناپذیر فراوان، هوشی تیز و اراده

وي قبال یکی از وزیران ارشد امپراطوري بود، و اگر تصدي مقام بطرکی متضمن اطاعت از مرجع . مجاري روحانی

التینی، به قلم راهبی   وي به انتشار یک رسالۀ 1053در . کرد بود، هرگز چنین مقامی را قبول نمی روحانی رم می

گفت که رم، خالف رویۀ حواریون و  مندرجات این رساله انتقاد شدید از کلیساي رم بود، و می. ام کردیونانی، اقد

» ابن«برد، و کلمۀ  دارد، در مراسم آیین قربانی مقدس نان فطیر به کار می سنت مذهبی، کشیشان را به تجرد وا می

کلیساهایی را که در قسطنطنیه شعایر مذهبی را به  در همان سال کروالریوس تمام. افزاید را بر اعتقادنامۀ نیقیه می

لئو، که در . ورزیدند تکفیر کرد کردند بست و همۀ کشیشانی را که در پیروي از این رسم اصرار می رسم رومی اجرا می

 اي پیش کروالریوس فرستاد و خواستار آن شد که بطرك برتري پاپها را به این موقع در اوج اقتدار پاپی بود، نامه

در زمرة بدعتگذاران، عضو محفل «رسمیت بشناسد، و نیز متذکر شد که هر کس از این شناسایی خودداري ورزد، 

لئو مدتی بعد که آتش خشمش فرو نشست، . محسوب خواهد شد» نهانی شقاقیون، و از پیروان کنیسۀ شیطان

شد با امپراطور و  ان دو شعبۀ مسیحیت میسفیرانی به قسطنطنیه اعزام داشت تا دربارة اختالفاتی که مایۀ جدایی می

امپراطور مقدم سفراي پاپ را بگرمی پذیرا شد، اما کروالریوس آنها را براي طرح مسائل . بطرك به مذاکره پردازند

در ماه ژوئیه . لئو درگذشت، و مدت یک سال مسند پاپی خالی ماند 1054در ماه آوریل . مورد اختالف صالح ندانست

. انه حکمی در تکفیر کروالریوس نوشتند و آن را بر روي محراب کلیساي سانتا سوفیا گذاشتندسفیران خودسر

در این محفل روحانیون تمام شکایات کلسیاي . میکائل تمام نمایندگان جهان مسیحی شرق را به مجلسی فرا خواند

تمام افرادي را که «یران پاپ و یونان علیه کلیساي رومی، از جمله تراشیدن ریش، را باز گفتند و رسماً حکم سف

بدین ترتیب، . ، محکوم کردند»اند، اعم از آنکه توصیه یا حتی در آن باره دعا کرده باشند کمک به نوشتن آن کرده

.شقاق میان شرق و غرب کامل شده بود

IX  -  1085 -  1073) : ایلدبراندو(گرگوریوس هفتم  

ان پاپی لئو نهم و ایلدبراندو، یکی از مقتدرترین پاپهاي تاریخ دوران هرج و مرج و ضعفی که حد فاصل میان دور

  .اي عظیم بود کلیسا، پیش آمد براي عالم مسیحیت ضایعه

معاصران گرگوریوس این نام را به صورت . کند ایلدبراندو اسمی است آلمانی که داللت بر وجود یک شجرة آلمانی می

وي در قریۀ سووانو واقع در اراضی باتالقی توسکان، در . داد میمعنی » شعلۀ پاك«کردند که  هلبراند تحریف می

ایلدبراندو در دیر سانتاماریا بر باالي تپۀ آونتینوس واقع در شهر رم تحصیل ). 1023؟(خانوادة فقیري به دنیا آمد 

تبعید شد،  ، هنگامی که پاپ گرگوریوس ششم از مقامش خلع و به آلمان1046در . کرد و به فرقۀ بندیکتیان پیوست

ایلدبراندو به اسم کشیش خصوصی همراه وي حرکت کرد، در آن سال در کولونی وي اطالعات فراوانی راجع به آلمان 

مدتی از مراجعت وي به رم نگذشته بود . کسب کرد که در کشمکشهاي بعدیش با امپراطور هنري چهارم مفید افتاد

عالوه بر تفویض نظارت امور اداري ایاالت پاپی، وي را سفیر مخصوص که پاپ لئو نهم او را مقام کاردینالی بخشید و، 

توان درك کرد که آن جوان بیست و پنجساله به  از این ارتقا درجۀ شایان مالحظه بخوبی می. خویش در فرانسه کرد

 - 1055(پاپ ویکتور دوم . سبب کفایت در امور سیاسی و کاردانی دیپلوماسی چه شهرت عظیمی حاصل کرده بود

 1059در . نیز ایلدبراندو را به مقامات شامخی منصوب کردند) 1058 – 1057(و جانشین وي ستفانوس نهم ) 1057
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نیکوالوس دوم بیشتر به سبب نفوذ ایلدبراندو بود که به مقام پاپی رسید، و در عوض آن رهبان را، که هنوز یکی از 

.دید، صدراعظم دربار پاپی کرد می کشیشان کلیسا نشده بود و وجودش را بی اندازه مغتنم

با صدور فرمانی انتخاب شخص پاپ را به کالج کاردینالها  1057بر اثر تشویق وي، نیکوالوس و سینود التران در سال 

با این شاهکار مدبرانه، ایلدبراندو در صدد نجات دستگاه پاپی از چنگ اشراف رومی و امپراطوران آلمانی . واگذار کرد

سیاستمدار روحانی جوان، هنوز به مقام پاپی نرسیده، به تعیین و وضع سیاستی پرداخته بود که آثار  این. برآمد

به منظور حفظ قلمرو پاپی در برابر سلطۀ امپراطوران آلمان، وي هجومهاي رعب انگیز . بسیار زیادي بر آن مترتب بود

فتن تعهدي براي حمایت نظامی، متصرفات آنها را به نورمانها را در ایتالیاي جنوبی نادیده انگاشت و، در برابر گر

ایلدبراندو، بعد از آنکه در عرض بیست و پنجسال  1073در . رسمیت شناخت و با امیال آنها روي موافقت نشان داد

داد که بدون  ایلدبراندو مقاومت کرد، زیرا ترجیح می. خدمت هشت تن از پاپها را کرده بود، به مقام پاپی انتخاب شد

مشیت «جلوس بر اریکۀ پاپی به حکومت خود ادامه دهد؛ لکن کاردینالها، کشیشان، و مردم صدایشان بلند شد که 

و به همین سبب او را به مقام کشیشی گماشتند، و » !قدیس پطرس بر آن قرار گرفته است که ایلدبراندو پاپ شود

  .پرافتخار گرگوریوس نهاد سپس تقدیسش کردند و پاپش خواندند، و ایلدبراندو بر خویش نام

اي قوي، خاطر جمع از  وي مردي بود کوچک اندام، داراي سیمایی ساده، چشمانی تیزبین، روحی با مناعت، و اراده

تکمیل اصالحاتی که لئو براي : از این قرار  چهار هدف عمده منبع الهام وي بود،. حقیقت و مطمئن به پیروزي

بود؛ پاپان دادن به انتصاب اسقفان از طرف مقامات غیر روحانی؛ متحد ساختن اخالقیات طبقۀ کشیشان آغاز کرده 

تمامی اروپا زیر لواي یک کلیسا و جمهوري واحدي زیر نظر خود پاپ؛ و باالخره رهبري یک سپاه مسیحی به مشرق 

بورگونی و ساووا و  هایی نزد کنتهاي وي نامه 1074در اوایل سال . المقدس از دست ترکان زمین براي بازستاندن بیت

همچنین امپراطور هنري چهارم فرستاد و براي جنگ صلیبی که خیال داشت خودش در رأس آن سپاه عازم شرق 

تقاضاي پاپ در کنتها مؤثر نیفتاد، و وضع امپراطوري هنري . شود از آنها تقاضاي جمع آوري وجوه و سرباز کرد

.بیفتد چهارم متزلزلتر از آن بود که به فکر جنگ صلیبی

، به رهبري نیکوالوس دوم و ایلدبراندو، هر کشیشی را که صاحب همسر و همخوابه بود 1059سینود التران سال 

. شد نهی کرده بود تکفیر، و مسیحیان را از شرکت در هر مراسم قداس که زیر نظر چنین کشیشانی تشکیل می

کشیشان خویش کراهت داشتند، حاضر به اجراي این هاي  بسیاري از اسقفان لومباردي چون از بر هم زدن خانواده

احکام نشدند، و اعاظم روحانیون توسکان ازدواج کشیشان را هم موافق با اصول اخالقی شمردند و هم طبق شرایع 

به این طریق احکام سینود عملی نبود، و چون واعظان بدعتگذار با شور تمام از این موضوع که کشیشان . دین

کردند، ناگزیر درخواست پاپ خطاب به مردمان کلیسا  راي آیینهاي مقدس را ندارند استفاده میحق اج» گناهکار«

، با عزمی آشتی ناپذیر به )1073(هنگامی که ایلدبراندو به اسم گرگوریوس هفتم به مقام پاپی رسید . پس گرفته شد

گرگوریوس این فرامین را . کرد را تجدید 1059یک سینود احکام صادره در  1074در . حل این مشکل قیام کرد

پیش تمام اسقفان اروپا فرستاد و دستور داد که آنها را منتشر سازند و به موقع اجرا بگذارند؛ و مردمانی را که از 

بسیاري از کشیشان اعالم داشتند . واکنش این فرامین دوباره شدید بود. کردند عفو کرد کشیشان متخلف پیروي می

برخی از آنها این احکام را ناپسند شمردند، . دهند ۀ خویش را بر رها کردن همسر ترجیح میکه دست کشیدن از پیش

زیرا مدعی بودند که اجراي آنها در حکم تحمیل تقاضاهایی است نامعقول بر طبیعت آدمی، و پیش بینی کردند که 

انس علناً از کشیشان متأهلی که اوتو اسقف کنست. اجراي آنها باعث هرج و مرجی پنهانی در روابط جنسی خواهد بود
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گرگوریوس او را تکفیر کرد و گناه پیروانش را، که . کردند طرفداري و حمایت کرد زیر نظر وي انجام وظیفه می

گرگوریوس به اقدامی دیگر توسل جست و به دوکهاي سوابیا و کارینتیا و سایر  1075در . اطاعت از وي بود، آمرزید

ورت لزوم، براي بازداشتن کشیشان متمرد از انجام وظایف مذهبی به قوة قهریه متوسل امرا دستور داد که، در ص

چند تن از امراي آلمانی فرامین پاپ را به موقع اجرا گذاشتند، و بسیاري از کشیشان که حاضر به ترك همسر . شوند

روزي از جهان در گذرد؛ مقدر بود که گرگوریوس بدون حصول پی. خویش نبودند از ادارة حوزة خود محروم شدند

چهارمین . اوربانوس دوم، پاسکالیس دوم، و کالیکستوس دوم فرامین او را تأیید کردند و به موقع اجرا گذاشتند

که به ریاست اینوکنتیوس سوم تشکیل شد، براي آخرین بار ازدواج روحانیون را محکوم کرد، ) 1215(شوراي التران 

  .و این رسم بتدریج منسوخ شد

همان طور که . رسید شکل نصب روحانیون از جانب مقامات ملکی آسانتر از مسئلۀ ازدواج کشیشان به نظر میحل م

پادشاهان و پاپها اعتقاد داشتند، اگر مسلم بود که مسیح کلیسا را بنیاد نهاده است، پس طبعاً انتخاب روحانیون 

به عالوه، . رد نه زیر نظر مقامات غیر مذهبیبایست به دست اسقفان و رؤساي دیرها صورت پذی عملی است که می

مسلماً ننگ آور بود که یک پادشاه نه فقط حق انتخاب اسقفان را داشته باشد بلکه بتواند عصا و انگشتري اسقفی را، 

اما ). همچنانکه در آلمان متداول بود(شدند، به آنها اعطا کند  هاي مقدسی از اختیارات روحانی محسوب می که نشانه

اغلب اسقفان و رؤساي دیرهاي آلمان معترف بودند به اینکه اراضی، . کرد نظر پادشاهان عکس قضیه نیز صدق می در

طبق قوانین فئودال، عادالنه و مقتضی بود که . اند عواید، و مسئولیتهاي ملکی خویش را از خود پادشاه دریافت کرده

م خود مدیون پادشاه باشند و در امور روحانی از وي تبعیت این نخست کشیشان ـ یا المحاله اسقفان ـ به واسطۀ مقا

اگر قرار بود که این جماعت از . کنند، همچنانکه بی تأمل و تردید اوامر قسطنطین و شارلمانی را گردن نهاده بودند

طبعاً از ) بود که تا این تاریخ به اسقفان و دیرها تفویض شده(قید تابعیت و بیعت پادشاه برهند، نیمی از اراضی آلمان 

رفت و در نتیجه دین آنها نسبت به حکومت و خدمات مألوفی که براي مملکت انجام  حوزة نظارت حکومت بیرون می

اسقفهاي آلمانی، و بسیاري از اسقفهاي لومبارد که آلمانی االصل و از جانب امپراطور آلمان . رفت دادند از بین می می

ین سوءظن شدند که گرگوریوس در صدد ختم خودمختاري نسبی آنها در به کار گماشته شده بودند، دستخوش ا

گرگوریوس با ادامۀ اجراي تعهدات . خواهد آنها را کامال مطیع حوزة روحانی رم کند امور مذهبی برآمده است و می

ه به اسقفها اهدا ورزید، اما میل نداشت زمینهایی که از طرف پادشا فئودال اسقفها در برابر پادشاه آلمان مخالفتی نمی

مخالفت . شده بود به تاجدار آلمان بازگردانده شود، چه، طبق قوانین کلیسایی، اموال کلیسا انتقال ناپذیر بود

گفت انتصاب افراد غیر روحانی علت اصلی قسمت اعظم خرید و فروش مناصب،  گرگوریوس از آن نظر بود که می

وي . شد ه است که در میان اسقفهاي آلمانی و فرانسوي دیده میدنیاداري، و پشت پا زدن به اصول اخالقیی بود

کرد که اسقفها باید تحت نظارت دستگاه پاپی قرار گیرند، و گرنه کلیساي مغرب درست مثل مشرق غالم  احساس می

.حلقه به گوش حکومت خواهد شد

کم بر اروپا شود یا امپراطوري در پس این کشمکش تاریخی، مسئله آن بود که دستگاه پاپی باید مایۀ وحدت و حا

. امپراطوران آلمان مدعی بودند که قدرت آنها نیز از جانب خدا ارزانی شده و براي نظام اجتماعی ضروري است. آلمان

مگر خود پاپها اذعان » .اختیاراتی که به وجود آید از جانب خداوند مقرر شده است«: مگر بولس حواري نگفته بود

ان آلمان وارثان امپراطوري رومند؟ همان طور که گرگوریوس مظهر وحدت و نظام تمامی کردند که پادشاه نمی

مدتها قبل از شروع اصالحات، امپراطوران آلمان با . دنیاي مسیحی بود، آنها نیز مظهر بخشی از آن جهان بودند

پاپ بود مخفیانه   نۀ خزانۀکاروان طالیی که به صورت پاداش و خیرات در راه پطرس حواري از آلمان و ایتالیا روا

www.IrPDF.com



٢٢٢۶

اکنون سیاست پاپ در نظر آنها اقدامی بود از جانب روم التین در راه احیاي نظارت دیرینۀ خویش . کردند مخالفت می

امپراطوران آلمان آزادانه به برتري . خواند بر کشوري که ایتالیا به تمسخر آن را سرزمین بربرهاي توتونی شمال می

کردند، اما برتري همانند را در امور غیر روحانی یا ملکی حق مسلم حکومت  اعتراف می کلیسا در امور مذهبی

وي معتقد بود که مالحظات روحانی باید بر . در نظر گرگوریوس این موضوع ثنویتی در هم و برهم بود. دانستند می

مامی قضایاي مربوط به مسائل مادي تفوق داشته باشد، همچنانکه خورشید بر ما مسلط است؛ حکومت باید در ت

شهر «اصول دین، فرهنگ، اخالقیات، عدالت، یا سازمان روحانیت پیرو کلیسا باشد ـ به عبارت دیگر شهر بشر از 

مگر نه آن بود که پادشاهان فرانسه و امپراطوران مقدس روم، با قبول تدهین و تقدیس از . فرمانبرداري کند» خدا

حاً اذعان کرده بودند که قدرت روحانی منشأ و حکمران بر سلطنت دنیوي است؟ از جانب پاپها یا اسقفهاي اعظم، تلوی

پاپ به عنوان نایب خدا . شد، شایسته بود که اختیاراتی جهانی داشته باشد آنجا که کلیسا بنیادي االهی محسوب می

ات زمان انتخاب شده بود حق و وظیفه داشت که سالطین بد را خلع کند و فرمانروایی را که به حکم مردم یا مقتضی

کیست «: آتشینی که خطاب به هرمان اسقف مس نوشته بود، پرسید  گرگوریوس، در طی نامۀ. تأیید کند یا بپذیرد

خبرانند که غرق در تکبر، تعدي، خیانت، و در واقع تقریباً  که نداند پادشاهان و شاهزادگان از تبار همان از خدا بی

و، با نخوتی تحمل ناپذیر و شهوتی بی اراده، مدعی فرمانروایی بر اقران خویش ـ یعنی . . .غرق در هر نوع بزهکاریند

با نظري به اختالفات سیاسی، هرج و مرج، و جنگهاي اروپا، گرگوریوس معتقد شده بود که » مردمان عادي ـ هستند؟

تلف هر کدام بخشی از حق تنها راه گریز از این مصیبت دیرینه، نظمی جهانی است که به حکم آن کشورهاي مخ

حاکمیت خویش را، که به جان عزیز می دارند، تسلیم کنند و پاپ را، طبق رسم فئودال، سرور سروران خود و 

.صدراعظم یک جمهوري مسیحی جهانی یا الاقل اروپایی بشناسند

ومین اقدام آن بود که تمام د. اولین قدم در راه رسیدن به این امر آزاد کردن دستگاه پاپی از بند نظارت آلمان بود

اسقفان پیرو پاپ شوند، تا آن درجه که اسقف محل را در هر ناحیه کشیشان و خود مردم، تحت توجهات اسقفی که 

وي از جانب پاپ یا مطرن تعیین شده باشد انتخاب کنند، و این انتخاب فقط موقعی معتبر شناخته شود که از طرف 

اي خطاب به اسقف شالون آغاز کرد  گرگوریوس این امر خطیر را با نامه. باشد اسقف اعظم یا خود پاپ تأیید شده

و در این مراسله تهدید نمود که پادشاه فرانسه، فیلیپ اوگوست، را به سبب فروش مناصب اسقفی تکفیر ) 1073(

آشکارا جرایم  اي سرگشاده خطاب به اسقفان فرانسه فرستاد و از ایشان خواست که وي نامه 1074در . خواهد کرد

پادشاه فرانسه را تقبیح کنند و در صورتی که فیلیپ حاضر به اصالحات مذهبی نباشد، همۀ مراسم نیایش را در 

با اینهمه، عزل و نصب اسقفان از طرف مقامات ملکی در فرانسه ادامه یافت، اما . کلیساهاي مملکت موقوف سازند

  .ذاشتند که این مشکل در آلمان فیصله یابداسقفان فرانسوي جانب حزم را رعایت کردند و گ

یک سینود مرکب از اسقفهاي ایتالیایی در رم، به رهبري گرگوریوس، احکامی علیه خرید و فروش  1075در فوریۀ 

گرگوریوس با شتابی . مناصب روحانی، ازدواج کشیشان، و انتصاب اسقفها از طرف مقامات غیر روحانی صادر کرد

از اسقفانی را که مشاوران هنري چهارم بودند به جرم خرید و فروش مناصب روحانی تکفیر  عجیب بی درنگ پنج تن

وي اسقف پاویا و تورینو را از کار منفصل، و اسقف پیاچنتسا را بر کنار کرد و به هرمان، اسقف بامبرگ، دستور . کرد

چون . ش مناصب روحانی ثابت کندداد در محضر وي در رم حاضر شود و برائت خویش را از اتهام به خرید و فرو

سپس . هرمان درصدد برآمد دادگاه پاپی را با رشوه بفریبد، گرگوریوس بدون مجامله او را از مقامش معزول کرد

امپراطور آلمان نه فقط یکی از . مؤدبانه از هنري تقاضا کرد که آدم الیقی را به جانشینی اسقف بامبرگ معین کند

ین سمت گماشت، بلکه بدون انتظار پذیرفتن پاپ، عصا و انگشتري اسقفی را به او تفویض سوگلیهاي درباري را به ا
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به . شد این عمل البته با رسوم جاري هیچ تعارضی نداشت، لکن علناً تمردي از احکام سینود رم محسوب می. کرد

این نشان دهد، اسقفهایی را هاي گرگوریوس آشکارتر از  خواست مخالفت خود را با خواسته عالوه هنري، که گویی می

هاي روحانی میالن، فرمو، و سپولتو ـ یعنی درست همان نواحیی که زیر فرمان پاپ بودند ـ تعیین کرد و  براي حوزه

.مشاوران تکفیر ـ شده را کماکان مشمول الطاف خود گردانید

ود دستور داد شفاهاً به او ابالغ گرگوریوس نامۀ شماتت آمیزي براي هنري فرستاد و به رسوالن خ 1075در دسامبر 

هنري اسقفهاي آلمانی را براي شرکت . کنند که اگر کماکان احکام سینود را نادیده گیرد، پاپ او را تکفیر خواهد کرد

؛ بیست و چهار تن فرمان وي را اطاعت کردند، اما برخی از )1076ژانویۀ  24(در شورایی به شهر ورمس احضار کرد 

در حضور این جماعت اسقفان بود که یک کاردینال رومی، موسوم به اوگ، گرگوریوس . ابا ورزیدند حضور در آن شورا

را به شهوترانی، ظلم و جادوگري، احراز مقام پاپی از راه دادن رشوه، و توسل به قوة قهریه متهم کرد و به اسقفها 

مصلحت امپراطور آلمان باشد، و گرگوریوس تذکر داد که، که موافق رسمی چند صد ساله، انتخاب هر پاپی باید با 

هنري، که در همین اوان با خوابانیدن شورش ساکسونها جسارتی پیدا کرده . قبال نظر امپراطور آلمان را نخواسته بود

تمام اسقفانی که حضور داشتند فرمان خلع پاپ را امضا کردند، و . بود، قصد خود را دایر بر خلع پاپ اعالم داشت

فرمانی از هنري، «هنري فرمان مزبور را با عنوان . اسقفهاي لومبارد در پیاچنتسا نیز با این امر موافقت کرد شورایی از

براي گرگوریوس » که پادشاهی به حکم االهی دارد نه بر اثر غصب، خطاب به ایلدبراندو که راهبی شیاد است نه پاپ

صد و ده اسقفی . به دست گرگوریوس رسید) 1076ۀ سال فوری 21(پیام مزبور هنگام اجالس سینود در رم . فرستاد

که از تمام ایتالیا و گل در آن محفل حضور داشتند مایل بودند رسول امپراطور را به قتل رسانند، اما گرگوریوس آنها 

جازات سینود مزبور اسقفانی را که فرمان ورمس را امضا کرده بودند تکفیر کرد، و پاپ م. را از چنین عملی باز داشت

سه گانۀ تکفیر، لعن، و خلع را دربارة امپراطور مقرر داشت و اتباع هنري را از قید سوگند اطاعت نسبت به تاجدارشان 

هنري، در مقام مقابله، اسقف اوترشت را واداشت تا هنگام موعظه از منبر کلیساي اعظم، ). 1076فوریۀ  22(رهانید 

تمام مردم اروپا از اینکه امپراطوري شخص پاپ را خلع . ا لعنت کندر» رهبان به دروغ سوگند خورده«گرگوریوس 

کرده بود متحیر و متوحش شدند و تحیر آنها وقتی افزون شد که دیدند پاپ نیز امپراطوري را خلع کرده، و اسقفی 

ت از احساسات مذهبی بر احساسات ملی چیره شد، و قاطبۀ مردم سریعاً دس. زبان لعن نسبت به پاپ گشوده است

ساکس دوباره علم شورش برافراشت، و هنگامی که هنري اسقفها و اشراف قلمرو خویش . حمایت امپراطور برداشتند

را به شوراهایی در ورمس و ماینتس احضار کرد، تقریباً هیچ کس دعوت وي را لبیک نگفت، بر عکس اشراف آلمان، 

دید، در تریبور تشکیل جلسه داد  الی خویش علیه پادشاه میکه این مرافعه را بهانۀ خوبی براي تحکیم اختیارات فئود

از پاپ  1077فوریۀ  22و تکفیر پاپ را در حق امپراطور تأیید کرد و اعالم داشت که اگر هنري تا ) 1076اکتبر  16(

فراي در تریبور میان اشراف آلمانی و س. طلب بخشایش نکند، آنها جانشینی براي تاج و تخت وي تعیین خواهند کرد

براي حل اختالفات کلیسا و حکومت مجلس دینی تحت ریاست پاپ  1077پاپ قرار گذاشته شد که در دوم فوریۀ 

.در آوگسبورگ تشکیل شود

هنري، که در این مرافعه شکست خورده و تقریباً یکه و تنها مانده بود، در شپایر منزوي شد و، چون اطمینان داشت 

را تأیید خواهد کرد، سفیرانی به رم نزد پاپ فرستاد و پیغام داد که حاضر است که دیت پیشنهاد تقاضاي خلع وي 

گرگوریوس جواب داد چون وي بزودي به آوگسبورگ حرکت خواهد کرد . براي طلب بخشایش عازم آنجا شود

واخواهش پاپ، در حین سفر به سوي آلمان، در مانتوا میهمان دوست و ه. تواند هنري را در رم به حضور پذیرد نمی

گرگوریوس از ترس اینکه . در اینجا برایش خبر آوردند که هنري وارد ایتالیا شده است. ماتیلدا، کنتس توسکان، بود
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مبادا هنري در میان مردم ضد پاپ لومباردي به تدارك سپاهی مشغول شود، در دژ محکم ماتیلدا واقع در کانوسا، که 

، یعنی 1077ژانویۀ  25در . ل مرتفع کوههاي آپنن قرار داشت، متحصن شددر نزدیکی ردجوامیلیا بر باالي یکی از قل

. ترین زمستانهایی که ایتالیا نظیرش را کمتر به خاطر داشت، هنري به دیدار وي آمد در اوج یکی از سخت

  :نویسد گرگوریوس در گزارشی به امراي آلمان در این باره می

بر دروازة قلعه ایستاد، پاي برهنه و  …. از ملتزمین همراه وي بودندو فقط معدودي  …هنري شخصاً به کانوسا آمد 

این عمل را سه روز پی در پی تکرار کرد، تا آنجا . هاي پشمی ژنده، لرزان ازما تقاضاي آمرزش و بخشایش کرد با جامه

. اي وي شفاعت کردندکه تمامی اطرافیان ما از دیدن حال زار وي به رقت آمدند و با چشم گریان و زبان دعاخوان بر

  . سرانجام دست از تکفیر او برداشتیم و بار دیگر او را به آغوش کلیساي مادر مقدس پذیرفتیم …

وي موافقت کرده بود که بدون مشورت با امراي آلمانی . اینهمه تأمل در بخشیدن هنري از سنگدلی گرگوریوس نبود

که اگر هنري بعد از بخشایش دوباره علم طغیان برافرازد، تکفیر دانست  با هنري از در صلح در نیاید، و به عالوه می

از طرف دیگر . ثانوي دیگر اثر اولی را نخواهد داشت و ممکن است کمتر مورد حمایت طبقۀ اشراف آلمان قرار گیرد

ید با» نایب مسیح«کرد، فهم این قضیه براي دنیاي مسیحی دشوار بود که چرا  اگر گرگوریوس هنري را عفو نمی

این واقعه براي گرگوریوس یک پیروزي معنوي بود، لکن براي هنري . تایبی چنین فروتن را مورد بخشایش قرار ندهد

گرگوریوس از . رفت، چه با این عمل خود به خود تاج سلطنت را بازیافته بود اي به شمار می پیروزي سیاسی مزورانه

تصویب قوانینی روحانی مصروف داشت، که غرض بیشتر آنها  کانوسا به رم بازگشت و دو سال بعد، هم خویش را به

با اینهمه، امراي آلمانی رودولف، دوك سوابیا، را به مقام پادشاهی آلمان برداشتند . قبوالنیدن تجرد بر روحانیون بود

فیر لکن اکنون که هنري خود را از قید تک. هاي هنري ثمري نداشته است و چنین به نظر رسید که حیله) 1077(

سپاه جدیدي براي دفاع . پاپ رهانیده بود، بار دیگر مردمی را که از اشراف دلخوشی نداشتند با خویشتن دمساز دید

. از وي تدارك دیده شد، و مدت دو سال پادشاهان رقیب، ضمن یک جنگ داخلی، آلمان را به خاك و خون کشیدند

کرد، هنري را براي دومین بار تکفیر، و مسیحیان را از گرگوریوس بعد از مدت مدیدي دودلی از رودولف پشتیبانی 

مارس، (خدمت در رکاب وي منع کرد، و حاضر شد گناه عموم افرادي را که زیر پرچم رودولف درآیند ببخشاید 

هنري درست اعمال گذشته را تکرار کرد، به این معنی که شورایی از اشراف و اسقفهاي هواخواه خویش در ). 1080

شوراي دیگري مرکب از اسقفان آلمان و . کیل داد؛ و شوراي مزبور گرگوریوس را از مقام پاپی خلع کردماینتس تش

اسقف اعظم گویبرت راونایی را پاپ خواند، و هنري را مأمور   ایتالیاي شمالی در بریکسن فرمان خلع را تأیید کرد،

هنري ). 1080اکتبر،  15(س با یکدیگر روبرو شدند هاي رود زاله در ساک دو سپاه در کرانه. اجراي احکام صادره کرد

در حالی که میان اشراف سرکش دربارة تعیین جانشینی براي . شکست خورد، اما رودولف در این نبرد به قتل رسید

رودولف نفاق افتاده بود، هنري وارد خاك ایتالیا شد و، بدون مواجهه با مقاومتی، از لومباردي گذر کرد؛ حین عبور از 

گرگوریوس از دالور ماجراجوي نورمان، روبر گیسکار، . ن خطه، سپاه دیگري آراست و شهر رم را به محاصره درآوردآ

پاپ به ویلیام اول پناه آورد که با لشکرکشی وي به خاك انگلستان . مدد خواست، لکن روبر فرسنگها از رم دور بود

. لب راضی نبود که هنري در این مرافعه مواجه با شکست شودموافقت و او را یاري کرده بود، اما ویلیام از صمیم ق

مردم شهر رم شجاعانه از پاپ دفاع کردند، اما هنري توانست قسمت عظیمی از رم، از جمله کلیساي سان پیترو را 

به فرمان هنري، سینود در قصر التران اجتماع و . تسخیر کند؛ گرگوریوس از بیم جان به دژ سانت آنجلو گریخت

 24(گوریوس را خلع و تکفیر کردند و، طبق شعایر کلیسا گویبرت را به اسم کلمنس سوم به مقام پاپی برداشتند گر
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مدت یک . یک هفته بعد از این مقدمه، کلمنس تاج امپراطوري را با دست خویش بر سر هنري نهاد). 1084مارس 

.سال هنري صاحب اختیار رم بود

ت از مبارزات خویش علیه امپراطوري بیزانس برداشته بود، در رأس لشکري مرکب روبر گیسکار، که دس 1085اما در 

. هنري براي مقابله با چنین قوایی فاقد عده و عده بود، و به همین سبب به آلمان گریخت. رو به رم نهاد 36‘000از 

کرد، و گرگوریوس را به مونته  روبر وارد رم شد، گرگوریوس را رهانید، شهر را تاراج و نیمی از آن را بدل به ویرانه

کاسینو برد، چه مردم رم از رفتار نورمانها چنان به خشم آمده بودند که پاپ، یعنی متفق نورمانها، دیگر رم را جاي 

گرگوریوس به سالرنو . دید، مراجعت کرد کلمنس، که اکنون پاپی را براي خویش مسلم می. دید امنی براي زیست نمی

قبل از . و سپس روحاً و جسماً از پا درآمد. دیگري تشکیل داد و بار دیگر هنري را تکفیر کرد در آنجا سینود. رفت

ام ـ به همین سبب، در تبعید  ام و همواره از بیعدالتی متنفر بوده من نیکوکاري را به جان دوست داشته«: مرگ گفت

گی روحی ناشی از مجادالت سخت او گرگوریوس در این موقع شصت و دو سال بیش نداشت، لکن فرسود» .میرم می

اي براي زندگی  را ناتوان کرده، و شکست ظاهري از دست مردي که در کانوسا رقم عفو بر گناهانش کشیده بود، اراده

  .وي در همان سالرنو درگذشت 1085مه  25در تاریخ . در دل وي باقی نگذاشته بود

داشت، و نسبت به بیعدالتی با شور و حرارتی بیش از  میشاید گرگوریوس نیکوکاري را بیش از حد آمرانه دوست 

حق به جانب دشمن دادن مزیتی است محفوظ براي یک فیلسوف، ولی بر مرد عمل حرام . اندازه تنفر ورزیده بود

یک قرن بعد اینوکنتیوس سوم قسمت اعظم آرزوي دیرینۀ گرگوریوس را، که متحد ساختن جهانی زیر پرچم . است

اي مالیمتر بود، و به همین  آورد؛ لکن اینوکنتیوس سیاستمداري خردمندتر و صاحب روحیه بود، بر می» نایب مسیح«

با اینهمه باید دانست که پیروزي اینوکنتیوس بر اثر شکست گرگوریوس ممکن . یافت سبب در کار خویش توفیق می

این حال براي مدت ده سال دستگاه پاپی را  ایلدبراندو زیادتر از آنچه قدرت نگاهداري داشت در چنگال گرفت، با. شد

به چنان اوج اقتدار و نفوذي رسانید که هرگز سابقه نداشت؛ مبارزة آشتی ناپذیر قرین توفیقی بر ضد وصلت 

روحانیون به عمل آورد، و کشیشانی را براي جانشینان خویش تربیت کرد که وفاداري محض آنان شالودة کلیسا را به 

مبارزة وي علیه خرید و فروش مناصب روحانی، و نصب اسقفان از طرف . تحکیم بخشیدطرزي وصف ناپذیر 

شد، و اسقفهاي کلیسا به طیب  رسید، لکن سرانجام نظریۀ وي حکمفرما می حکومتهاي ملکی، با کندي به نتیجه می

کرد مسلماً  ک خارجی میاي که وي از اعزام سفیران پاپ به ممال استفاده. شدند خاطر آالت اجراي مقاصد دستگاه می

به برکت ابتکار خود او، از این پس . شد وسیلۀ گسترش نفوذ پاپها در هر ناحیه و حوزه از کشورهاي مسیحی می

انتخاب پاپها از بند سلطۀ پادشاهان رهایی یافته بود، بزودي کلیسا به طرز شگفت آوري جمعی از مردان نیرومند را 

دید، و ده سال بعد از مرگ گرگوریوس، پادشاهان و اشراف جهان اوربانوس  یپی در پی حاکم بر مقدرات خویش م

گري، و امپریالیسم ـ  شناختند که زندگی آن ترکیبی بود از مسیحیت، فئودالیسم، شوالیه دوم را صدر اروپایی می

  .کنیم یعنی معجونی که ما از آن به جنگهاي صلیبی تعبیر می
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فصل بیست و دوم

  گري والیهفئودالیسم و ش

  

I    - مبانی فئودال  

در طی ششن قرنی که به دنبال مرگ یوستینیانوس آمد، مقتضیات زمان به طرز شایان توجهی دست به دست هم 

  .داد و بتدریج زندگی اقتصادي را در دنیاي اروپاي باختري از بیخ و بن دگرگون کرد

هنگامی که بر اثر . ینه را براي فئودالیسم آماده کردنداي از شرایطی که قبال مالحظه شد با هم جمع شدند و زم پاره

هجومهاي اقوام ژرمن، امنیت از شهرهاي ایتالیا و گل رخت بربست، اشراف به قصرهاي ییالقی خود نقل مکان کردند 

ها، که  صومعه. هاي زیردست، و مالزمین لشکري خود را به دور خود جمع کردند و وابستگان کشاورز، خانواده

انشان به کشت و زرع زمینها و صنایع دستی اشتغال داشتند، این نهضت مرکز گریزي را تشدید کردند و رهبان

ها، که بر اثر جنگ ویران و به سبب فقر به  جاده. مردمان را به سوي واحدهاي اقتصادي نیمه منزوي در روستا راندند

اي مناسب و  توانستند وسیله ند، دیگر نمیحال خود رها شده و در نتیجۀ دست اندازي رهزنان پر خطر شده بود

هر چه از رونق تجارت و صناعت کاسته شد، عواید مملکتی نیز رو به کاهش . مطمئن براي مراوده و داد و ستد باشند

موانعی که در راه تجارت پدید آمده . حکومتهاي تهیدست دیگر قادر به حفظ جان، مال، و تجارت مردم نبودند. نهاد

اي  بسیاري از چیزهاي ساخته شده. اعیانی را مجبور کرد تا از لحاظ اقتصادي در صدد خودکفایی برآیندبود قصرهاي 

در قرن پنجم . شد، از قرن سوم به بعد، در امالك بزرگ اربابی تهیه شد که سابق بر این از شهرها خریداري می

کردند که به  در اراضی وسیعی زندگی میهاي آپولیناریس سیدونیوس حاکی است که خاوندان، در عین تجمل،  نامه

تا این زمان یک طبقۀ اشرافی فئودالی به وجود آمده بود که دستگاه . شد دست مستأجران نیمه برده کشت می

قضایی و سپاهیانی مخصوص به خود داشت؛ و وجه امتیاز میان این طبقه و بارونهاي ادوار بعدي کال آن بود که اعیان 

.دانستند میاین دوره خواندن 

همان عواملی که در خالل قرون سوم و ششم میالدي زمینه را براي رواج فئودالیسم آماده کرد، در طول قرون ششم 

هاي مروونژیان و کارولنژیان، به جاي حقوق و مستمري، به امراي  پادشاهان سلسله. و نهم، فئودالیسم را تثبیت کرد

ند؛ در قرن نهم، بر اثر ضعف پادشاهان کارولنژي، این قبیل بخشید سپاه و مدیران حکومتهاي خویش زمین می

و دهم نتایج   هجوم ساراسنها، نورسها، و مجارها در طی قرون هشتم، نهم،. تیولنشینها موروثی و نیمه مستقل شدند

این  هاي محکمتري استوار ساخت؛ به تاخت و تازهاي شش قرن قبل اقوام ژرمن را تکرار کرد و آن آثار را بر پایه

معنی که حمایت و پاسداري دستگاه مرکزي از بین رفت، در هر ناحیه اسقف یا بارون مشکل بازگرداندن نظم و دفاع 

از آنجا که مهاجمین بیشتر سوار بر اسب بودند، . محلی را بر عهده گرفت و صاحب دادگاه و لشکري براي خود شد

سوارنظام مهمتر از پیاده نظام بود، . خواستاران فراوان داشتند مدافعانی که خرید و نگاهداري اسب برایشان مقدور بود

اکویتس میان اعیانزادگان و عوام پدید آمده بود، اینک در  و درست مانند اوایل پیدایش امپراطوري روم، که طبقۀ 

ودة کشاورزان به اي از شهسواران سوار بین دوکها یا بارونها و ت فرانسه، انگلستان نورمان، و اسپانیاي مسیحی، طبقه
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مردم از این تحوالت خشمگین نشدند، چه در یک محیط پر رعب و هراس که هر آن ممکن بود هجومی . وجود آمد

هاي خود را تا نهایت امکان مانند کاخ اربابی یا دیري استوار بنا  آغاز شود جداً خواستار سازمان نظامی بودند، خانه

ه خدمت یک خاوند یا یک دوك که قدرت رهبري آنان را داشته باشد کمر کردند، و به طیب خاطر حاضر بودند ب می

. براي درك قبول تابعیت این قبیل مردمان، باید میزان هراس آنها را در نظر مجسم کنیم. بربندند و با او بیعت کنند

زمین یا زور و بازوي  آزاد مردان، که دیگر قادر به نگاهداري مال و جان خویش نبودند، در برابر جان پناه و حمایت،

معموال بارون » تسلیم کرده بودند«در این قبیل موارد که افراد خود را . خود را در اختیار مردان قوي پنجه قرار دادند

داد تا هر وقت مایل باشد آن را فسخ کند؛ این اجارة موقتی  قطعه زمینی را به طور موقت اجاره می» آدم خویش«به 

فئودالیسم عبارت بود از انقیاد اقتصادي و بستن بیعت نظامی با . زمین از طرف سرفها شد رسمی متداول براي تصرف

  .آدمی باالتر در برابر تشکیالت اقتصادي و حراست نظامی

به طور جامع و مانع ممکن است، زیرا این شیوه بنا به مقتضیات زمانی و مکانی به صد نوع » فئودالیسم«تعریف کلمۀ 

فئودالیسم اساساً از ایتالیا و آلمان سرچشمه گرفت، لکن در فرانسه بود که اکثر خصایص و . کرد مختلف تجلی می

شاید در بریتانیا فئودالیسم از آنجا ناشی شد که فاتحان آنگلوساکسون به عنف . مشخصات این شیوه راه تکامل پیمود

اي بود که گلها از نورماندي به بریتانیا  این تحفهبریتونها یا بومیان اصلی بریتانیا را به بردگی وا داشتند، اما بیشتر 

در ایتالیاي شمالی یا اسپانیاي مسیحی فئودالیسم هرگز به مرحلۀ رشد و کمال نرسید؛ در امپراطوري روم . بردند

شرقی مالکان بزرگ به هیچ وجه صاحب استقالل نظامی یا قضایی نشدند، و هرگز آن سلسله مراتب تعهدهایی که 

هاي عظیمی از دهقانان اروپایی بیرون از  دسته. مغرب از لوازم ضروري فئودالیسم بود به منصۀ ظهور نرسید ظاهراً در

داران بالکان، ایتالیاي شرقی، و اسپانیا؛ صاحبان  حیطۀ شیوة فئودال ماندند؛ اینها عبارت بودند از شبانان و گله

یکل سوئد و نروژ؛ پیشگامان توتونی ماوراي الب؛ و کوه جنوبی؛ کشاورزان قوي ه تاکستانهاي آلمان غربی و فرانسۀ

اي که از نظر خصایص طبیعی و آب و هوا تا این حد  رفت قاره انتظار نمی. نشینان کارپات، آلپ، آپنن، و جبال پیرنه

ملت حتی در شیوة فئودالیسم، شرایط قرارداد و مقام افراد یک ملت با . متنوع بود داراي اقتصاد متحدالشکلی شود

تجزیه و تحلیل ما در این کتاب . دیگر، یک خانۀ اربابی با خانۀ دیگر، یک دورة بخصوص با دورة دیگر متفاوت بود

.گیرد بیشتر فرانسه و انگلستان قرون یازدهم و دوازدهم را در بر می

II  - سازمان فئودال  

  برده .1

طبقۀ آزادمردان شامل نجبا، روحانیون، . ، بردگاندر آن زمانها و سرزمینها، جامعه عبارت بود از آزادمردان، سرفها

شد که تقریباً با اندك تعهد یا بی  اي، صاحبان مشاغل، اکثر بازرگانان و افزارمندان، و کشاورزانی می سربازان حرفه

ند هیچ تعهدي در مقابل خاوندان فئودال مالک زمینهاي خویش بودند، یا در برابر مال االجارة نقدي زمین را از خاو

این قبیل کشاورزان موجر در انگلستان قرن یازدهم چهار درصد عموم برزگران مملکت را تشکیل . کردند اجاره می

دادند، در آلمان غربی، ایتالیاي شمالی، و فرانسۀ جنوبی عدة آنها بمراتب زیادتر بود و شاید یک چهارم تمام نفوس  می

  . دادند رعیتی اروپاي باختري را تشکیل می
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در انگلستان قرن دوازدهم بردگان بیشتر مختص . پذیرفت نهاد، بردگی کاهش می ه سرفداري رو به افزایش میهر چ

شد؛ در آلمان در خالل  در کشور فرانسه، شمال رود لوار، تقریباً اثري از بردگی دیده نمی. انجام خدمات منازل بودند

کردن اسالوهاي کافر و گماشتن آنان به کارهاي پست قرن دهم رواج گرفت، یعنی در دورانی که هیچ کس در اسیر 

در امالك آلمانی، یا فروختن آنها در سرزمینهاي مسلمان یا امپراطوري بیزانس دچار عذاب وجدان و ناراحتی خاطر 

 هاي دریاي سیاه، آسیاي باختري، یا افریقاي شمالی مسلمانان یا فروشان در راستۀ کرانه از سوي دیگر، برده. شد نمی

ربودند و به عنوان کارگر زراعی، خدمۀ منازل، خواجه، متعه، یا فاحشه در سرزمینهاي اسالمی یا  یونانیان را می

تجارت برده بویژه در ایتالیا رونق گرفت، شاید این امر به جهت همسایگی با ممالک مسلمان . فروختند مسیحی می

ا از آن اقلیم بربایند و بظاهر این قبیل اعمال را انتقامی توانستند افراد ر بود، چه مسیحیان با وجدانی آسوده می

  .منصفانه در برابر هجومهاي ساراسنها به حساب آورند

بنیادي که در طول تاریخ معلوم بشري پایدار مانده بود اینک حتی در نظر آنها که از صمیم قلب معتقد به پیروي از 

راست است که پاپ گرگوریوس اول دو تن از غالمان خویش . کرد اصول اخالقی بودند ضروري و همیشگی جلوه می

را با مشتی سخنان ستایش آمیز دربارة آزادي طبیعی عموم ابناي بشر آزاد ساخت، همچنان از وجود صدها نفر از 

بردگان در امالك پاپی استفاده کرد، و قوانینی را به تصویب رساند که به موجب آن بردگان از حق ورود به جرگۀ 

کلیسا فروش اسراي مسیحی را به مسلمانان تقبیح کرد، لکن به . نیون یا وصلت با مسیحیان آزاد محروم شدندروحا

هزاران . بردگی گرفتن مسلمانان و اروپاییانی را که هنوز تا این تاریخ پیرو مسیحیت نشده بودند عملی مجاز دانست

و تا قرن یازدهم همچنان به خدمت در  دیرها تقسیم کردند، نفر از اسراي اسالو و ساراسنها را به عنوان برده در بین 

طبق قوانین شریعت، گاهی ثروت زمینهاي کلیسا را به تعداد . زمینهاي موقوفۀ کلیسا و امالك پاپی مشغول بودند

وب قوانین شرع، مثل قوانین غیر مذهبی، برده را در عداد اموال منقول محس. زدند نه به پول نقد غالمان تخمین می

داشت که هر نوع پس  داد، و مقرر می داشت، به بردگانی که در خدمت کلیسا بودند اجازة نوشتن وصیتنامه نمی می

 1149اش در  اسقف اعظم ناربون در وصیت نامه. اندازي که برده هنگام مرگ باقی گذارد متعلق به کلیسا بشود

بردگی را یکی ] معروف به حکیم آسمانی[آکویناس قدیس توماس . بردگان سارسن خویش را به اسقف بزیه واگذاشت

از نتایج گناه حضرت آدم تعبیر کرد و توضیح داد که در جهانی که برخی از مردم باید رنج کار بر خود هموار سازند تا 

این گونه نظرات بر . باشد دیگران براي دفاع از آنها آزاد باشند، چنین رسمی از لحاظ اقتصادي مقرون به صالح می

طبق نظامات کلیسا، تصرف اموال کلیسا هرگز مجاز نبود مگر آنکه . وفق تعالیم ارسطو و مطابق با روحیۀ زمان بود

شد که متعلق به  این کار به ضرر بردگان و سرفهایی تمام می. شخص بهاي آن اموال را به نرخ کامل بازار بپردازد

موقوفۀ کلیسا بمراتب دشوارتر از آزادي بردگان و سرفهایی بود کلیسا بودند، و گاهی آزادي این قبیل افراد در امالك 

با اینهمه، کلیسا با نهی مردم از به بردگی گرفتن . که در امالك خصوصی و حکومتی به کار اشتغال داشتند

.مسیحیان، هنگامی که مسیحیت به سرعت تمام در حال گسترش بود، بتدریج تجارت برده را محدود کرد

کم کم ثابت شد که تولید فردي، به حکم انگیزة . شی از تحول اقتصادي بود نه معلول پیشرفت اخالقیزوال بردگی نا

بندگی ادامه یافت و . تر و بی دردسرتر از تولید بر اثر فشار جسمانی است اکتساب مال و جلب سود، بمراتب پرمنفعت

) سرف( serfاما به مرور زمان این لغت بدل به رفت و هم دربارة سرف،  ، هم در مورد غالم به کار می servusواژة 

شد که امروزه آدم فرومایه  villainبه مرور زمان بدل به ) شد که به سرفها اطالق می( villeinشد، همچنانکه واژة 

کسی که نان مردم قرون وسطی را تهیه . گردید) برده( slaveمبدل به  slavدهد، و لغت  و ناکس و شریر معنی می

  .رف بود نه بردهکرد س می
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سرف – 2

االجارة  مادام که سرف مال. سرف واقعی در تکه زمینی متعلق به یک خاوند یا بارون به کار کشاورزي اشتغال داشت

پرداخت، تا زنده بود زمین را در اجاره داشت و جان و مالش در  سالیانه را جنسی، نقدي، یا از طریق انجام کار می

توانست سرف را از زمین خود بیرون کند، و چون  کرد، می هر وقت مالک اراده می. شد مقابل متجاوزین حراست می

در فرانسه ممکن بود که سرف را جدا . شد مرد، زمین فقط با اجاره و رضایت خاوند به اطفال وي واگذار می سرف می

سرف را به دو نفر مالک گاهی . فروخت) دالر امروزي 400در حدود (شیلینگ  40از زمین به مبلغ تقریباً 

. گماشت که گاهی براي این و گاهی براي آن کار کند فروخت، به عبارت دیگر او را به خدمت دو نفر مختلف می می

در . توانست با تسلیم زمین و کلیۀ مایملکش به خاوند، یا صاحب تیول، از قید عقد فئودال برهد در فرانسه سرف می

وم بود، و سرفهاي متواري قرون وسطی را با همان حدتی دوباره اسیر انگلستان وي از این حق نقل مکان محر

  .کردند که بردگان متواري قرون جدید را می

طبق رسوم فئودالی، دیون سرف نسبت به مالک زمین وي متعدد و متنوع بود، بدان حد که به یادآوردن تمام این 

مبلغ : پرداخت، از این قرار ع مالیات نقدي میسرف همه ساله سه نو) 1. دیون نیاز به مقداري تیزهوشی دارد

االجاره؛ عوارضی  مختصري به عنوان مالیات سرانه به خزانۀ حکومت، به وسیلۀ بارون؛ مبلغ قلیلی به عنوان مال

سرف همه ساله ) 2. کرد که مالک سالیانه، یا چندین بار در عرض سال، از سرف مطالبه می» تاي«دلبخواه موسوم به 

در عرض سال وي مکلف بود ) 3. کرد حصول و اغنام خویش را که معموال یک عشر بود به مالک تسلیم میسهمی از م

شد که طبق آن کشاورزان  اي محسوب می چندین روز براي خاوند بیگاري کند؛ این بیگاري میراث اقتصادهاي دیرینه

ها، زهکشی مردابها، احداث سیل  تان بیشهمشترکاً دینی را که نسبت به جامعه یا پادشاه خود داشتند، با قطع درخ

برخی از خاوندان در اکثر فصول سال هر هفته سه روز، و هنگام جمع آوري . کردند بندها، و حفر مجاري آب ادا می

توانستند سرفها را بیش از  مواقع ضروري اربابان می. خواستند خرمن یا شخم چهار یا پنج روزه، از سرف بیگاري می

این نوع تعهد بیگاري در هر . بگمارند، و در برابر این زحمات اضافی فقط به آنها غذاي مجانی بدهند اینها به کار

پختن نان، درست کردن  سرف مکلف بود که براي آرد گندم، ) 4.شد خانواري فقط شامل حال یکی از افراد ذکور می

ند استفاده کند و در هر مورد مبلغ آبجو، و کشیدن شیرة انگور خویش از آسیا، تنور، خمره، یا چرخشت خاو

سرف براي برخورداري از حق ماهیگیري و شکار در قلمرو خاوند، یا چرانیدن اغنام خویش در ) 5. مختصري بپردازد

بایست در دیوان اعیانی مطرح شود، و سرف مکلف بود  کلیۀ دعاوي حقوقی وي می) 6. پرداخت مرتع وي، اجرتی می

وي موظف بود که هنگام وقوع جنگ براي خدمت نظام به لشگر ) 7. مبلغی تأدیه کند که به نسبت اهمیت مرافعه

همچنین موقعی ) 9. شد، از سرف متوقع بودند که مبلغی به منظور فدیه بپردازد اگر بارون اسیر می) 8. بارون درآید

وي براي ) 10. وي بفرستدیافت، سرف مجبور بود تحفۀ چشمگیري نزد  که فرزند خاوند به درجۀ شهسواري ارتقا می

وي تا دو هفته بعد از ) 11. داد برد باجی به بارون می کلیۀ محصوالتی که به قصد فروش به بازار یا بازار مکاره می

در بسیاري از موارد، وي مجبور ) 12. اینکه خاوند وي آبجو یا شرابش را بفروشد، حق فروش آبجو یا شراب نداشت

داد، بنابر قاعدة  نی شراب از خاوند خویش بخرد؛ و اگر در سر موعد این کار را انجام نمیبود که همه ساله مقدار معی

اي چهار گالنی شراب بر سقف خانۀ  آنگاه خاوند باید پیمانه«، )به استناد مجموعۀ قوانین روستاي خاوندي(مرسوم 

، و اگر به طرف باال جاري شد، هیچ آرامش بریزد، اگر شراب به پایین سرازیر شد، مستأجر باید قیمتش را بپردازد

کرد یا به فرا گرفتن تحصیالت عالی وا  چنانکه سرف یکی از فرزندان خود را وقف کلیسا می) 13» .نخواهد پرداخت

در ) 14. رفت اي بود، زیرا به این نحو یک نفر کارگر از قلمرو روستاي خاوندي بیرون می داشت، مستوجب جریمه می
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کردند که تعلق به روستاي خاوندي نداشت، وي ملزم به پرداخت  فالش با کسی وصلت میصورتی که سرف یا اط

داد؛  مالیاتی مخصوص و کسب اجازة خاوند بود، زیرا در آن صورت خاوند تمام یا برخی از اطفال سرف را از دست می

در مواردي معدود ) 15. وددر بسیاري از امالك خاوندي هر گونه وصلتی مستلزم کسب اجازه و پرداخت مبلغی پول ب

حق شب «توانست نسبت به عروس سرف خود مدعی  شود که به موجب آن خاوند می نیز می» حق اربابی«صحبت از 

یافت با پرداخت مبلغی به خاوند عروس خود را از این تعهد  شود، لکن تقریباً در تمام موارد سرف اجازه می» زفاف

اي از امالك انگلستان،  در پاره. ل تا قرن هجدهم در باواریا به جا ماندبه این شک» حق شب زفاف«رسم . برهاند

در بعضی از امالك . گشت اي ملزم می شد از طرف خاوند به پرداخت جریمه کشاورزي که دخترش مرتکب گناه می

ک تعلق شد، تمام دارایی وي یا بخشی از آن به خاوند مل اسپانیایی اگر زن کشاورزي محکوم به ارتکاب زنا می

ماند، خانه و زمین  گذشت و هنگام مرگ فرزندي از وي در محل اقامتش باقی نمی اگر کشاورز در می) 16. گرفت می

اگر وارث کشاورز دختري بود که همسر اختیار نکرده . شد به حکم حق و سنت قدیمی فئودال دوباره از آن خاوند می

به هر حال، . اشت که با مردي مقیم همان ملک وصلت کندبود، وي فقط در صورتی حق حفظ زمین و اعیانی را د

گرفت، به این معنی که خاوند حق داشت  هنگام مرگ یک مستأجر سرف، به خاوند یک نوع مالیات بر ارث تعلق می

در بعضی موارد کشیش محل . از ماترك متوفا یک سر حیوان، یک پارچه از اثاث خانه، یا تن پوشی را متصرف شود

شد  در فرانسه این قبیل مالیاتهاي مرگ هنگامی اخذ می. نظیر آن را داشت» سهم االرث«فتن یک نوع نیز حق گر

در برخی از روستاهاي خاوندي، بویژه ) 17. مرد بی آنکه وارثی از او در محل اقامتش به جا مانده باشد که سرف می

لیانه و مالیات بر ارث را به متصدي امور دفاع آنهایی که تعلق به مقامات روحانی داشتند، سرف موظف بود مالیات سا

.آورد از آن کلیسا بود یک عشر محصولی که کشاورز سالیانه از زمین به دست می. ملک تسلیم کند

کردند، غیر ممکن  از اینهمه عوارض و باجهاي گوناگون، که هرگز یک خانواده را مجبور به پرداخت تمامی آنها نمی

اند که در اواخر دوران قرون وسطی یک سرف در آلمان  تخمین زده. دات یک سرف پی برداست به میزان تمامی تعه

قدرت عرف، که در رژیمهاي . کرد معموال دو سوم محصول خود را به عناوینی که ذکر شد به صاحب تیول تسلیم می

دي، با وجود افزایش کشاورزي خیلی اهمیت داشت، به نفع سرف تمام شد، به این معنی که در طی چندین قرن متما

بسیاري از قیود یا تعهداتی که به . میزان تولید و کاهش اعتبار پول رایج، تعهدات جنسی و نقدي سرف ثابت ماند

حکم فرض یا قانون بر ذمۀ طبقۀ سرف بود، بر اثر مرور زمان، مقاومت مؤثر، یا گذشت اربابان، آسانتر شد یا بمرور از 

باجهایی . روزي طبقۀ سرف قرون وسطی راه اغراق سپرده باشند دارد که دربارة تیره به طور کلی، احتمال. بین رفت

بایستی نقداً به مالک بپردازد، و مالیاتهایی که وي  االجاره اي بود که می شد بیشتر در برابر مال که از سرف گرفته می

ید در مقام قیاس کلیۀ این مالیاتها، به شا. داد براي انجام خدمات عمومی و تأسیسات عام المنفعه بود به اجتماع می

نسبت عواید سرف، بمراتب کمتر از مقدار مالیاتهایی باشد که امروز ما از درآمد خود به حکومت فدرال، حکومت 

یک کشاورز معمولی قرن دوازدهم وضعش به مراتب از یک نفر پرولتر . پردازیم محلی، شهرستان، و آموزشگاه می

آوگوستوس بهتر بود، و المحاله به قدر بعضی از کشاورزان مستأجر کشورهاي عهد جدید از رومی دوران زمامداري 

کند؛ وي در روستاي  می  دانست که از دسترنج دیگران سوءاستفاده بارون خودش را آدمی نمی. رفاه برخوردار بود

ن سیزدهم کشاورزان به خود تا قر. کرد، و بندرت صاحب ثروت هنگفتی بود خویش با فعالیت تمام انجام وظیفه می

اي را  مرد، و صاحب کودکی نیز نبود، عده اگر همسر وي می. نگریستند خاوند با احترام و اغلب با دلبستگی تمام می

کردند تا مبادا بدون وارثی بمیرد و روستاي  فرستادند و او را تشویق به ازدواج مجدد می به نمایندگی نزد وي می

فئودالیسم مانند اکثر سیستمهاي اقتصادي و سیاسی . زعه بر سر جانشینی ویران شودخاوندي در نتیجۀ یک منا
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  کلبۀ .تاریخ جهان، مجبور بود براي رفع نیازمندیهاي زمان و مکان و طبیعت آدمی به طرزي که ضرورت داشت درآید

تا قبل . پوشاندند ت با توفال میزارع از چوبی بیدوام ساخته شده بود که معموال روي آن را با کاه و علف و بعضی اوقا

قاعدتاً هنگامی که یکی از این . از هیچ گونه تشکیالتی براي خاموش کردن حریق خبري نبوده است 1250از سال 

اجاقی داشت که . ها داراي یک اطاق یا حداکثر دو اطاق بود بیشتر خانه. رفت ها آتش می گرفت، بکلی از بین می کلبه

ند؛ یک تنور، الوکی براي خمیرگیري، میز و چند نیمکت، گنجه، تعدادي بشقاب، ظروف سوزاند در آن هیمه می

در نزدیکی تنور، روي زمین، . آشپزي، چندین سه پایه براي روي آتش، آبکش، و گل میخی براي آویختن کوزه داشت

وي همگی به طور درهم و  تشک بزرگی بود انباشته از پر یا کاه که بر روي آن خود زارع، همسر، کودکان، و میهمان

زنان، تا آنجا که اوضاع و احوال اجازه . خوکها و طیور اختیاردار خانه بودند. شدند خفتند و مقتالبال گرم می برهم می

طبق . داشتند، لکن براي کشاورزان پر مشغله نظافت اسباب مزاحمت بود داد، محوطۀ خانه را تمیز نگاه می می

نزدیکی . داد، زیرا در مقابل بوي عفونت آنها تاب شکیبایی نداشت فها را به دوزخ راه نمیهاي رایج، شیطان سر افسانه

اي  اي براي اسب و گاوان بود، و شاید در آن جا کندو و محوطه کلبۀ کشاورز انباري قرار گرفته بود که ضمناً طویله

د که تمام حیوانات و اعضاي دوپاي خانواده در اي بو در جوار انبار، تل زباله. براي نگاهداري ماکیانها نیز وجود داشت

ها و متعلقات آنها ابزار کار کشاورزي و صناعت خانگی قرار  در حول و حوش این کلبه. افزودن بر آن سهیم بودند

.کرد اي وظیفه داشت که محوطه را از لوث وجود موشها پاك کند، و سگی از همگی مراقبت می گربه. گرفته بود

کرد، کمربندي  اي از چرم یا پشم و شلواري به پا می عدتاً زیرپوشی از پارچه یا پوست و نیم تنهکشاورز، که قا

کرد که آن قدرها با دهقان امروزي فرانسه  پوشید و هیکل تنومندي پیدا می بست و کفشهاي بلند با چکمه می می

صور کنیم، بلکه بر عکس باید او را اشتباه است که کشاورز قرون وسطی را آدم مظلوم و افسرده ت. تفاوت نداشت

قهرمان بردبار و نیرومند گاو آهن بدانیم ـ انسانی که مثل هر کس به برکت تکبري پنهانی، ولو هر قدر هم غیر 

زایید و از آنجا که  کرد؛ به عالوه، می همسرش نیز مثل خود وي از بام تا شام سخت کار می. ورزید معقول، پایداري می

حد (هاي پالگیوس، راهب فرقۀ فرانسیسیان  با اینهمه، در نوشته. ه حکم دارایی را داشتند، پرزا بودکودکان در مزرع

جستند تا مبادا صاحب اوالد شوند،  اغلب از زنان خود دوري می«خوانیم که چگونه برخی از کشاورزان  ، می)1330

خوراك زارع پرمایه و گوارا بود و عبارت » .کنند ترسیدند که نتوانند تعداد زیادي از آنها را بزرگ چه به علت فقر می

کنند از اینکه وي مجبور  شد از لبنیات، تخم مرغ، سبزیجات، و گوشت، لکن تاریخنویسان اصیل اظهار تأسف می می

جست، لکن هیچ گونه  در فعالیتهاي اجتماعی دهکده شرکت می. بود نان سیاه یا به عبارت دیگر گندم خالص بخورد

وي قادر به خواندن نبود؛ وجود یک سرف باسواد توهینی به مقام خاوند بیسوادش محسوب . نگی نداشتعالیق فره

حرکات و سکناتش . وي جاهل بر همه چیز بود مگر کشاورزي، و تازه در آن رشته نیز استادي کامل نداشت. شد می

جبور بود براي صیانت نفس حیوان در این دوران پرآشوب تاریخ اروپا، وي م. خشن و زمخت و شاید ناهنجار بود

حرص وي از تنگدستی، قساوتش از ترس، و خشونتش به علت سرکوبی . آمد خوبی باشد، و از عهدة این مهم نیز برمی

کردند، وي رکن اصلی کلیسا بود، لکن به  آدم نامهذبی بود، به سبب آنکه با وي مثل دهاتی بی ادبی رفتار می. بود

پالگیوس کشاورز این عهد را به تقلب در پرداخت عشریۀ کلیسا و اهمال در . شت تا به دیانتخرافات بیشتر اعتقاد دا

شاکی بود از اینکه سرف ) در قرن سیزدهم(گوتیه دو کوئنسی . کند رعایت مراسم ایام متبرکه و روزه متهم می

سرف » .ش قایل نیستترسد که یک گوسفند، و براي احکام کلیساي مقدس یک پشیز ارز همان قدر از خدا می«

کرد، اما هنگام کار در مزرعه یا در خانه آدم کم حرفی بود؛  گاهگاهی شوخ طبعی زمخت و ناهنجارش گل می

توانست نیروي خود را به  جدي بود، و آن قدر گرفتار مشقت و کارهاي روزمره بود که دیگر نمی  کرد، بددهنی نمی
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به بوالهوسیهاي . ا وجود اعتقادش به خرافات، وي آدم واقعبینی بودب. پرچانگی یا اوهام و خیاالت واهی صرف کند

دانست که اگر فصلی خشکسالی شود، وي و همۀ  می. بیرحمانۀ آسمان آشنایی داشت و از حتمی بودن مرگ آگاه بود

شصت بار قحطی مردم را در فرانسه به خاك  1100و  970در خالل سالهاي . کودکانش از گرسنگی خواهند مرد

. را فراموش کند 1125و  1086توانست خاطرة شوم قحطیهاي  هیچ زارعی نمی» انگلستان شادکام«در . الك افکنده

کشند و از گوشتش تغذیه  دید کشاورزان قحطیزده اسب خود را می اسقف تریر، در قرن دوازدهم، از اینکه می

نهاد و سرانجام هر کمدي را  مایش زندگی میسیل و طاعون و زلزله قدم به عرصۀ ن. کرد کنند احساس انزجار می می

.کرد بدل به یک تراژدي می

  اجتماع ده – 3

در اطراف قصر اعیانی، تقریباً از پنجاه تا پانصد تن کشاورز، اعم از سرف، نیمه آزاد، و آزاد مرد مقیم بودند که اینها به 

قاعدتاً دهکده . کردند یان حصار قلعه زندگی میهایی دور از هم، بلکه نزدیک به یکدیگر در م علت ایمنی نه در کلبه

گماشت و همگی فقط در  بیشتر مأموران ده را خود بارون به کار می. بخشی ازیک یا چند پارچه روستاي خاوندي بود

کردند تا میان آنها و خاوند واسطه  لکن زارعین یک نفر را به سمت دهبان یا ضابط انتخاب می. برابر وي مسئول بودند

هر چند یک بار، در موعد معین، همه در محوطۀ بازار جمع . د و کارهاي کشاورزي آنها را با یکدیگر هماهنگ کندباش

شد باقیمانده بود، با یکدیگر  شدند تا آنچه را که از داد و ستد در این اقتصادي که صرفاً شامل ملک اربابی می می

هاي  پارچه  کرد، از گوشت مورد نیاز خود را خود تهیه میخانوادة روستایی ده سبزیجات و مقداري . معاوضه کنند

آهنگر دهکده . آورد بافت، و قسمت اعظم لباسهاي خویش را خود فراهم می کتانی و یا پشمی مورد نیاز را خود می

رزان، رنگ  قصارها،. ساخت ها و اثاثۀ خانه، و چرخ ساز، گاریها را می ابزار آهنی، دباغ کاالهاي چرمی، درودگر کلبه

کردند یا موقتاً براي عرضه داشتن امتعه  بنایان، سراجان، پینه دوزها، صابونپزها، و نظایر آنها یا در خود ده زندگی می

نهادند؛ در تهیۀ گوشت و نان، یکی که شغل رسمیش قصابی یا نانوایی بود با کشاورز و  و حرفۀ خویش رو به ده می

  . کرد کدبانو رقابت می

قاعدتاً در انگلستان و فرانسۀ قرن یازدهم زمین زراعتی روستاي . داد فئودال را کشاورزي تشکیل مینه دهم اقتصاد 

یک بخش اختصاص به گندم یا چاودار داشت؛ بخش دوم : کردند خاوندي را همه ساله به سه بخش تقسیم می

ه را به چند قطعۀ یک منحصر به کاشت جو معمولی یا جو دوسر بود، و بخش سوم مخصوص آیش هر بخش یا مزرع

مأمورین . از چمن شخم نخورده بود» هایی باریکه«کردند که حد فاصل یکی با دیگري  ایکري یا نیم ایکري تقسیم می

کردند که،  گذاشتند و او را مکلف می ده به هر کدام از کشاورزان به تفاوت چند پارچه از این اراضی مزروع را وا می

تماع مقرر شده بود، بنوبت هر قطعه زمینی را آیش دهد و جاي کاشت محصول را اي که از طرف اج طبق برنامه

شخم زدن، صاف کردن زمین، کاشتن بذر، عمل آوردن، و برداشتن محصول تمامی مزرعه به اشتراك . عوض کند

چهار مزرعۀ  گذاشتند در سه یا معموال چند تکه زمینی که در اختیار یک زارع می. گرفت مساعی عموم افراد انجام می

کشاورزي . اي برگیرد مختلف پراکنده بود تا آنکه وي بتواند از زمینهایی که از لحاظ بارآوري یکسان نبود سهم عادالنه

عالوه بر این تکه . تعاونی شاید بازماندة یک نوع مرام اشتراکی بدوي بود که آثار مختصري از آن به جا مانده است

» چمن«ها، زمین عمومی، یا  ود، وي حین انجام تعهدات فئودال حق داشت در بیشهزمینهایی که در اختیار کشاورز ب

و معموال، در حول و حوش کلبۀ خود، براي . آوري علوفه بپردازد اربابی به قطع درختها، چرانیدن گلۀ خویش، و جمع

.یک باغچه و پرورش گل به قدر کافی زمین در اختیار داشت
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ون وسطی ابداً قابل قیاس با اصول کشاورزي عهد نویسندة رومی، لوکیوس علم کشاورزي سرزمین مسیحی قر

ها را در خود  هاي غالت و سایر زباله ته ماندة ساقه. النهرین یا اسپانیاي مسلمان نبود کولومال، یا روش کشاورزي بین

خاکهاي آمیخته به گچ و  سوزاندند تا هم کودي براي زمین باشد و هم حشرات و علفهاي هرز از بین بروند؛ مزارع می

هیچ گونه کود مصنوعی وجود نداشت، و گرانی وسایل حمل و نقل مصرف کود . آهک خود یک نوع کود ناقصی بودند

اسقف اعظم روان فضوالت اصطبلهاي خویش را، به جاي فرستادن به مزارعش در دویل . کرد حیوانی را محدود می

گذاشتند تا گاو آهن یا شن کش  کشاورزان پشیز خود را روي هم می. تریخ سن می واقع در جوار شهر، به رودخانۀ 

تا قرن یازدهم گاو نر حیوان بارکش بود، چه خوراکش بمراتب از . زمین صاف کنی براي مصرف عمومی خویش بخرند

د سال لکن در حدو. کردند شد، از گوشتش استفادة زیادي در تغذیه می شد و وقتی فرتوت می اسب ارزانتر تمام می

توانست بدون خطر خفه شدن بار  میالدي یراقسازان یوغ محکمتري اختراع کردند که به کمک آن اسب می 1000

در . به وسیلۀ این یوغ و مالبند، اسب قادر بود در عرض یک روز سه الی چهار برابر گاو نر زمین را شخم بزند. بکشد

ه این طریق در طول قرن یازدهم اسب بیش از پیش ب. آب و هواي معتدل مرطوب، سرعت شخم زدن اهمیت داشت

آسیاب، که مدتهاي مدید . و جنگ داشت از دست داد جانشین گاو نر شد و مقام شامخی را که براي سفر، شکار، 

  . مورد استفادة مسلمانان مشرق زمین بود، نزدیک به پایان قرن دوازدهم در اروپاي باختري رواج یافت

خدمت «ا در روزهاي یکشنبه و ایام متبرکه سبک کرد، زیرا حکم داد که در چنین روزهایی کلیسا بار مشقت زارع ر

دانند چه روزي یکشنبه است و در  گاوهاي ما می«گفتند که  کشاورزان می. در زمرة گناهان است» غیر دینی کردن

اس فراغت یافته بود، به نغمه در این قبیل ایام، کشاورز بعد آنکه از اجراي مراسم قد» .آن روز کار نخواهند کرد

آورد، بار دشوار موعظه و مزرعه را  شد و در میان قهقهۀ خندة خشنی که از ته دل برمی سرایی و پایکوبی مشغول می

داستانهاي رکیکی که دربارة زنان ساخته بودند با . آبجو ارزان بود، و زبان آزاد و دشنام گو. سپرد به فراموشی می

افراد با یکدیگر، و آحاد یک ده با آحاد ده دیگر، . شد حترام انگیز قدیسان دین با هم آمیخته میاساطیر ترس آور و ا

جنگ خروس و انداختن سگان به جان . جستند در مسابقات خشن و فوتبال، هاکی، کشتی، و پرتاب وزنه شرکت می

بستند و آن دو را چماق به  را میمانندي چشمان دو نفر  گاومیش رونق فراوان گرفت؛ هنگامی که در محوطۀ دایره

بعضی اوقات شامگاهان . رسید کردند سرور و خندة حاضران به اوج شدت می دست پی کشتن غاز یا خوکی روانه می

. کردند نوشی و بازیهایی که مخصوص داخل خانه بود خود را سرگرم می رفتند و با باده کشاورزان به خانۀ یکدیگر می

ساخت، و از آنجا که شمع کاالیی  اي معابر را روشن نمی گذراندند زیرا هیچ وسیله خانه میاما معموال شبها را در 

در شبهاي دراز زمستان افراد خانواده وجود گله را در . رفتند شد، به بستر می گرانقیمت بود، همینکه هوا تاریک می

.کردند گرمتر می شمردند، زیرا به برکت حرارت حیوانات، خود را اندکی داخل کلبه مغتنم می

به این نحو کشاورزان اروپایی به کمک تالشی سخت و جرئتی خاموش، نه به اتکا ابتکارات و مهارتهاي ناشی از 

این جماعت به زهکشی . اربابان، سربازان، کشیشان، و پادشاهانشان را فراهم ساختند  هاي صحیح، خوراك خود، انگیزه

ها مشغول شدند؛ قلمرو  ها، و ساختن خانه ها، و مجاري آب، کشیدن جاده بیشهمردابها، ایجاد سیل بندها، پاك کردن 

. اروپاي عهد جدید پرداختۀ دست آنان است. کشاورزي را وسعت دادند، و در نبرد میان جنگل و انسان پیروز شدند

نج کمر شکن و دلسرد توانیم قرنها مرارت و ر دوزیم نمی اکنون که ما به این پرچینهاي منظم و مزارع مرتب نظر می

هاي اقتصادي  اي را که مواد خام این طبیعت دست و دل باز و در عین حال بیزار را در هم کوبیده و بر آن پایه کننده

بارآوري مقرون به شکیبایی . در آن مبارزه زنان نیز شرکت داشتند. زندگی ما را بنا نهاده است در پشت آن ببینیم

چند صباحی رهبانان مثل هر کس دیگر شجاعانه سینه سپر کردند، . مسلم کردآنها بود که تسخیر زمین را 
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ها استوار ساختند، از میان هرج و مرج اقتصاد به وجود  هاي خود را همچون پاسگاههاي مقدمی در دل بیغوله صومعه

نگل غیر مسکون، و در آغاز قرون وسطی قسمت اعظم خاك اروپا غیر مزروع، ج. آوردند، و در بیابانها دهکده ساختند

شاید اگر تمامی وقایع و . در پایان این دوره، سپاه تمدن سراسر قاره را در اختیار خویش داشت. بیمصرف بود

کشمکشهاي این دوران را بدقت در نظرآوریم، به این نتیجه برسیم که این عظیمترین نبرد، عالیترین پیروزي، و 

  .پراهمیت ترین کامیابی عصر ایمان بود

خاوند – 4

کنند که فقط توانایی ادارة اشیا را  در هر سیستم اقتصادي مردانی که توانایی ادارة مردم را دارند مردمی را اداره می

کرد خاوند بود، که در التینی او را دومینوس، در فرانسه سنیور،  در اروپاي فئودال آن که افراد را اداره می. دارند

خاوند معموال سه وظیفه . خواندند و در انگلیسی لرد می) ارباب(، در آلمانی هر )هاهمان سینور یا مهتر در میان رومی(

اول آنکه زمینهاي خویش و ساکنین آن را با نیروي لشکري خود حراست کند؛ دوم آنکه کشاورزي، صنعت، و : داشت

. ا پادشاه خویش قیام کندبازرگانی را در این زمینها متشکل سازد؛ سوم آنکه به هنگام جنگ به خدمت سرور متبوع ی

در اقتصادي که بر اثر قرنها کوچ، تجاوز، غارت، و جنگ تکه پاره شده و به صورت ابتدایی درآمده بود، جامعه فقط در 

توانستند به  آنهایی که می. صورتی مجال بقا داشت که از استقالل محلی و خواربار و سپاهیان کافی برخوردار باشد

مالکیت و ادارة زمین منبع ثروت و قدرت گشت و . بپردازند خاوندان طبیعی زمین شدندتدارك دفاع و کشاورزي 

  .عصر مالکین اشرافی آغاز شد که مقدر بود تا ظهور انقالب صنعتی ادامه یابد

سرف یا واسال از لحاظ اقتصادي و نظامی در مقابل خاوند : اصل اساسی فئودالیسم عبارت بود از تعهدهاي متقابل

. تر خویش، و او هم بنوبت در برابر پادشاه ود، و به همین نحو خاوند در برابر سرور متبوع یا خاوند عالیرتبهمتعهد ب

همچنین برعکس، پادشاه در برابر سرور متبوع، و وي در مقابل خاوند، و خاوند در برابر واسال و سرف تعهد اقتصادي 

داد، و  دادند زمین را مادام العمر به آنها اجاره می انجام میخاوند در برابر خدماتی که سرفهاي وي . و نظامی داشت

داد که از تنورها،  خاوند در مقابل مبلغ ناچیزي به آنها اجاره می. داري تقریباً حکم مالکیت را داشت این اجاره

دیون بسیاري که  وي با قبول مبلغ مختصري پول نقد، از. ها، و مزارع وي استفاده کنند چرخشتها، آسیابها، آبها، بیشه

. سپرد کرد و سایر بدهیها را به طاق نسیان مرور زمان می فقط به وسیلۀ انجام کار ادا کردنی بود صرف نظر می

شد، خاوند او را به حال خودش  شد و قدرت کار نداشت، یا ضعف پیري بر او عارض می هنگامی که سرف بیمار می

در ایام جشن و عید ممکن است درهاي خانۀ خود را به روي مستمندان . ردک کرد، بلکه قاعدتاً از او توجه می رها نمی

ها، کانالها، و  کار حفظ و مرمت پلها، جاده. نشستند سیر کند بگشاید و شکم همۀ افرادي را که بر سر سفرة وي می

انجام امور مختلف  پیدا کردن بازار براي مازاد محصوالت ملک، و نفرات براي. یافت داد وستد زیر نظر وي تمشیت می

براي اصالح نژاد و پرورش دام معموال . گرفت آن، و پول براي خرید کاالهاي ضروري به دست خاوند صورت می

  هاي زبدة داد که براي تخمکشی از نرینه خرید، و به سرفهاي خود اجازه می چهارپایان اصیل از خارج ملک خود می

اي از عقوبت، یک سرف را بزند، و در بعضی از جاها یا  دون هیچ واهمهتوانست، ب خاوند می. خود وي استفاده کنند

اش در این بود که جلو خشونت خود را بگیرد، چه کشتن سرف به  تحت اوضاع و احوال معینی او را بکشد؛ لکن صرفه

د، و از خاوند در قلمرو خویش عالوه بر اختیارات نظامی، از قدرت قضایی نیز برخوردار بو. شد ضررش تمام می

برد، اما، با آنکه مأمور اجراي وي  گرفت سود هنگفتی می هایی که به ناحق در دادگاه روستاي خاوندي می جریمه

از آنجا که سرف . ترسانید، اغلب کارکنان و متصدیان دادگاه خود سرفها بودند اغلب اوقات افراد را در این دادگاه می
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توان چنین  ل دیوانها مبلغی به عنوان تاوان به خاوند بپردازد، ظاهراً میحاضر بود براي معافیت از خدمت در این قبی

هر سرفی که مایل بود . استنباط کرد که روش ناقص دادخواهی این گونه دادگاهها آن قدرها هم ظالمانه نبوده است

ي جرئت چنین ا خواست بگوید، و پاره توانست در دادگاه روستاي خاوندي هر چه دل تنگش می و جرئت داشت، می

کاري را داشتند این دادگاهها بتدریج و به طور غیر عمدي کمک به پیدایش آزادیهایی کرد که سرفداري را منسوخ 

.نمود

در آن صورت وي یکی را به . توانست در آن واحد صاحب بیش از یک روستاي خاوندي یا ملک باشد خاوند فئودال می

یا به عبارت دیگر به تمامی روستاهاي خاوندي وي » قلمرو«ه تمامی کرد که ب خود انتخاب می» پیشکار«عنوان 

کرد و به اتفاق اهل و عیالش از روستایی به روستایی دیگر  سرکشی، و براي هر آبادي یک نفر ناظر یا مباشر معین می

احب ممکن بود خاوند در هر یک از امالك خویش ص. رفت تا محصوالت هر آبادي را در همانجا مصرف کند می

، کاخ استوار )کاستروم، کاستلوم(تکامل قلعۀ حصاردار لژیونهاي رومی   قصر یا دژ فئودال، که دنبالۀ. قصري باشد

خارجیترین . شد اشراف رومی، و قلعه یا بورگ امراي آلمانی بود، بیشتر براي ایمنی و کمتر جهت آسایش ساخته می

کرد؛ خاکی که بر اثر حفر  قی که دور تا دور دژ را احاطه میوسیلۀ حفاظ آن عبارت بود از خاکریزي عمیق یا خند

کردند و با بستن این  داد که تیرهاي مربعی را در آن فرو می اي را تشکیل می شد پشته این خندق دور قلعه ریخته می

ه آن را بر روي خندق پلی زنجیري از چوب قرار داشت ک. ساختند اي می تیرها به یکدیگر نردة محکم به هم پیوسته

شد که در عظیم  آهنی متحرکی می  هاي آهنی یا پنجرة این پل منتهی به دروازه. با قطعات آهن محکم ساخته بودند

در داخل این دیوار، اصطبلها، آشپزخانه، انبارها، حیاطهاي سرطویله، نانوایی، . کرد دیوار قلعه را محافظت می

هنگام جنگ . شدند داشتند که قاعدتاً همۀ آنها از چوب ساخته می رختشویخانه، نمازخانه، و منازل خدمتکاران قرار

در مرکز قلعه . شدند عموم مستأجرین روستاي خاوندي با گله و اموال منقول خود در این محوطه جمع می

در اکثر موارد، این خانه به صورت برج مربع شکل عظیمی بود که آن . مستحکمترین بنا یعنی خانۀ ارباب قرار داشت

هاي اربابی چوب جاي خود را به سنگ داده  تا قرن دوازدهم در ساختمان این قبیل خانه. شد یز از چوب ساخته مین

طبقۀ پایین این بنا عبارت بود از یک انبار و زندان؛ باالي . بود و شکل برج نیز مدور شده بود تا براي دفاع آسانتر باشد

اختمان این قبیل برجها بود که در خالل قرون یازدهم و دوازدهم دژها از س. کردند اش زندگی می آن خاوند و خانواده

و قصرهاي استوار انگلستان، آلمان، و فرانسه پدید آمد و سنگهاي غیر قابل تسخیر این دژها بود که شالودة قدرت 

.داد نظامی خاوند را علیه مستأجرین و پادشاه تشکیل می

معموال روي . هاي آن معدود و کوچک بودند و بندرت شیشه داشتند هداخل برج اربابی تاریک و محدود، و پنجر

داخل بنا را با . شد پوشانید که مانع از باران و نور زیاد می هایی می ها را پارچه، کاغذ روغنی، کرکره و شبکه پنجره

هر . اق بیشتر نداشتدر اکثر موارد، هر کدام از طبقات سه گانۀ این برج یک اط. کردند شمعها یا مشعلهایی روشن می

نردبان یا درهایی که به محاذات کف اطاق تعبیه شده بود، یا به وسیلۀ پلکهانهایی مارپیچ، به سایر   طبقه به وسیلۀ

شد، و  در طبقۀ دوم، تاالر اصلی بنا قرار داشت که در آنجا دیوان عدل خاوندي تشکیل می. شد طبقات متصل می

قاعدتاً در این قبیل تاالرها در یک انتها سکو یا . حل غذا خوري، نشیمن، و خوابگاه بودبراي اکثر افراد خانوادة خاوند م

دیگران . کردند اي باالتر از کف زمین قرار داشت که بر روي آن خاوند، خانوادة وي، و میهمانانش غذا صرف می صفه

مکتهایی در دو طرف تاالر قرار پرداختند که آنها را در مواقع ضروري جلو نی در روي میزهایی به صرف غذا می

. دادند هنگام خفتن، تشکهایی را روي زمین تاالر یا در دو طرف بر روي تختخوابهاي چوبی کوتاهی قرار می. دادند می

دیوارها را سفید یا به . هایی حایل بود خوابیدند، منتها میان تختخوابها پرده همگی اهل خانه در همین یک اطاق می
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ها یا دیوار کوبها  ساختند، و قاعدتاً با آویختن پرده کردند و با پرچم، اسلحه، و زره مزین می گ میرنگهاي مختلف رن

هاي نباتات یا بوریا  کف اطاق را با کاشی یا سنگ، و روي آن را با شاخه. شدند مانع از جریان باد به درون اطاق می

زانیدن هیمه در آن یک نوع حرارت مرکزي تعبیه در وسط اطاق یک بخاري قرار داشت که با سو. کردند مفروش می

که در سقف » فانوس«دود از وسط بادگیر یا . تا اواخر قرون وسطی هیچ نوع دودکش وجود نداشت. نمودند می

باز » آفتابگیر«در عقب صفه یا سکوي برآمده دري قرار داشت که به یک غرفۀ . رفت ساخته شده بود بیرون می

اثاث این غرفه بمراتب . لمیدند کردند و در آفتاب می ، خانواده، و میهمان وي استراحت میدر اینجا خاوند. شد می

  .کرد و یک بخاري و یک تختخواب تجملی داشت یک پارچه قالی کف آن را مفروش می. راحت تر بود

طرحهاي هندسی؛  کرد معموال از حریر ملون که مزین بود به اشکال گلها یا اي به تن می خاوند روستاي خاوندي جبه

پوشید و شلواري  شد در صورت لزوم آن را روي سر نیز انداخت؛ زیر جامه می افکند گشاد که می شنلی بر دوش می

کوتاه و تنگ، جورابهایی که تا ران وي را می پوشانید، و کفشهاي درازي که نوکهاي آن مثل دماغۀ کشتی برگشته 

در طول . آویخت ه کمر داشت و زیوري مانند صلیب از گردن میکرد؛ معموال شمشیر و خنجري ب بود به پا می

نخستین جنگ صلیبی، اشراف اروپایی براي آنکه شهسوار جوشن پوشیده و کاله خود بر سر را از دیگري تشخیص 

هاي شخصی، لباسهاي خادمان و همراهان،  دهند، از شیوة رایج میان مسلمانان تقلید کردند، به این معنی که جامه

از . ها، و اسباب و لوازم خویش را با نشانهاي مخصوص خانوادگی یا آرمهاي ویژة اعیانی منقوش نمودند مها، زرهپرچ

هاي نجبا زبان محرمانۀ خاصی پدید آمد که فقط شهسواران و کسانی که کارشان نظارت در  این پس میان خانواده

با وجود تمام این تزیینات، خاوند آدم  .فهمیدند میرا  بخشیدن نشانها و آرمهاي خانوادگی نجبا و شجرة آنها بود آن

کرد تا از وجود هر  خاست و اول به باالي برج خویش صعود می وي سپیده دمان از خواب برمی. بیکار و طفیلی نبود

جست؛  پرداخت، شاید در مراسم قداس شرکت می شتایی میگونه خطر آینده آگاه باشد، به شتاب تمام به صرف نا

اي از  کرد؛ خودش در پاره بامداد صرف، و در عملیات گوناگون روستاي خاوندي نظارت می 9ناشتایی را در ساعت 

کرد؛  امور شخصاً شرکت داشت؛ فرامین روزانه را به پیشکار، آبدارباشی، مهتر، و سایر خدمتگزاران خویش ابالغ می

» شام«اش به صرف  داد و در ساعت پنج بعد از ظهر، به اتفاق آنها، با خانواده م رهگذر و میهمانان را بار میمرد

بعضی از روزها به سبب رفتن به شکار، و بندرت به . رفت بعدازظهر به بستر می 9نشست؛ و معموال در ساعت  می

اکثر اوقات میهمانی . خورد ریان عادي کار بر هم میمناسبت تشکیل تورنوا، و گاهگاهی هم بر اثر وقوع جنگ، این ج

.شد داد، و میان وي و میهمانانش تحف فراوانی رد و بدل می می

کرد، خدمتکاران را  زایید و بزرگ می اطفال متعدد می. زن خاوند نیز تقریباً همان اندازه سرگرم کار بود که شوهرش

کرد؛ مراقب نانوایی، آشپزخانه، و رختشویخانه بود؛ و در امر تهیۀ  یامر و نهی م) گاهی با نواختن مشت به گوش آنها(

کره و پنیر، درست کردن آبجو، قورمه کردن گوشت براي زمستان، و صنایع عمدة خانگی مثل بافندگی، دوزندگی، 

به  اگر شوهرش. کرد، نظارت داشت ریسندگی، نساجی، و قالبدوزي، که قسمت اعظم لباسهاي خانواده را تهیه می

رفت که بتواند حوایج مالی شوهر را  رفت، تمشیت امور نظامی و اقتصادي ملک بر عهدة او بود، و انتظار می جنگ می

گرفتند، وي ناگزیر بود که از دسترنج سرفهاي خاوند یا  اگر شوهرش را به اسارت می. هنگام مبارزه برطرف کند

اگر شوهرش بدون داشتن پسري فوت . شوهر را فراهم سازدفروش زیورها و جواهرات خویش فدیۀ الزم براي رهایی 

ملک شود؛ لکن در چنین صورتی قرار بر این ) بانو(او ممکن بود مقام خاوندي را به ارث برد و دومینا یا دام   کرد، می

ابل بود که بزودي بار دیگر شوهر اختیار کند تا سرورش بتواند به تمشیت امور ملک بپردازد یا آبادي را در مق

معموال جمع بودن این شرایط در شخص واحدي انتخاب کدبانو را در پیدا .تجاوزات بیگانگان حفظ و حراست کند
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اي  اي باشد، و در مقابل هر ضربه توانست شیرزن یا دیو پتیاره در خلوت اندرون قلعه می. کرد کردن همسر محدود می

هاي حریر گشاد و  فراغت اندام نیرومند خود را در جبه در ساعات. خورد یکی به او بخوراند که از دست شوهر می

دادند، و جواهراتی  هایی ظریف زینت می پاها و سرش را کفشها و مقنعه. پوشانید اي از خز داشت می بلندي که حاشیه

اي بود که هر یک از شعراي این عهد را به جذبۀ عشق یا شور  کرد ـ اینهمه مجموعه درخشنده را زیور تن می

.داشت سرایی وا میغزل

پسران طبقۀ . هاي علمی عصر تفاوت داشت کودکان او از تعلیم و تربیتی برخوردار بودند که کامال با درسهاي حوزه

. شد در بسیاري از موارد هیچ اقدامی براي باسواد کردن آنها نمی. فرستادند اشراف را بندرت به مدارس عمومی می

گذاشتند که در برابر مبلغ ناچیزي خود را در اختیار افراد ذي نفع قرار  انی وا میسواد را قاعدتاً به منشیان و دبیر

دوگکلن، یکی از محترمترین رجال . گرفتند اغلب شهسواران فئودال معلومات عقالنی را به باد تمسخر می. دادند می

با دشوارترین هواها شجاعانه  فنون جنگ را پیش خود آموخت، و به خود تعلیم داد که چگونه  گري، کلیۀ عهد شوالیه

مقابله کند، لکن هرگز رنج خواندن و نوشتن را بر خود هموار نکرد؛ فقط در ایتالیا و امپراطوري بیزانس بود که اشراف 

رسید، به جاي  پسر بچۀ یک خانوادة شهسواري معموال چون به سن هفت می. یک سنت ادبی را مداومت دادند

در محیط جدید . اي خدمت کند بچه فرستادند تا در آنجا به عنوان غالم اشرافی دیگري میمدرسه او را به یک خانوادة 

شاید . آموخت بازي و جنگ را می وي اطاعت، انضباط، طرز لباس پوشیدن، نظامات اخالقی شهسواري، و فنون نیزه

چشم و تمرین، انواع و اقسام  دختران خانواده، از راه. داد کشیش محل نیز به وي طرز محاسبه و کوره سوادي یاد می

از جمله وظایف این دوشیزگان آن بود که میهمانان را توجه کنند و وقتی . گرفتند هنرهاي ظریفه یا مفید را فرا می

آوردند،  در چنین مواقعی جوشن از تن وي بیرون می. گشت از وي مراقبت نمایند اي برمی شهسوار از نبرد یا مسابقه

کردند، و با  دیدند، تن پوشهاي کتان و لباسهاي فاخر و عطر برایش حاضر می تدارك می وسایل استحمام برایش

دوشیزگان، بر عکس پسران، . ایستادند فروتنی و وقاري که حاصل سالها تربیت بود در سر سفره به خدمتش می

بازان  ویان، و شعبدهگ خواندن و نوشتن یاد می گرفتند و قسمت اعظم شنوندگان و حضار مجالس غزلسرایان، حماسه

  . دادند، و خود موضوع مهم قطعات منثور و منظوم رمانتیک عهد خود بودند را تشکیل می

شد که در برابر  واسال به کسی اطالق می. شد اغلب اوقات، خانوادة بارون شامل بعضی از واسالها یا مالزمان نیز می

دید یا امتیاز چشمگیري  وي احسان عظیمی می خدمت لشکري، مالزم بودن با خاوند، یا حمایت سیاسی، از

گرفت، که قاعدتاً عبارت بود از یک پارچه زمین با کلیۀ سرفهاي کشاورز آن؛ در این قبیل موارد، حق تمتع از  می

فردي که نیرومندتر یا متکبرتر از آن بود که . زمین و اعیانی از آن واسال بود، و مالکیت همه چیز از آن خاوند بود

رف خدمت کند، و در عین حال محدودتر از آنکه بتواند خودش را از نظر نظامی محفوظ بدارد، با یک بارون مثل س

زد، دستهاي خود را بر روي  کرد؛ به این معنی که سر برهنه و بدون اسلحه در برابر وي زانو می فئودال بیعت می

ضمناً حقوق وي به عنوان یک فرد آزادمرد (د کر آن خاوند اعالم می» بندة «نهاد، و خود را  دستهاي خاوند می

خورد که تا جان در  اي که یادگار قدیسان بود یا به کتاب مقدس سوگند می ، و به اشیاي متبرکه)ماند محفوظ می

داشت، و به  به وي ارزانی می تیولیبوسید،  کرد، می خاوند وي را از زمین بلند می. بدن دارد به خاوند وفادار بماند

از آن لحظه به بعد، ارباب ملزم بود که جان و مال . بخشید این مرحمت نی، عصا، زوبین، یا دستکشی به وي می  نشانۀ

طبق نظریۀ . واسال خود را حفظ کند، دوست وفادار وي باشد، و در صورت لزوم به او کمک مالی و حقوقی برساند

از قانونگذاران قرون وسطی، بارون حق نداشت به واسال خود اهانت کند، و زن یا دخترش را بفریبد؛ و اگر  یکی
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و معنی این حرکت آن بود که رعیت خود را از » دستکش خود را به زمین اندازد«توانست  کرد، واسال می چنین می

.نان تیول خود را نگاه داردقید سوگند وفاداري یا بیعت آزاد کرده است، لکن حق دارد که همچ

توانست بخشی از زمین خود را به یکی که حاضر بود فرمان او را گردن نهد واگذارد؛ در این صورت رعیت  واسال می

شد که واسال در برابر خاوند اصلی  تر در مقابل موالي فرعی خویش صاحب همان حقوق و تعهداتی می کم اهمیت 

داشت » بیعت ساده«واحد صاحب تیول چند خاوند باشد؛ در این صورت با هر کدام توانست در آن  یک نفر می. داشت

و میزان خدماتش در مقابل هر یک از آنها محدود بود، اما فقط با یک ساالر بیعت تام و تمام داشت و نسبت به او در 

لو آنکه بسیار نیرومند و خود خاوند نیز، و. ماند و گاه جنگ و صلح به خدمتش کمر بسته داشت همه حال وفادار می

عالیجاه بود، ممکن بود به علت داشتن اموال یا امتیازات خاصی در بیعت خاوند دیگري باشد، یا حتی، به سبب قبول 

در این روابط بغرنج، میان . همۀ خاوندها واسال پادشاه بودند. تیولی از رعیت خاوند دیگري، واسال او محسوب شود

یک نفر در مقابل دیگري موظف بود که تعهداتی نظامی انجام دهد و . ظامی بود نه اقتصاديآقا و نوکر، پیوند اصلی ن

دارایی فقط پاداش شخص در برابر این . طبق تعهدهاي خود رفتار کند، یا نظیر این تعهدات را از طرف متوقع باشد

آن اخالقاً اشخاص به یک سلسله  از لحاظ نظري، فئودالیسم عبارت از سیستم باعظمتی بود که به موجب. تعهدها بود

اي مشحون از خطر، افراد به اتکاي تار در هم تنیده و بغرنجی از  ورزیدند، و در جامعه اعمال متقابل مبادرت می

  .تعهدات، حراست، و وفادراي دوجانبه با هم متحد شده بودند

کلیساي فئودال – 5

دادند و  هر چند بسیاري از رهبانان خودشان تن به کار می. گاهی خاوند روستاي خاوندي یک اسقف یا رئیس دیر بود

هاي قلمرو اسقف یا رئیس شریک بودند، با اینهمه مؤسسات روحانی  بسیاري از دیرها و کلیساهاي جامع در عشریه

بزرگ به کمک اضافی احتیاج داشتند، و این کمک اغلب از کیسۀ فتوت پادشاهان و اشراف به صورت هدایاي ارضی 

هنگامی که این هدایا متراکم شد، کلیسا بزرگترین مالك اروپا و . شد می از عواید فئودال تأمین مییا سه

دیر مشهور فولدا پانزده هزار دستگاه ویال، و دیر سن گال دو هزار سرف . ارجمندترین سرور سروران فئودال شد

، و رؤساي دیرها مناصب خود را از دست اسقفهاي اعظم، اسقفها. آلکوین در تور خاوند بیست هزار سرف بود. داشت

شدند، سکه به  کردند، صاحب عناوینی مانند دوك و کنت می گرفتند، مانند دیگر واسالها با وي بیعت می پادشاه می

کردند، و تمشیت امور کشاورزي و تدارك نظامی را که از  زدند، بر محاکم کلیسایی و اسقفی ریاست می نام خود می

دیدند که جوشن بر  در آلمان و فرانسه، مردم بارها اسقفان و رؤساي دیرها را می. شدند د متعهد میوظایف فئودال بو

از اینکه  1257ریچارد، ملقب به ارل آو کورنوال، پادشاه انگلستان، در . تن و زوبین به دست پی کار خود روانند

کلیسا، که به این طریق در تار به هم  .نیست شاکی بود» اسقفانی جنگجو و آتشین مزاج«انگلستان صاحب چنین 

تنیدة تعهدات و وظایف فئودالی گرفتار شده بود، نه تنها خود را دستگاه روحانی دید، بلکه متوجه شد که به بنیادي 

داراییهاي دنیوي و حقوق و تعهدات فئودال کلیسا در ایجاد تضییق . اقتصادي، سیاسی، و نظامی نیز بدل شده است

اي براي بدعتگذاران، و منشئی جهت اختالفات شدید میان  سیحی مایۀ بدنامی روحانیت، بهانهبراي مؤمنین م

  .فئودالیسم کلیسا را ملوك الطوایفی کرد. امپراطوران و پاپها شد

  

www.IrPDF.com



٢٢۴٣

  شاه – 6

درست به همان نحو که در قرن دوازدهم کلیسا سازمانی بود فئودال و داراي سلسله مراتبی از تعهدات خدمت و 

شد، رژیم فئودال دنیوي  متقابل که مورد تصویب اسقفان و زیر نظر سرور سرورانی چون شخص پاپ اداره می حمایت

نیز براي تکمیل دستگاه خویش نیازمند وجود سروري بود فوق تمام واسالها، مهتري که بر عموم سروران غیر روحانی 

اي  نظري، شاه فرمانبردار خدا بود، و سلطنت عطیهاز لحاظ . به عبارت دیگر، وجود پادشاه ضرورت داشت. حاکم باشد

شد، یعنی خداوند به شخص شاه رخصت فرمانروایی داده بود، به همین سبب سلطنت با تصویب  االهی محسوب می

اما در عمل، پادشاه بر اثر جنگ یا به اتکاي حق موروث یا به انتخاب مردم بر مسند خویش . گرفت حق صورت می

ی مانند شارلمانی، اوتو اول، ویلیام فاتح، فیلیپ اوگوست، لویی نهم، فردریک دوم، و فیلیپ زیبا کسان. زد تکیه می

قدرت موروث خویش را به ضرب شمشیر یا خصال بازو توسعه بخشیدند، اما پادشاهان فئودال اروپا قاعدتاً بیشتر 

دشاهان مردمانی بودند منتخب و مورد نظر این قبیل پا. نمایندة واسالهاي خود بودند تا فرمانروا بر رعایاي خویش

اعاظم روحانی و اعیان عالیرتبۀ ملک؛ اختیارات مستقیم آنها محدود بود به امالك و قلمرو فئودال یا روستاهاي 

کردند که حافظ جان و مال آنها بود، نه با  خاوندي آنها؛ در دیگر نقاط مملکت سرفها و واسالها با خاوندي بیعت می

به علت دوري مسافت و کمی قواي لشکري خود قدرت حفظ و حراست مواضع مقدم پراکندة مملکت  پادشاهی که

.مملکت طبق شیوة فئودالیسم فقط عبارت بود از ملک یا امالك شخصی پادشاه. خویش را نداشت

اطوري، موجبات در گل این عدم تمرکز اختیارات به منتها درجۀ شدت رسید، زیرا امراي کارولنژي، بر اثر تقسیم امپر

علل دیگر این تجزیه آن بود که اسقفان امرا را تابع دستگاه روحانیت گردانیدند، و . تضعیف خود را فراهم کردند

در این فئودالیسمی که صورت کمال به خود . تهاجم اقوام نورس به شدت تمام شیرازة امور فرانسه را از هم گسیخت

مقام وي یکی دو درجه فوق امرا، دوکها، . در میان امراي متعدد پیدا کرد العقدي را گرفته بود، پادشاه حکم واسطۀ

بود؛ یعنی بارونی فئودال که عوایدش منحصر به » اعیان ملک«لکن در عمل، وي درست مانند . مارکیها، و کنتها بود

کند و در جنگ و اراضی خودش بود، و ناگزیر بود براي گذران زندگی از یک کاخ سلطنتی به کاخی دیگر نقل مکان 

توانستند بیش از چهل  صلح متکی به کمک نظامی یا خدمات سیاسی رعایاي تیول ثروتمندي باشد که بندرت می

. روز از سال را مسلح به خدمت پادشاه حاضر باشند، و مابقی ایام سال را به توطئه براي خلع وي مشغول بودند

مت، ملک پس ملک به افراد نیرومند بخشیده بود، به طوري که شهریار فرانسه، به منظور جلب کمک یا در برابر خد

. شد در قرون دهم و یازدهم قلمرو پادشاه به قدري کوچک شده بود که دیگر برتري وي بر واسالهایش میسر نمی

که هنگامی که این قبیل واسالها امالك خود را موروثی کردند و به تأسیس قواي تأمینیه و دادگاهها اقدام کردند و س

وي صالحیت دخالت در مرافعات قضایی اراضی تیول . به نام خود زدند، پادشاه دیگر قدرت جلوگیري از آنها را نداشت

توانست عمال یا  پادشاه نمی. آوردند را فاقد بود، مگر در موارد دعاوي مهم که اصحاب دعوي به شخص وي پناه می

توانست آزادي این قبیل افراد را که  یاي تیول گسیل دارد؛ نمیتحصیلداران مالیاتی خود را به قلمرو این قبیل رعا

در رژیم فئودال فرض آن بود که پادشاه فرانسه مالک کلیۀ . مستقال مایل به عقد صلح یا اعالم جنگ بودند سلب کند

شناسند؛ لکن عمال وي فقط یک مالك بزرگ بود؛  زمینهاي خاوندانی است که خود وي را شهریار خویش می

اما همان  .رسید رتی نداشت که بزرگترین مالکان باشد، و هرگز تمامی زمینهاي وي به پاي امالك کلیسایی نمیضرو

طور که عجز پادشاهان در حراست مملکتشان موجبات پیدایش فئودالیسم را فراهم ساخته بود، به همان روال، 

آنها در ایجاد یک حکومت متحدالشکل براي  ناتوانی خاوندان فئودال در حفظ آرامش میان خودشان، یا عدم کفایت

شور و حمیتی که براي لشکرکشی و . یک جامعۀ بازرگانی توسعه یابنده، سبب تضعیف بارونها و تقویت پادشاهان شد
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جنگهاي . کشورگشایی به وجود آمده بود اشراف فئودال اروپا را گرفتار جنگهاي خصوصی و مبارزات عمومی کرد

بعضی از آنها که . جنگهاي گلها، و باالخره جنگهاي مذهبی همۀ خون اشراف را مکیدصلیبی، جنگ صدساله، 

کردند و مردم را به  تهیدست و متمرد شده بودند بدل به بارونهاي دزدي شدند که به طیب خاطر آبادیها را تاراج می

شود که حافظ نظم در تمامی  کرد که یک قدرت ثابت و متحدي پیدا روي در آزادي ایجاب می زیاده. رساندند قتل می

بازرگانی و صنعت سبب ایجاد طبقۀ توسعه یابندة ثروتمندي خارج از حیطۀ نفوذ و تبعیت بارون . مملکت باشد

بازرگانان، که با باجها و ناامنی حمل و نقل در قلمرو اربابان فئودال مخالف بودند، خواستار تأسیس یک . فئودال شد

پادشاه به حمایت این طبقه و جانبداري از . فرمانروایی و قوانین خصوصی شود حکومت مرکزي شدند تا جانشین

شهرهاي نوبنیادي که رو به توسعه بود قیام کرد، و بازرگانان بودجۀ الزم براي تأیید گسترش اقتدار وي را فراهم 

. نگریستند و فریادرس می اي از خاوندها دیده بودند به پادشاه به چشم نجاتبخش کردند، و همۀ آنها که ستم و صدمه

با اینهمه، پاپها اغلب اوقات با پادشاهان . عالمان روحانی نیز معموال رعایاي تیول پادشاه و نسبت به او وفادار بودند

پادشاهان . دیدند کردند و معامله با پادشاه را بمراتب آسانتر از مشتی اشراف پراکنده و نیمه متمرد می ستیزه می

ه، برخوردار از حمایت این نیروهاي متنوع، به جاي آنکه جانشینی خود را به انتخاب اشراف و انگلستان و فرانس

بزرگان واگذارند، با نهادن تاج بر سر فرزند یا برادر خویش قبل از مرگ، حق سلطنت را موروثی کردند، و مردم شیوة 

بهبود وسایل ارتباطی و رواج روزافزون پول  .البدل هرج و مرج ملوك الطوایفی بود پذیرفتند سلطنت موروث را که نعم

طبقۀ باالن . اخذ مالیات مرتبی را ممکن ساخت، و با عواید فزایندة پادشاه، تدارك لشکرهاي عظیمتري میسر شد

قانونگذاران حامی دستگاه سلطنت شد و، با نفوذ تمرکزبخش قوانین روم که احیا شده بود، بنیاد حکومت پادشاهی را 

، به تأیید و تصویب قانونگذاران، تمامی رعایاي مملکت تابع حوزة صالحیت قضایی شهریار 1250تا سال . تقویت کرد

در پایان . کردند نه به خاوند خود شده بودند؛ و در این تاریخ عموم فرانسویان نسبت به پادشاه سوگند وفاداري یاد می

ط اعیان خویش، بلکه خود دستگاه پاپی را نیز قرن سیزدهم فیلیپ زیبا چنان قدرتی به هم زده بود که نه فق

.توانست مطیع گرداند می

پادشاهان فرانسه، در برابر سلب اختیارات اعیان براي سکه زدن و تشکیل دادگاه و اعالم جنگ خصوصی، با تفویض 

یا دربار  واسالهاي بزرگ کوریارژي. عناوین و امتیازاتی در دربار سلطنتی، از شدت و خشونت این تحول کاستند

پادشاه را تشکیل دادند و، به جاي آمر و فرمانروا بودن، از درباریان شهریار شدند؛ تشریفات رسمی کاخ اربابی بدل به 

پسران و دختران طبقۀ اشراف را به عنوان . آیین دقیق پرتجملی براي حضور در بارگاه، سرسفره، و خوابگاه شاهی شد

خانوادة . شدند داشتند، و آنها به دقایق آداب درباري آشنا می ملکه گسیل می غالم بچه و ندیمه به خدمت پادشاه و

اوج این تشریفات تاجگذاري پادشاه فرانسه در رنس، و . سلطنتی بدل به آموزشگاهی براي اشراف فرانسه شد

خیره کننده و  در این مواقع تمام زبدگان قوم با زیورهاي  تاجگذاري امپراطور آلمان در آخن یا فرانکفورت بود؛

کلیسا تمام شعایر اسرارآمیز و پرحشمت خود را در تقدیس شاهی که . آمدند هاي فاخر پرشکوهی گرد می جامه

اي االهی شد، و هیچ  به این نحو بود که قدرت شهریار عطیه. برد خواست تکیه بر اریکۀ سلطنت زند به کار می می

خاوندان فئودال رو به دربار . اضر بود او را زندیقی گستاخ خواندکس را دیگر جرئت انکار آن نماند، مگر کسی که ح

شاهی نهادند که آنها را مطیع خود کرده بود، و کلیسا سلطنت را حقی االهی دانست و آن را به پادشاهانی واگذار 

  .شکستند کرد که قدرت و رهبري دستگاه روحانیت را در اروپا در هم می
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III  - قانون فئودال  

فئودال، یعنی در دستگاهی که قضات و مجریان حقوق مدنی قاعدتاً مردمی باسواد بودند، اغلب عرف و قانون در رژیم 

شد که سنت معمول  آمد، از ریش سفیدان اجتماع استفسار می هنگامی که پاي قانون یا مجازت به میان می. یکی بود

شخص بارون یا پادشاه . ماع مهمترین منشأ حقوق بودبنابراین، خود اجت. در دوران جوانی آنها از چه قرار بوده است

آمد که در  شدند، و اگر وي در صدد برمی ممکن بود اوامري صادر کند، لکن این اوامر قوانین جامعه محسوب نمی

موضوع احقاق حق یا مجازات زیادتر از تصویب عرف مقرر کند، عموماً با مقاومتی منفی یا علنی حکمش را بی اثر 

فرانسۀ جنوبی صاحب قوانین مدونی بود که از حکومت روم به میراث برده بود؛ فرانسۀ شمالی، که . ندگذاشت می

بیشتر جنبۀ فئودال داشت، قسمت اعظم قوانین فرانکها را حفظ کرده بود؛ هنگامی که در قرن سیزدهم این قوانین 

هاي حقوقی به منظور سازش  اقسام افسانه نیز به صورت مدون درآمد، تغییر آنها بیش از پیش دشوار شد و انواع و

  .آنها با واقعیات رواج یافت

: شناخت این قانون سه نوع تصرف ارضی را به رسمیت می. در رژیم فئودال قانون دارایی چیز بغرنج و بیمانندي بود

سال خود تیول یا تمتع از زمین و اعیانی که ارباب در اختیار وا) 2ملک طلق و مالکیت بی قید و شرط؛ ) 1

اجاره، که در آن صورت زمین و اعیانی، به شرط عوارض و دیون فئودال، ) 3شد؛  گذاشت اما مالکیت محسوب نمی می

در رژیم فئودال، از لحاظ نظري، فقط پادشاه از مالکیت مطلق برخوردار بود، حتی . شد به سرف یا مستأجر واگذار می

تملک خاوند هم کامال انفرادي . شد شروط و معلق به خدمت میعالیجاهترین اشراف یک مستأجر بود که تصرفش م

توانست مانع از فروش آن زمینها  هر فرزندي حق تملک موروثی در زمینهاي آبا و اجداد خویش را داشت و می. نبود

قوق این رسم اولویت فرزند ارشد، که در ح. رسید قاعدتاً تمامی دارایی خاوند بعد از مرگ به پسر ارشدش می. شود

روم یا اقوام بربري کامال بیسابقه بود، به موجب مقتضیات فئودال مقرون به صرفه و صالح گردید، زیرا حراست نظامی 

پسران کهتر را تشویق . کرد و تمشیت اقتصادي ملک اربابی را به کسی که بظاهر بالغترین افراد خانواده بود واگذار می

حقوق فئودال، با . سرزمینها به تحصیل امالك جدیدي مشغول شوندکردند که رخت سفر بربندند و در دیگر  می

گذاشت و مجازات نقض حقوق  وجود محدودیتهایی که براي حقوق تملک قایل شده بود، چنان حرمتی به دارایی می

ت داش یک قانون نامۀ ژرمنی مقرر می. رسید مالکیت را چنان شدید معین کرده بود که هیچ قانونی به گرد پایش نمی

باید شکمش را درید و امعا و «که اگر شخصی پوست یکی از درختان بیدي را که حافظ سیل بندي بود بکند، 

، به موجب 1454؛ حتی تا سال »احشاي وي را بیرون کشید و به دور زخمی بست که بر درخت وارد آورده است

بایست او را  داشت، می را از جایش برمیفرمانی در وستفالی، اگر کسی دانسته و بعمد عالمت مرز ملک همسایۀ خود 

اي که قبال  کردند که سرش از خاك بیرون بماند، و آنگاه باید به کمک گاوهاي نر و عده به طوري در زمین دفن می

توانست خود را به هر نحو  آدم متخلفی که در خاك مدفون شده بود می«زدند؛  اند زمین را شخم می هرگز شخم نزده

شد که، به  جریان دادرسی در حقوق فئودال اغلب تبعیت از قوانین بربري بود، و سعی می» .که برهاندممکن از آن مهل

شهرهاي «به کلیساها، بازارها، و . جاي انتقام خصوصی، کوششهاي پیشین دربارة اجراي مجازاتهاي عمومی ادامه یابد

شد که تا رسیدن مأموران حکومت و  این امر سبب می. حق متحصن شدن و بست نشستن افراد تفویض شد» پناه

دادگاههاي خاوندي به مرافعات . مداخلۀ قانون، اشخاص در مقابل انتقام خصوصی از امنیتی موقتی برخوردار باشند

اي  منازعات میان خاوند و واسال یا دو خاوند به هیئت منصفه. کرد میان دو مستأجر یا مستأجر و خاوند رسیدگی می

اینها عبارت از افرادي بودند، دست کم از نظر مقام، همسنگ یکدیگر . شد واگذار می» قۀ اعیاناعاظم طب«متشکل از 
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. رساندند و وابسته به همان تیولی که شاکی به آن تعلق داشت؛ و همگی در یکی از تاالرهاي اربابی حضور به هم می

در سلک روحانیون بودند، و حال آنکه کردند که  محاکم اسقفی یا دیرها به دعاوي و مرافعات افرادي رسیدگی می

. عالیترین درجۀ استیناف خاص یک محکمۀ سلطنتی بود مرکب از اعاظم ملک و گاهی هم زیر نظر خود پادشاه

در . داشتند دادگاههاي خاوندي هم مدعی و هم مدعی علیه هر دو را تا هنگام اعالم رأي محکمه در زندان نگاه می

کردند که به شرط اثبات گناه یا  باخت، وي را محکوم به همان مجازاتی می فعه میکلیۀ محاکم اگر مدعی در مرا

  . در تمام دادگاهها ارتشا متداول بود. شد قصور دامنگیر مدعی علیه می

برخی از بدعتگذاران را در کامبره وادار  1215در حدود سال . در دوران فئودالی دادرسی از طریق اوردالی ادامه یافت

به این معنی که آهن داغ را با بدن آنها آشنا ساختند، و مدعی بودند که اگر گناهکار [آهن داغ کردند  به آزمایش

؛ ظاهراً چون این عده از آتش مصون نمانده بودند، آنها را به پاي تل ]نباشند، آتش گزندي به آنها نخواهد رسانید

از این افراد چون به گناهان خود اقرار کرد،  منقول است که یکی. اي رهبري کردند تا در آتش بسوزانند هیمه

جراحتش فوراً التیام یافت و هیچ اثري از سوختگی بر روي دستش به جا نماند، و به همین سبب بر او رحم کردند و 

در طول قرن دوازدهم، بر اثر ترقی حکمت و رغبت مجدد مردم به تحصیل حقوق رومی، این قبیل . او را نسوزاندند

وادار  1216را در ) 1215(پاپ اینوکنتیوس سوم چهارمین شوراي التران . بتدریج مکروه شد» ي االهیاوردالیها«

هنري سوم این ممنوعیت را اقتباس و وارد قانون انگلستان . را بکلی ممنوع کند» آزمایشات«کرد تا اجراي این قبیل 

در آلمان دادرسی از طریق اوردالی تا ). 1231(فردریک دوم آن را وارد قانون نامۀ سلطنت ناپل کرد ). 1219(کرد 

ساووناروال، یکی از روحانیون اصالح طلب ایتالیایی، را در فلورانس به جرم زندقه  1498قرن چهاردهم پایدار ماند؛ در 

مجبور به رفتن در میان آتش کردند؛ در ضمن محاکمۀ زنان ساحره در قرن شانزدهم این آزمایشات بار دیگر احیا 

علت آن . یوة فئودالیسم رسم قدیمی اقوام ژرمن را که دادرسی از راه جنگ تن به تن و مبارزه بود تشویق کردش. شد

البدلی براي انتقام  شمردند و تا حدي آن را نعم بود که این روش را براي اثبات بیگناهی روش تقریباً معقولی می

نها این رسم را منسوخ کردند، نورمانها از نو به رواج آن در بریتانیا، بعد از آنکه آنگلوساکسو. دانستند خصوصی می

شهسواري به نام  1127در . پرداختند، و دادرسی از راه مبارزه تا قرن نوزدهم در قوانین مدون انگلستان باقی ماند

رد، و ، متهم ک)نازنین(» لوبون«هرمان شهسوار دیگري موسوم به گاي را به توطئه در قتل شارل فالندري، ملقب به 

. چون گاي چنین عملی را انکار کرد، هرمان او را به مبارزه طلبید تا برائت ساحت خویش را با پیروزي مسلم سازد

چندین ساعت آن دو گرم پیکار بودند، تا آنکه هر دو بی سالح از اسب به زیر افتادند و از شمشیربازي به کشتی 

. خویش، بیضۀ گاي را از بدن جدا کرد، و گاي در دم جان سپرد سرانجام هرمان، در اثبات اتهام. گرفتن رو نهادند

شاید به واسطۀ این گونه وحشیگریهاي شرم آور بود که عرف دوران فئودالی موانع و محدودیتهاي فراوانی در راه حق 

ش باور براي آنکه تهمت زننده بتواند از چنین حقی برخوردار شود، الزم بود که شکایت. جنگ تن به تن ایجاد کرد

توانست با ارائۀ دلیل یا شاهدي بیگناهی خود را ثابت کند، حق داشت از جنگ  تازه اگر مدعی علیه می. کردنی باشد

توانست یک آزادمرد را به مبارزه دعوت کند، به همین نحو یک جذامی از  یک سرف نمی. تن به تن خودداري ورزد

توانست فقط  هر کس می به طور کلی، . حاللزاده محروم بود حق جنگ با آدم سالم، و یک حرامزاده از حق جنگ با

ها به دادگاه حق  قوانین بعضی جامعه. شخصی را به مبارزه بطلبد که از لحاظ درجه و مرتبه همطراز با خود وي باشد

خاص زنان، افراد طبقۀ روحانی، و اش. داد که اگر مقتضی دانست، هر گونه جنگ تن به تن حقوقی را ممنوع کند می

، یعنی افرادي را که در »قهرمانان«معلول و مفلوج از شرکت در این گونه مبارزات محروم بودند، اما حق داشتند 

از قرن دهم به این . کردند، را به نمایندگی خویش اجیر کنند مبارزة تن به تن ورزیده بودند و از این طریق ارتزاق می
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از آنجا که . زدند خوریم که حتی به جاي مردانی تندرست شمشیر می طرف، ضمن حوادث تاریخی، به پهلوانانی برمی

سازد، لذا بدیهی بود که هویت افراد مبارز دخالتی در  مردم اعتقاد داشتند که خداوند بیگناهی مظلوم را آشکار می

ن کشاکش اي از امالك را که بر سر آ اصل موضوع ندارد؛ اوتو اول موضوع عفاف دختر خویش، و حق جانشینی پاره

در قرن سیزدهم آلفونسو دهم پادشاه کاستیل، که دربارة . بود، به نتیجۀ مبارزة دو تن از این قبیل قهرمانان احاله کرد

گاهی یکی دو تن . رواج حقوق روم در قلمرو خویش مردد بود، اخذ تصمیم را موکول به چنین مبارزة تن به تن کرد

داشتند تا اگر کشمکشهاي سیاسی موکول  دربار پادشاهان کشورها گسیل می از این قهرمانان را همراه فرستادگان به

این قبیل قهرمانان هنوز در مراسم تاجگذاري پادشاهان  1821تا سال . به نتیجۀ مبارزات تن به تن شود، در نمانند

وادث قرون گذشته به در این روزگار دیگر قهرمان مبارز موجودي بود بدیع که یادگاري از ح. شدند انگلستان دیده می

دستکش خود را بر روي «لکن در قرون وسطی چنین آدمی هنگام تاجگذاري یک پادشاه معموال . رفت شمار می

داشت که حاضر به مبارزة با هر کسی است که منکر حق االهی سلطنت  انداخت و با صدایی رسا اعالم می زمین می

در حال » بورژوازي«طبقۀ . از راه جنگ تن به تن را بی اعتبار کرداستفاده از وجود قهرمانان مبارز دادرسی » .باشد

رشد آن را از قوانین اجتماعی خود حذف کرد؛ در اروپاي جنوبی، در قرن سیزدهم، حقوق رومی جانشین آن شد؛ 

راسر ؛ فردریک دوم آن را در س)1215(کلیسا بارها آن را تقبیح نمود؛ اینوکنتیوس سوم آن را مطلقاً ممنوع شمرد 

؛ و فیلیپ )1260(قلمرو ناپل تحریم کرد؛ لویی نهم آن را در مناطقی که مستقیماً زیر فرمان داشت منسوخ دانست 

شد  دوئل بیشتر از حق کهنسال انتقام خصوصی ناشی می. این رسم را از تمامی کشور فرانسه برانداخت) 1303(زیبا 

.گرفت رت میتا مبارزاتی که براي اثبات حق میان اصحاب دعوي صو

افراد را معموال براي محاکمه به . جریمه انواع و اقسام بیشمار داشت. اي سخت بود مجازاتهاي فئودال به طرز وحشیانه

لکن هنگامی که زندان آکنده از حشرات موذي، موش، و مار بود، محبوس . انداختند، نه به عنوان مجازات زندان می

کردند، یا دست و پا یا سر   شدند در کند می مردانی را که مجرم شناخته میزنان و . شدن خود حکم شکنجه را داشت

گرداندند تا مردم ریشخندشان کنند، یا اغذیه به  گذاشتند، یا آنها را در معابر می آنها را از الي چوب بیرون می

گویی کردن پشت سر در مورد جرایم کوچک، براي تنبیه زنان سلیطه، و بد. طرفشان بیندازند یا سنگسارشان کنند

بستند و چهار پایه را، که به اهرم بلندي وصل بود،  دیگران، مجرمین را روي چهارپایۀ مخصوصی به حالت نشسته می

کردند که مثل بردگان مأمور پاروزدن  مجرمین پوست کلفتر را محکوم می. کردند در آب رودخانه یا استخري فرو می

دادند و آنها را نیم عریان به نیمکتهایی که در  اي بخور و نمیري به آنها میدر کشتیها باشند، به این معنی که غذ

هر . کردند آن قدر پارو بزنند تا بکلی از پا در آیند بستند و مجبورشان می طبقۀ زیرین کشتی قرار داشت به زنجیر می

لۀ آهنی مجازات متعارفی محسوب زدن با تازیانه یا می. زدند اش می ورزید بشدت تازیانه مجرمی از این امر تخلف می

ممکن بود گوشت بدن و گاهی صورت مجرم را با حرفی که نشانۀ جرم بود داغ بزنند؛ در مورد ارتکاب به . شد می

دستها . قطع اعضاي بدن امري عادي بود. کردند زندقه و سوگند به دروغ، گاه زبان مجرمین را با آهن داغ سوراخ می

ویلیام فاتح، . آوردند بریدند، و چشمهاي مجرم را از حدقه بیرون می گوشها یا بینی را می کردند، یا پاها را قطع می

هیچ کس را براي هیچ گونه بزهکاري نکشند و بر دار نکنند، بلکه به «براي جلوگیري از ارتکاب جرایم، دستور داد که 

د تا آنکه هر قسمتی از بدنش که به جا هایش را ببرن جایش چشمهایش را از کاسه درآورند و دستها و پاها و بیضه

حقوق . در فئودالیسم شکنجه آن قدرها معمول نبود» .اي از بزهکاري و شرارت وي براي همگان باشد ماند شاهد زنده

گاهی مجازات دزدي یا قتل تبعید مجرم، و بیشتر اوقات . رومی و قوانین کلیسایی آن را در قرن سیزدهم احیا کرد

حیوانی را هم که . کردند شدند زنده زنده دفن می زنانی را که مرتکب قتل نفس می. ختن بر دار بودگردن زدن یا آوی
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آموخت، لکن دادگاههاي کلیسایی  مسیحیت به مردم ترحم می. کردند شد زنده به گور می مسبب قتل انسانی می

گاه دیر سنت ژنویو هفت تن زن را به داد. داشت دربارة جرایم مشابه همان مجازاتهاي محاکم غیرروحانی را مقرر می

شاید در عهدي که مشحون از اعمال ناهنجار بود، براي جلوگیري از مردمان متمرد، . جرم دزدي زنده به گور کرد

ها را  ترین شکنجه لکن این قبیل وحشیگریها تا قرن هجدهم ادامه یافت و سخت. مجازاتهاي وحشیانه ضرورت داشت

  .دست رهبانان مسیحی چشیدند نه بزهکاران از دست طبقۀ اعیان بدعتگذاران پرهیزکار از

IV   - جنگ فئودال  

اي کشاورزي سر بر آورد که دسخوش ویرانی و غارت شده بود؛ محسنات آن  فئودالیسم از تشکیالت نظامی جامعه

کنند یا حاضر باشند  بیشتر جنبۀ نظامی داشت تا اقتصادي؛ واسالها و خاوندها موظف بودند خود را براي جنگ تربیت

.اي خیش را بر زمین بنهند و شمشیر به کف گیرند که در هر لحظه

سپاه فئودال حکایت سلسله مراتبی بود متشکل از پیوندها و بیعتهاي متقابل که طبق درجات و مراتب اعیانی به 

امراي سپاه بودند؛ بارونها، امرا، دوکها، مارکیها، کنتها، و اسقفهاي اعظم همه . بندي شده بود طرزي دقیق طبقه

دادند؛  خاوندها، اسقفها، و رؤساي دیرها همگی حکم فرماندهان را داشتند؛ شهسواران صنف سوار را تشکیل می

ـ قواي نظامی کومونها یا » افراد مسلح«دهقانان از مالزمان و خدمتکاران بارونها یا شهسواران بودند؛ و باالخره 

بینیم، معموال در عقب  به طوري که در جنگهاي صلیبی می. کردند ده نظام خدمت میاجتماعات ده ـ به عنوان پیا

این قبیل افراد در . کردند تر، بدون فرمانده یا انضباطی، پیاده حرکت می سپاه فئودال جماعتی از مالکان دون رتبه

د زخمی دشمن را از قید رنج رساندند و با چماق یا تبرزین افرا تاراج اموال شکست خوردگان به عمدة قوا کمک می

داد، پیاده نظام، که به قدر کافی قابلیت  رهاندند لکن اساساً سپاه فئودال را جماعت و صنف سوار نظام تشکیل می می

به این طرف مقام شامخ خود را از دست ) 378(تحرك نداشت، از هنگام شکست رومیان به دست گوتها در آدریانوپل 

سوار نظام به منزلۀ بازوي جنگی شوالیه گري بود، و . همیتی نبود، مگر در قرن چهارم میالديداده بود و دیگر داراي ا

( همگی از لفظ شوال )  caballero( و باالخره کابالرو )  chevaliar( ، شوالیه، ) cavalier( هاي کاوالیه  اصال واژه

chaval  :شهسوار . برد شمشیر یا تیرو کمان به کار می مرد مبارز عهد فئودال زوبین و .شد مشتق می) به معنی اسب

این دوران دامنۀ خودپرستی را چنان توسعه بخشید که شامل شمشیرش نیز شد و به شمشیر خود از روي محبت 

و شمشیر روالن ) شادان(هر چند بی شک شعراي حماسه سرا بودند که شمشیر شارلمانی را ژوایوز . نامی خاص نهاد

کمان این دوره اشکال مختلف داشت؛ یک نوع . نام نهادند) آبدیده(شمشیر آرثر را اکسکالیبور  و) خارا(را دوراندال 

کشید؛ نوع دیگر کمان درازي بود که مبارز آن  اش می کمان سادة کوتاهی بود که مرد جنگی معموال آن را روي سینه

ود که زه سفتی داشت و گاهی آن را به کرد؛ یا کمان پوالدي ب کشید و با چشم هدف را نشانه می را تا بن گوش می

کرد؛ کمان پوالدي یا  کشیدند، و معموال قطعه سنگ مدور یا یک گلوله آهنی را پرتاب می اي می وسیلۀ پاشنه

در جنگهایش با ساکنان ) 1307 -  1272(اي قدمت بیشتري داشت؛ کمان دراز را براي نخستین بار ادوارد اول  گلوله

لستان آموختن رموز تیر و کمان رکن مهم تعلیمات نظامی و یکی از ورزشهاي مهم باستانی به در انگ. ویلز رواج داد

شهسوار پیاده به جنگ رفتن را کسر شأن خود . تکامل کمان شیوة نبرد فئودالی را دچار شکست کرد. رفت شمار می

حمت جنگیدن بر روي زمین را به دانست، لکن کمانکشها اسب او را به خاك انداختند و وي را مجبور کردند که ز می

بعدها، در قرن چهاردهم، با پیدایش باروت و توپ، ضربت نهایی بر قدرت فئودال وارد آمد، زیرا با . خود هموار سازد

آنکه جانش در خطر باشد، شهسوار سراپا مسلح را  این وسیلۀ مخرب جدید امکان داشت که مبارز از فواصل دور، بی
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توانست خود را  مرد جنگی عهد فئودال چون سوار بر مرکب بود، می .توار او را متالشی کندبه قتل رساند و دژ اس

گذاشت که  کرد و کاله خودي بر سر می در قرن دوازدهم یک شهسوار تمام عیار جوشن بر تن می. غرق اسلحه کند

هنگام نبرد، . اقبندي از زره بودپاهایش تا زانو در س. پوشانید تمام سر و صورتش را به جز چشمها، دهان، و بینی می

بینی او را محافظت » دماغک«اي داشت که  گذاشت که تیغۀ آهنین برآمده خود فوالدین دیگري نیز بر سر می

کاله خود آهنی و خفتان براي حفاظ در برابر کمان بلند یا کمان پوالدي در خالل قرن چهاردهم ابداع شد و . کرد می

. ر قرن هفدهم بود که مبارز، براي تحرك بیشتر، از هر گونه خود و زرهی چشم پوشیدتا قرن هفدهم رواج داشت؛ د

آویخت که از داخل داراي بندهایی بود، و این بندها را با  شهسوار براي محافظت سینۀ خویش، از گردن سپري می

کی از آهن مطال به هایی آهنی ساخته شده بود و سگ سپر از چوب و چرم و باریکه. داشت دست چپ محکم نگاه می

  .با این اوصاف، شهسوار قرون وسطی یک دژ متحرك بود. عنوان زینت در وسط آن قرار داشت

لشکري که در میدان . ها بود معموال وسیلۀ عمده و کافی براي دفاع در جنگهاي عهد فئودالی ایجاد باروها و قلعه

ي خاوندي متحصن شود و حتی تا آخرین لحظه در توانست به درون چهار دیواري روستا جنگ هزیمت یافته بود می

در قرون وسطی، فن محاصرة دشمن رو به تنزل نهاد؛ ساز و برگ و تشکیالت بغرنج . برج اقامتگاه ارباب پایداري ورزد

شد که به مذاق شهسوارهاي موقر خوشایند باشد؛  براي فرو ریختن دیوارهاي دشمن جانکاهتر و گرانتر از آن تمام می

در دنیایی که اراده به جنگاوري بمراتب . نر صنف کلنگ دار، یا فن حفر نقب، در نظام به اعتبار خود باقی ماندلکن ه

فزونتر از اسباب جنگ بود، نیروهاي دریایی نیز کاهش یافت؛ کشتیهاي جنگی مثل اعصار باستان به همان صورت 

و گروهی از آزادمردان یا بردگان مأمور پاروزنی  هر کشتی داراي طبقات و برجهایی براي جنگ بود،. باقی ماندند

کشتی . این امر همان اندازه دربارة کشتی صادق بود که در مورد انسان. کرد تزیینات فقدان نیرو را جبران می. بودند

کردند، و نقاشان رنگهاي  سازان قرون وسطی، براي جلوگیري از نفوذ هوا و آب، روي بدنۀ ناو را قیراندود می

هاي  جلو کشتی و نرده. زدند آمیختند و این بدنه را رنگ سفید، شنگرف، و نیلی شفاف می اي را با موم می ندهدرخش

هاي انسان، جانوران، و ارباب انواع  هایی از پیکره سر و عقب کشتی را با مجسمه. آوردند آن را به رنگ طالیی در می

روي . اي به رنگ طالیی برخی به رنگ ارغوانی بودند و پاره: شتبادبانها رنگهایی درخشنده و جلی دا. کردند تزیین می

  .کردند ناوي که تعلق به یک خاوند داشت نشان یا آرم مخصوص خانوادگی وي را نقش می

هر بارونی . جنگهاي فئودال از لحاظ کثرت وقوع و کمی هزینه و مرگ و میر با جنگهاي قدیم و جدید تفاوت داشت

ه علیه کسی که به موجب سنتهاي فئودال با وي پیوندي نداشت جنگ آغازد، و هر دانست ک خود را محق می

هنگامی که . پادشاهی آزاد بود که هر موقع بخواهد زمینهاي حکمران دیگري را به طرز شرافتمندانه به سرقت برد

ه به پیروي وي مدت رفت، تمام واسالها و بستگانش تا هفت درجه قرابت ملزم بودند ک پادشاه یا بارون به جنگ می

اي که فرانسۀ امروزي را  در قرن دوازدهم روزي نبود که بخشی از ناحیه. چهل روز در رکابش مشغول جنگ باشند

از چنین آدمی انتظار . مبارز خوبی بودن اوج ترقی و عظمت یک شهسوار بود. دهد در جنگ و ستیز نباشد تشکیل می

بزرگترین آرزوي . ات سخت شود یا چنین ضرباتی را بر حریف وارد آوردداشتند که با رغبت یا شکیبایی متحمل ضرب

برتولت اهل رگنسبورگ . بمیرد» همانند گاو«جان سپرد نه آنکه » میدان افتخار«چنین شهسواري آن بود که در 

ایسته رسند، یا به مرگ ش فقط عدة بسیار معدودي از خاوندان نامدار به سن شایستۀ خود می«شاکی بود از اینکه 

.؛ ضمناً نباید از نظر دور داشت که برتولت یک رهبان بود»میرند می

www.IrPDF.com



٢٢۵٠

) 1119(اوردریکوس ویتالیس در توصیف نبرد برمول . با اینهمه، نبرد سلحشوران آن قدرها هم خطرناك نبود

ره در نبرد تنشب» .از نهصد تن شهسواري که دست اندرکار نبرد بودند فقط سه نفر کشته شدند«گوید که  می

، که هنري اول پادشاه انگلستان تمامی نورماندي را فتح کرد، چهار صد شهسوار به اسارت درآمدند، لکن )1106(

ترین و قاطعترین جنگهاي  ، محل یکی از خونین)1214(در بووین . حتی یکی از شهسواران هنري هم به قتل نرسید

. د که از این عده فقط صد و هفتاد نفر به قتل رسیدندقرون وسطی، هزار و پانصد نفر شهسوار با هم رو به رو بودن

ساخت؛ آدمی که زره بر تن داشت و غرق اسلحه بود بآسانی  وجود جوشن و دژهاي استوار امر دفاع را مؤثرتر می

شد، مگر آنکه وقتی به خاك افتاده بود حلقومش را ببرند، و چنین عملی به حکم موازین شهسواري  هالك نمی

تر آن بود که شهسواري را اسیر کنند و در برابر آزادیش فدیه بستانند تا آنکه  وانگهی عاقالنه. شد ده میناپسنده شمر

اي را به هالکت رسانده  فرواسار ناالن بود از اینکه در نبردي عده. با کشتن وي حس انتقامجویی دشمن را برانگیزند

طبق اصول شهسواري و » .شد فرانک عاید می 400‘000غ بر بال«کردند  بودند، زیرا اگر این عده اسیران را آزاد می

بایست جانب اعتدال را فرو  دوراندیشی متقابل، رعایت احترام در حق اسیران واجب بود، و در گرفتن فدیه می

خورد که چون آزاد شود، به وطن خود برود و سر موعد معین با فدیه  قاعدتاً یک اسیر به شرفش سوگند می. نگذارند

بر اثر جنگهاي فئودال، کشاورزان بیش . افتاد که شهسواري به وعدة خویش وفا نکند عت کند، و بندرت اتفاق میمراج

برد، داروندار واسالها و سرفهاي  در فرانسه، آلمان، و ایتالیا هر لشکري بر آبادیها هجوم می. اي متضرر شدند از هر طبقه

بعد از چنین جنگی، بسیاري از . برد ه از دیوار حصار را از بین میکرد و گله و رمۀ بیرون ماند دشمن را چپاول می

کشاورزان که گاو یا اسبی براي شخم نداشتند مجبور بودند خودشان زمین را شخم بزنند، و عدة زیادي از بی غذایی 

  .شدند تلف می

در نورماندي، انگلستان، و دوکهاي نورمان . کردند که گاه گاه صلح داخلی را حفظ کنند پادشاهان و امرا کوشش می

کنت فالندر در قلمرو خویش، کنت بارسلون در کاتالونیا، و هنري سوم مدت یک . سیسیل در این امر توفیق یافتند

از . در مابقی اروپا کلیسا بود که براي این مهم دامن همت به کمر زد. نسل در آلمان به چنین توفیقی نایل آمدند

وادار، و اخطار ) صلح االهی(کلیسایی در فرانسه حکام و امرا را به رعایت پاکس دي شوراهاي مختلف  1050تا  989

. کردند که هر کس به هنگام جنگ در مورد مردم غیر مبارز دست به عنف و خشونت زند، او را تکفیر خواهند کرد

فقط از جنگ  کلیساي فرانسه در مراکز مختلف به تشکیل یک نهضت صلح دست زد و بسیاري از اشراف را نه

در ) 1028 –؟ 960(فولبر اسقف شارتر . خصوصی بازداشت، بلکه وادار کرد تا با کلیسا در تحریم مبارزات انباز شوند

مردمان عادي با شور و . سرود مذهبی معروفی براي صلحی که مردم به آن عادت نکرده بودند حمد خداوند را گفت

ند و مؤمنین پاکدل پیشگویی کردند که در عرض پنج سال تمامی رغبت وصف ناپذیري از نهضت صلح طرفداري کرد

شاید هم به تقلید از (به بعد  1027شوراهاي روحانی فرانسه از تاریخ . عالم مسیحیت آن برنامۀ صلح را قبول کند

عموم  مقرر داشتند که) کردند و جنگ در آن روزهاي بخصوص ممنوع بود مسلمانان که ایام حج را ماه حرام اعالم می

به موجب این فرامین، جنگ در ایام . را رعایت کنند) متارکۀ االهی(مسیحیان در روزهاي بخصوصی باید توریگاددي 

، در ایام متبرکۀ بخصوص، و چند روز هفته ـ )نوامبر 11اوت تا  15از (روزه، در فصل انگورچینی یا برداشتن خرمن 

سرانجام، به موجب این قرار متارکه، در عرض . ه بود ـ ممنوع شدکه قاعدتاً از غروب چهارشنبه تا صبح روز دوشنب

این درخواستها و تشددها . روز براي جنگهاي فئودال و منازعات خصوصی تخصیص داده شده بود 80یک سال فقط 

و  ،»بورژوازي«بتدریج به پایمردي کلیسا، و بر اثر قدرت روزافزون حکومتهاي سلطنتی، ترقی شهرها و . مؤثر افتاد

در قرن . شروع جنگهاي صلیبی که قدرت مردان جنگاور را به خود جذب کرد، منازعات خصوصی پایان یافت
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دومین شوراي التران . دوازدهم متارکۀ االهی بخشی از قانون مدنی و همچنین شرایع ممالک اروپاي باختري شد

گرهو اهل رایشرزبورگ پیشنهاد کرد که  1190در . هاي جنگی را علیه افراد ممنوع کرد استفاده از گردونه) 1139(

دهد به  پاپ باید هر نوع جنگی را میان مسیحیان ممنوع کند، و کلیۀ اختالفاتی که میان پادشاهان مسیحی روي می

براي پادشاهان قبول چنین پیشنهادي گران بود؛ هر قدر منازعات خصوصی کمتر شد، . حکمیت پاپ واگذار شود

ایش یافت، تا جایی که در قرن سیزدهم خود پاپها، که در بازي شاهانۀ شطرنج کسب قدرت المللی افز جنگهاي بین

.بردند، براي اجراي منویات خویش به جنگ توسل جستند انسان را به جاي مهره به کار می

V  - گري شوالیه

سپانیا و نیز پندارهاي مسیحی از رسوم دیرینۀ ابتکار نظامی اقوام ژرمن، توأم با نفوذ ساراسنها از ایران و سوریه و ا

گري، آن پدیدة ناقص اما جوانمردانه، نضج گرفت و به درجۀ کمال  دربارة سرسپردگی و شعایر دینی بود که شوالیه

اي صاحب عنوان و مالك ـ که رسماً در سلک شهسواران  شهسوار شخصی بود اصیلزاده ـ یعنی از خانواده .رسید

یعنی افرادي که به سبب اصل و نسب خویش ممتاز (زادگان »نجیب«ی نبود که کلیۀ این بدان معن. پذیرفته شده بود

ها، به جز فرزندان و بستگان  واجد شرایط احراز مقام شهسواري یا عنوان باشند؛ معموال پسران جوانتر خانواده) بودند

دة مخارج گزافی که در خور توانستند از عه پادشاهان، امالك و عواید چندان زیادي نداشتند و به همین سبب نمی

رفتند، مگر آنکه بتوانند زمین و  عمده به شمار می» سپرداران«این قبیل افراد در زمرة . زندگی یک شوالیه بود برآیند

  .عنوان جدیدي به دست آورند

 بایست دورانی دراز رنج انضباط شدیدي را بر خویشتن پخت قاعدتاً می جوانی که خیال شهسوار شدن در سر می

شد، در دوازده یا چهاردهسالگی به مقام  در هفت یا هشتسالگی به عنوان غالم بچه وارد خدمت می. هموار سازد

بست و بر سر سفره، خوابگاه، در روستاي خاوندي، هنگام  یافت و به خدمت خاوندي کمر می ارتقا می» سپرداري«

د، روح و جسم خویش را با مسابقات و ورزشهاي بازي، یا در میدان جنگ در رکاب ساالر آماده به خدمت بو نیزه

هنگامی که . آموخت کرد و، از راه تقلید و آزمایش، طرز استعمال اسلحه جنگ فئودال را می خطرناك تقویت می

. پذیرفتند رسید، طی یک رشته آداب پرشکوه و با ابهت، او را در سلک شهسواران می دوران نوآموزي وي به پایان می

کرد که خود نشانۀ پاکی روح و شاید هم تضمینی براي  و ورود به جرگۀ شهسواران اول استحمامی میداوطلب در بد

دادند تا این عنوان وجه تمیزي باشد میان وي و  لقب می» شهسوار گرمابه«پاکی جسم بود، از این رو به چنین آدمی 

د که به پاداش جانفشانی در یکی از دستۀ اخیر افرادي بودن. شدند نامیده می» شهسواران شمشیر«آنهایی که 

اي سفید،  در آغاز، شهسوار جدید نیمتنه. میدانهاي جنگ بی درنگ به دریافت عنوان شهسواري مفتخر شده بودند

کرد که سفید عالمت نیل به پاکی اخالق بود، سرخ براي ریختن خون در راه  اي سرخ، و قبایی سیاه بر تن می  جبه

گرفت، و یک شب  وي مدت یک روز روزه می. شانۀ آمادگی براي مقابله با مرگ در عین متانتشرافت یا خدا، و سیاه ن

جست، و در  کرد، در مراسم قداس شرکت می گذرانید؛ نزد کشیشی به گناهان خود اقرار می را در کلیسا به دعا می

اجتماعی و نظامی یک شهسوار  وظایف اخالقی و دینی و  اي دربارة اجراي شعایر مربوط بدان سهیم بود، به موعظه

آنگاه در حالی که شمشیري از گردنش . شد که به انجام آنها اقدام کند داد، و از صمیم قلب متعهد می گوش می

کرد و آن را  داشت و تقدیس می رفت، کشیش شمشیر را از گردن وي برمی آویزان بود تا محراب کلیسا پیش می

کرد؛  وطلب رو به سوي خاوندي که در آن نزدیکی جلوس کرده بود میسپس دا. داد دوباره سر جایش قرار می

خواهی به سلک  براي چه می«شنید که  بایست از او عنوان شهسواري بگیرد؛ از زبان وي این سؤال سخت را می می
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ن را شهسواران درآیی؟ اگر بر سر آنی که تمکن اندوزي و راحت طلبی و ترا محترم شمرند بی آنکه احترام شهسوارا

داشته باشی، بدان که لیاقت چنین عنوانی را نداري و مقام تو در میان شهسواران به محرري ماند در ردیف اسقفان 

آنگاه شهسواران یا زنان یک . اي در آستین داشت داوطلب پاسخ قانع کننده» .که منصب خویش را به زر خریده باشد

آراستند و دستکشهاي فوالدین،  ندهاي فوالدین بر اندام وي میهاي رزم از قبیل زره، نیمتنه، و بازوب رشته جامه

آنگاه خاوند، که از جاي خویش برخاسته بود، با پهناي  .کردند میشمشیر، و مهمیزهاي شهسواري را به او تسلیم 

نواخت، و این هر دو عالمت  گاهی یک سیلی بر صورت وي میزد و  شمشیر سه بار بر گردن یا شانۀ داوطلب می

هنگام اجراي این مراسم معموال خاوند این عبارت را بر . بایست بدون تالفی قبول کند آخرین توهینهایی بود که او می

 به شهسوار جدید یک» .کنم به نام خداوند، میکاییل قدیس، و قدیس جورج، من ترا شهسوار می«: راند زبان می

جست، زوبین را در  نهاد، بر روي اسب می وي خود را بر سر می. شد زوبین، یک کاله خود، و یک رأس اسب تسلیم می

هایی میان مالزمان  آمد، هدیه کشید، سواره از صحن کلیسا بیرون می داد، شمشیر را از غالف بیرون می هوا حرکت می

.داد یب میکرد، و مجلس ضیافتی براي دوستان ترت خویش توزیع می

توانست تن به خطر شرکت در تورنواها در دهد تا در فنون جنگ،  اکنون شهسوار از این امتیاز برخوردار بود که می

این قبیل تورنوا، که ابتدا در قرن دهم پدید آمد، در فرانسه بیش از دیگر جاها . تر شود استقامت، و شجاعت ورزیده

نیروهایی را که مایۀ از هم گسیختگی زندگی فئودال شده بود اعتال رواج گرفت و لختی از احساسات پرجوش و 

شد تا مژدة  در بعضی موارد، یک جارچی از جانب خاوند بزرگ یا پادشاهی به اطراف و اکناف فرستاده می. بخشید می

برساند  شهسوار شدن شخص بخصوص یا دیدار یک شهریار یا وصلت یکی از افراد خانوادة سلطنت را به اطالع همگان

رفتند،  شهسوارانی که حاضر به شرکت در چنین مراسمی بودند به شهر معین می. و آنها را به جشن گرفتن وادارد

آویختند، و آرمهاي مخصوص خود را بر فراز  نشانهاي اصالت خانوادگی خویش را از پنجرة اطاقهاي مسکونی خود می

کردند، و هر کس  تماشاگران این درفشها و نشانها را معاینه می. دندکر ها، و سایر ابنیۀ عمومی آویزان می دژها، صومعه

معموال متصدیان . از دست شهسواري ستمی دیده بود حق داشت شکایت پیش بر پا کنندگان این قبیل تورنواها برد

ند؛ این کرد کردند و اگر حق به جانب شاکی بود، مقصر را از شرکت در مسابقه محروم می مزبور مرافعه را گوش می

آمدند تا  در میان شور و شعف حاضران، ابتدا دالالن اسب نزد شهسوار می. شهسوار» اي بود بر سپر لکه«محرومیت 

هاي فاخر بیارایند، و  رسید تا خود و مرکب وي را به جامه مرکبی در اختیار وي گذارند، سپس نوبت به خرازان می

نین گروهی از طالعبینان، آکروباتها، مقلدین، آوازخوانان، و حماسه اي براي مغلوبین بدهند، و همچ صرافان که فدیه

سرایی و پایکوبی،  اي بود براي نغمه مجلس جشن آراسته. سرایان، محققان خانه به دوش، زنان هرزه، و بانوان عالیرتبه

.جویی، و شرط بندیهاي بی مالحظه بر سر مبارزات مالقات افراد، عربده

برگزار شد،  1285در تورنوایی که به سال . ک هفته هم به طول بینجامد و یا فقط یک روزه باشدتورنوا ممکن بود تا ی

بازي داشت؛ چهارشنبه روز استراحت بود؛ و  یکشنبه روز اجتماع و شادمانی بود؛ دوشنبه و سه شنبه اختصاص به نیزه

مراسم، یعنی تورنوا، نیز متخذ از نام  پرداختند که نام کل به جنگ نمایشی می) سواران مسلح(ها  پنجشنبه تورنه

اي بود که دور تا دور آن را  محل اجراي مسابقات یا رزمگاه میدان یک شهر یا هر محوطۀ باز دورافتاده. همینها بود

آمدند تا  کرد، و اشراف ثروتمندتر با لباسهاي فاخر قرون وسطی در این اماکن گرد می ها و دیوانهایی احاطه می صفه

جایگاه . کردند ایستادند و جریان را نظاره می یی حریفان را تماشا کنند؛ مردمان عادي دور تا دور محوطه میزورآزما

قبل از شروع . هاي اشرافی ها، پرچمها، و نشانهاي خانواده ها، پرده اعیان تماشاگر مزین بود به دیوار کوبها، فرشینه

در . خاست شد، الحان موسیقی به آسمان برمی انی نایل میمسابقه، و هر جا حریفی حین مسابقه به پیروزي درخش
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کردند، و مردم  هایی بین مردمان که سرپا ایستاده بودند پخش می خالل مبارزات، خاوندها و زنهاي طبقۀ اشرافی سکه

  .پذیرفتند ها را می آن سکه» !مبارك«و » !کرم«با فریادهاي 

شدند، به  و برگ درخشان خویش با گامهایی سنگین وارد رزمگاه می قبل از نخستین مبارزه، ابتدا شهسواران با ساز

گاهی زنهایی که شهسواران براي اعتالي نام آنها حاضر . رسید که سوار بر مرکب بودند دنبال آنها نوبت به خاوندان می

ري روي سپر، کاله خود، قاعدتاً هر شهسوا. کشیدند بودند تیغ از نیام بیرون کشند آنان را با زنجیرهاي طال یا نقره می

کرد که بانوي برگزیدة وي آن را از میان  یا زوبین خود دستمال گردن، نقاب، شنل، دستبند، یا نواري را حمل می

  .لباسهاي خویش به این منظور برداشته و تسلیم وي کرده بود

در حالی که نیزة فوالدین را به . شدند در مسابقۀ نیزه بازي روي اسب، شهسواران رقیب به تنهایی با هم رو به رو می

اگر . آوردند بردند و ضرباتی محکم بر یکدیگر وارد می طرف حریف دراز کرده بودند، بتاخت به طرف یکدیگر هجوم می

هر کدام از طرفین از مرکب فرو می افتادند، به موجب نظامات، دیگري نیز مکلف بود پیاده شود و مبارزه را پیاده 

ه یکی از طرفین به صداي بلند خواستار پایان مسابقه شود، یا بر اثر فرسودگی یا برداشتن جراحت تا آنک. ادامه دهند

آنگاه شخص غالب نزد قضات مسابقه . یا مرگ ناتوان گردد، و یا آنکه به امر داوران یا پادشاه مسابقه موقوف شود

ممکن بود که چندین . داشت رعنا دریافت میشد و با تشریفات خاصی جایزة خود را از دست آنها یا بانویی  حاضر می

تورنه . مهمترین بخش از برنامۀ جشن اختصاص به تورنه داشت. مسابقه از این نوع در عرض یک روز صورت گیرد

کردند،  عبارت از صف آرایی دو دستۀ متخاصم از شهسواران بود که مثل یک صحنۀ یک جنگ واقعی با هم مبارزه می

آورد، چنانکه  با تمام این اوصاف، گاهی این مبارزات دروغی تلفاتی نیز به بار می. حۀ آنها کند بودگو اینکه قاعدتاً اسل

جمعی، درست  هاي دسته در این قبیل تورنه. در نویس شصت تن از شهسواران به قتل رسیدند 1240در تورنۀ سال 

اسبان . کردند ساختن اسرا فدیه مطالبه میگرفتند و براي آزاد  مثل جنگ واقعی، متخاصمین یکدیگر را به اسارت می

در . اي که شهسواران به پول داشتند حتی از عشق به جنگ زیادتر بود عالقه. و اسلحۀ اسیران از آن پیروزشدگان بود

گوید که  کند که چرا تورنوا را تقبیح کرده است، و می فابلیوها حکایت شهسواري آمده است که به کلیسا اعتراض می

هنگامی که کلیۀ مسابقات به پایان . ر کلیسا در این باره مؤثر افتد، تنها وسیلۀ ارتزاق وي از بین خواهد رفتاگر اوام

سرایی، و پایکوبی  رسید شهسوارانی که جان به در برده بودند، به اتفاق اشراف تماشاگر، شب را در بزم سور، نغمه می

یباترین زنان برخوردار بودند و به اشعار و نغماتی که به یاد شهسوارهاي پیروز از امتیاز بوسیدن ز. گذراندند می

.کردند پیروزیهاي ایشان تصنیف شده بود گوش می

کلیسا، از نظر اشتیاقی که به . بایست یک قهرمان، یک نجیب زاده، و آدمی پاکدامن باشد در عالم نظر، شهسوار می

. با یک رشته سوگندها و آداب مذهبی در هم آمیخترام کردن جانوران وحشی دو پا داشت، بنیاد شهسواري را 

شد که همواره جز به راستی سخن نگوید، از حقوق کلیسا دفاع کند، به حمایت ضعفا برخیزد، در  شهسوار معتقد می

وفاداري شهسوار نسبت به خاوند متبوع خویش . منطقۀ خویش صلح برقرار کند، و سر در عقب جماعت کفار گذارد

در مقابل عموم . شهسوار حافظ تمامی زنان، و مدافع ناموس آنان بود. آورتر از محبت پدر و پسر بودبمراتب الزام 

به هنگام جنگ مجاز بود با دیگر شهسواران . شهسواران، به حکم کمک و احترام متقابل، وظیفۀ برادري داشت

به . سان معامله کند که با یک میهمان گرفت، بایستی با وي به همان بجنگد، لکن اگر یکی از ایشان را به اسارت می

همین سبب بود که چون شهسواران فرانسوي در کرسی و پواتیه اسیر شدند، تا فدیه براي رهایی آنها داده نشده بود، 

در کمال راحت و آزادي، میهمان شهسواران پیروز انگلیسی، و در مجالس سور و مسابقات با میزبانان خویش شریک 
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فوق وجدان عوام الناس مایۀ اعتالي شرافت طبقۀ اشرافی و اصالت کرداري شد که الزمۀ  فئودالیسم. بودند

اصیلزادگی شهسواران بود ـ به عبارت دیگر، شهسوار را موظف کرد که در جنگ شجاع باشد، با کمال امانت به انجام 

یۀ ضعفا یا بینوایان کمر بسته تعهدات فئودال بپردازد، و بی هیچ قیدي به خدمت همۀ شهسواران، عموم زنان، و کل

، بعد از هزار سال تأکید مسیحیت بر فضایل مؤنث، بار دیگر همان معنی مذکري را )فتوت( virtusبه این نحو، . دارد

شوالیه گري با وجود هالۀ مذهبیی که به دور خود داشت، نشانۀ . که در دورن اقتدار امپراطوري داشت باز یافت

اروپایی که از همه سو مورد تجاوز قرار گرفته . ژرمنی، بت پرست، و عرب بر آراي مسیحی بودپیروزي پندارهاي اقوام 

.بود بار دیگر به فضایل جنگی احتیاج داشت

شهسوارانی که طبق این موازین عالی رفتار . گري گفته شد جنبۀ نظري داشت اما آنچه تا اینجا دربارة شوالیه

ان که فقط عدة معدودي از مسیحیان توانستند به مقامات واالیی که خاص کردند انگشت شمار بودند، همان س می

لکن طبیعت جانور خوي انسان این ایدئال را مثل آن دیگري لکه دار . مؤمنین از خود گذشتۀ مسیحی بود نایل آیند

یتکار بی جست، روز دیگر ممکن بود جنا همان دالوري که یک روز شجاعانه در تورنوا یا مبارزه شرکت می. کرد

بالید، به شرف خویشتن نیز ببالد و، مانند النسلو،  وي ممکن بود همان گونه که به پرآرایشی خود می. ایمانی باشد

امکان داشت که دربارة . هاي اصیلی را بر هم زند تریسترم، و شهسوارهایی حقیقیتر از این دو، با زناکاري، خانواده

وي زحمتکشی را . کشاورزان بی سالح را به ضرب شمشیر از پا در اندازد حمایت از ضعفا یاوه گوید و در عین حال

نگریست و بارها زنی که خودش  که شالودة دالوري خود وي بر حاصل دسترنج او قرار داشت به چشم حقارت می

. دکر سوگند یاد کرده بود حراستش کند و به جان عزیزش بدارد با خشونت، و گاهی به طرزي وحشیانه، رفتار می

چاپید، و شب آن قدر باده گساري  جست، بعد از ظهر کلیسایی را می چنین آدمی صبح در مراسم قداس شرکت می

گیلداس، که خود در میان شهسواران بریتانیایی قرن ششم زندگی . کرد که از ارتکاب به فسق پروایی نداشت می

اند  ها ساخته حماسه» قۀ نامدار سلحشوران میزگردآن طب«اي از شعرا در ستایش آرثرو  کرد ـ همان قرنی که پاره می

هاي وقایعنگار و شاعر فرانسوي ژان فرواسار ماالمال است از ذکر رفتار  نوشته. کند ـ این گونه اعمال آنها را توصیف می

 در حالی که شعراي آلمانی در. خشن و خیانتهاي این قبیل شهسواران که گفتار آنها همه وفاداري و دادگري بود

سرودند، شهسواران آلمانی مشغول مشت بازي، آتش افروزي، و چاپیدن اموال مسافران  تجلیل شوالیه گري غزلها می

ساراسنها حین جنگهاي صلیبی از وحشیگري و جور شهسواران مسیحی به حیرت . معصوم در شوارع عام بودند

ت به امپراطور یونانی نشان داده باشد، حتی بوهموند، سلحشور بزرگ، براي آنکه تحقیر خویش را نسب. افتادند

این قبیل افراد در عین حال که نادر بودند، فراوان دیده . اي از شستها و بینیهاي بریده پیش وي فرستاد محموله

براي آنکه انسان دشمن خود را به . اي است که انسان انتظار امامت از سربازان داشته باشد البته فکر بیهوده. شدند می

این شهسواران خشن مورها را . وجه ممکن به قتل رساند، باید در عالم خویش صاحب محاسن بیعدیلی باشدبهترین 

همینها بودند که . به گرانادا هزیمت دادند، اسالوها را از رود اودر راندند، و مجارها را از ایتالیا و آلمان بیرون کردند

، و با نوك شمشیرهاي خود تمدن فرانسوي را به انگلستان اقوام نورس را رام کرده، به صورت نورمانها درآوردند

  .بایست باشند اینها همان قماش مردمی بودند که می. منتقل کردند

کلیسا تا حدي قادر شد که . اولی زن، و دومی مسیحیت: کرد دو عامل بود که بربریت شوالیه گري را تعدیل می

شاید در این امر آنچه مددکار کلیسا شد رواج نیایش . سازد جنگجویی دوران فئودال را به مبارزات صلیبی معطوف

. بار دیگر فضایل جنس زن را ستودند تا جلو طبع خونریز مردان قوي پنجه را سد کند. مریم عذرا، مادر مسیح، بود

 لکن محتمال خود زنان آن عهد، با توسل به امور محسوس و معقول، در استحالۀ مرد جنگجو به یک فرد نجیبزاده
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کلیسا بارها مسابقات تورنواها را ممنوع کرد، و شهسواران نیز با سرور تمام . نفوذي بمراتب زیادتر از این داشتند

یافتند، و حضور آنها شهسواران را جلب  بانوان در این قبیل تورنواها حضور می. دستورات کلیسا را نادیده انگاشتند

ا و عالم شعر و شاعري ناپسند شمرد، از این رو بین اخالقیات بانوان کلیسا نقش زنان را در میدانهاي تورنو. کرد می

هاي اصیل و تعالیم اخالقی کلیسا تعارضی پدید آمد که در آن دنیاي فئودال منجر به پیروزي زنها و شعرا  خانواده

در هر عهد و کند، شاید  عشق رمانتیک، یا به عبارت دیگر عشقی که معشوق خود را به صورت آرمانی مجسم می .شد

زمانی وجود داشته باشد، منتها شدت یا ضعف آن تا حدودي متناسب با تأخیر و موانعی بوده که حایل میان آرزو و 

و اگر در اوج تکامل . هاي ازدواج باشد افتاد که عشق از انگیزه تا عهد خود ما بندرت اتفاق می. شده است وصال می

ی ارتباطی وجود ندارد، باید آن شرایط را طبیعیتر از مقتضیات عهد بینیم که میان عشق و زناشوی شهسواري می

ها، و باالتر از همه در عصر فئودالیسم، زنان به خاطر دارایی مردان با آنها ازدواج  در بیشتر دوره. خودمان بشمریم

دستی، ناگزیر بودند شعرا، به حکم تنگ. ورزیدند کردند، و به دیگر مردان به خاطر فریبندگیی که داشتند عشق می می

یا با زنان طبقۀ پایین ازدواج کنند، یا از دور به زنان طبقۀ عالی عشق ورزند و عالیترین غزلهاي خود را به این قبیل 

فاصلۀ میان عاشق و معشوق قاعدتاً آن قدر زیاد بود که حتی . زنها، که دست آنها از دامانشان کوتاه بود، تقدیم کنند

شد و یک خاوند اهل آداب به شعرایی که غزلهایی دربارة  به عنوان ستایش ملیحی تلقی می پرشورترین غزلها فقط

به این ترتیب بود که ویکونت ناحیۀ و مهمان نوازي و الطاف خود را از پر ویدال، . داد ساختند صله می همسرش می

تی در صدد اغفال وي برآمد ـ تروبا دور فرانسوي ـ که اشعاري عاشقانه خطاب به ویکونتس، همسر وي، سرود و ح

تروبادورهاي این عهد مدعی بودند که . دریغ نداشت؛ اما این اندازه کرم چیزي نبود که بتوان همیشه چشم داشت

لذا به هیچ وجه قادر نبود برانگیزنده یا مؤید عشق  کرد،  عروسی چون حداکثر فرصت را با کمترین وسوسه ترکیب می

اي خطاب به  کرد که اشعار عاشقانه امنی چون دانته بظاهر هرگز به خاطرش خطور نمیآرمانی شود؛ حتی شاعر پاکد

اي به  همسرش بسراید؛ یا ساختن این قبیل منظومات براي زنی دیگر، چه مجرد باشد چه شوهردار، عمل ناشایسته

نه همسر خود، و قاعدتاً شهسوار در این امر با شاعر همعقیده بود که هدف عشق وي باید زن دیگري باشد . شمار رود

هر چند که به درست پیمانی برخی از شهسواران در . دل شهسوار باید به دام عشق همسر شهسوار دیگري اسیر شود

خندیدند، به  می» عشق بی آالیش«زناشویی باید بدگمان بود، با اینهمه باید دانست که این قبیل مردان بیشتر به 

اي از روایات، حتی  طبق پاره. کردند ند، با شرکت در جنگها تشفی قلب حاصل میساخت مرور ایام با همسران خود می

مثال در حماسۀ فرانسوي شانسون دو روالن، روالن سلحشور بزرگ را . کردند شهسواران به عشقبازي زنها اعتنایی نمی

چون اود از خبر مرگ اي به فکر نامزدش اود نیست، و حال آنکه  کنیم که هنگام جان سپردن حتی ذره مشاهده می

تمامی زنان این عصر نیز موجوداتی رمانتیک نبودند، و فقط از قرن . سپرد شود، از اندوه جان می معشوق مطلع می

اي باشد که  دوازدهم به بعد بود که بسیاري از آنها معتقد شدند که یک زن باید عالوه بر شوهرش صاحب دلداده

اگر بتوان عشق ورزیهاي قرون وسطایی را باور کرد، شهسوار در مقابل زنی . ورزدواقعاً، یا در عالم خیال، به زن عشق 

توانست امور خطیر و خطرناکی را به شهسوار  کرد؛ زن می شد که به او پرچم اعطا می متعهد و موظف به خدمت می

آمد، انتظار داشت  هم برمیمحول کند و او را پی انجام کاري به سفر گسیل دارد؛ و اگر مرد بخوبی از عهدة انجام آن م

رنجی بود که شهسوار بر خود هموار » اجر«این . ، آن زن را در آغوش کشد یا کام دل برآورد که، به پاداش خدمت

هر پیروزي که از آن شهسوار بود اختصاص به بانوي وي داشت؛ در گرماگرم نبرد نام آن زن  در این صورت،. کرد می

در این مورد باز فئودالیسم جزئی . آمد ، یا در آخرین نفس از حلقوم وي بیرون میشد بود که نعرة جنگ سلحشور می

زنان، که از نظر مذهبی عرصۀ عشق ورزي بر آنها تنگ شده بود، به . از مسیحیت نبود، بلکه نقیض و رقیب آن بود

ن پرستش زن واقعی به مطالبۀ آزادي خود قیام کردند، و اصول اخالقی خود را به نحو دلخواه شکل بخشیدند؛ آیی
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عشق مستقال مدعی ارزش دیگري براي خود شد؛ آرمانهاي دیگري براي . رقابت با نیایش مریم عذرا سربلند کرد

اي براي سلوك آدمی عرضه داشت و، حتی در عین استفاده از تعابیر و رسوم مذهبی، خود  خدمت، و قواعد جداگانه

. شتمذهب را به طرز افتضاح آمیزي نادیده انگا

تفکیکی چنین بغرنج میان عشق و عروسی باعث مشکالت فراوانی در اخالقیات و آداب معاشرت شد؛ مثل عصر اووید، 

این قبیل مسائل   نویسندگان با تمام نکته سنجیهایی که خاص حل مشکالت اخالقی بود به سخن پردازي دربارة

طور قطع معلوم نیست، یک نفر به نام آندرئاس ، در تاریخی که به 1182و  1174در خالل سالهاي . پرداختند

اي در بیان عشق و درمان آن، که ضمن  اي دست زد موسوم به رساله به تصنیف مجموعه) یا اندرو پیشنماز(کاپالنوس 

آندرئاس این گونه عشق را محدود به . شد بحث می» عشق بی آالیش«آن از مطالب مختلفی از جمله اصول و مبادي 

گیرد که این عشق غلیان احساسات غیر مشروع یک شهسوار براي همسر  پروا مسلم می کند؛ وي بی یطبقۀ اشراف م

. داند شهسواري دیگر است، لکن صفت مشخص آن را کرنش کردن، غالم حلقه به گوش شدن، و اداي خدمت زن می

قۀ اعیان به پرسشهاي قرون وسطایی است که در آن زنان طب» محاکم عشق«این کتاب مهمترین مأخذ براي وجود 

اگر . گذاشتند دادند و فتاوي خود را به عنوان میراثی به جا می مندان دربارة این گونه عشقهاي آرمانی پاسخ می عالقه

اظهارات آندرئاس اعتباري داشته باشد، در عهد وي بزرگترین زنی که در این جریان دست داشت شاهزاده خانم 

یک نسل قبل از این کنتس، چنین مقام شامخی از آن مادرش الئونور . مپانی بودشاعره موسوم به کنتس ماري دو شا

طبق . انگلستان شد  آکیتن، دلرباترین زن در جامعۀ قرون وسطی، بود که چندي ملکۀ فرانسه و بعد ملکۀ/ د

س شامپانی، آندرئاس کنت. هاي آندرئاس در این کتاب، ریاست محکمۀ عشق پواتیه با این مادر و دختر بود نوشته

شناخت، سمت کشیش مخصوص نمازخانۀ او را داشت، و ظاهراً غرض وي از نوشتن رسالۀ عشق  ماري، را بخوبی می

عشق به همه کس تعلیم «: گوید آندرئاس در این رساله می. نشر نظریات و قضاوتهاي ماري دربارة این موضوع بود

دهد که طبقۀ اشرافی خشن پواتیه، تحت رهبري  ن خاطر میبه خواننده اطمینا» دهد که بر حسن آداب بیفزاید؛ می

.اي از زنان با سخاوت و مردان آراسته شد ماري، بدل به جامعه

اشعار تروبادورهاي قرون وسطی حاوي اشارات فراوانی است به این قبیل محاکم عشق که زیر نظر بانوان واالمقامی 

به طوري که . شد ها در پیرفو، آوینیون، و سایر نواحی فرانسه اداره میمانند ویکونتس ناربون، کنتس فالندر، و نظایر آن

شد بیشتر از طرف زنان بود، و گاهی هم از جانب مردان؛ ده  کنند، مرافعاتی که به این قبیل محاکم احاله می نقل می

تالفات را برطرف در این دادگاهها اخ. دادند و گاهی چهارده، و گاه حتی شصت نفر زن در این مرافعات فتوا می

دادند؛ و هر کس را که از نظامات مربوطه تخلف  کردند، عاشق و معشوقهایی را که با هم قهر کرده بودند آشتی می می

، 1174آوریل  27ماري، کنتس شامپانی، در ) طبق گفتۀ آندرئاس(به همین روش بود که . کردند ورزید جریمه می می

اند وجود داشته  تواند میان زنان و مردانی که ازدواج کرده عشق واقعی می آیا«در جواب سؤالی به این مضمون که 

عشاق بی آنکه در قید هیچ گونه انگیزة احتیاجی باشند همه چیز را «پاسخ منفی داد، زیرا معتقد بود که » باشد

وظیفه، ناگزیرند سر اند، به حکم  دارند، و حال آنکه مردان و زنانی که ازدواج کرده بالعوض به یکدیگر ارزانی می

گوید که جمیع محاکم عشق دربارة سی و  همین آندرئاس شوخ می» .اطاعت در مقابل تمایالت یکدیگر فرود آورند

اي براي خودداري از عشق ورزیدن  ازدواج نباید بهانه) 1: متفق القول بودند، از این قرار» قوانین عشق«یک مورد 

عشق هرگز به حال ثابت ) 4 …. دو نفر را همزمان دوست داشته باشدتواند واقعاً  هیچ کس نمی) 3 …. باشد

. اند الطافی که به طیب خاطر نشان داده نشوند بیمزه) 5. گراید یابد یا به نقصان می ماند، همواره یا افزایش می نمی

بیش از حد اگر مراد ) 14 …. ورزند عملی است ناشایسته عشق به زنانی که فقط به قصد ازدواج عشق می) 11 …
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 …. سازد شود؛ کامی که با مشکالت فراوان حاصل شود عشق را گرانبها می آسان به دست آید، عشق نکوهیده می

عشق ) 21 …. گردد رود و به ندرت به حال اول برمی اگر عشق یکباره رو به کاهش نهد، بزودي از بین می) 19

 …. خوابد خورد و کم می مۀ عشق شده است کم میآدمی که طع) 23 …. یابد همواره بر اثر حسادت افزایش می

. عاشق قادر نیست چیزي را از معشوق دریغ دارد) 26

این محاکم عشق، به شرطی که اصال وجود خارجی داشت، از جمله تفریحات محافل انس زنان اشرافی بود؛ بارونهاي 

اما . خود واضع نظاماتی براي خویش بودندپرمشغله هیچ اعتنایی به این تشکیالت نداشتند، و شهسواران عاشق پیشه 

هیچ شکی نیست که بطالت و ثروت روزافزون سبب پیدایش یک سلسله ماجراهاي عاشقانه و آدابی براي عشق ورزي 

. هاي تروبادورهاي قرون وسطی و اشعار اوایل دوران رنسانس پر کرد شد که داستان این عشق ورزیها منظومه

  :نویسد چنین می 1283در ژوئن سال ) 1348- 1280 ?( به ویالنی تاریخنویس فلورانسی موسوم 

اجتماعی مرکب از هزار نفر  …در عید قدیس یوحنا، هنگامی که شهر فلورانس شاد و ساکت و در آرامش بود 

این جماعت متوالیاً به . خواندند هاي سفید در بر داشتند و خود را خدمتگزاران عشق می تشکیل شد که همگی جامه

اشراف و بورژواها به آهنگ موسیقی و نفیر . رك یک رشته مسابقات، سرگرمیها، و رقصیدن با بانوان پرداختندتدا

این محکمۀ عشق تقریباً مدت دو ماه به . شیپورها به حرکت درآمدند، و هنگام ظهر و شب مجالس سوري برپا شد

  . در توسکان دیده شده بودطول انجامید و مجللترین و مشهورترین نوعی بود که تا این تاریخ 

گري، که در قرن دهم آغاز شد و در قرن سیزدهم به اوج کمال رسید، از وحشیگریهاي جنگهاي صد ساله  شوالیه

اي جانکاه چشید، و در لهیب  اي که مایۀ تشتت اشراف انگلیسی در جنگ گلها شد لطمه زیان دید، از نفرت بیرحمانه

لکن شهسواري آثار قاطعی در جامعه، تعلیم و تربیت، آداب معاشرت، . بود شدخشم جنگهاي مذهبی قرن شانزدهم نا

سلسله مراتب شهسواري ـ مانند نشان گارتر . ادبیات، هنر، و لغات مصطلح اروپاي قرون وسطی و جدید به جا گذاشت

انیا، فرانسه، آلمان، ـ چنان افزایش یافت که مجموع آنها در بریت )پشم زرین(، گولدن فلیس )حمام(، باث )زانوبند(

بالغ شد و آموزشگاههایی مانند ایتن، هارو، و وینچستر ایدئال آرمان شهسواري را با تعلیمات  234ایتالیا، و اسپانیا به 

در هم آمیختند و براي تربیت خصال و پرورش ارادة نوباوگان روشی به وجود آوردند که در تاریخ تعلیم و » لیبرال«

آموخت،  همچنانکه شهسوار در دربار پادشاه یا بارگاه امرا و اعیان آداب معاشرت و زن نوازي می. تربیت کم نظیر بود

را به آنهایی که از لحاظ اجتماعی در مراتب پایینتر از وي قرار » سلوك و اطوار اشرافی«اي از این  به همان منوال پاره

. قرون وسطی است، منتها به صورتی مالیمتر گري ادب و نزاکت عهد جدید همان شوالیه. کرد داشتند منتقل می

ادبیات اروپا از حماسۀ شانسون دو روالن گرفته تا سرگذشت دون کیشوت، به خاطر توجه به شهسواران و پرورانیدن 

قضایاي مرتبط با زندگی آنها، غنی گشت و احیاي این موضوع و توجه دوباره به آن در قرون هجدهم و نوزدهم یکی 

گوییها و اباطیلی که دربارة این  هر اندازه گزافه . لۀ هیجان آور در نهضت ادبی رمانتیک اروپا شداز عناصر متشک

موضوع از قلم نویسندگان تراوش کرده است زیاد باشد و میان عمل شهسواران و آرمانهاي آنان تفاوت فراوان وجود 

هنر زندگی بمراتب . رود وح بشري به شمار میهاي ر داشته باشد، باید گفت که این مرام یکی از بزرگترین کامیابی

.مجللتر از سایر انواع هنر است

در چنین دورنمایی، تصویر عهد فئودال نه فقط حکایت سرفداري، بیسوادي، استثمار، و خشونت است، بلکه واقعاً 

شق ورزي و جنگاوري کنند، مردمانی جالب و در تکلم و ع ها را پاك می اي است از زارعینی سرزنده که بیغوله صحنه
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نیرومند؛ داستان شهسوارانی است متعهد به رعایت موازین شرف و انجام خدمت که شهرت طلبی و ماجراجویی را بر 

گیرند؛ سرگذشت زنانی است که در عین  دهند و خطر مرگ و دوزخ را به سخره می امنیت و راحت ترجیح می

پرورند، قصۀ زنهاي اشراف است که دلسوزترین  وگان خود را میهاي دهقانی نوبا کشند و در کلبه شکیبایی زحمت می

آمیزند ـ شاید فئودالیسم بیش از مسیحیت به  دعاهاي مریم عذرا را با گستاخترین اشعار شهوانی و عشق مهذب می

وظیفۀ خطیر فئودالیسم آن بود که پس از یک قرن تهاجمات مخرب و یک دنیا . اعتالي مقام زن کمک کرده باشد

در این مهم فئودالیسم توفیق یافت، و هنگامی که راه . ایب، نظم سیاسی و اقتصادي را بار دیگر در اروپا برقرار کندمص

  .هاي آن قد علم کرد انحطاط سپرد، تمدن جدید از میراث آن برخوردار شد و از ویرانه

محقق دیگر قادر نیست جهل و . قرون تیرگی دورانی نیست که شخص محقق از سر تکبر و تحقیر به آن نظاره کند

خرافات، تجزیۀ سیاسی، و فقر اقتصادي و فرهنگی این عهد را در خور سرزنش شمرد؛ بر عکس، در حیرت فرو 

رود که چگونه اروپا از ضربات پی در پی اقوام گوتها، هونها، واندالها، مسلمانها، مجارها، و نورسها کمر راست کرد و  می

دانشپژوه براي امثال . ها و آشوبها از دستبرد زمانه محفوظ داشت هن را در میان آن فاجعهاینهمه از فنون و معارف ک

شارلمانیها، الفردها، اوالفها، و اوتوها که به قهر، این هرج و مرج را نظم بخشیدند؛ براي امثال بندیکتوسها، 

تمام اخالقیات و ادبیات را از میان ویرانیهاي  گرگوریوسها، بونیفاکیوسها، کولومباها، آلکوینها، و برونوها که با شکیبایی

عهد خویش زنده کردند؛ براي اسقفان و هنرمندانی که توانایی پی افکندن کلیساهاي رفیع را داشتند، و شعراي بی 

اینها، جز حس   ـ براي همۀ. ماند نام و نشانی که در فواصل دوران وحشت یا جنگها طبع وقادشان از غزلسرایی باز نمی

حکومت و کلیسا ناگزیر بودند دوباره از خشت اول شروع کنند، همچنانکه رومولوس و . ترام چیزي نخواهد داشتاح

تبدیل جنگها به شهرها و تربیت اقوام وحشی به صورت مردمان شهرنشین . نوما هزار سال پیش از این کرده بودند

مثل شارتر، آمین، و رنس ضرورت داشت، یا براي مستلزم جرئتی بود بمراتب عظیمتر از آنچه براي احداث شهرهایی 

  .آمد توري دانته و تبدیل آن به عالیترین منظومه الزم می سرد کردن آتش کینه

فصل بیست و سوم

  جنگهاي صلیبی

1095 - 1291  

  

I  -  علل  

. روي میداد جنگهاي صلیبی اوج حوادث قرون وسطی و شاید جالبترین واقعهاي بود که در تاریخ اروپا و خاور نزدیک

یعنی به  - اکنون دو دین بزرگ جهان، اسالم و مسیحیت، بعد از قرنها مناظره، سرانجام آن را به حکمیت نهایی بشر 

تمام ترقیات قرون وسطایی، جمیع عرصه بازرگانی و جهان مسیحی، همه شور اعتقاد . واگذار میکردند -میدان جنگ 

شوالیهگري در دویست سال جنگی که براي روح بشر و منافع بازرگانی  مذهبی، و کلیه قدرت فئودالسیم و فریبندگی

دنیا . اولین علت مستقیم جنگهاي صلیبی پیشتازي ترکان سلجوقی بود. در گرفت به اوج کمال و ذروه اعتال رسید
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را پیش خلفاي فاطمی مصر در حکومت بر فلسطین طریق مدا ;خود را با سلطه مسلمانان بر خاور نزدي وفق داده بود

هاي مسیحی آن سامان از آزادي زیادي در پیروي از تعالیم  گرفته بودند و، صرف نظر از چند واقعه استثنایی، فرقه

لکن خود ) 1010(حاکم، خلیفه دیوانه قاهره، کلیساي قیامت را ویران کرده بود . دینی خویش برخوردار بودند

، جهانگرد و شاعر ایرانی، ناصر خسرو، 1047در سال . بودندمسلمانان مبالغ معتنابهی خرج تعمیر مجدد آن کرده 

جایی وسیع است چنانکه هشت هزار آدمی را در آن جاي باشد، همه را به : ((... کلیساي مزبور را چنین توصیف کرد

رده و تکلف بسیار ساخته از رخام رنگین و نقاشی و تصویر، و کلیسا را از اندرون به دیباهاي رومی آراسته و مصور ک

این فقط .)) بسیار زر طال بر آنجا به کار برده، و صورت عیسی علیهالسالم را چند جا ساخته که بر خري نشسته است

زایران مسیحی حق داشتند آزادانه به اماکن متبرکه رفت و آمد . یکی از کلیساهاي متعدد در بیتالمقدس بود

همه جاي اروپا، انسان کسانی را  ;کفاره محسوب میشد سالیان سال بود که زیارت فلسطین نوعی عبادت یا;کنند

پیرز  ;میدید که برگهاي نخل فلسطین را چلیپاوار، به نشانه زیارت از اماکن متبرکه، زیور تنپوش خویش میکردند

 1070لکن در .)) از آن پس تمام عمر سخن دروغ بگویندرخصت داشتند که ((معتقد بود که این قبیل افراد  پلومن

ترکان بیتالمقدس را از چنگ فاطمیان بیرون آوردند، و زایران مسیحی از این پس ناقل روایاتی بودند درباره تعدي 

طبق روایتی قدیمی که صحت آن مسلم نیست، یکی از زایران به نام . ترکان و بیحرمتی آنها نسبت به اماکن متبرکه

از جانب سیمون، بطر بیتالمقدس، نامهاي نزد پاپ اوربانوس دوم به رم آورد که در طی آن ) پیر منزوي(یر لومیت پ

) . 1088(تعقیب و آزار مسیحیان فلسطین بتفصیل بیان، و از پاپ عاجزانه تقاضاي کم شده بود 

راطوري مزبور مدت هفت قرن امپ. دومین علت مستقیم جنگهاي صلیبی تضعیف خطرناك امپراطوري بیزانس بود

هاي اروپا و آسیا قرار داشت و مانع تهاجم لشکریان آسیایی و خیل جماعات چادر نشین استپها  میان تقاطع بزرگراه

که مایه جدایی آن از غرب  1054اکنون این امپراطوري بر اثر نفاقهاي داخلی، بدعتهاي مخرب، و شقاق . به اروپا بود

در حالی که بلغارها، . بود که دیگر نمیتوانست موفق به انجام این امر خطیر تاریخی شودشده بود، آن قدر ضعیف 

هاي اروپایی آن هجوم میبردند، ترکان مشغول تکه تکه کردن ایالت آسیایی آن  پچنگها، کومانها، و روسها بر دروازه

  . سپاهیان بیزانس تقریبا در مناذگرد تارومار شدند 1071در . امپراطوري بودند

، طرسوس، حتی نیقیه را تسخیر کردند و از آن سوي بوسفور )1085(، انطاکیه [الرها یا اورفه]ترکان سلجوقی ادسا 

، با امضاي عهد نامه خفت آوري، )1118 - 1081(امپراطور آلکسیوس اول . چشم بر خود شهر قسطنطنیه دوختند

اگر قسطنطینه به . جومهاي بیشتر فاقد قواي نظامی بودبخشی از آسیاي صغیر را نجات بخشید، لکن براي مقابله با ه

. بی نتیجه میماند )732(دست ترکان میافتاد، تمامی اروپاي خاوري در برابر لشکریان آنها مفتوح میشد و فتح تور 

اوربانوس دوم و شوراي پیاچنتسا گسیل داشت،اروپاي  آلکسیوس غرور مذهبی را فراموش کرد، سفرایی نزد پاپ

  . التین را تشویق کرد او را در هزیمت دادن ترکان از اروپا یاري کند

آلکسیوس میگفت که مبارزه با این جماعت کفار در خا آسیا عاقالنهتر خواهد بود تا آنکه دست روي دست نهند و 

سومین علت مستقیم جنگهاي صلیبی حس . ایتختهاي اروپایی باشندمنتظر سیل آنها از طریق شبه جزیره باکان به پ

جاهطلبی شهرهاي ایتالیایی مانند پیزا، جنووا، ونیز، و آمالفی بود که میخواستند دامنه قدرت تجاري روز افزون خود 

  مسیحی و لشکریان ) 1091- 1060(هنگامی که نورمانها سیسیل را از دست مسلمانان بیرون آوردند . را بسط دهند
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، مدیترانه باختري به روي بازرگانان مسیحی باز )به بعد 1085از (حوزه حکمت مسلمین را در اسپانیا کاهش دادند

شهرهاي ایتالیایی از راه بنادر صادرکننده کاالهاي داخلی و مصنوعات وراي آلپ ثروتمندتر و نیرومندتر شدند و . شد

انه خاوري پایان داده، بازارهاي خاور نزدیک را به روي امتعه اروپاي در صدد برآمدند به برتري مسلمانان در مدیتر

. اطالع نداریم که این سوداگران ایتالیایی تا چه حد به شخص پاپ تقرب داشتند. باختري بگشایند

به  مثال ژربر، که. این فکر به مخیله سایر پاپها هم خطور کرده بود. تصمیم نهایی از جانب خود اوربانوس گرفته شد

اسم سیلوستر دوم مقام پاپی را احراز کرد، از عالم مسیحیت خواستار نجات بیت المقدس شد، و بنا به اصرار او 

گرگوریوس هفتم در گرماگرم مبارزه ). 1001حد(جماعتی از مبارزان مسیحی بینتیجه قدم به خاك سوریه گذاشتند 

ادن در راه نجات اماکن متبرکه در نظر من به مراتب جان بر کف نه: ((منهدمکنندهاي با هانري چهارم گفته بود

ریاست شوراي پیاچنتسا را به عهده  1095هنگامی که اوربانوس در مارس .)) خوشتراست تا حکومت بر عالمی

در این شورا اوربانوس به حمایت از تقاضاي سفیران آلکسیوس سخن . گرفت، آتش آن مبارزه هنوز سرد نشده بود

رد تا مجمع عظیمتري به نمایندگی از جانب قاطبه مسیحیان براي اعالم جنگ علیه اسالم تشکیل گفت، اما توصیه ک

احاطه وي بر اوضاع زیادتر از آن بود که تصور کند در چنین امر . نشده است، در گرفتن تصمیم شتاب نورزند

بینی میکرد که بی شک اوربانوس پیش . خطیري، در یک سرزمین دور دست، پیروزي مسیحیان قطعی باشد

جنگجویی نامرتب بارونهاي فئودال و دزدان دریایی نورمان را به صورت مبارزهاي مقدس در آورد و اروپا و امپراطوري 

آرزوي اوربانوس آن بود که کلیساي شرقی را دوباره به زیر سلطه حکومت پاپی، و . بیزانس را از خطر مسلمانان برهاند

رومندي تحت فرمان پاپها در آورد و بار دیگر شهر رم را به پایتخت جهان مبدل عالم مسیحی را به صورت جهان نی

  . این مفهوم ذهنی ناشی از نهایت دولتمردي بود. کند

اوربانوس به سیاحت در ایتالیاي شمالی و فرانسه جنوبی مشغول بود و از امرا و بزرگان قوم  1095از مارس تا اکتبر 

هرچند  ;در کلرمون، واقع در اوورنی، شوراي تاریخی روحانی اجالس کرد. خواست براي کمک ضروري در این راه نظر

که یک روز سرد ماه نوامبر بود، هزاران نفر از مردم نواحی و جوامع مختلف چادرهاي خود را در میان صحرا 

می که هموطن هنگا ;برافراشتند، و چنان اجتماع عظیمی برپا شد که هیچ تاالري گنجایش آن همه مردم را نداشت

ها در تاریخ قرون  خود اوربانوس دوم را بر باالي صفه بلند کردند، و وي به زبان خود آنها به ایراد موثرترین خطابه

  : پاپ خطاب به حاضران چنین گفت. وسطی پرداخت، قلب همه از فرط احساسات در تپش افتاد

شلیم و از جانب قسطنطنیه خبر غمانگیزي آوردهاند که از مرزهاي اور!...نژاد محبوب و برگزیده خدا! اي نژاد فرانک

قومی ملعون بکلی از خدا بیخبر جابرانه بر اراضی این مسیحیان هجوم برده و با ویرانی و ایجاد آتشسوزي مردم را از 

ی های اینان جماعتی از اسرا را به مملکت خویش برده و بخشی از آنها را زیر شکنجه.زادوبومشان بیرون راندهاند

. این مردم محرابها را با لوث وجود خویش آلوده میسازند و سپس آنها را ویران میکنند. بیرحمانه به قتل رساندهاند

قلمرو یونانیان اکنون به دست آنها تکه تکه شده است و یونانیان از آن اراضی وسیعی که پیمودن سراسر آن حتی 

. بیش از دو ماه طول میکشد محروم شدهاند

ر شما رنج قصاص این اعمال ناحق و بازگرفتن این اراضی را بر خود هموار نسازید،این مهم از دست چه اکنون اگ

کسی ساخته است آري شمایید که خداوند بین الطاف خویش بیش از دیگران حشمت در جنگاوري، شجاعت عظیم، 
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بگذارید کردار . میکنند بر خاك بساییدو نیرو ارزانی داشته است تا سر مردمی را که در مقام مخالفت با شما قد علم 

  . مشوق شما باشد -نیاکان شما جالل و عظمت شارلمانی و سایر شهریاران این سرزمین 

بگذارید مزار مقدس منجی و خداوندگار ما که اکنون در تصرف اقوام پلید است و اماکن متبرکهاي که اکنون ملوث 

ه تشویشی در امور خانوادگی و هیچ نوع تملکی شما را از این امر خطیر بگذارید هیچ گون....شده است شما را برانگیزد

ها آن را در بر گرفته است  زیرا این سرزمینی که اکنون شما در آن سکنا دارید، از همه سو دریا و قله کوه. باز ندارد

ي مردمی را که به خوراکی که از آن عاید میشود به سختی تکافوي نیازها. براي نفوس عظیم شما بسیار تنگ است

از این روست که شما یکدیگر را میکشید و میدرید، به جنگ دست میبرید، و بسیاري از . کار کشت مشغولند میکند

بگذارید  ;لذا، بگذارید نفرت از میان شما رخت بربندد. شماها در این زد و خورد داخلی به هالکت میرسید

آن سرزمین از چنگ قومی تبهکار بیرون آورید و  ;قیامت نهید قدم در طریق کلیساي. کشاکشهاي شما پایان یابد

اورشلیم بهشتی است آکنده از لذات و نعمتها، سرزمینی است به مراتب ثمربخشتر از همه  ;خود بر آن استیال یابید

انه رنج مشتاق. آن شهر شاهی، که در قلب عالم قرار گرفته است، از شما تمنا دارد که به یاریش بشتابید. سرزمینها

از . این سفر را براي آمرزش گناهان خویش تقبل کنید، و در عوض به حشمت فناناپذیر ملکوت االهی پشتگرم باشید

اوربانوس نیز با آنها هماواز شد و از !))مشیت خدا چنین است: ((میان جمعیت غریو پرهیجانی به آسمان برخاست که

سازند، و به افرادي که حاضر به شرکت در جنگ صلیبی شده بودند ایشان تقاضا کرد که این جمله را شعار نبرد خود

بی درنگ : ((ویلیام آوممزبري مینویسد. دستور داد که بر روي سینه یا پیشانی خویش عالمت صلیب را نقش کنند

وام نیز هزاران نفر از ع)) پارهاي از خواص جلو پاي پاپ به زانو افتادند و جان و مال خویش را وقف خدمت خدا کردند

رهبانان و زاهدان از گوشه عزلت به در آمدند تا در واقع، و به معنی کلمه، مجاهدان . به همین سان پیمان بستند

پاپ پر جنب و جوش از آن محل رو به سوي دیگر شهرها نهاد، که از جمله بود تور،بوردو، تولوز، . لشکر مسیح باشند

هنگامی که بعد از دو سال غیبت به . رکت در جنگ صلیبی تشویق میکردو مدت نه ماه مردم را به ش...منپلیه، و نیم

. رم بازگشت، مردمان آن شهر، که کمتر از دیگر شهرهاي مسیحی دیندار بودند، مقدمش را باشور تمام پذیره شدند

جنگ اوربانوس، بدون مواجهه با مخالفت شدیدي براي آزاد ساختن صلیبیون از بند تعهداتی که مانع از شروع 

صلیبی میشد، اختیارات الزم را به دست گرفت و براي دوره این جنگ، سرفها واسالها را از تعهداتی که در برابر 

هاي  وي به عموم صلیبیون این امتیاز را تفویض کرد که از این پس در دادگاه. اربابان خود داشتند رها ساخت

که در غیاب آنها اسقفان هر محل حافظ دارایی آنها  و تضمین کرد ;کلیسایی محاکمه شوند نه در محاکم اربابی

همه جنگهاي مسیحیان را ممنوع کرد و،  -هر چند که کامال ضمانت اجرایی نداشت  -وي به موجب فرمانی . باشند

اکنون اروپا بیش از . فوق قوانین مربوط به تبعیت و سر سپردگی فئودال، اصل جدیدي براي فرمانبرداري وضع کرد

شده بود و اوربانوس دوم خویشتن را، دست کم از لحاظ نظري، مالک الرقاب شایسته و مقبول سالطین  پیش متحد

تمامی جهان مسیحی به طرزي بیسابقه به جنبش در آمد و با شور فراوانی خود را براي جنگ مقدس با . اروپا میدید

.عالم اسالم آماده ساخت

II  - 1099-1095: نخستین جنگ صلیبی  

به موجب آمرزشی تام، مقرر شد که . اي فوق العادهاي جماعت کثیري را زیر پرچم سپاهیان صلیبی گرد آورده انگیزه

  . هرکس در جنگ کشته شود، از هر گونه عقوبتی که به واسطه ارتکاب گناه دامنگیرش شده است برهد
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بدهکاران  ;ز مالیاتها معاف شدندرعایاي پادشاهان ا ;سرفها، که بسته به اراضی مخصوص بودند، اجازه حرکت یافتند

و پاپ، با جسارت، اختیارات خویش را تعمیم بخشید و  ;زندانیان آزاد شدند ;تا مدتی از پرداخت ربع فراغت یافتند

هزاران تن از ولگردان . مجازات افرادي را که محکوم به مرگ شده بودند به خدمت مادامالعمر در فلسطین تخفیف داد

افرادي که از فقري ناگزیر به امان آمده بودند، ماجراجویانی که حاضر بودند تن . له مقدس پیوستندبه رهروان این قاف

به مخاطرات در دهند، پسران کهتري که امید تهیه تیولنشینهایی را در مشرق زمین در سر میپختند، بازرگانانی که 

عزیمت سرفهاي خویش به جنگ خود را دست  به دنبال بازارهاي جدید براي کاالهاي خود بودند، شهسوارانی که با

همگی به جماعتی از  - تنها میدیدند، مردمان کمرویی که از زخم زبان اطرافیان و تهمت ترسویی احتراز داشتند 

به حکم آن نوع تبلیغاتی . مومنین واقعی پیوستند تا سرزمینی که محل والدت و وفات عیسی مسیح بود نجات دهند

درباره محدودیتها و ناتوانیهاي مسیحیان مقیم فلسطین، فجایع مسلمانان، و کفرهاي آیین  که هنگام رواج دارد،

مسلمانان را به پرستش تندیس پیغمبر اسالم متهم میکردند و . همه گونه راه مبالغه و اغراق سپرده شد) ص(محمد

ربوط درباره پیغمبر اسالم حتی، طبق شایعات بیاساسی که بر سر زبان مومنین مسیحی افتاده بود، سخنانی نام

هاي غریبی از ثروت سرشار مشرق زمین و لعبتان پري پیکري که در انتظار مردانی دالور نشسته  افسانه. میگفتند

  . بودند نقل مجالس بود

هاي متنوع نمیتوانست توده مردمان متشابهی را که واجد شایستگی تشکیالت نظامی  بدیهی است که این همه انگیزه

در بسیاري موارد، زنان و کودکان به اصرار تمام همراه شوهران و پدر و مادر خود به راه . ه دور هم گرد آوردباشند ب

شاید این قبیل پافشاریها بی لیل هم نبود، زیرا به زودي فواحش را نیز جمع کردند تا آماده خدمت به . افتادند

اه صلیبی تعیین کرده بود، لکن کشاورزان بیحوصله، را موعد حرکت سپ 1096اوربانوس ماه اوت . سلحشوران باشند

یک چنین جماعت مبارزي که عده آنها به حدود . که اولین دسته از داوطلبان جنگ بودند نمیتوانستند درنگ کنند

در ماه مارس، به سر کردگی پیرمنزوي و والتر ) نفر شهسوار بودند 8و از این عده فقط (دوازده هزار نفر میرسید 

دسته دیگري که محتمال مرکب از پنج هزار نفر بود، به ;یا گوتیه بیپول، از فرانسه عازم فلسطین شدندبیپول 

و هیئت سومی به رهبري امیکو، کنت لینینگن، از خطه راینالند  ;سرپرستی گوتشالک کشیش، از آلمان به راه افتاد

به یهودیان آلمان و بوهم هجوم بردند، به  هاي بی نظم و ترتیب بودند که اغلب همین گروه. در آلمان حرکت کرد

تقاضاهاي مردمان و کشیشان محل هیچ گونه ترتیب اثري ندادند، و شهوت خونریزي را در جامه دینداري پنهان 

افرادي که تازه در صف لشکریان صلیبی در آمده بودند وجوهی . ساختند و چند صباحی بدل به جانوران درنده شدند

بسیاري . به همراه آورده بودند، و رهبران بیتجربه آنها نیز براي تغذیه افراد آذوقه کافی نداشتند اندك و غذایی ناچیز

از آنها دوري مسافت را دست کم گرفته بودند، و همچنانکه در کناره راین و دانوب راه میسپردند، به هر خمی که 

هاي آنها  ورشلیم نرسیدهاند هنگامی که کیسهمیرسیدند، کودکانشان از فرط بیطاقتی مدام میپرسیدند که آیا به ا

هایی که در سر راه آنها قرار داشت دست  تهی شد و گرفتار بی غذایی شدند، از راه اضطرار به چپاول مزارع و خانه

. مردم به شدت در مقابل آنها مقاومت ورزیدند. دیري نگذشت که هتک ناموس نیز بر تاراج اموال افزوده شد. زدند

. هاي خود را به روي آنها بستند، و بعضی دیگر بی درنگ توفیقشان را از دادار مسئلت نمودند هرها دروازهبرخی از ش

سرانجام این سپاه کامال تهیدست، که تعداد زیادي از نفرات آن بر اثر قحطی و طاعون و جذام و تب و مبارزات حین 

یوس به آنها خوش آمد گفت، لکن شکم آن جماعت آلکس. راه به هالکت رسیده بودند، به دروازه قسطنطنیه رسید

ها، و کلیساها را غارت  هاي شهر ریختند و قصرها، خانه از این رو صلیبیون به حومه;گرسنه را به طرز دلخواه سیر نکرد

آلکسیوس براي نجات پایتخت خویش از شر این ملخهاي عابد، کشتیهایی در اختیار آنها گذاشت تا از تنگه . کردند
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ور عبور کنند، ملزوماتی برایشان فرستاد، و به آنها دستور داد که در آن سوي بوسفور توقف کنند تا قواي بوسف

صلیبیون به علت گرسنگی یا بیتابی به اوامر آلکسیوس اعتنایی نکردند و به سوي نیقیه . مسلحتري از عقب برسد

اران ماهري بودند، از شهر بیرون آمدند و این نیروي منظم و با انضباطی از ترکان، که همگی کماند. پیش تاختند

والتر بیپول از جمله کشتگان این نبرد بود، اما پیر . نخستین لشکر اولین جنگ صلیبی را تقریبا بکلی مضمحل کردند

 1115منزوي، که از سپاه مهارناپذیر خویش منزجر شده بود، قبل از شروع مبارزه به شهر قسطنطنیه بازگشت، و تا 

در خالل این احوال، هر یک از امرا و اربابان فئودال که دعوت پاپ را براي شرکت در جنگ . سالمت میزیست در عین

در میان این امرا و ساالران هیچ یک از . صلیبی لبیک گفته بود، در حوزه خویش قواي خود را گرد آورده بود

جنگ صلیبی دعوت میکرد، فیلیپ اول پادشاه پادشاهان اروپا نبود، و در واقع هنگامی که اوربانوس مردم را به 

لکن عده . فرانسه، ویلیام دوم پادشاه انگلیس، و هانري چهارم امپراطور آلمان همگی محکوم به تکفیر پاپی بودند

و تقریبا تمامی آنها از قوم فران یا فرانسوي  - زیادي از کنتها و دوکها حاضر شدند که در چنین جهادي شرکت کنند 

لین جنگ صلیبی اقدام خطیري بود که بیشتر از جانب فرانسویان صورت گرفت، و تا این تاریخ هنوز مردمان او. بودند

صفات ) بویون آبادي کوچکی در بلژیک(گود فروا دوبویون . مینامند) فرنگی(خاور نزدي اقوام اروپاي باختري را فران 

شت، به عبارت دیگر، در تمشیت امور حکومت و یک راهب را با شایستگیهاي یک سرباز در وجود خویشتن جمع دا

فرزند روبر ) تارانتو(بوهموند، امیر تارانت، . اداره جنگ شجاع و الیق بود و پرهیزکاریش به سر حد تعصب میرسید

وي تمام شجاعت و کاردانی پدرش را به ارث برده بود و هواي آن در سر داشت که از متصرفات سابق . گیسکار بود

همراه وي برادرزادهاش . یزانس در خاور نزدیک براي خویشتن و لشکریان نورمانش قلمروي ایجاد کندامپراطوري ب

وي مردي بود . تانکرد اهل اوتویل بود که بعدها قهرمان حماسه معروف به رهایی اورشلیم اثر شاعر ایتالیایی تاسو شد

ا او را بر سبیل شهسوار مسیحی مطلوب تحسین زیباروي، بیباك، دالور، بخشنده، و دوستار شکوه و ثروت، که عموم

رمون، کنت تولوز، که قبال در نبرد با مسلمانان در اسپانیا شرکت جسته بود، اکنون در پیري جان و ثروت . میکردند

لکن خلقی آتشین نجابت وي را آلوده، و آز دینداریش را لکهدار . عظیم خویش را وقف جهادي بمراتب بزرگتر میکرد

بوهموند به گود فروا پیشنهاد کرد که شهر مزبور را . هاي گوناگون عازم قسطنطنیه شدند جماعات از راه این. کرد

گود فروا را به بهانه آنکه وي فقط براي مبارزه با جماعت کفار سفر کرده است، از قبول چنین امري خودداري . بگیرند

ی و نیرومند مغرب زمین مردان تحصیلکرده و مهذب شهسواران نیمه وحش. ورزید، لکن این فکر بکلی از بین نرفت

ها و  گنجینه. مشرق را به دیده تحقیر مینگریستند و آنها را بدعتگذارانی غرق در خوشگذرانی و شهوات میدانستند

نفایسی که در کلیساها، قصرها، و بازارهاي پایتخت امپراطوري بیزانس بر روي هم انباشته شده بود آنها را به تحیر و 

  . غبطه وا میداشت، چه معتقد بودند که ثروت باید از آن مرد دلیر باشد

آلکسیوس شاید از این گونه خیاالتی که به مخیله منجیان وي خطور میکرد بویی برده بود، و شاید آنچه از برخورد با 

و را به رعایت دیده بود ا) که غرب خود وي را براي شکست آنها شماتت کرده بود(خیل لجام گسیخته کشاورزان 

وي براي مقابله با ترکان یاري خواسته بود، اما منتظر نبود که قواي . جانب احتیاط و شاید هم به تزویر متمایل میکرد

هرگز آلکسیوس نمیتوانست خاطر جمع باشد که عشق این . هاي پایتختش گرد آیند متحد اروپا در پشت دروازه

لمقدس کمتر است، یا در صورت بیرون آوردن اراضی سابق امپراطوري جنگجویان به فتح قسطنطنیه از گشودن بیتا

از این رو پیشنهاد کرد که حاضر است همه گونه آذوقه، . از چنگ ترکان، متصرفات مزبور را به بیزانس باز پس دهند

شایستهاي هاي  مساعده مالی، وسایط حمل و نقل، و کمک نظامی در اختیار صلیبیون گذارد و به رهبران آنها رشوه

اشراف مغرب . تقدیم کند، و هر سرزمینی را در جنگ فتح کردند، به حکم تعهدات به عنوان تیول وي نگاه دارند
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سپاهیان صلیبی، که  1097در اوان سال . زمین، که در برابر سیم و زر نرم شده بودند، به این امر تن در دادند

. فرمان سرداران مختلفی بودند، از تنگه بوسفور عبور کردند رویهمرفته در حدود سی هزار نفر میشدند و هنوز زیر

نه فقط قدرت مسلمانان . بخت با صلیبیون یار بود، چه تشتت میان مسلمانان به مراتب از نفاق مسیحیان فزونتر بود

صر بر در اسپانیا تحلیل رفته و در افریقاي شمالی گرفتار منازعات مذهبی شده بود، بلکه در شرق خلفاي فاطمی م

نواحی جنوبی سوریه تسلط داشتند، و حال آنکه سوریه شمالی و قسمت اعظم آسیاي صغیر در دست دشمنان آنها 

به این نحو، سپاهیان . ارمنستان علیه فاتحان علم طغیان بر افراشت و با فرانکها هماواز شد. یعنی ترکان سلجوقی بود

دند، و چون آلکسیوس قول داد که به شرط تسلیم به کسی آسیبی اروپایی پیش تاختند و نیقیه را به محاصره در آور

امپراطور یونانی پرچم خویش را بر فراز دژ شهر به ). 1097ژوئن  19(نخواهد رسید، پادگان تر نیقیه تسلیم شد 

خاطر  اهتزاز در آورد، آن خطه را از چپاول بیمالحظه مبارزان مسیحی نجات داد و، با هدایاي کالنی، موجبات رضایت

اما لشکریان مسیحی زبان به شکوه گشودند که آلکسیوس با ترکان متحد بوده  ;سرداران فئودال را فراهم ساخت

با سپاهی از ترکان )دوروالیوم(بعد از یک هفته استراحت صلیبیون عزم انطاکیه کردند و در نزدیکی اسکی شهر . است

آنگاه . صلیبیون فاتح شدند) 1097اول ژوئیه (ی که روي داد در جنگ خونین. به سرداري قلج ارسالن رو به رو شدند

بدون احتمال خطر مواجهه با دشمنی، مگر کمبود آب و خوراك و گرمایی که قاعدتا خون غربی با آن مانوس نبود، 

در آن هشتصد کیلومتر راهپیمایی دشوار، گروهی از مردان و زنان و . در آسیاي صغیر شروع به پیشرفت کردند

چون از سلسله جبال توروس عبور کردند، برخی از . دي از اسبها و سگها از فرط تشنگی به هالکت رسیدندتعدا

اشراف لشکریان خود را از قواي اصلی جدا کردند تا در پی فتوحاتی خصوصی روان شوند، چنانکه رمون، بوهموند، و 

در این ناحیه بود که  ;رو به ادسا آوردند) فروابرادر گود (گود فروا عزم ارمنستان کردند و تانکرد و بودوئن اول 

اکثریت عظیم ). 1098(را بنیاد نهاد ) اورشلیم(هاي جنگی و نیرنگ اولین مملکت التینی شرق  بودوئن، به حیله

صلیبیون شاکی بودند که این گونه تاخیرها قرین نحوست است، لکن اشراف مراجعت کردند و پیشرفت به سوي 

)) شهري بغایت زیبا، چشمگیر و لذتبخش((وقایعنگار و مولف کتاب اعمال فرانکها انطاکیه را . تانطاکیه ادامه یاف

در این مدت بسیاري از صلیبیون بر اثر گرسنگی یا . این شهر مدت هشت ماه در محاصره بود. توصیف کرده است

. غذاي نوظهوري پیدا کردند) شکر) ()نیهاي شیرینی به نام زوکرا((برخی با جویدن . باران سرد زمستانی جان سپردند

بتدریج طریقه فشردن و گرفتن عصاره آن را از گیاهی که براي . این اولین باري بود که فرانکها لب به نیشکر میزدند

یکی از کشیشان عالیرتبه  ;فواحش شیرینیهایی بودند بمراتب خطرناکتر. همین منظور کاشته میشد فرا گرفتند

 1098در ماه مه . وابه سوري خود را در آغوش گرفته بود، به دست ترکان به قتل رسیدمحبوب که در باغی همخ

چند روزي قبل  ;خبر آمد که لشکر عظیمی از مسلمانان به سرداري کربوغا امیر موصل بزودي از راه فرا خواهد رسید

یترسیدند در برابر کربوغا بسیاري از صلیبیون که م ;) 1098سوم ژوئن (از رسیدن این لشکر، انطاکیه گشوده شد 

  . تاب مقاومت نداشته باشند، در اورونتس بر کشتی نشستند و فرار کردند

آلکسیوس، که با لشکري یونانی پیش میتاخت، بر اثر هزیمت سپاهیان فراري اغفال شده، تصور کرد که صلیبیون 

این گناهی بود که . ان حراست کندبه همین سبب بازگشت تا مگر آسیاي صغیر را در مقابل ترک ;شکست خوردهاند

پیر بارتلمی، کشیشی اهل مارسی، براي آنکه قوت قلبی به سپاهیان . هرگز به خاطر آن آلکسیوس را عفو نکردند

صلیبی داده باشد، نیزهاي را به دست گرفته، مدعی شد که این همان نیزهاي است که با آن پهلوي عیسی را 

به میدان جنگ نهادند، این نیزه را همچون علم مقدسی بر باالي سر خود حمل مسیحیان هنگامی که رو . دریدهاند

ها ظاهر  کردند، و سه نفر شهسوار که جامه سفید بر تن داشتند به اشاره آدیمار نماینده پاپ ناگهان از پشت تپه
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. راه دینند شدند، و نماینده پاپ مدعی شد که این سه نفر قدیس موریس، قدیس تئودور، و قدیس جورج شهداي

صلیبیون، که از دیدن این عالیم غیبی الهام گرفته بودند، این متحدا به سر کردگی بوهموند به پیروزي قاطعی نایل 

پیر بارتلمی، که متهم به ارتکاب ي تزویر مذهبی شده بود، پیشنهاد کرد که حاضر است براي اثبات صدق . آمدند

ظاهرا  ;گذشتن از میان تل هیمهاي سوزان را بر خود هموار ساخت  وي رنج. گفتار خویش از میان آتش عبور کند

پس از این واقعه نیزه . وي سالم از میان آتش بیرون آمد، لکن روز بعد بر اثر سوختگی و فشار قلبی جان سپرد

را امیر براي قدر دانی از زحمات بوهموند، با رضایت عموم او . مقدس را از میان علمهاي لشکریان صلیبی برداشتند

ساالر خویش آلکسیوس ضبط کرد، اما در واقع چون ) تیول(وي رسما آن ناحیه را به عنوان فیف . انطاکیه کردند

سرکردگان سپاه صلیبی مدعی شدند که آلکسیوس به علت کوتاهی در رسانیدن کم . شهریار مستقلی حکومت کرد

سرداران صلیبی بعد از آنکه شش . عهدات رهانیده استبه آنها تعهدات خویش را زیر پا گذاشته و آنان را از بند ت

ماهی را به تجدید قوا و تجهیز مجدد سپاهیان فرسوده خود مشغول بودند، لشکریان خویش را به طرف اورشلیم 

، بعد از یک جنگ سه ساله که قواي صلیبی را به دوازده هزار نفر مبارز 1099سرانجام در هفتم ژوئن . حرکت دادند

از شوخیهاي تاریخ بود که فاطمیان . ، با دلی خوش و تنی کوفته به مقابل دیوارهاي اورشلیم رسیدندکاهش داد

خلیفه فاطمی پیشنهاد . حریفان این مبارزان، یعنی ترکان، را یک سال قبل از این واقعه از شهر بیرون کرده بودند

نی و مالی عموم زایران مسیحی و مومنین کرد که اگر صلیبیون به عقد صلح راضی شوند، وي حاضر است تامین جا

پادگان خلیفه فاطمی، که . اما بوهموند و گود فروا خواستار تسلیم بال شرط شدند. مقیم اورشلیم را تضمین کند

ژوئیه گود فروا و تانکرد در راس لشکریان خویش از  15در . مرکب از هزار نفر بود، مدت چهل روز مقاومت ورزید

ند، و در این حال صلیبیون، که در عین شجاعت سالها رنج و مرارت را تحمل کرده بودند، از دیوار شهر گذر کرد

کشیشی رمون نام اهل آژیل، که خودش شاهد این واقعه بوده . رسیدن به مقصد عالی خویش سر از پا نمیشناختند

:است، مینویسد

گروهی دیگر را با تیر ...از تن جدا کردندگروهی از مسلمانان را سر . چیزهاي بدیعی از هر سو به چشم میخورد

کشتند یا مجبور کردند که از برجها خود را به زیر افکنند، پارهاي را چندین روز شکنجه دادند و آنگاه در آتش 

هر طرف اسب را هی میکردي در میان . هایی از کله و دست و پاي کشتگان دیده میشد ها توده در کوچه. سوزانیدند

  . الشه اسبان بودي اجساد کشتگان و

سایر معاصران نیز به تفصیل مطالبی درباره این واقعه نگاشتند و حکایت میکنند که چگونه زنان را به ضرب دشنه به 

قتل میرساندند، ساق پاي کودکان شیرخوار را گرفته بزور آنها را از پستان مادرشان جدا ساخته به باالي دیوارها 

و چطور هفتاد هزار مسلمانی که در شهر مانده  ;نها بر ستونها گردنشان را میشکستندپرتاب میکردند، یا با کوفتن آ

. یهودیان را که جان سالم به در برده بودند در کنیسهاي جمع کردند و زنده زنده سوزانیدند. بودند به هالکت رسیدند

. ه آن قرارگاه عیساي مصلوب بودفاتحان همگی رو به سوي کلیساي قیامت نهادند، که به عقیده ایشان زمانی سرداب

در آنجا یکدیگر را در آغوش کشیدند و از فرط سرور و فراغ بال گریستند و براي پیروزي خویش حمد خداوند مهربان 

  . را گفتند
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III  - 1143- 1099: مملکت التینی اورشلیم   

ه بودند، براي حکومت بر اورشلیم و گود فروا دو بویون، که سرانجام همگان به امانت و درستی کم نظیرش معترف شد

در اینجا، یعنی سرزمینی . حول و حوش آن انتخاب شد، و از سر فروتنی عنوان مدافع کلیساي قیامت را بر خود نهاد

 ;سال قبل از این حکمفرمایی بیزانس بر آن پایان یافته بود، هیچ گونه تظاهري به تبعیت از آلکسیوس نشد 465که 

دین رسمی این خطه، که زیر نظر کلیساي یونان بود، . لیم بیدرنگ بدل به کشور مستقلی شدمملکت التینی اورش

هاي روحانی مملکت پادشاهی جدید به اجراي مراسم  تابع کلیساي التین شد، بطر اورشلیم به قبرس گریخت، و حوزه

تاوان حق حاکمیت، . دندنیایش همگانی به زبان التینی، داشتن یک اسقف ایتالیایی، و سیادت پاپ گردن نها

دو هفته بعد از آزادي عظیم، یک سپاه مصري به سوي عسقالن رفت تا شهري را که . صالحیت دفاع از خویش است

گود فروا آن سپاه را هزیمت داد، لکن یک سال بعد در گذشت . براي پیروان کیشهاي متعدد مقدس بود آزادي بخشد

که لیاقت گودفروا را نداشت، جانشین وي شد و عنوان بلند پایهتر ) 1118-1100(برادرش، بودوئن اول ). 1100(

، کشور جدید شامل قسمت اعظم خاك )1143-1131(در دوران سلطنت فول، کنت آنژو . پادشاه بر خود نهاد

. را در دست داشتند) امسا(فلسطین و سوریه بود، اما مسلمانان هنوز حلب، دمشق، و حمص 

یر نشین فئودال تقسیم میشد که مرکزشان بترتیب عبارت بود از اورشلیم، انطاکیه، ادسا، و سلطنت مزبور به چهار ام

تقریبا مستقل میشد که فرمانروایان حسود آن با ) تیول(این چهار امیر نشین هر کدام خود به چندین فیف . طرابلس

پادشاه . از دیگران قلمداد میکردند یکدیگر جنگ میکردند، سکه به نام خود میزدند، و به طرق مختلف خود را مستقل

به راي بارونها انتخاب میشد و سلسله مراتبی از روحانیون که فقط تابع اوامر شخص پاپ بودند در کار او نظارت 

عامل دیگري که اختیارات پادشاه را تضعیف میکرد واگذاري چندین بندر از جمله یافا، صور، عکا، بیروت، و . داشتند

سازمان مملکتی و قوانین . پیزا، یا جنووا در عوض کمک دریایی و گرفتن ملزومات از طریق دریا بود عسقالن به ونیز،

در محکمه قضات اورشلیم تعیین وضع میشد، و این نظامات یکی از منطقیترین و دقیقترین مجمعالقوانینهاي دولت 

مالکان سابق اراضی را اعم از مسیحی یا بارونها به ناحق تمامی حقوق مالکیت زمین را مدعی شدند، . فئودال بود

مسلمان بدل به سرفهاي خود کردند و آنها را مکلف به قبول تعهداتی ساختند به مراتب شدیدتر از آنچه در اروپاي 

  . فئودال معاصر رایج بود

هبانان مبارز هاي جدیدي مرکب از ر اما از حمایت بیمانند گروه ;مملکت نوبنیاد اورشلیم عناصر ضعف فراوانی داشت 

میالدي، سوداگران آمالفی با اجازه مسلمانان بیمارستانی براي  1048مدتها قبل از این حوادث، از . برخوردار بود

رمون دوپویی خدمتگزاران این موسسه را  1120در حدود . زایران مستمند یا بیمار مسیحی در اورشلیم ساخته بودند

ي آن به قید سوگند ملزم به رعایت پاکدامنی، فقر، فرمانبرداري، و به صورت یک فرقه مذهبی در آورد که اعضا

این فرقه، که اعضاي آن به شهسواران یوحناي حواري اشتهار یافتند، به یکی از . حراست مسیحیان در فلسطین بودند

فر دیگر اوگ دوپین و هشت ن) 1119(تقریبا در همین تاریخ . عالیترین انجمنهاي خیریه دنیاي مسیحی تبدیل شد

این جماعت از . از شهسواران صلیبی خود را وقف انضباط، رهبانیت، و شمشیر زدن در راه اعتالي مسیحیت کردند

بودوئن دوم اقامتگاهی در نزدیکی محل هیکل سلیمان گرفتند، و به همین سبب دیري نگذشت که به شهسواران 

این زاهد . ان وضع کرد که رعایت آنها دیري نپاییدقدیس برنار نظامات سختی را براي آن. پرستشگاه مشهور شدند

بندرت ((خواند و به آنها دستور داد که )) ماهرترین افراد در فن جنگ((مسیحی، در مقام تمجید، شهسواران مزبور را 

آن مسیحی که در : ((برنار خطاب به شهسواران پرستشگاه نوشت. و موي سر خود را از ته بتراشند)) استحمام کنند
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اد کافري را به هالکت رساند مسلما به پاداش خود نایل میشود، و هر گاه خودش کشته شود، نیل به چنین جه

فرد مسیحی به مرگ کافر افتخار میکند، چه از این طریق است که عیسی را تسبیح توان . پاداشی قطعیتر خواهد بود

. پیامبر اسالم خطاب به مسلمانان محسوب میشدآغاز این نامه حاوي جملهاي بود که گویی طنینی از اوامر .)) گفت

برنار معتقد بود که اگر افراد خواهان پیروزي بر دشمن خود باشند، باید به آنها یاد داد که با وجدان آسودهاي دشمن 

 ;یک شهسوار مهماننواز جبهاي سیاه بر تن میکرد که بر روي آستین چپش صلیب سفیدي نقش بسته بود. را بکشند

از نظر دینی، افراد هر . ر پرستشگاه جبه سفیدي بر تن میکرد، و روي شنل عالمت صلیب سرخی داشتیک شهسوا

پیروان هر دو فرقه از امر حراست و بهبود حال زایران به تدریج به حمله بر . فرقهاي از افراد فرقه دیگر متنفر بودند

سواران پرستشگاه فقط سیصد نفر، و مجموع نفرات هر چند که عده پیروان شه ;ها و مواضع مسلمانان پرداختند  قلعه

هر دو سهم شایانی در مبارزات صلیبی ایفا کردند و به  1180فرقه دیگر در حدود ششصد نفر بود، با اینهمه در 

هر دو فرقه براي جلب کمک مالی تالش میکردند و از کلیسا و . عنوان سلحشوران شهرت عظیمی به دست آوردند

در قرن سیزدهم و هر فرقهاي در اروپا صاحب تمولی عظیم بود شامل . یر و غنی، پول میگرفتندحکومتها، و از فق

هاي عظیمی در سوریه مایه اعجاب و شگفتی مسیحیان و مسلمانان  هر دو با ساختن قلعه. ها، و شهرها دیرها، دهکده

د، همگی در میان آالم و مشقات شدند، و در عین حال که فرد فرد این سلحشوران فقر را شعار خود ساخته بودن

، آلمانهاي ساکن فلسطین، به یاري معدودي از هواخواهان 1190در . جنگ از تجمل سرشاري برخوردار میشدند

بعد از . خویش در وطن، به تاسیس فرقه توتونی شهسواران دست زدند و بیمارستانی را در نزدیکی عکا بنیاد نهادند

ه اروپا بازگشتند و از قدرت حکومتی که در معرض هجوم قرار داشت به طرز آزادي اورشلیم بیشتر صلیبیون ب

زایران فراوانی به اورشلیم میآمدند، لکن عده آنها که تمایل به اقامت و جنگیدن داشتند معدود . خطرناکی کاستند

ی که طبق ادعاي آنها به در سمت شمال، یونانیها دنبال فرصت بودند تا دوباره بر انطاکیه، ادسا، و دیگر شهرهای. بود

در سمت مشرق، در قبال دستاندازیهاي مسیحیان و استمداد مسلمانان . امپراطوري بیزانس تعلق داشت تسلط یابند

آوراگان مسلمان اورشلیم داستان المانگیز سقوط آن شهر به دست . به تدریج اعراب به جنبش در آمده متحد میشدند

عت در مسجد عظیم بغداد گرد آمده، خواستار آن بودند که جهان اسالمی این جما. صلیبیون را نقل میکردند

خلیفه قدرت کافی براي چنین . بیتالمقدس را آزاد سازد و بناي مقدس قبه الصخره را از دست ناپا کفار بیرون آورد

، سپاه کوچک وي، 1144در . گی نام، امیر موصل، دعوت آوارگان را لبیک گفتزن جوانی،عملی نداشت، اما غالمزاده 

موضع مقدم جناح خاوري مسیحیان، را از چنگ آنان بیرون آورد، و چند ماه بعد  ادساکه با کفایت تمام اداره میشد، 

) محمود زنگی(خود وي به قتل رسید، اما پسرش نورالدین . الم اسالم فتح کردزندگی ادسا را بار دیگر براي ع

خبر این . جانشین وي شد، که از لحاظ جرئت دست کمی از پدر نداشت و از نظر کفایت بمراتب از وي برتر بود

. حوادث اروپا را به تدارك دومین جنگ صلیبی بر انگیخت

IV  - 1148 - 1146: دومین جنگ صلیبی  

اما ائوگنیوس، که . س برنار به پاپ ائوگنیوس سوم ملتجی شد تا بار دیگر مسیحیان را زیر پرچم صلیبی گرد آوردقدی

. در این موقع گرفتار منازعه با مردم بیدین روم بود، از برنار استدعا کرد که خود وي این مهم را به عهده گیرد

ه رسیدن وي به مقام پاپی را فراهم ساخته بود، آدمی بود به پیشنهاد پاپ عاقالنه بود، زیرا برنار، قدیسی که وسیل

  . مراتب بزرگتر از خود وي 
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هنگامی که برنار از حجره خویش در کلروو به قصد ترغیب فرانسویان به جنگ صلیبی بیرون آمد، آن شکاکیتی که 

ل در میان مردم قوت یافته در قلوب مومنان پنهان است خاموش، و بیمهایی که از شنیدن ماجراهاي جنگ صلیبی او

برنار مستقیما نزد پادشاه فرانسه، لویی هفتم، شتافت و او را تشویق کرد که خود در راس سپاه صلیبی . بود زایل شد

آنگاه در حالی که پادشاه فرانسه در کنار وي ایستاده بود، خطاب به انبوه مردم در وزله بیاناتی ایراد کرد . قرار گیرد

صلیبهایی که فراهم آورده . که سخن وي به پایان رسید، انبوه مردم همگی حاضر به خدمت شدند هنگامی). 1146(

بودند به هیچ وجه کفایت جمعیت را نمیداد، به همین سبب برنار جبه خود را ریش ریش کرد تا حاضران هر تکهاي 

ها همه تهی شدهاند، حتی  ها و قلعهشهر: ((آنگاه خطاب به پاپ نوشت. را به عالمت پیوستن به سپاه صلیبی بردارند

در مقابل هر هفت نفر زن یک نفر مرد باقی نمانده است، و همه جا پر از زنان بیوهاي است که هنوز شوهرانشان زنده 

در آنجا، بر اثر بالغت پر شور خود، . بعد از آنکه برنار فرانسه را آماده جنگ صلیبی کرد، متوجه آلمان شد.)) هستند

ونراد سوم را متقاعد کرد که جنگ صلیبی تنها امر مقدسی است که میتواند مایه وحدت گوئلفها و امپراطور ک

بسیاري از اشراف از کونراد تبعیت . شود -دو گروهی که قلمرو امپراطور را به دو پاره کرده بودند  - هوهنشتاوفن 

معروف شد و در جنگ سوم صلیبی جان ) زریش قرم(کردند، از جمله فردریک امیر سوابیا، که بعدها به بارباروسا 

هنگام عید پنجاهه، لویی و فرانسویان . ، کونراد و لشکریان آلمانی عزم اورشلیم کردند1147در عید فصح سال . سپرد

تاخیر در حرکت آنان براي رعایت احتیاط بود، زیرا مطمئن نبودند که آلمانیها دشمن خونین . به حرکت در آمدند

در مسیر آنها آنقدر . آلمانیها نیز به نوبه خویش همین تردید را درباره ترکها و یونانیها داشتند. رکهاآنان هستند یا ت

هاي خود را به روي مبارزان صلیبی میبستند و جیره ناچیزي را با  شهرهاي بیزانس تاراج شد که بسیاري دروازه

نوئل کومننوس که در این موقع امپراطور روم شرقی ما. زنبیلها از فراز حصار شهر به لشکریان آلمانی نثار میکردند

بود، با لحن مالیمی پیشنهاد کرد آن سپاهیان اصیل بهتر است به جاي رفتن از جانب قسطنطنیه، در محل سستوس 

جمعی از مشاوران . اما کونراد و لویی از قبول چنین پیشنهادي خودداري ورزیدند ;از تنگه هلسپونت عبور کنند 

لویی به چنین امري تن در نداد، شاید هم  ;تشویق کردند که قسطنطنیه را براي فرانسه متصرف شود لویی وي را

به هر حال، مردم امپراطوري شرقی از هیبت و اسلحه شهسواران غربی متوحش . یونانیان از وسوسه وي آگاه بودند

در معیت لویی، پادشاه فرانسه، الئونور . ا شدشدند، و دیدن محارم و زنانی که همراه ایشان بودند مایه تفریح خاطر آنه

دو کنت تولوز و فالندر هر دو . آن ملکه مزاحم سفر میکرد، و جمعی از مغنیان و غزلسرایان به دنبالش بودند

کنتسهاي خود را همراه داشتند و بخشی از بار و بنهاي که به دنبال قافله فرانسویان حرکت میکرد عبارت بود از 

دوقهاي مملو از لباس و اسباب بزکی که براي حفظ زیبایی این بانوان در مقابل هر گونه تغییرات و جامهدان و صن

مانوئل با شتاب تمام وسایل حرکت سپاهیان آلمان و فرانسه را . تبدالت آب و هوا، جنگ، و مرور زمان ضرورت داشت

در آسیا، . لیبیون در اختیار یونانیها گذاشتاز تنگه بوسفور فراهم ساخت و مقادیري سکه قلب براي داد و ستد با ص

بر اثر کمیابی آذوقه و قیمتهاي گزافی که یونانیان مطالبه میکردند، برخوردهاي بسیاري بین منجیان و نجات یافتگان 

روي داد، و فردریک ریش قرمز تاسف میخورد از اینکه براي نیل به امتیاز مقابله با کفار ناگزیر بود با تیغ خویش 

علی رغم نصایح مانوئل، کونراد اصرار داشت همان خط سیري را بپیماید که اولین سپاهیان . ن مسیحی را بریزد خو

با وجود بلدهاي یونانی، یا شاید با حضور آنها، لشکریان آلمانی پی در پی به بیابانهاي بی آب . صلیبی طی کرده بودند

در محل . ادند، و تلفاتی به آنها وارد آمد که دلسرد کننده بودو علف و دامهایی که مسلمانان گسترده بودند در افت

یعنی همان نقطهاي که سپاهیان جنگ صلیبی اول قلج ارسالن را شکست داده بودند، ) اسکی شهر فعلی(دوروالیوم 

 سپاه کونراد با عمده قواي مسلمانان رو به رو شد و چنان در هم بشکست که از هر ده نفر مسیحی فقط یکی جان

لشکریان فرانسوي، که مسافت زیادي با جبهه جنگ فاصله داشتند، با شنیدن خبر دروغین فتح . سالم به در برد
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آلمانیها فریب خوردند و بی محابا پیش تاختند و، بر اثر هجومهاي لشکریان مسلمان و گرسنگی متحمل تلفات 

از ناخدایان کشتیهاي یونانی تقاضا کرد که چون بقیهالسیف فرانسویها به آتالیا رسیدند، لویی . سنگینی شدند

نا خدایان براي هر مسافر کرایهاي فوقالعاده . سپاهیانش را از طریق دریا به شهر مسیحی طرسوس یا انطاکیه برسانند

لویی، به اتفاق چند تن از اشراف، به همراه الئونور و معدودي از بانوان به کشتی نشست و عزم انطاکیه . مطالبه کردند

لشکریان مسلمان بر آن شهر تاختند و تقریبا تمامی فرانسویان را از دم . رد و سپاهان فرانسه را در آتالیا به جا نهادک

لویی به اتفاق بانوان به اورشلیم رسید، لکن سپاهی همراه وي نبود، و کونراد، که در آغاز کار با ). 1148(تیغ گذراندند

از این عده که جان سالم به . بود، اینک افراد سپاهش انگشت شمار بودند لشکریان عظیمی از راتیسبون حرکت کرده

در برده بودند، واز سربازانی که در خود اورشلیم بودند، لشکري فراهم آمد که تحت فرماندهی سه سردار مختلف ، 

، میان ، بسوي دمشق حرکت کرد هنگامی که دمشق در محاصره بود)1162- 1143(کونراد، لویی، و بودوئن سوم 

در این حیث و بیص، جاسوسان مسلمان . اشراف نزاع افتاد که چون شهر گشوده شود، حکومت از آن کدام یک باشد

به میان سپاه مسیحی رخنه کردند و برخی از سرداران را به زور رشوه واداشتند که عمدا دست از هجوم بر دارند یا 

اي حلب و موصل با سپاه عظیمی براي نجات دمشق در هنگامی که خبر رسید که امر. عقبنشینی اختیار کنند

هایی چند  حرکتند، تفوق با کسانی بود که عقب نشینی را تجویز میکردند، در نتیجه، لشکریان مسیحی به دسته

کونراد، بیمار و مغلوب، سرشکسته به آلمان مراجعت . تقسیم شدند و به سوي انطاکیه، عکا،یا بیتالمقدس گریختند

  . ور و بیشتر شهسواران فرانسوي به وطن خود بازگشتندالئون. کرد

شکست مسیحیان در دومین جنگ . لویی یکسال دیگر در فلسطین ماند و در این مدت اماکن متبرکه را زیارت کرد

همه جا مردم میپرسیدند که چگونه قادر متعال اجازه داده است که مدافعان راه وي این . صلیبی مایه بهت اروپا شد

مخالفان بر قدیس برنار تاختند و او را واعظ بی پرواي خیالپردازي خواندند که مسبب قتل . وار و خفیف شوندسان خ

برنار در . این جا و آنجا شکاکان جسوري در مهمترین اصول و مبانی دین تردید کردند. عده زیادي از مردم شده بود

است و این ضایعه قطعا مجازاتی بوده است براي  پاسخ مخالفان مدعی شد که مشیت قادر متعال وراي فهم آدمی

پراکنده ساخته بود در اذهان حتی ) 1142فت(لکن از این پس بذر تردیدهایی فلسفی که آبالر . گناهان مسیحیان

شور و رغبتی که سابقا براي جنگهاي صلیبی وجود داشت سریعا رو به زوال گذاشت و عصر . مردم عادي بارور شد

اده کرد تا در برابر هجوم اعتقادهاي بیگانه یا بی اعتقادهاي محض با آتش و شمشیر به مدافعه بر ایمان خود را آم

  . خیزد 

V  -  صالح الدین ایوبی

در  1099اروپاییانی که از . در خالل این احوال، در فلسطین و سوریه مسیحی تمدن عجیب نوینی گسترش یافته بود

ج، به سنت مردم خاور نزدیک، عمامه بر سر میگذاشتند و رداهایی فراخ به تن این اراضی جایگزین شده بودند به تدری

هر قدر . میکردند چه این نوع لباسها را براي آب و هواي محل و مقابله با آفتاب سوزان و ریگ روان مناسب میدیدند

. ه کاهش گذاشتجماعات مسیحی با مسلمانان ساکن این قلمرو مانوستر شدند نا آشنایی و عناد متقابل رو ب

بیماران مسیحی پزشکان . سوداگران مسلمان آزادانه وارد آبادیهاي مسیحینشین میشدند و امتعه خود را میفروختند

کشیشان مسیحی به مسلمانان اجازه میدادند تا در مساجد خود به عبادت . مسلمان و یهودي را مرجح میشمردند

بین . طرابلس تدریس قرآن در مکتبهاي مسلمانها مجاز شد مشغول شوند، و در شهرهاي مسیحینشین انطاکیه و

از آنجا که . ممالک مسلمان و مسیحی قرارهایی براي حفظ جان و مال مسافران و بازرگانان دو طرف گذاشته شد
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فقط عده قلیلی از زنهاي مسیحی همراه صلیبیون به فلسطین آمده بودند، بسیاري از مسیحیان مقیم زنان سوري را 

د ازدواج خود در آوردند، و دیري نگذشت که اوالد دو تیره آنها بخش عظیمی از جمعیت مملکت را تشکیل به عق

  . عربی زبان روزمره مردمان عادي شد. دادند

ملو مسیحی علیه رقباي همکیش خود با امراي مسلمان پیمان بستند، و امراي مسلمان نیز گاهی براي دیپلوماسی یا 

میان افراد مسیحی و مسلمان دوستی خصوصی . دراز میکردند)) مشرك((این قبیل ملوك جنگ دست یاري به سوي 

از نقاط گوناگون سوریه مسیحی دیدن کرد، همکشیان خود را مردمانی مرفهالحال  1183ابن جبیر، که در . پیدا شد

، و همه جا با بوي عفن ))و صلیبهاانباشته از خوکها ((وي از اینکه عکا . دید که فرانکها با ایشان بخوبی رفتار میکردند

اروپاییان متعفن شده است شکوه میکرد، اما تا اندازهاي هم امیدوار بود که این جماعت کفار به تدریج به برکت 

  . تمدن عالیتري که به آن روآوردهاند متمدن شوند

چنان دستخوش در عرض چهل سال آرامشی که به دنبال جنگ صلیبی دوم آمد، مملکت التینی اورشلیم هم

نورالدین حیطه فرمانروایی خود را از . اختالفات داخلی بود، حال آنکه دشمنان مسلمان آن به وحدت میگراییدند

، و هنگامی که در گذشت، صالحالدین مصر و سوریه مسلمان را زیر لواي واحدي )1164(حلب تا دمشق بسط داد 

. ا رقابت مهلک خویش نظم بنادر شرق را بکلی بر هم میزدندسوداگران جنووا، ونیز، و پیزا ب). 1175(متحد کرد 

شهسواران بر سر سلطنت اورشلیم میان خودشان میجنگیدند، و هنگامی که گی دو لوزینیان با لطایفالحیل اریکه 

برادر گی موسوم به ژوفروا، بشکوه . ، رنجش در میان طبقه اشراف فزونی گرفت)1186(سلطنت را به چنگ آورد 

رژینالد دو شاتیون در قلعه بزرگ کرك، آن .)) اگر این گی یک پادشاه است، من استحقاق خدا شدن دارم(: (گفت

سوي اردن و نزدیکی سر حد عربستان، خود را پادشاه خواند و بارها قرار ترك مخاصمهاي را که میان صالح الدین و 

هدف وي هجوم بر عربستان و از بین بردن مقابر وي اعالم داشت که .پادشاه التینی گذاشته شده بود زیر پا گذاشت 

لشکر کوچک وي ،مرکب از ماجراجویانی شهسوارگونه، با . مدینه و با خاك یکسان کردن خانه کعبه در مکه است

این مبارزان . کشتی از دریاي سرخ متوجه جنوب شد، در الحورا قدم به خشکی نهاد، و به سوي مدینه حرکت کرد

در جنگی که در گرفت تمامی مسیحیان . بودند که ناگهان خود را با لشکري مصري مواجه دیدندچندان راه نپیموده 

اعراب چند تنی از آنها را به اسارت گرفته بودند به مکه . به هالکت رسیدند، مگر معدودي که با خود رژینالد گریختند

ریخ صالحالدین خویشتن را با زد و خوردهاي تا این تا). 1183(بردند و در عید قربان آن سال به جاي بز سر بریدند 

لکن اینک که تیشه بیحرمتی جدید بر ریشه دینداري و تقواي  ;مختصري علیه سلطنت فلسطین راضی ساخته بود

با ) 1183(وي آشنا شده بود، سپاهی آراست که در سایه جنگاوري افراد آن فتح دمشق وي را مسلم شد، و سپس 

چند ماه بعد، صالحالدین بر . شلیم در جنگی رو به رو شد که براي دو طرف بی نتیجه بودلشکریان مملکت التینی اور

وي با مملکت التینی اورشلیم قرار  1185در . رژینالد در کرك هجوم برد، اما موفق نشد به حصار شهر رخنه کند

  . متارکهاي چهار ساله گذاشت

روان مسلمانها نشست و آن را غافلگیر کرد و غنایم زیاد و رژینالد صلح را نقض کرد، در کمین یک کا 1186اما در 

حاال که این جماعت به : ((رژینالد گفت. چند تن اسیر از آنها گرفت که یکی از این اسرا خواهر صالح الدین بود

ین براي نجات آنها نیامد، اما صالحالد)ص(محمد .)) محمد توکل کردهاند، بگذار محمد بیاید و آنها را نجات بخشد

که دیگ غضبش به جوش آمده بود، مسلمانان را به جهاد با مسیحیان دعوت کرد و سوگند یاد کرد که رژینالد را با 

. روي داد 1187مهمترین نبرد مبارزات صلیبی در حطین، نزدیکی طبریه، در چهارم ژوئیه . دست خود بکشد
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هاي آب را در  ا در مواضعی قرار داد که تمام چاهصالحالدین، که با وضع جغرافیایی محل آشنا بود، لشکریان خود ر

مبارزان مسیحی، گرانبار از اسلحه، که زیر آفتاب سوزان اواسط تابستان از دشت عبور کرده بودند، با . اختیار داشتند

لشکریان مسلمان از بادي که به طرف دشمنانشان میوزید استفاده کردند و . عطش جانکاهی وارد معرکه قتال شدند

در هرج و مرج حیران کنندهاي که . ها بیش از پیش مسیحیان را به ستوه آورد هایی را آتش زدند، و دود این بوته تهبو

شهسواران، که در برابر . روي داد، میان پیاده نظام و سواره نظام فرانکها جدایی افتاد، و پیاده نظام مضمحل شد

بود، سرانجام خسته و کوفته بر زمین افتادند و کشته یا  اسلحه دشمن و عطش و دود کارد به استخوانشان رسیده

ظاهرا به فرمان صالح الدین هیچ گونه شفقتی نسبت به شهسواران مهماننواز یا شهسواران پرستشگاه . اسیر شدند

و را چون هر د ;صالحالدین دستور اکید داده بود که گی، شاه اورشلیم، و رژینالد را به نزد وي ببرند. نشان داده نشد

پیش وي حاضر کردند، صالح الدین به گی ظرف نوشابهاي داد که عالمت بخشایش بود، اما رژینالد را آزاد گذاشت 

چون رژینالد از پذیرفتن شق اول خودداري ورزید، . را پیغمبر مرسلی بشناسد یا تن به مرگ دهد) ص(که یا محمد 

بود که آن را )) صلیب واقعی((تحان از صلیبیون گرفتند یکی از غنایمی که فا. صالح الدین او را به قتل رساند

سپس چون صالح . کشیشی به هنگام مبارزات مثل علم حمل میکرد، و صالحالدین آن را نزد خلیفه به بغداد فرستاد

ار آن الدین مخالفی در راه خود ندید، به عزم فتح عکا راه افتاد، چهار هزار نفر از اسراي مسلمان را آزاد، و ثروت سرش

. چند ماهی تقریبا تمامی خاك فلسطین در تصرف وي بود. بندر پر ازدحام را در میان لشکریان خویش توزیع کرد

. هنگامی که صالح الدین به اورشلیم نزدیک شد، بزرگان شهر به پیشواز آمدند تا تقاضاي صلح کنند

خانه خداست، همچنان که شما عقیدهاي  به نظر من بیتالمقدس: ((صالحالدین آنها را مخاطب قرار داد و گفت

وي .)) به همین سبب من خود به عمد از محاصره آن خودداري خواهم کرد و به آن یورش نخواهم برد. دارید

بی هیچ تعرضی اراضی  ;هاي آن بپردازند پیشنهاد کرد که حاضر است بیت المقدس را آزادي دهد تا به تحکیم قلعه

و وعده داد که تا حلول عید پنجاهه کمبود غذا و وجوهات  ;کیلومتر کشت و زرع کننداطراف آن را تا بیست و پنج 

و اگر تا آن موقع کمک ضروري برسد و امید نجات باشد، مسیحیان بتوانند شهر را  ;الزم را، هر چه باشد، جبران کند

نیز قول داد که در  ;ي کنندحفظ و شرافتمندانه از آن دفاع کنند، وگرنه بدون خونریزي بیت المقدس را تسلیم و

  . چنین صورتی جان و مال ساکنان مسیحی بیت المقدس مصون و محفوظ خواهند ماند

نمایندگان شهر از پذیرفتن پیشنهاد صالح الدین خودداري ورزیدند و گفتند که هرگز حاضر به تسلیم شهري که در 

محاصره شهر فقط دوازده روز به طول . هند شدآنجا منجی آنان خویش را در راه ابناي بشر فنا کرده است نخوا

دالر به پول  5،47شاید معادل (هنگامی که اورشلیم تسلیم شد، صالحالدین براي هر مرد ده سکه طال . انجامید

، براي هر زن پنج سکه، و براي هر طفلی یک سکه طال فدیه مطالبه کرد و آزادي هفت هزار نفري را که )امروزي

دالر امروزي، دانست که هنري دوم پادشاه 270000ط به تسلیم سی هزار بزانت طال، یعنی حدود فقیرتر بودند مشرو

با قدردانی ((نگاران مسیحی مینویسد که این شرطها  یکی از وقایع. انگلیس براي شهسواران مهمان نواز فرستاده بود

 .میکردندمقایسه  1099را با وقایع  1187شاید بعضی از این مسیحیان مطلع این حوادث . پذیرفته شوند)) و ندبه

ملک عادل، براي صالح الدین، نیز از طبقه تهیدستتري که مشمول فدیه نشده بودند هزار نفر غالم به عنوان تحفه 

بالیان، رهبر جماعت مسیحیان . زاد ساختاین تقاضا پذیرفته شد، و عادل تمامی آنها را در راه خدا آ. تقاضا کرد

هزار غالم دیگر را خلیفه مسیحی . مقاوم، نیز به تقلید عادل خواستار هزار تن غالم شد و آنها را گرفت و آزاد کرد

برادر من صدقه خود را داده است، : ((اورشلیم به همین سان مطالبه کرد و آزادي بخشید آنگاه صالحالدین گفت

وي تمام سالمندانی را که استطاعت پرداخت .)) اینک نوبت به من میرسد. نیز صدقه خود را دادهاندبطرك و بالیان 
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در . بظاهر از شصت هزار اسیر مسیحی پانزده هزار نفر بدون فدیه ماندند و به غالمی در آمدند. نداشتند آزاد کرد

د که به قتل رسیده یا در حطین اسیر شده میان جماعتی که با دادن فدیه آزاد شدند زنان و دختران اشرافی بودن

) از جمله گی شاه اورشلیم(صالحالدین که در برابر گریه این قبیل زنان به رقت در آمده بود، شوهران و پدرانی . بودند

صالحالدین به زنان و دوشیزگانی ((ارنول ،مباشر بالیان نقل میکند که .را که در چنگ مسلمانان اسیر بودند آزاد کرد

شوهران و پدرانشان جان سپرده بودند از خزینه خویش آن قدر مال بخشید که حمد خدا را گفتند و، در سایر  که

گی و اشرافی که از .)) اقالیم، به هرجا رفتند محبت و احترامی که صالحالدین در حق آنها کرده بود ورد زبانشان بود

اما چون به خطه امن  ;ر قدمی در راه مخالفت با وي برندارندبند رهایی یافته بودند سوگند خوردند که مادامالعمر دیگ

، و در تدارك انتقام ))به حکم کشیشان، از بار گران وعده خویش رهایی یافتند((مسیحی طرابلس و انطاکیه رسیدند، 

به  سلطان صالحالدین به یهودیان اجازه داد تا دوباره در بیتالمقدس اقامت گزینند و. از صالحالدین برآمدند

وي به زایران مسیحی . مسیحیان نیز اجازه داد که، به شرط حمل نکردن اسلحه، حق ورود به شهر را داشته باشند

بناي قبهالصخره که به دست مسیحیان مبدل به کلیسا شده بود، بار دیگر با . کمک کرد و حافظ جان و مال آنها شد

ه بود، در میان غریو شادمانی مسلمانها و غرولند و صلیب طالیی که بر باالي گنبد نصب شد ;گالب مطهر شد

آنگاه صالحالدین با سپاهیان کوفته خویش به عزم محاصره صور حرکت کرد، و چون .مسیحیان، به زیر افکنده شد

تسخیر آن شهر را غیر ممکن دید، بیشتر سپاه را مرخص کرد و خود، بیمار و فرسوده، در پنجاهمین سال عمر 

). 1188(گشت خویش به دمشق باز

VI  - 1192-1189: سومین جنگ صلیبی   

ناوگان ایتالیایی هنوز بر .باقی ماندن صور،انطاکیه ،و طرابلس در دست مسیحیان براي آنها به منزله روزنه امیدي بود

ویلیام،اسقف اعظم .مدیترانه تسلط داشت و حاضر بود در برابر مبلغی صلیبیون تازه نفس را به مشرق زمین برساند

در ماینتس . صور،به اروپا برگشت و داستان از دست رفتن اورشلیم را براي مردم ایتالیا و فرانسه و آلمان نقل کرد

ساله تقریبا بیدرنگ با لشکریان  67تقاضاي وي چنان در دل فردریک بارباروسا موثر افتاد که آن امپراتور بزرگ 

ام تحسین او را موساي ثانی و راهگشاي سرزمین موعود و همه مسیحیان در مق) 1189(خویش عزم بیتالمقدس کرد 

اینان نیز  ;لشکریان جدید در محل گالیپولی از هلسپونت عبور کردند و مسیر جدیدي در پیش گرفتند. خواندند

هایی از سپاهیان ترك مرتبا بر آنها هجوم بردند و ارتباط  دسته. همان اشتباهات جنگ اول صلیبی را تکرار کردند

صدها نفر از گرسنگی جان سپردند، خود فردریک در رودخانه کوچک سالف . نها و ملزوماتشان را قطع کردندمیان آ

، و فقط بخشی از لشکریان وي جان سالم به در بردند و در محاصره عکا )1190(در کیلیکیا با فضاحت غرق شد 

ک سالگی به پادشاهی انگلیس رسیده ریچارد اول، مشهور به شیردل، که در همین اوان در سی و ی. شرکت جستند

چون ریچارد میترسید که مبادا در غیاب وي فرانسویان و متصرفات . بود، تصمیم گرفت تا با مسلمانان روبرو شود

انگلیس در خاك فرانسه دست اندازي کنند، اصرار ورزید که پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست نیز باید در این سفر 

در محل وزله، دو شهریار جوان . ه جوانی بیست و سه ساله بود، با این پیشنهاد موافقت کردفیلیپ، ک. همراه وي باشد

لشکریان ریچارد، مرکب از . طی تشریفاتی هیجانانگیز به دریافت صلیب از دست ویلیام، اسقف اعظم صور، نایل شدند

، از مارسی با کشتی به راه افتادند و )زیرا فقط عده معدودي از انگلیسیها در مبارزات صلیبی شرکت جستند(نورمانها 

). 1190(سپاهیان فیلیپ از بندر جنووا حرکت کردند، و قرار شد که هر دو سپاه در سیسیل یکدیگر را مالقات کنند

تانکرد، . در آنجا پادشاهان مسیحی مدت شش ماهی را به جدال گذرانیدند و به طرق مختلف خود را سرگرم کردند
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سریعتر از آنکه کشیشی قدرت تالوت ادعیه ((رنجش خاطر ریچارد را فراهم ساخت، و ریچارد  پادشاه سیسیل، مایه

شهر مسینا را تسخیر کرد و، در مقابل چهل هزار اونس طال، آن شهر را به تانکرد مسترد )) بامدادي را داشته باشد

لشکریان خود را به کشتی نشاند و ریچارد اکنون که با چنین غنیمتی قادر به پرداخت قروض خود شده بود، . داشت

برخی از کشتیهاي وي در ساحل جزیره قبرس شکسته شد، و حاکم سونانی آن جزیره کارکنان . عزم فلسطین کرد

ریچارد پس از توقف مختصري، قبرس را فتح کرد و آن را به گی دو لوزینیان، شاه آواره . ناوها را به زندان انداخت

فیلیپ قبل از وي در . ، یعنی یک سال پس از عزیمت از وزله، به عکا رسید1191ژوئن ریچارد در .اورشلیم، بخشید

محاصره عکا به دست مسیحیان تقریبا نوزده ماه به طول انجامید و به قیمت جان هزاران تن . خشکی پیاده شده بود

دویست هزار سکه طال  فاتحان تقاضاي. چند هفته بعد از ورود ریچارد شیردل، مسلمانان تسلیم شدند. تمام شد

، هزار و ششصد نفر اسیر زبده، و استرداد صلیب واقعی را کردند، و مسلمانان نیز متعهد شدند که )دالر 950000(

نفر، اجازه  1600صالح الدین این قرار داد را تائید کرد و به مردم مسلمان عکا، صرف نظر از . این شرایط را بپذیرند

فیلیپ اوگوست، که به مرض تب مبتال شده . آذوقه با خود بردارند و شهر را ترك کنند داده شد که هر قدر بتوانند،

به این نحو، . نفر میشدند به جا گذاشت و خود به فرانسه بازگشت 10500بود، لشکریان خویش را که مرکب از 

که بعد از هر نبرد و از این پس مبارزه بیمانند و سردرگمی آغاز شد . ریچارد تنها سردار سومین جنگ صلیبی شد

چکاچاك اسلحه، دو طرف متوالیا به تعارف و تمجید از خصال یکدیگر میپرداختند، و در خالل تمام این ماجراها 

پادشاه انگلیس و سلطان کرد، صالح الدین، پارهاي از عالیترین صفات کیش و تمدنهاي خویش را به نمایش 

هر موقع مقتضیات جنگ ایجاب میکرد، . لقه قدیسان مقام نداشتندهیچ کدام از آن دو مرد بزرگ در ح. میگذاشتند

صالح الدین قادر بود بی آنکه خم بر ابرو آورد، افراد را به دیار عدم رهسپار سازد، و آدم عاشق منش خیالپردازي 

ن هنگامی که بزرگا. چون ریچارد گاهی ضمن جنگهاي خویش، به حکم اصیلزادگی، از رویه خویش دست برمیداشت

شهر محاصره شده عکا در اجراي شرایط قرارداد تسلیم تعلل ورزیدند، ریچارد، براي آنکه آنها را به شتاب وا دارد، 

. تن از اسراي مسلمان را در برابر حصار شهر گردن زد 2500

با پادشاه هنگامی که این خبر به گوش صالح الدین رسید، وي دستور داد که از آن پس کلیه اسیرانی را که در نبرد 

ریچارد، که حال چنین دید، پیشنهاد کرد که حاضر است خواهرش جو آن را به زنی . انگلیس بگیرند به قتل رسانند

کلیسا این تدبیر را ناپسند شمرد، و . به عادل، برادر صالحالدین، دهد و با این ازدواج جنگهاي صلیبی را پایان بخشد

ریچارد که میدانست صالح الدین بعد از پذیرفتن شکست . ي نورزیدبه همین سبب ریچارد در اجراي آن پافشار

دست روي دست نخواهد گذاشت، از نو به تدارك سپاهیان خویش مشغول شد و خود را آماده ساخت تا در امتداد 

ساحل مسافت صد کیلومتري را به سمت جنوب در نوردد و یافا را، که دوباره در دست مسیحیان بود، از محاصره 

بسیاري از اشراف حاضر به همراهی با ریچارد در این سفر نبودند و ترجیح میدادند که در عکا . مانان در آوردمسل

. بمانند و براي احراز مقام سلطنت اورشلیم، که مطمئن بودند به دست ریچارد مسخر خواهد شد، توطئه کنند

ت سرپیچی کردند و تدابیر سوقالجیشی پادشاه لشکریان آلمانی به آلمان برگشتند، و فرانسویان بارها از دستورا

وقایعنگار . به عالوه، افراد و افسران نیز حاضر نبودند از نو دامن همت به کمر بزنند. انگلیسی را بیاثر گذاشتند

جنگهاي صلیبی ریچارد مینویسد که بعد از این محاصره طوالنی، فاتحان مسیحی، که به تناسایی و تجمل عادت 

از اینکه شهري چنین سرشار از نعمات، یا به عبارت دیگر گواراترین شرابها و زیباترین دوشیزگان، را کرده بودند، 

بسیاري بر اثر آنکه به این گونه لذات بسیار خو گرفته بودند، به موجوداتی . پشت سر گذارند بینهایت اکراه داشتند

شد و شکمپروري و بیعاري ایشان مردمان بخرد را هرزه تبدیل شدند، تا جایی که شهر از تجمل پرستی آنان آلوده 
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از آنجا که به حکم ریچارد، براي جلوگیري از گناه، هیچ کس از زنها مگر زنان رختشو حق حرکت با . شرمگین ساخت

کفایت بیمانند ریچارد در اداره لشکریان، مهارت وي در دقایق . سپاهیان را نداشت، عرصه بر مردان تنگتر شده بود

شی، و شجاعت الهامبخش او در میدان جنگ جبران کمبودهاي سپاهیان وي را میکرد، و از این لحاظ بر لشکر ک

سپاهیان ریچارد و صالح الدین در ارصوف با . صالح الدین و تمامی سرداران مسیحی مبارزات صلیبی برتري داشت

الدین پیشنهاد تجدید مبارزه کرد، لکن  صالح). 1191(یکدیگر رو به رو شدند، و ریچارد به فتحی نامسلم نایل آمد 

صالح الدین قاصدي با پیشنهاد صلح به نزد ریچارد روانه . ریچارد سپاهیان خود را به درون شهر یافا عقب کشید

در حین مذاکرات کونراد، مارکی مونفرا، که بر بندر صور حکومت میکرد، مستقال نامهاي نزد صالح الدین . داشت

که حاضر است با او همپیمان شود و عکا را براي مسلمانان فتح کند، به شرطی که صالح الدین  فرستاد و اعالم کرد

با وجود این پیشنهاد، صالحالدین به برادر خود دستور داد که عهدنامه . با تسلط وي بر صیدا و بیروت موافقت کند

دست مسیحیان بود با نیمی از بیت صلحی را با ریچارد منعقد سازد و کلیه شهرهاي ساحلیی را که آن موقع در 

ریچارد به قدري از این قضیه خوشحال شد که طی تشریفات خاصی به فرزند سفیر مسلمان . المقدس به آنها واگذارد

اندکی پس از این قضایا، چون شنید که صالح الدین در مشرق با شورشی رو به رو ). 1192(درجه شهسواري بخشید 

اه ایوبی را رد نمود، داروم را محاصره و تصرف کرد، و تا نوزده کیلومتري بیت شده است، شرایط پیشنهادي ش

صالح الدین که سپاهیان خود را به خاطر فصل زمستان مرخص کرده بود، بار دیگر آنها را فرا . المقدس پیش تاخت

هاي آب مشروب در راه  چاهدیدبانان سپاه مسیحی خبر آوردند که . در همین اثنا در سپاه مسیحیان نفاق افتاد. خواند

شورایی تشکیل دادند تا ببینند چه باید . اورشلیم زهر آلود شده است و مبارزان از آب آشامیدنی محروم خواهند بود

اعضاي شورا نظر دادند که مصلحت این است که از اورشلیم صرف نظر شود و به سوي قاهره، که چهار صد . کرد

ریچارد، بیمار و بیزار و دلسرد، دست از جنگ شست، متوجه عکا . حرکت کنندکیلومتر با آن نقطه فاصله داشت، 

اما هنگامی که شنید صالح الدین باز هم بر یافا هجوم برده و در عرض دو . شد، و به فکر بازگشت به انگلستان افتاد

ا آنجا که امکان داشت وي بی درنگ، با کمی وقت، ت. روز آنجا را تسخیر کرده است، غرورش جان تازهاي در او دمید

و خود را تا کمر به آب !)) مرگ بر عقبترین: ((هنگام ورود به بندر فریاد کشید. سپاهی تدارك دید و عازم یافا شد

آنگاه، در حالی که تبر دانمارکی معروف خویش را تکان میداد، همه آنهایی را که قد مردانگی در جلوي وي . دریا زد

داخت، لشکریان خود را به داخل شهر هدایت کرد، و قبل از آنکه صالحالدین از جریان برافراشتند بر خاك هالك ان

با آنکه . صالحالدین عمده قواي خود را براي کمک فرا خواند). 1192(آگاه شود، یافا را از لشکریان مسلمان پاك کرد 

رفت، شجاعت بیمحاباي شخص سپاه صالح الدین از لحاظ عده بمراتب از لشکر سه هزار نفري ریچارد فزونی میگ

صالح الدین چون در حین جنگ ریچارد را پیاده دید، مرکب تیزرویی براي وي . ریچارد مانع از هزیمت صلیبیون شد

لشکریان صالح الدین . فرستاد و پیغام داد که دریغ باشد سلحشوري این سان دلیر پیاده به جنگ دشمن خویش رود

شماتت سردار خود را گذاشتند که از چه رو پادگان یافا را به حال خود رها  بزودي از جنگ فرسوده شدند و بناي

اگر گفته وقایعنگاران مسیحی درباره این جنگ صحت . کرد تا مجال آن یابند که اکنون دوباره دست به اسلحه برند

یک نفر جرئت هجوم به داشته باشد، سرانجام ریچارد در حالی که نیزه خود را به حال راحت باش کرده بود، بی آنکه 

لشکریان تازه نفسی . روز بعد بخت از او برگشت. طرف او را داشته باشد، سواره در امتداد جبهه مسلمانان حرکت کرد

و ریچارد، که دوباره بیمار شده بود و حمایتی از شهسواران مقیم عکا و . براي کمک به صالح الدین از راه رسیدند

ریچارد در حالی که در آتش تب میسوخت به صداي بلند آب یخ و میوه . صلح کرد صور نمیدید، بار دیگر تقاضاي

صالح الدین به اجابت خواسته وي مقداري گالبی و هلو و برف، و همچنین طبیب شخصی خویش را، به . خواست

اك فلسطین آن دو دالور عهد نامه صلحی را براي مدت سه سال امضا، و خ 1192در دوم سپتامبر . بالین وي فرستاد
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طبق عهدنامه، قرار شد که ریچارد بر کلیه شهرهاي ساحلیی که تسخیر کرده بود، از عکا تا یافا، . را تقسیم کردند

جان و مال زایران در اورشلیم  ;مسلمانان و مسیحیان مجاز باشند آزادانه از اراضی یکدیگر عبور کنند ;حکومت کند

بعید نیست که چون بازرگانان ایتالیایی (زیر نظر مسلمانان اداره شود محفوظ و مصون ماند، لکن شهر بیت المقدس 

به طور کلی عالقه مند به نظارت بر بنادر فلسطین بودند، به همین سبب ریچارد را تشویق کرده باشند که اورشلیم را 

وقایعنگار ریچارد درباره  .با تدارك تورنواها، عقد صلح را جشن گرفتند. ) در برابر مناطق ساحلی به مسلمانان واگذارد

براي اندك زمانی .)) فقط خداوند تبارك و تعالی از شادمانی بی اندازه این دو سپاه آگاه است: ((این رویداد مینویسد

ریچارد هنگام سوار شدن بر کشتی به عزم انگلیس آخرین نامه گستاخانه خود را خطاب به . افراد دل از تنفر شستند

ر طی آن وعده داد که سه سال دیگر برگردد و اورشلیم را بازستاند، صالحالدین در جواب صالحالدین فرستاد و د

نوشت که اگر وي ناگزیر شود سرزمین خود را از دست دهد، باختن به ریچارد را بر هر آدم زنده دیگري مرجح 

 ;ارد را شکست داده بودعدالت، شکیبایی، و میانه روي صالح الدین کاردانی، شجاعت، و تدبیر جنگی ریچ. میشمرد

تجربه نشان داده بود که  ;وحدت و وفاداري سرداران مسلمان بر نفاق و عهدشکنیهاي ساالران فئودال تفوق یافته بود

یک خط کوتاه مهمات رسانی در عقب صفوف سپاه مسلمان بمراتب بر تسلط مسیحیان به دریاهاي جهان مزیت 

و مشخصتري از جمیع فضایل و نقایص مسیحی بود تا وجود شهریار وجود سلطان مسلمان نمونه بارزتر . داشت

صالح الدین دینداري را به آنجا میرساند که از تعقیب و آزار مخالفان دین پروایی نداشت، و در این قبیل . مسیحی

با . مسائل چنان دستخوش احساسات میشد که خصومتش با شهسواران پرستشگاه و مهمان نواز بیش از حد بود

نهمه، معموال با ضعفا بمالیمت رفتار میکرد، با شکست خوردگان مهربان، و در وفاي به عهد چنان از دشمنان ای

. خویش برتر بود که وقایعنگاران مسیحی درشگفت بودند چطور االهیاتی چنین قادر است آدمی چنان به وجود آورد

پول در نظر وي . ((ه شکایتها رسیدگی میکردوي با خدمتگزاران خویش در نهایت مالطفت رفتار، و شخصا به کلی

چندي قبل از . ، و آنچه در خزانه شخصی خویش به جا نهاد فقط یک دینار بود))همان اندازه قدر داشت که خاك

آنکه جان سپرد، خطاب به فرزندش، بظاهر اندرزهایی داد که هیچ حکیم مسیحی قادر نبود سخنی پر مغزتر از آن 

طبق مشیت وي رفتار کن، زیرا آرامش خاطر در آن نهفته ..... خداي تبارك و تعالی میسپارم پسرم، ترا به :بگوید

کوشش کن تا دل آحاد رعیت خود را به . زیرا خونی که بر زمین ریزد هرگز نمیخسبد.... از خونریزي بپرهیز. است

برگزیده شدهاي تا خوشبختی آنها زیرا تو از جانب خداوند و من به این سمت  ;دست آوري و مراقب رفاه آنان باشی

اگر من به مقام شامخی نایل . جهد کن تا دل وزیران، بزرگان و امیران خویش را به دست آوري. را تامین کنی

، هنگامی که پنجاه و 1193وي در سال . آمدهام، علت آن است که با محبت و مالطفت دل مردم را تسخیر کردهام

  . ، بدرود حیات گفتپنج سال بیشتر از عمرش نمی گذشت

VII -  1204-1202چهارمین جنگ صلیبی   

نتیجهاي . سومین جنگ صلیبی عکا را آزاد ساخت، اما بیت المقدس را همچنان در دست مسلمانان باقی گذاشته بود

. چنین اندك از یک سلسله مبارزاتی که در آن بزرگترین سالطین اروپا شرکت جسته بودند طبعا مایه دلسردي بود

هاي بی دغدغه شهسواران مسیحی در  ق شدن فردریک بارباروسا، فرار فیلیپ اوگوست، قصور آشکار ریچارد، توطئهغر

سرزمین مقدس، اختالفات بین شهسواران پرستشگاه و مهمان نواز، و شروع مجدد جنگ بین انگلیس و فرانسه دماغ 

لکن چون . یروان آن بیش از پیش ضعیف ساختاروپاي مغرور را به خاك سایید و ایقان دین عیسی را در میان پ

اینوکنتیوس سوم از آغاز . امید مومنین اروپایی باال گرفت. صالح الدین زود درگذشت و امپراطوري وي تجزیه شد

www.IrPDF.com



٢٢٧۶

تصدي مقام پاپی خواستار کوشش دیگري در این راه بود و کشیش سادهاي به نام فولک دونویی، در طی موعظاتی، 

  . ه شرکت در چهارمین جنگ صلیبی دعوت کردسالطین و مردم را ب

فیلیپ اوگوست شرکت  ;امپراطور فردریک دوم پسري بود چهار ساله. نتایج حاصله به هیچ وجه مایه امیدواري نبود

و ریچارد اول پادشاه انگلیس، که آخرین نامه خود خطاب به  ;در یک جنگ صلیبی را براي یک عمر کافی میدانست

به من توصیه : ((موش کرده بود، به سخنان تشویق آمیز و فولک خندید و در پاسخ وي گفت صالح الدین را فرا

من آنها را به آنهایی که بیش از همه . میکنی که سه دختر خویش یعنی غرور، آز، و ناپرهیزکاري را ترك گویم

و ناپرهیز کاریم را به جماعت غرورم را به شهسواران پرستشگاه، آزم را به راهبان سیتو، : استحقاق دارند میبخشم 

وي پیشنهاد کرد که مبارزه علیه مصر . با تمام این احوال، اینوکنتیوس در تقاضاي خویش پافشاري ورزید.)) اسقفان

در صورتی قرین کامیابی خواهد شد که ایتالیا حاکم بر دریاي مدیترانه باشد، و تسلط بر سرزمین ثروتمند و 

پس از آنکه مدتی با ونیز چانه . یله رسیدن به بیت المقدس و تسخیر آن شهر استحاصلخیزي مثل مصر بهترین وس

، )دالر 8500000معادل (مارك نقره  85000میزدند، عاقبت آن جمهوري کوچک دریانورد را راضی کردند، در برابر 

هزار پیاده نظام به  وسایل حرکت چهار هزار و پانصد نفر شهسوار با مرکب آنها، نه هزار تن از مالزمان، و بیست

به عالوه، پنجاه فروند کشتی جنگی مجهز به افراد پاروزن را در  ;انضمام سیورسات نه ماهه آنها را از دریا فراهم سازد

و نیز در مقابل این خدمات یک شرط قایل شد، و آن گرفتن نیمی از غنایم اراضی تصرف . اختیار صلیبیون بگذارد

سوداگران ونیزي همه ساله از طریق صدور الوار و . چ وجه قصد حمله به مصر را نداشتندلکن ونیزیها به هی. شده بود

آهن و اسلحه به مصر، و وارد کردن غالم، میلیونها دالر استفاده میکردند و اکنون حاضر نبودند که این داد و ستد را 

به همین سبب، در همان حال که مشغول  .با جنگ به مخاطره افکنند یا پیزا و جنووا را در این معامالت سهیم سازند

مذاکره با کمیته صلیبیون بودند، مخفیانه با سلطان مصر عقد اتحادي بستند و متعهد شدند که آن کشور را در برابر 

ارنول، یکی از وقایعنگاران این عهد، اظهار میدارد که ونیز براي منحرف ). 1201(تهاجم بیگانگان حراست کنند 

، لشکریان جدید صلیبی در ونیز 1202در تابستان . از فلسطین، رشوه چشمگیري دریافت کرد ساختن جنگ صلیبی

سرداران این سپاه عبارت بودند از مارکزه بونیفاچو از مونفرا، کنت لویی از بلوا، کنت بودوئن از فالندر، . گرد آمدند

، و عده زیادي از )فراوانی به دست آوردکه بعدها در مبارزه با بدعتگذاران آلبیگایی شهرت ( سیمون دو مونفور 

بزرگان و اشراف عهد، از جمله ژوفروا دو ویالردوئن، و مارشال دوشامپانی، که نه فقط در دیپلوماسی و مبارزات 

صلیبی سهم شایانی ایفا کرد، بلکه تاریخ فضاحت آور آن را به صورت خاطرات آبرومندي تدوین کرد که خود مقدمه 

به هر کس که در این امر خطیر . به سنت مالوف، اکثر صلیبیون از فرانسه میآمدند. زبان فرانسه بودآثار ادبی منثور 

 85000شرکت میجست دستور داده شده بود که به نسبت استطاعت مالی خویش مبلغی پول نقد همراه بیاورد تا 

. مارك کمبود داشتند 34000ز پس از گردآوري تمام وجوه، هنو. مارك نقرهاي که ونیز مطالبه میکرد گرد آید

، با تمام حرمتی که از آن مردي نود و ))که دلش را دریاي کرم میخواندند((انریکو داندولو، دوج تقریبا نابیناي ونیز 

چهار ساله بود، پیشنهاد کرد که اگر صلیبیون در تسخیر بندر زارا به ونیز مدد رسانند، جمهوري مزبور از تقاضاي 

 998در . این بندر بعد از خود ونیز مهمترین بندر دریاي آدریاتیک محسوب میشد. ر خواهد کردمابقی پول صرف نظ

اما در این تاریخ به . ونیز آن را تسخیر کرده بود، و بارها در آنجا مردم علم شورش برافراشته و منکوب شده بودند

از آنجا که ثروت و قدرت این بندر رو به فزونی . مجارستان تعلق داشت و تنها راه ارتباط اراضی مجارنشین با دریا بود

اینوکنتیوس سوم چنین پیشنهادي را شریرانه . بود، ونیز بیم آن داشت که رقیب عمده وي در تجارت آدریاتیک شود
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هاي طال  لکن صداي دلنواز سکه. نامید و تهدید کرد که هر کس در اجراي این نقشه شریک شود، او را تکفیر میکند

. ند بود که امکان نداشت سخنان بزرگترین و مقتدرترین پاپهاي عالم به گوش کسی رسدآن قدر بل

ناوگان مشترك جنگجویان بر زارا هجوم بردند و آن بندر را در عرض پنج روز تسخیر، و غنایم به دست آمده را میان 

پاپ برایشان . اضاي عفو کردندآنگاه صلیبیون هیئتی را به شفاعت نزد پاپ روانه داشتند و تق. خود تقسیم کردند

صلیبیون از پاپ براي آمرزش گناهان تشکر . آمرزش فرستاد، لکن تقاضا کرد که غنایم به دست آمده را مسترد دارند

ونیزیها حکم تکفیر پاپ را نادیده انگاشتند و درصدد اجراي دومین قسمت برنامه . کردند، اما غنائم را نگاه داشتند

 ;حکومت سلطنتی بیزانس از جنگهاي صلیبی چیزي نیاموخته بود. طنطنیه بود، برآمدندخویش، که تسلط بر قس

قسمت اعظم آسیاي صغیر را  ;کمکی که در این مبارزات به صلیبیون کرد اندك بود، اما منافعی سرشار عایدش شد

ر سر فلسطین روي دوباره به چنگ آورد و با آرامش و قرار شاهد تضعیف متقابل اسالم و غرب در کشمکشی که ب

امپراطور مانوئل هزاران نفر از ونیزیها را در قسطنطنیه زندانی، و چند صباحی امتیازات تجارتی و نیز را در . میداد شد

اسحاق دوم، ملقب به آنگلوس، بی هیچ ناراحتی و دغدغه خاطري، با اعراب مسلمان ). 1171(آن سامان لغو کرده بود 

پسر اسحاق، که او نیز . ق به دست برادرش آلکسیوس سوم خلع، زندانی، و نابینا شداسحا 1195در . متحد شده بود

از سناي ونیز و صلیبیون تقاضا کرد که پدرش . وي عازم ونیز شد 1202در . آلکسیوس نام داشت، به آلمان گریخت

لمانان همه نوع سیورسات را نجات دهند و دوباره به مقام سلطنت بردارند، و در عوض وعده داد که براي هجوم به مس

به این : داندولو و بارونهاي فرانسوي قرار داد سنگینی را بر آلکسیوس جوان تحمیل کردند. در اختیار آنها قرار دهد

مارك نقره به صلیبیون تسلیم کند ،سپاهی مرکب از ده هزار نفر را  200000معنی که از وي تعهد گرفتند مبلغ 

با وجود این . زد، و کلیساي ارتدوکس یونانی را مطیع و منقاد پاپ اعظم گرداندبراي خدمت در فلسطین مجهز سا

رشوه زیرکانه، اینوکنتیوس سوم صلیبیون را از هجوم به امپراطوري بیزانس باز داشت، و تهدید کرد که هرکس را که 

بخشی از . ی نشدندبرخی از اعیان حاضر به شرکت در چنین ماجرای. از گفته او تخلف ورزد تکفیر خواهد کرد

لکن امید به تسخیر ثروتمندترین شهر . سپاهیان، خود را از مبارزات صلیبی معاف دانستند و به زادبومشان برگشتند

، ناوگان عظیم مزبور، مرکب از 1202در اول اکتبر . اروپا چنان اندیشه نوید بخشی بود که تاب و توان از همه میبرد

شعفی بسیار، در حالی که کشیشان بر باالي حصارهاي جنگی ناوها مشغول ترنم  فروند کشتی، در میان شور و 480

 24پس از یک رشته تاخیرهاي گوناگون، در . بودند، به حرکت درآمد)) بیا اي روح القدس، آفریدگار((سرود مذهبی 

  . ، آن ناوگان عظیم به مقابل شهر قسطنطنیه رسید1203ژوئن 

  : نویسد ویالردوئن درباره این واقعه می

مطمئن باشید که آنهایی که هرگز قسطنطنیه را ندیده بودند اکنون دیدگانشان از تحیر باز مانده بود، زیرا هرگز باور 

شهري که با دیوارهاي بلند و برجهاي  ;نمیکردند که در تمامی جهان شهري این قدر ثروتمند وجود داشته باشد

ایی پرشکوه داشت، و تعداد این گونه بناها آن قدر زیاد بود که اگر استوار محاط بود و کاخهایی شاهانه و کلیساه

و نیز عرض و طول این شهر بر همه شهرهاي دیگر عالم تفوق  ;کسی آنها را به چشم نمیدید، هرگز باورش نمیشد

در این و  ;و بدان که در میان ما هیچ کس آن قدر جسور نبود که از دیدن آن منظره لرزه بر اندامش نیفتد. داشت

امیر شگفتی نبود، زیرا از آغاز خلقت جهان تا کنون، مردان هرگز به امري چنین خطیر، مانند تهاجم ما بر شهر، تن 

. در نداده بودند

www.IrPDF.com



٢٢٧٨

اتمام حجتی به آلکسیوس تسلیم شد به این مضمون که باید بی درنگ اریکه امپراطوري را به برادر نابینا یا 

چون وي از قبول این امر خودداري ورزید، . همراه ناوگان سفر کرده بود، واگذاردبرادرزادهاش، آلکسیوس جوان که 

صلیبیون در برابر مقاومتی جزیی، جلو حصار شهر، در خشکی پیاده شدند، و داندولوي کهنسال اولین کسی بود که 

هچال بیرون آوردند، بر اعیان یونانی اسحاق آنگلوس را از سیا. آلکسیوس سوم به تراکیا گریخت. به ساحل قدم نهاد

اریکه سلطنتش نشانیدند، و پیامی به نام وي نزد سرکردگان سپاه التین فرستادند به این مضمون که وي در انتظار 

  . است که به پسر خویش خوشامد بگوید

وارد شهر ها و قولهایی که پسرش داده بود،  داندولو و بارونها، بعد از گرفتن تعهدي از اسحاق مشعر بر انجام وعده

اما چون یونانیان آگاه شدند که وي پیروزي خویش را . شدند، و آلکسیوس چهارم جوان تاج امپراطوري را بر سر نهاد

مردم عادي متوجه شدند که امپراطور، براي ایفاي قول . به چه قیمتی خریده است، با نفرت و خشم از وي برگشتند

  . ت دهنده، به گرفتن مالیات از آنها نیاز داردخویش به منظور رسانیدن کمک مالی به سپاه نجا

طبقه اشراف یونانی از حضور اعیان و سپاهیان بیگانه در خاك خویش متنفر بودند، و طبقه روحانیون با خشم تمام 

در همین احوال، پارهاي از سپاهیان التین که . پیشنهاد را رد کرده بودند و حاضر به اطاعت از شخص پاپ نمیشدند

ز مسلمانان را در مسجدي، آن هم در یک شهر مسیحی، مشغول عبادت دیده بودند، چنان دچار وحشت جمعی ا

آتشسوزي مدت هشت روز ادامه داشت و به فاصله . شدند که آن مسجد را آتش زدند و مومنین مسلمان را کشتند

شاهزادهاي که پیوند نسبی با . پنج کیلومتر به اطراف سرایت و بخش عظیمی از قسطنطنیه را مبدل به خاکستر کرد

خاندان امپراطور داشت مردم را به شورش دعوت کرد، آلکسیوس چهارم را به قتل رسانید، اسحاق آنگلوس را دوباره 

بر تخت نشست و شروع به تدارك و تجهیز سپاه ) مشهور به دوکاس(زندانی ساخت، و خود به اسم آلکسیوس پنجم 

اما یونانیان ، که سالیان سال در داخل حصار شهرهاي . وگاهشان در غالطیا بیرون کندکرد تا لشکریان التین را از ارد

. خویش به امن و امان خو گرفته بودند، اینک از آن فضایل دیرینه رومی جز اسمی بیش برایشان به جا نمانده بود

، و التینهاي پیروزمند آلکسیوس پنجم گریخت. پس از یک ماهی که قسطنطنیه در محاصره بود، همگی تسلیم شدند

سربازان صلیبی، که ). 1204(مانند گروه عظیمی از ملخهاي گرسنه به جان پایتخت امپراطوري بیزانس افتادند 

مدتها بود چنین لقمه چرب و شیرینی را انتظار میکشیدند، اینک در اثناي هفته عید فصح، چنان قسطنطنیه را مورد 

عده تلفات یونانیان آن قدرها زیاد نبود، و . ش واندالها و گوتها نظیرش را ندیده بودتاراج قرار دادند که حتی رم در یور

اصیلزادگان التین کاخها را بین خودشان تقسیم، و . شاید از دوهزار نفر تجاوز نمیکرد، اما غارت حد و حصري نداشت

انها، و کلیساها شدند و آنچه پسند هاي مردم، دک لشکریان وارد خانه. نفایسی را که در آنها یافتند تصاحب کردند

نه فقط طال و نقره و جواهراتی که در عرض هزار سال در کلیساها گرد آمده بود . خاطرشان افتاد به غنیمت برداشتند

به تاراج رفت، بلکه پارهاي از یادگارهاي قدسیان نیز ناپدید شد و چندي بعد در اروپاي باختري به قیمتهاي گزافی 

 .به فروش رسید

بود، چه در این تاراج  1453خساراتی که بر کلیساي سانتا سوفیا وارد آمد بمراتب عظیمتر از ضایعات ترکان در 

از آنجا که ونیزیها بارها به . محراب بزرگ کلیسا را تکه تکه کردند تا طال و نقره آن را میان فاتحان تقسیم کنند

هاي آن در کجا قرار دارد، واز  ه میدانستند نفیسترین گنجینهعنوان سوداگر به این شهر آمده بودند، بدیهی است ک

ها، منسوجات، غالمان، و جواهرات همه به  مجسمه. این رو با منتهاي هوشیاري این گونه نفایس را به سرقت بردند

زیور چهار اسب برنزیی که مشرف بر شهر قسطنطنیه بود از این پس به ونیز برده میشد تا زیب و . دست آنها افتاد
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نه دهم تمامی مجموعه آثار هنري و جواهراتی که بعدها خزانه کلیساي مزبور را در . میدان کلیساي سان مارکو شود

براي محدود ساختن هتک . عالم ممتاز ساخت از این سرقتی که به طرزي دقیق ترتیب داده شده بود تامین شد

نب اعتدال را رعایت نمودند و خود را با فواحش راضی بسیاري از سپاهیان جا. ناموس پارهاي اقدامات به عمل آمد

کردند، لکن اینوکنتیوس سوم شاکی بود که سپاهیان التین، در برابر سرکشی نفس اماره، نه اعتنایی به سن داشتند، 

هاي یونانی ناگزیر بودند عشقورزي سورچیان یا برزگران فرانسوي یا  نه به جنس، و نه حرفه دینی، چنانکه راهبه

. ها به یغما رفت و کتابهاي خطی گرانبهایی خراب یا ناپدید شد در میان این چپاولها، کتابخانه. نیزي را تحمل کنندو

هاي سوفکل و  از نمایشنامه. هاي مردم، را ویران کرد ها و چند موزه، به اضافه کلیساها و خانه دو حریق دیگر کتابخانه

. شده بود، پس از این تاراجها و آتشسوزیها فقط معدودي به جا ماند اوریپید، که تا آن تاریخ تمام و کمال حفظ

هنگامی که موج تعدي و تاراج فرو نشست، اشراف التین بودوئن، . هزاران شاهکار هنري دزدیده، ضایع، یا منهدم شد

ن رسمی این ، و فرانسه را زبا)1204(کنت فالندر، را برگزیدند تا فرمانرواي امپراطوري التینی قسطنطنیه شود 

امپراطوري بیزانس به چند قلمرو و فئودال تقسیم شد که بر هر کدام یک نفر از اشراف . سلطنت نوبنیاد قرار دادند

هاي بازرگانی داشت، سلطه خویش را بر آدریانوپل،  ونیز، که اشتیاق فراوانی به نظارت در راه. التین حکومت میکرد

یی، بخشی از پلوپونز، ائوبویا، مجمعالجزایر اژه، گالیپولی، و سه هشتم قسطنطنیه اپیروس، آکارنانیا، مجمعالجزایر یونیا

که سوداگران جنووایی در بیزانس داشتند از چنگ آنها بیرون آورده )) هایی کارخانه((مواضع مقدم و . محرز ساخت

دوج ونیز فرمانفرماي ((ان هاي غضب امپراطوري لنگ لنگان قدم بر میداشت، عنو شد، و داندولو، که اکنون در چکمه

دیري نگذشت که وي در اوج کامیابی شرارت آمیزش در . بر خویش نهاد)) یک چهارم و یک هشتم امپراطوري روم

بیشتر روحانیون یونانی را از مقامشان عزل، و کشیشان التینی را به جاي آنها منصوب کردند، و چون عده . گذشت

اینوکنتیوس  ;ارد افراد عادي را با شتاب تمام در سلک روحانیون در آوردند این قبیل کشیشان کم بود، در بعضی مو

سوم، که هنوز به عمل لشکریان التین معترض بود، اتحاد رسمی مجدد دو کلیساي یونان و التین را با حسن نیت 

در متصرفات  برخی. اکثر مبارزان صلیبی با غنایمی که به دست آورده بودند به میهن خود بازگشتند. قبول کرد

شاید صلیبیون . جدید رحل اقامت افکندند، و فقط مشتی خود را به فلسطین رسانیدند، که آن نیز بی نتیجه بود

چنین میپنداشتند که چون قسطنطنیه به دست آنها بیفتد، در برابر ترکان پایگاهی خواهد بود مستحکمتر از روزي 

نسلها اختالف بین التینها و یونانیها اینک نیروي جهان یونانی را  لکن. که امپراطوري بیزانس بر آنجا حکومت میکرد

امپراطوري بیزانس هرگز از این ضربت کمر راست نکرد، و تسخیر قسطنطنیه به دست سپاهیان . ناچیز کرده بود

. التین در طی دو قرن مقدمات استیالي ترکان بر آن شهر را فراهم آورد

VIII - 1291-1212:اضمحالل جنگهاي صلیبی   

افتضاح چهارمین جنگ صلیبی، که در عرض ده سال بر شکست سومین جنگ افزوده شد، هیچ گونه مایه تسلی 

خاطر براي دین مسیحی، که بزودي با احیاي حکمت ارسطو و خردگرایی دقیق طرفداران ابن رشد مواجه میشد، 

کست مدافعان چنین امر مقدسی شده و فقط متفکران در توضیح این موضوع که از چه رو خداوند راضی به ش. نبود

در میان این شک و تردیدها، به اندیشه . توفیق را نصیب مردم شروري چون ونیزیها ساخته ممارست فراوانی داشتند

، 1212در . مردمان ساده دل چنین خطور کرد که فقط بیگناهی میتواند وسیله استیالي دوباره بر سنگر مسیح شود

چندان اطالعی درباره وي در دست نیست و فقط از او به نیکوالوس یاد میکنند، اعالم داشت که جوانی آلمانی، که 

. خداوند به او ماموریت داده است که سپاهی صلیبی از کودکان بیاراید و آنها را به سرزمین مقدس رهبري کند
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از سایر اعصار مردمان دستخوش  کشیشان و نیز مردمان غیر روحانی عمل وي را تقبیح کردند، اما در عهدي که بیش

پدر و مادرها نهایت درجه کوشش کردند تا کودکان . احساسات پر شور میشدند، چنین نظري بآسانی رواج گرفت

که رویهمرفته سنشان از ) و برخی از دختران با لباس پسرانه(خود را از این خیال متصرف کنند، اما هزاران پسر 

هاي خود خارج شدند و به دنبال نیکوالوس راه افتادند، و شاید هم خوشحال  ز خانهدوازده تجاوز نمیکرد، پنهانی ا

خیل انبوهی . را انتخاب میکنند) بیتالمقدس(بودند که استبداد خانه را پشت سر میگذراند و آزادي راه اورشلیم 

رازیر شد و از فراز سلسله مرکب از سی هزار کودك ، که بیشترشان از کولونی بیرون آمده بودند، از کنار رود سن س

  . جبال آلپ گذر کرد

جماعتی از دزدان به  ;عده زیادي از گرسنگی تلف، و برخی که از قافله عقب مانده بودند نصیب گرگان بیابان شدند 

آنها که جان سالمی در برده بودند سرانجام به جنووا . آنها پیوستند و، بین راه خوراك و پوشاکشان را دزدیدند

هیچ ناخدایی حاضر نبود . در اینجا ایتالیاییهاي مادي آنها را مورد تمسخر قرار دادند و به شک انداختند. رسیدند

ایشان را به فلسطین برساند، و هنگامی که به پاپ اینوکنتیوس سوم پناه آوردند، وي با مالیمت آنها را به بازگشت به 

ه رو به سوي جبال آلپ نهادند، و بسیاري در جنووا اقامت بعضی نومید و پریشان دوبار. زاد و بومشان تشویق کرد

در همین سال، در فرانسه، شبانی . گزیدند و به فرا گرفتن رسوم و آداب یک جامعه بازرگانی مشغول شدند

دوازدهساله موسوم به اتین نزد فیلیپ اوگوست آمد و گفت که هنگامی که وي مشغول چرانیدن گله خویش بوده، 

فیلیپ . اهر شده، به او فرمان داده است که راهبر لشکري صلیبی مرکب از کودکان به فلسطین باشدعیسی بر وي ظ

با اینهمه، بیست هزار جوان دور هم گرد آمدند تا زیر پرچم اتین عزم  ;او را فرمان داد که به نزد گوسفندانش برگردد

به آنها نوید داده بود که آنجا اقیانوس دهان باز  این جماعت رو به مارسی به راه افتادند، زیرا اتین. فلسطین کنند

در مارسی اقیانوس دهان باز نکرد، اما دو تن از . خواهد کرد و آب خواهد خشکید تا همگی به فلسطین برسند

همه آنها در هفت فروند کشتی جمع شدند و، در . کشتیداران حاضر شدند به رایگان آنها را به مقصدشان برسانند

دو تا از این کشتیها در نزدیکی ساحل ساردنی . م به سرودهاي پیروزي بودند، به حرکت در آمدندحالیکه مترن

کودکان دیگر را به تونس یا مصر بردند و آنها را به عنوان غالم . شکست، و همگی سرنشینان آن دو تلف شدند

سه سال بعد، . این جرم به دار آویختند بعدا، به فرمان فردریک دوم، کشتیداران مزبور را به سبب ارتکاب به. فروختند

اینوکنتیوس سوم در چهارمین شوراي التران بار دیگر از اروپاییان تقاضا کرد که موطن عیسی مسیح را از چنگ 

پنجمین سپاه  1217پیش کشید در . مسلمانها بیرون آورند، و نقشه هجوم به مصر را، که از جانب ونیز خنثا شده بود

اتریش، و مجارستان، به سرداري اندراش دوم شاه مجارستان، به حرکت در آمد و به سالمت به صلیبی از آلمان، 

شهر دمیاط بعد از یک سال محاصره گشوده شد، و ملک کامل، . دمیاط و واقع در منتهی الیه شرقی مصب نیل، رسید

بیتالمقدس را به صلیبیون  سلطان جدید مصر و سوریه، پیشنهاد صلح کرد، به این معنی که حاضر شد قسمت اعظم

  . واگذارد، اسراي مسیحی را آزاد کند، و صلیب واقعی را باز پس دهد

جنگ از سر گرفته . صلیبیون افزون بر اینها خواستار غرامتی نیز شدند، که ملک کامل از پذیرفتن آن خودداري ورزید

سرانجام معاهده ترك . رفت نرسیدندقواي امدادي تازه نفسی که انتظارشان می. شد، لکن به خوبی پیش نرفت

مخاصمهاي براي هشت سال میان طرفین به امضا رسید که طبق آن مقرر شد صلیب واقعی به صلیبیون باز گردانده 

صلیبیون مسبب . شود، لکن دمیاط بار دیگر از آن مسلمانان باشد و کلیه سپاهیان مسیحی از خاك مصر بیرون بروند

  . دوم، امپراطور جوان آلمان و ایتالیا، میدانستنداین فاجعه را شخص فردریک 
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، وي با اداي سوگند به جرگه صلیبیون در آمده و وعده داده بود که به جمع محاصره کنندگان دمیاط 1215در 

فردریک در . بپیوندد، اما اشکاالت سیاسی در ایتالیا، و شاید هم نداشتن ایمان کافی، مانع از حرکت وي شده بود

در ورود به . گامی که براي تاخیر و تعللهاي پی در پی تکفیر شده بود، عزم جنگ صلیبی ششم را کرد، هن1228

فلسطین وي هیچگونه کمکی از مومنین مسیحی آنجا دریافت نکرد، زیرا همه او را متمرد و رانده کلیسا میدانستند و 

کامل فرستاد که در این موقع رهبري  وي نمایندگانی به نزد ملک. از حشر و نشر با وي خودداري میورزیدند

فخرالدین سفیر سلطان،  ;کامل مودبانه به نامه فردریک جواب داد . لشکریان مسلمانان را در نابلوس بر عهده داشت

دو سلطان از سر مودت . از اطالع فردریک بر زبان عربی و احاطه وي بر ادبیات، علوم، و فلسفه سخت در شگفت شد

به . ، دو جهان اسالم و مسیحیت را متحیر ساختند)1229(و تعارفات کردند و، با عقد پیمانی  شروع به تبادل آرا

موجب این عهدنامه، ملک کامل عکا، یافا، صیدا، ناصره، بیتلحم، و تمامی بیتالمقدس، مگر قبهالسخره که در نظر 

ق ورود به محوطه مزبور را داشته مقرر شد که زایران مسیحی ح. مسلمانان مقدس بود، را به فردریک واگذار کرد

باشند، تا در صورت تمایل در محل هیکل سلیمان نماز گزارند و مسلمانان نیز در بیت لحم از حقوق همانندي 

طرفین موافقت کردند که کلیه اسراي خود را آزاد کنند و مدت ده سال و ده ماه مکلف به حفظ صلح . برخوردار شوند

موفق به تحصیل چیزي شده بود که یک قرن تمام جهان مسیحی در نیل به آن کوتاهی  امپراطور تکفیر شده. باشند

سرانجام دو فرهنگ مختلف، که با تفاهم و احترام متقابل براي لحظهاي به هم نزدیک شده بودند، مودت . کرده بود

این عهد نامه را به  مسیحیان بیت المقدس خوشحال شدند، اما پاپ گرگوریوس نهم. بین خود را امکانپذیر دیدند

پس از عزیمت فردریک، اشراف مسیحی . عنوان توهینی به عالم مسیحیت ناپسند شمرد و حاضر به تصویب آن نشد

). 1244(فلسطین اورشلیم را در اختیار خود در آوردند و با حکمران مسلمان دمشق علیه سلطان مصر متفق شدند 

و ایشان بیت المقدس را تسخیر و تاراج کردند و عده زیادي از سلطان مصر ترکان خوارزمی را به کمک طلبید، 

دو ماه بعد، ملک ظاهر بیبرس مسیحیان را در غزه شکست داد و بار دیگر بیت المقدس . ساکنان شهر را کشتند

در حالی که اینوکنتیوس چهارم مسیحیان را به جهادي علیه فردریک دوم ). 1244اکتبر(مسخر لشکر اسالم شد 

یکرد و به تمام افرادي که حاضر به جنگ با امپراطور مزبور در ایتالیا بودند همان امتیازات و گذشتهایی را دعوت م

نوید میداد که شامل حال مبارزان صلیبی در فلسطین میشد، لویی نهم، پادشاه پارساي فرانسه به تدارك هفتمین 

  . جنگ صلیبی پرداخت

ا به سپاه صلیبی پیوست و بزرگان کشور را تشویق کرد که از وي پیروي اندکی بعد از سقوط بیتالمقدس، لویی رسم

هاي گرانبهایی هدیه کرد که بر روي  هنگام عید میالد مسیح به برخی که از چنین عملی کراهت داشتند جبه ;کنند 

بکار برد تا لویی نهایت کوشش را براي سازشی میان اینوکنتیوس و فردریک . آنها عالمت صلیب قالب دوزي شده بود

 -در عوض، وي راهبی  ;اینوکنتیوس حاضر به آشتی نشد . مگر اروپاي متحدي از مبارزان صلیبی پشتیبانی کند

را نزد خان بزرگ مغوالن فرستاد و پیشنهاد کرد که مغوالن و مسیحیان به ضد ترکان  -جووانی د پیانو کارپینی 

. انقیاد عالم مسیحی شد خان مغول در پاسخ خواستار. آسیاي صغیر متحد شوند

لویی با شهسواران فرانسوي خویش، از جمله ژان سیر دو ژوئنویل که بعدا فتوحات پادشاه خود را  1248سرانجام در 

مبارزین به دمیاط رسیدند و به زودي آن را تسخیر کردند، لکن . در تاریخ معروفی گرد آورد، عزم فلسطین کردند

هاي جنگ به کلی فراموش شده بود، به مجرد ورود صلیبیون آغاز شد، و  رح نقشهطغیان ساالنه آب نیل، که در ط

اما رویهمرفته . اراضی اطراف نیل را چنان آب فرا گرفت که مبارزان تقریبا مجبور شدند شش ماه در دمیاط بمانند

و مردمان عادي به ... سوربارونها به تدارك مجالس ((این توقف اجباري مایع تاسف آنها نشد، و ژوئنویل مینویسد که 
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هنگامی که سپاه صلیبی دوباره به حرکت در آمد، تعداد نفرات آن بر اثر )) عشقبازي با زنان هرزه معتاد شدند

در منصوره لشکریان مسیحی، با وجود . گرسنگی، بیماري، و فرار تحلیل رفته و بر اثر بی انضباطی ضعیف شده بود

ده هزار تن مسیحی، از . ست خوردند و صفوف در هم شکسته آنها هزیمت یافتشجاعتی که از خود نشان دادند، شک

یکی از پزشکان عرب ). 1250(جمله خود لویی که بر اثر عارضه اسهال خونی غش کرده بود، به اسارت در آمدند 

دالر  3800000معادل (لویی را معالجه کرد، و بعد از یک ماه پر مشقت، در برابر تسلیم دمیاط و پانصد هزار لیور 

هنگامی که لویی با پرداخت چنین فدیه هنگفتی موافقت کرد، سلطان مصر یک . فدیه، او را آزاد ساختند) امروزي

لویی . پنجم آن را کاست و براي نیمی از این مبلغ که نقدا پرداخته نشده بود، به قول شهریار فرانسه اعتماد کرد

ت چهار سال در آنجا اقامت کرد، و بیهوده از اروپا تمنا میکرد که دست از بازمانده لشکریان خویش را به عکا برد، مد

وي راهب معروفی، گیوم دو روبروکی، را . جنگهاي داخلی خود بردارد و پشتیبان وي در جنگ صلیبی جدیدي شود

ان چیزي به نزد خان مغول روانه داشت و تقاضاي پاپ اینوکنتیوس را تکرار کرد، لکن جواب خان مغول درست هم

  . ، لویی به فرانسه بازگشت 1254در . بود که قبال شنیده بودند

عزیمت . سالهاي اقامت لویی در مشرق زمین آتش نفاق و دستهبندي را در میان مسیحیان آن منطقه فرو نشانده بود

ن ونیزیها و یک جنگ داخلی در بنادر سوریه میا 1260تا  1256از . وي از فلسطین آن آتش را از نو مشتعل ساخت

هاي مسیحی را به میان کشید و قواي مسیحیان را در فلسطین  سوداگران جنووایی در گرفت که پاي کلیه فرقه

ملک ظاهر بیبرس، غالمی که به مقام سلطنت مصر رسیده بود، با لشکریان خویش در کناره ساحلی به . تحلیل برد

، یافا در 1266، صفد در 1265قیصریه در . یر کردحرکت در آمد و شهرهاي مسیحی را یکی پس از دیگري تسخ

اسراي مسیحی به قتل رسیدند یا به غالمی در آمدند، و انطاکیه چنان بر اثر . گشوده شد 1268، و انطاکیه در 1267

  . تاراج آتش سوزي ویران شد که دیگر هرگز روي آبادي ندید

در آمده بود، براي دومین بار زیر پرچم صلیبی عزم لویی نهم، که اکنون در کهولت باز عرق دینداریش به جنبش 

هاي وي را در عین مردانگی ابلهانه  سه پسرش از وي پیروي کردند، اما اشراف فرانسوي نقشه). 1267(فلسطین کرد 

اما ژوئنویل که لویی را از ته قلب دوست میداشت آماده شرکت در این . دانستند و حاضر به همراهی با او نشدند

که در امر حکومت آدمی خردمند، و در تمشیت امور جنگ  - این بار پادشاه فرانسه . جنگ صلیبی نبود هشتمین

قواي اندك خود را در خاك تونس پیاده کرد، زیرا امیدوار بود که حکمران مسلمان تونس را به  -شخصی نادان بود 

پا به خاك آفریقا نگذاشته بود که ناگهان هنوز . دین مسیح دعوت کند و از طرف مغرب مصر را مورد هجوم قرار دهد

یک ). 1270(را بر لب داشت، جان سپرد )) اورشلیم((و، در حالی که کلمه )) به واسطه ترشحی در معده بیمار شد((

سال بعد، ادوارد، شاهزاده انگلیسی، در عکا پیاده شد و شجاعانه به چند حمله بی حاصل دست زد و با شتاب تمام 

ضایعه نهایی هنگامی روي داد که برخی از ماجراجویان مسیحی بر . د تا اریکه سلطنت را تصاحب کندعازم انگلیس ش

کاروانی متعلق به مسلمانان در سوریه هجوم، و اموال مردم را به غارت بردند، نوزده تن از سوداگران مسلمان را به دار 

اضا کرد که مسیحیان باید تالفی مافات را بکنند و در سلطان خلیل تق. آویختند، و چند شهر مسلمانان را تاراج کردند

چون کسی به تقاضاي وي وقعی ننهاد، به سوي عکا، که نیرومندترین موضع مقدم . مقابل غرامات کافی بپردازند

در این واقعه شصت هزار نفر اسیر . مسیحیان بود، لشکر کشید و بعد از چهل و سه روز محاصره آنجا را تسخیر کرد

اندکی پس از این واقعه، صور، صیدا، ). 1291(شد که به دستور خلیل یا آنها را به غالمی در آوردند یا کشتندگرفته 

چند صباحی مملکت التینی اورشلیم فقط به صورت عناوین پوچی که امرایی چند بر . حیفا، و بیروت گشوده شدند

از ماجراجویان یا مردان پرشور، به صورت متفرق و خود مینهادند در عالم فرض به جا ماند، و مدت دو قرن تنی چند 
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را از سرگیرند، ولی اروپا میدانست که جنگهاي صلیبی )) ستیزه بزرگ((جداگانه، کوششی بیهوده ورزیدند تا مگر این 

. به پایان رسیده است

IX  -  نتایج جنگهاي صلیبی  

. آشکارا ابراز داشته بودند به نتیجهاي نرسیدجنگهاي صلیبی در دستیابی به مقاصد مستقیم و نیاتی که مسیحیان 

بعد از دو قرن جنگ بیت المقدس در دست سالطین درنده خوي ممالیک بود، و زایران مسیحی که به آن شهر 

سالطین مقتدر مسلمان، که روزگاري نسبت به پیروان سایر ادیان . میآمدند معدودتر و بر جان خود بیمناکتر بودند

بنادر فلسطین و سوریه، که براي . د، بر اثر هجومهاي اقوام مسیحی، فاقد این خصلت شده بودندتساهل نشان میدادن

تمدن اسالمی عمال نشان داده بود که از نظر . سوداگران ایتالیایی تسخیر شده بود، بدون استثنا از دست رفته بود

بلیغ پاپها در راه استقرار صلح در جهد . آراستگی، آسایش، فرهنگ، و جنگ بمراتب بر تمدن مسیحی برتري دارد

خود پاپها علیه امپراطوران، بی اثر شده )) جهادهاي((اروپا به وسیله ایجاد هدف مشترك، بر اثر امیال ناسیونالیسم و 

از آنجا که شیوه فئودالیسم . فئودالیسم بزحمت از شکستی که در مبارزات صلیبی خورده بود کمر راست کرد. بود

نگی و ماجراجویی فردي در حیطه محدودي بود، طبعا نتوانسته بود خود را با مقتضیات آب و هواي متناسب با مردا

بدون عذر موجهی، کارش در رسانیدن سیورسات و . مشرق زمین و مبارزاتی که دور از اروپا صورت میگرفت وفق دهد

. حت کشیده بودملزومات به لشکریانی که مرتبا خطوط مهمات رسانی آنها طویلتر میشد به فضا

به جاي تسلط بر مسلمانان، قواي مادي خود را در غلبه بر مسیحیان بیزانس تحلیل برده و روحیه خود را ضعیف 

بسیاري از شهسواران براي تامین مخارج سفرهاي خویش به مشرق زمین ناگزیر امالك خود را نزد لردها، . ساخته بود

در برابر مبلغی، از کلیه حقوق و امتیازاتی که در  ;ا فروخته بودند صرافان، کلیسا، یا سلطان به رهن گذاشته ی

یا در برابر مبلغی، عوارض و دیون فئودال را به بسیاري از کشاورزان ;شهرهاي قلمرو خود داشتند صرفنظر کرده بودند

ه بود استفاده هزاران سرف از امتیازي که شخص پاپ براي شرکت در جنگ صلیبی به آنها داد. واگذار کرده بودند

در حالی که اسلحه و ثروت . کرده، زمین را ترك گفته بودند و دیگر هرگز به سر امالك اربابی سابق باز نمیگشتند

این یکی از نتایج  - فئودال به طرف مشرق سرازیر شده بود، بر قدرت و ثروت حکومت پادشاهی فرانسه افزوده شد

. این مبارزات، دو امپراطوري روم شرقی و غربی ضعیف شدند در عین حال، بر اثر. مهم جنگهاي صلیبی بود

امپراطوران روم غربی، بر اثر شکستهاي خود در بیت المقدس و کشمکشهاي خویش با یک دستگاه پاپی که بر اثر 

  . جنگهاي صلیبی اعتالي بیشتري یافته بود، حیثیت خود را از دست دادند

از نوپا به حیات نوینی نهاد، هرگز آن قدرت یا اعتبار سابق خویش را  1261و امپراطوري روم شرقی، هر چند که در 

با تمام این احوال، جنگهاي صلیبی تا این حد مقرون به پیروزي بود که بدون آن جنگها ترکها مسلما . به دست نیاورد

عیف شد و در برابر جهان اسالم نیز بر اثر جنگهاي صلیبی ض. قسطنطنیه را تسخیر کرده بودند 1453مدتها قبل از 

هاي نظامی مسیحیان به سرنوشتهاي  بعضی از فرقه. سیل هجوم مغول بمراتب آسانتر از آنچه ممکن بود از پا در آمد

غمانگیزي گرفتار آمدند آن دسته از شهسواران مهمان نواز که از قتل عام عکا جان سالمی به در برده بودند به قبرس 

زیره رودس را از چنگ مسلمانان بیرون آوردند، نام خود را از شهسواران ج 1310همین جماعت در . گریختند

در آن سال، چون ترکها . بر آن جزیره حکمفرما بودند 1522مهماننواز به شهسواران رودس تغییر دادند، و تا سال 
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همانجا فعال بودند آنها را از رودس بیرون کردند، همگی خود را به جزیره مالت رسانیدند، و شهسواران مالت شدند و 

  . فرقه آنها از هم پاشید 1799تا آنکه در 

شهسواران توتونی، بعد از سقوط عکا، مقر فرقه خود را به مارینبورگ واقع در پروس منتقل کردند، چه آن سرزمین را 

نده شده بودند، شهسواران پرستشگاه که از آسیا بیرون را. از دست اسالوها بیرون آورده و براي آلمان فتح کرده بودند

بار دیگر در فرانسه تشکیالت خود را برقرار کردند و از آنجا که در سراسر اروپا امالك قیمتی فراوان داشتند، به قصد 

این جماعت چون از دادن مالیات معاف بودند، لذا با ربحی به . استفاده از این ثروت سرشار، در همانجا مقیم شدند

ودیان مطالبه میکردند شروع به دادن قرضه کردند و از این راه منافع شایانی به دست مراتب از آنچه لومباردها و یه

بر خالف شهسواران مهمان نواز، افراد این جماعت نه بیمارستانی را اداره میکردند، نه به تاسیس مدارسی . آوردند

ر پادشاه مملکت ثروتی که روي دست میزدند، و نه از طبقه ضعفا دستگیري میکردند، سرانجام سرکشی ایشان از اوام

هم انباشتند، و پایگاه مستقلی که براي خود در داخل یک کشور مستقل ایجاد کرده بودند مایه رشک ،ترس، و خشم 

، به امر وي و بدون هیچ گونه اخطار قبلی، کلیه شهسواران 1310اکتبر 12در . پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم زیبا شد

فیلیپ آنها را به همجنس گرایی . انسه دستگیر و اموال آنها را به مهر شاهی ممهور ساختندپرستشگاه را در تمامی فر

متهم ساخت، و مدعی شد که به سبب تماسی طوالنی با اسالم دست از ایمان خود شستهاند، منکر وجود عیسی 

د شدهاند، و بارها در طریق هستند، بر روي صلیب آب دهان میاندازند، بتها را میپرستند، مخفیانه با مسلمانان متح

دادگاهی مرکب از سر اسقفان و رهبانانی که نسبت به شخص . پیشرفت در امر مقدس نهضت خویش غدر ورزیدهاند

پادشاه وفادار بودند بازداشت شدگان را مورد بازپرسی قرار دادند، اما یک یک آنها خود را از اتهامات پادشاه بري 

مچ برخی را به چوب بسته، آنها را به این نحو . براي گرفتن اقرار شکنجه کردندسپس قاضیان آنها را . دانستند

تیغهاي تیزي . بعضی را با پاهاي عریان روي شعله آتش نگاه داشتند ;آویختند و بارها باال کشیده و ناگهان رها کردند

هاي  هاي عدهاي وزنه به بیضه. دندرا به زیر ناخن جمعی از آنها فرو بردند، و همه روز دندان برخی از آنها را میکن

ها استفاده  در بسیاري موارد از تمام این شکنجه. سنگین آویزان کردند، و پارهاي را آهسته آهسته گرسنگی دادند

شد، به طوري که بیشتر آنها را چون دوباره به پاي میز بازپرسی بردند، آنقدر ضعف بر ایشان عارض شده بود که 

بسیاري از آنها به کلیه . یکی نشان داد که از پاهاي سوختهاش استخوانها جدا شده بود. نزدیک به مرگ بودند

اتهامات پادشاه اعتراف کردند، برخی گفتند که چگونه به ایشان از جانب پادشاه نوید داده شده که در صورت اعتراف 

. برخی خود را کشتند. ن جان سپردندچند تن از ایشان در زندا. به گناهان از نعمت زندگی و آزادي برخوردار میشوند

، حال آنکه این جماعت تا آخرین لحظه در اثبات بی )1310(پنجاه و نه نفر آنها را زنده بر روي تل هیمه سوزانیدند 

ژاك دوموله، صدر فرقه مزبور، در زیر شکنجه اقرار کرد، و چون او را به پاي تل هیمه . گناهی خود اصرار میورزیدند

  . دژخیمان در صدد برآمدند دوباره از او بازجویی کنند. ر خود را پس گرفتبردند، اقرا

فرمان داد تا بیدرنگ او را در آتش بسوزانند، و حضور پادشاه زیب مجلس اعدام  ;فیلیپ این تاخیر را جایز نشمرد

ریان اعتراض کرد پاپ کلمنس پنجم به این ج. کلیه اموال شهسواران پرستشگاه را حکومت در فرانسه ضبط کرد. شد

همچون اسیري در آوینیون بود، دست از مخالفت "پاپ، که معنا. اما طبقه روحانیون از پادشاه طرفداري کردند

پادشاه انگلیس، ادوارد دوم، نیز که به پول ). 1312(خویش برداشت و به تقاضاي فیلیپ فرقه مزبور را منحل کرد 

بخشی از ثروتی که به این نحو به تصرف . ر کشور خویش ضبط کرداحتیاج داشت اموال شهسواران پرستشگاه را د

همچنین پادشاهان مزبور مقداري از آن را به مقربان خویش . فیلیپ و ادوارد در آمده بود به کلیسا واگذار شد

ن حامی بخشیدند، و آنان از این طریق به تاسیس امالك اعیانی بزرگی اقدام کردند و در مبارزه با اشراف فئودال مهی
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احتماال برخی از صلیبیون به واسطه اقامت در مشرق زمین تساهل جدیدي نسبت به انحرافهاي . پادشاهان شدند

هاي عمومی و مستراحهاي خصوصی از جمله جنگهاي  جنسی پیدا کردند، و شاید بتوان گفت که رواج مجدد گرمابه

رق زمین تراشیدن ریش را، که عادت دیرینه رومیها بود، یحتمل اروپاییان براثر مرابطه با مسلمانان مش. صلیبی باشد

افسانه عشقی و تخیلی مشرق زمین رو به . اکنون هزاران لغت عربی وارد در زبانهاي اروپایی شده بود. از نورایج کردند

کاري از آنجا که صلیبیون از هنر لعاب. باختر نهاد و در زبانهاي بومی تازه پا گرفته به شکل جدیدي آراسته شد

مسلمانان بر روي شیشه سخت در شگفت شده بودند، به احتمال زیاد رموز فنی این هنر را از اساتید مشرق زمینی 

هاي رنگی و منقوش در تزیین کلیساهاي جامع سبک  فرا گرفتند و همین امر منجر به تکامل ساختمان شیشه

زمین با قطب نما، باروت، و صنعت چاپ آشنا  قبل از آنکه جنگهاي صلیبی به پایان رسد، مردم مشرق. گوتیک شد

ظاهرا صلیبیون به قدري . بودند، و احتمال دارد که آمدن این وسایل به اروپا نیز ناشی از نتایج مبارزات مزبور باشد

 نداشتند تاثیر مسلمانان در این)) عرب((بیسواد و عاري از فضایل بودند که هیچ اعتنایی به فلسفه، علوم، یا ادبیات 

بعد از . قبیل مباحث بیشتر از ناحیه اسپانیا و سیسیل بود تا برخوردهاي اروپاییان و مسلمانان در جنگهاي صلیبی

تسخیر شهر قسطنطنیه، غربیان تحت تاثیر فرهنگ یونانی قرار گرفتند، و ویلیام اهل موربک، اسقف اعظم فالندري 

به . ونانی بر گردانید و در اختیار توماس آکویناس قرار دادکورنت، مباحث مختلف فلسفه ارسطو را مستقیما از اصل ی

طور کلی،چون صلیبیون متوجه شدند که اگر از پیروان کیشهاي دیگر متمدنتر و مشفقتر و قابل اعتمادتر نباشند، 

ه بایستی در این قبیل کماالت دست کمی از آنها نداشته باشند، درك این حقیقت افکار برخی را پریشان ساخت و ب

تاریخنویسانی مانند ویلیام، . تضعیف معتقدات مومنین اصیل آیین در خالل قرون سیزدهم و چهاردهم کمک کرد

سقف اعظم صور، در بعضی موارد چنان با تحسین و به طور کلی با احترام سخن از تمدن اسالمی گفتند که اظهارات 

. شدآنها قطعا مایه وحشت و هراس سلحشوران خشن جنگ اول صلیبی می

قدرت و حیثیت کلیساي روم بر اثر جنگ اول صلیبی بی اندازه افزایش یافت و بر اثر سایر مبارزات صلیبی کم کم رو 

اجتماع اقوام مختلف و اتحاد مشاهیر اعیان و شهسواران سرافراز، و گاه امپراطوران و پادشاهان، زیر . به کاهش نهاد

سفیران پاپ به هر کشور و حوزه . یسا، مایه اعتالي مقام پاپی شدپرچم صلیبی، به قصد پیروزي، و به رهبري کل

روحانی رو کردند تا مردم را در پیوستن به سپاهیان صلیبی و جمع آوري وجوه براي تامین هزینه این مبارزات 

د، و از آنها تجاوز به قلمرو سلسله مراتب ملکی را امر کردند و اغلب جانشین قدرت چنین مقاماتی شدن. تشویق کنند

این نحو جمعآوري وجوه سنتی . طریق آنها بود که مومنان مسیحی در همه جا تقریبا خراجگزار شخص پاپ شدند

شخص . همیشگی شد، و دیري نگذشت که این وجوه، عالوه بر مبارزات صلیبی، به مصارف عدیده دیگري نیز رسید

مالیات بستاند و مبالغ عظیمی را که ممکن بود به  پاپ، علیرغم عدم رضایت شدید سالطین، توانست از رعایاي آنها

توزیع آمرزشنامه در ازاي چهل روز . خزانه پادشاهان ریخته یا صرف نیازهاي محلی شود، به طرف رم سرازیر کند

خدمت کسانی که هزینه سفر یکی . هاي مرسوم در نظام، یک عمل مشروع بود خدمت در فلسطین، به پیروي از شیوه

صلیبی را میپرداختند ظاهرا در خور چشم پوشی بود، لکن شمول این مرحمت در مورد آنهایی که به از مبارزان 

خزانه پاپها پول میفرستادند، یا آنهایی که در اروپا، به طرفداري از پاپ، با فردریک، مانفرد، یا کونراد میجنگیدند عمل 

در . براي ظریفهگویی به دست مطایبه نویسان داددیگري بود که بیشتر مایه تکدر خاطر پادشاهان شد و بهانهاي 

گرگوریوس نهم به سفیر خود در مجارستان دستور داد که، در برابر قبول وجه معینی، پیمان آنهایی را که  1241

متعهد به شرکت در یک جنگ صلیبی شده بودند باطل کند، و عواید آن را خرج تدارك جنگ حیاتی و مماتی خود 

تروبادورهاي پروونسال بر کلیسا خرده گرفتند که عالقهمندان به جهاد با بدعتگذاران آلبیگایی . دبا فردریک دوم کر
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را در فرانسه مثل صلیبیون مورد بخشایش قرار میدهد، و به همین سبب کسانی را که باید به مدد مبارزان راه آزادي 

ومنان متحیر ماندند که براي ریختن خون م: ((مثیو پریس میگوید. فلسطین بشتابند از آن طریق منحرف میسازد

بسیاري از مالکان براي تامین مخارج جنگ .)) مسیحی همان عفو عمومی نوید داده میشد که براي ریختن خون کفار

پارهاي . ها یا کلیساها فروختند یا نزد آنها به رهن گذاشتند صلیبی امالك و اموال خود را در مقابل نقدینه به صومعه

ه این طریق صاحب امالك وسیعی شدند، و چون شکست جنگهاي صلیبی حیثیت کلیسا را پایین آورد، از دیرها ب

برخی علت شکستهاي . ثروت سرشار کلیسا آماج مناسبی براي رشک پادشاهان، تنفر عمومی، و سرزنش مخالفان شد

انستند که هر دو مقارن با هم ناشی از مبارزات پاپ اینوکنتیوس چهارم علیه فردریک دوم د 1250لویی نهم را در 

شکاکیون گستاخ مدعی شدند که شکست جنگهاي صلیبی کذب دعاوي پاپ را میرساند که خود را . اتفاق افتاد

، هنگامی که رهبانان از مردم تقاضاي کمک 1250بعد از سال . خلیفه یا جانشین خداوند بر روي زمین خوانده بود

کردند، پارهاي از شنوندگان آنها به شوخی یا از سر تلخکامی گدایان را مالی براي یک سلسله جنگهاي دیگري می

را نیرومندتر از ) ص(به آنها صدقه دادند، و در توضیح گفتند که در عمل محمد ) ص(احضار کردند و به نام محمد

ن را با گذشته این تضعیف معتقدات مسیحیان، اثر مهم دیگر جنگهاي صلیبی آن بود که مسیحیا. عیسی دیدهاند

جنگ . صناعت و بازرگانی جهان اسالمی آشنا کرد و از این راه باعث ازدیاد فعالیتهاي غیر روحانی جوامع اروپایی شد

سوداگران ایتالیایی، که بر اثر جنگهاي صلیبی مال و منال فراوان . یک حسن دارد، و آن آموختن جغرافیاست به مردم

وقایعنگارانی که در لباس رهبانیت و همراه  ;دریاي مدیترانه را فرا گرفتند هاي دقیقی از کسب کردند، طرز تهیه نقشه

هاي خود به  شهسواران سفر میکردند از وسعت و تنوع قاره آسیا ادراك جدیدي پیدا کردند و همان را از طریق نوشته

هاي راهنمایی براي  موعهها و مج نقشه ;شور سفر و اکتشاف مردم را به جنبش در آورد . مردمان دیگر انتقال دادند

اطباي مسیحی از . هدایت زایران به بیتالمقدس و سفر آنها در فلسطین فراهم، و در دسترس عالقهمندان گذاشته شد

. شیوه معالجه امراض به دست اطباي یهودي و مسلمان آگاه شدند، و جراحی از جنگهاي صلیبی فواید فراوانی دید

ه دنبال آنها کاالهاي خود را راه انداختند، شاید هم بازرگانان راهنما و مشوق هر جا صلیبیون رفتند، سوداگران ب

شهسواران فلسطین را از دست دادند، لکن ناوهاي بازرگانی ایتالیا بود که نه تنها دست مسلمانان، . صلیبیون بودند

  . آشکار ساختبلکه دست امپراطوري بیزانس را نیز از مدیترانه کوتاه و سلطه خویش را بر آن دریا 

ونیز، جنووا، پیزا، آمالفی، مارسی، و بارسلون قبل از این حوادث با مسلمانان مشرق زمین، ناحیه تنگه بوسفور، و 

تسخیر . دریاي سیاه معامالت تجاري داشتند، اما این داد و ستد بر اثر جنگهاي صلیبی بسیار توسعه پیدا کرد

ان و مبارزان صلیبی به فلسطین، رسانیدن سیورسات به مسیحیان و قسطنطنیه به دست ونیزیها، حمل و نقل زایر

سایرین در مشرق زمین، وارد کردن کاالهاي شرقی به ممالک اروپا، همه اینها، به حدي وسیله گسترش بازرگانی و 

. نشده بودهاي حکمرانی امپراطوران روم به بعد دیده  حمل و نقل دریایی شدند که نظیر آن هرگز از پررونقترین دوره

از قبیل فلفل، زنجبیل، میخک، و دارچین، که همه در اروپاي قرن یازدهم از  - هاي حریر، قند، و ادویه  پارچه

  . اینک به وفور تمام در آن قاره مایه لذت خاطرها شد - تجمالت کمیاب محسوب میشدند

ده بود اکنون به مقدار بسیار زیادي از گیاهان، محصوالت، و درختانی که از طرف اسپانیاي مسلمان در اروپا معروف ش

ذرت، برنج، کنجد، خرنوب، لیمو، خربزه، هلو، زرد آلو، آلبالو، : شرق به غرب منتقل و کاشته میشد، از آن جمله بود

  . میخواندند)) آلوي دمشقی((تا مدتها مردم اروپا زرد آلو را . و موسیر... گیالس، خرما
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ها، رنگها، لوازم آرایش، عطرها، و جواهرات همه از جهان  ها، قالیچه ل، و فرشینههاي حریر، ململ، اطلس، مخم پارچه

هایی  اکنون آیینه. اسالمی، به منظور آرایش و مطبوع ساختن منازل و ابدان فئودال و بورژوا، سوغات برده شد

اروپا طرز تصفیه . د بودشیشهاي که بر روي آن ورقه نازکی از فلز کشیده بودند جانشین صفحات صیقلی برنز یا فوال

در بازارهاي جدید مشرق زمین صنعت ایتالیایی و فالندري . را از مشرقزمین آموخت)) ونیزي((شکر و سوختن شیشه 

هاي بهتري براي بانکداري از جهان  شیوه. رو به گسترش گذاشت و مشوق توسعه شهرها و ترقی طبقه متوسط شد

رفت و آمد افراد، تبادل . و انواع و اقسام اسناد جدید اعتباري به وجود آمد اسالمی و امپراطوري بیزانس اقتباس شد

جنگهاي صلیبی با فئودالیسمی کشاورزي آغاز شده بود که از بربریت آلمانی توام با . آرا، و گردش پول فزونی گرفت

ه ترقی صنعت و توسعه این جنگها با انقالبی اقتصادي به سر آمد که وسیل. یک رشته عواطف مذهبی الهام میگرفت

  . بازرگانی و باالخره منادي و مایهگذار نهضت رنسانس شد

فصل بیست و چهارم

  انقالب اقتصادي

 1066 -1300  

I  -  احیاي بازرگانی  

تسلط . هر کجا درخت فرهنگ برومند شود، معموال ریشه آن از توسعه صنعت و بازرگانی آب میخورد و قوت میگیرد

و بنادر مدیترانه خاوري و جنوبی، هجومهاي اقوام مسلمان و وایکینگ و مجار، و باالخره هرج و  مسلمانان بر بازرگانی

مرج سیاسی دوران حکومت جانشینان شارلمانی حیات عقالنی و اقتصادي اروپا را در قرون نهم و دهم به حضیض 

دریازنان نورس و در آمدن به تجدید تشکیالت کشاورزي و حمایت اربابان فئودال، رام شدن . ذلت کشانیده بود

صورت برزگران و سوداگران نورمان، دفع هجومهاي هونها و تشویق آنها به قبول آیین مسیح، باز پس گرفتن دریاي 

ري مغرب بر اثر ارتباط با تمدنهاي از طرف صلیبیون، و بیدا لوانمدیترانه از جانب بازرگانان ایتالیا، گشودن مجدد 

جلو افتادهتري چون اسالم و بیزانس در خالل قرن دوازدهم مجال و انگیزهاي براي بهبود اوضاع اروپا فراهم آورد و 

براي . وسایل مادي الزم را براي رونق فرهنگی قرن دوازدهم و اوج کمال قرون وسطایی قرن سیزدهم تدارك کرد

و )) پیش از اشتغال به فلسفه، سد جوع الزم میآید((رد مردم، طبق یک ضربالمثل التینی، جامعه و همچنین فرد ف

اولین گام در راه احیاي اقتصادي، رفع محدودیتهاي داد و . بشر اول به فکر ثروت میافتد و سپس به هنر رو میکند

جها را بر حمل و نقل و فروش و کاالها حکومتها، به واسطه نداشتن مآل اندیشی، انواع و اقسام با. ستد بینالمللی بود

ها یا کانالها، و عرضه  ها یا رودخانه بسته بودند از آن جمله بود عوارض ورود به بنادر، عبور از پلها، استفاده از جاده

بارونهاي فئودال احساس میکردند که براي عبور کاالها از . داشتن کاالها براي فروش در بازارها و بازارهاي مکاره

و  -به همان سان که امروزه میان ممالک عالم مرسوم است  - اضی قلمروشان استحقاق گرفتن عوارض و باج دارند ار

هاي مسلحی براي محافظت بازرگانان و کاروانهاي آنها و پذیرایی از این قبیل  برخی از آنها نیز، با تهیه گروه

 .میکردندسوداگران، عمال از آنها مراقبت و توجه 
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لکن نتیجه مداخله حکومتها و اربابان فئودال این شد که شصت و دو مرکز مختلف باجگیري بر روي رن، و هفتاد و 

ن یک بازرگا ;پیدا شد.......چهار تا بر روي رود لوار، سی و پنج تا بر روي رود الب، هفتاد و هفت تا بر روي رود دانوب

براي عبور کاالهاي خویش در طول رود رن مجبور بود شصت درصد آن را به عنوان باج به مقامات مختلف تحویل 

ها و دریاها سفر را  جنگهاي فئودال، و وجود لشکریان بی انضباط و بارونهاي راهزن و دریازنان بر روي رودخانه. دهد

بنا بر متارکه جنگ . ا و کانالها کاري خطرناك ساخته بوده ها و رودخانه براي سوداگران و مسافران در طول جاده

االهی و صلح االهی، چون سفر در ایام معینی نسبتا خالی از خطر اعالم میشد، به حرکت مال التجاره و بازرگانی 

قدرت روزافزون پادشاهان از خطر دزدي کاست، اوزان و مقادیر متحدالشکلی ایجاد کرد، عوارض و  ;کمک میکرد

ا را محدود و تابع مقرراتی ساخت، و گرفتن باج را هنگام برپا ساختن بازارهاي مکاره بزرگ در مورد برخی از باجه

البته فروشندگان . تشکیل بازارهاي مکاره رکن اصلی تجارت قرون وسطایی بود. ها و بازارها از میان برداشت جاده

تگران حاصل دسترنج خویش را در دکانهایشان صنع. ها میبردند دورهگرد کاالهاي کوچ خود را به در خانه

میفروختند، و بازارهایی که به اسم روزهاي مختلف تشکیل میشد خریداران و فروشندگان را در شهرها به دور هم 

کلیساها صحن حیاطهاي خود ;بارونها اجازه میدادند که این گونه بازارها در جوار کاخهاي آنها دایر شود. جمع میکرد

. و پادشاهان تاالرها یا انبارهاي پایتخت را براي این کار اختصاص میدادند ;ار دایر کنندگان میگذاشتندرا در اختی

: هاي معینی تشکیل میشد لکن داد و ستد بینالمللی و عمده در بازارهاي مکاره ناحیهاي متمرکز بود که به فاصله

 ;، در فالندر)بروگه(لیل، ایپر،دوئه، و بروژ ;، در فرانسهپاریس، لیون، رنس، و شامپانی ;لندن و ستوربریج، در انگلستان

معروفترین و ... و نووگورود، در روسیه ;ژنو، در سویس ;، فرانکفورت، الیپتسیگ، و لوبک، در آلمان)کولن(کولونی 

در - اوب -سور -در بار  ;متداولترین این بازارهاي مکاره در النیی، واقع در ایالت شامپانی، در ماه ژانویه تشکیل میشد

  . هاي سپتامبر و نوامبر در تروا در ماه ;هاي مه و سپتامبر در پروون در ماه;))روزه بزرگ((ایام 

هر کدام از این بازارهاي مکاره ششگانه مدت شش تا هفت هفته به طول میانجامید، به طوري که تشکیل یکی بعد از 

موقعیت جغرافیایی این بازارها را طوري تعیین . للی باز باشددیگري سبب میشد که در تمام ایام سال یک بازار بینالم

، و حوزه رن، با بازرگانان پرووانس، اسپانیا، )فروبومان(کرده بودند که ارتباط و داد و ستد سوداگران فرانسه، لولندز 

ثروت و قدرت  رویهمرفته این گونه مراکز قسمت اعظم. ایتالیا، افریقا، و مشرق زمین بی هیچ اشکالی صورت گیرد

این گونه بازارها، که حتی از قرن پنجم میالدي در تروا وجود . فرانسه را در طی قرن دوازدهم تشکیل میدادند

داشتند، در دوران سلطنت فیلیپ چهارم بتدریج از اعتبار افتاد، زیرا وي ایالت شامپانی را از دست کنتهاي 

یات و قوانینی چنان سخت وضع کرد که بانیان این قبیل تشکیالت روشنفکرش بیرون آورد و براي بازارهاي مکاره مال

ساختمان . در قرن سیزدهم بازرگانی دریایی و بنادر جانشین این گونه بازارها شدند. درمانده و تهیدست شدند

حلی صدها شهر سا. کشتیها و دریانوردي از دوران فرمانروایی رومیها به این طرف بتدریج رو به بهبود گذاشته بود

بسیاري مانند قسطنطنیه، ونیز، جنووا، مارسی، و بارسلون اسکله و . صاحب فانوسهاي دریایی خوبی شده بودند

ناوهاي این عهد قاعدتا کوچک بودند، یا اصال عرشه نداشتند یا آنکه نصف عرشه . باراندازهاي وسیعی داشتند

چون گنجایش محدودي داشتند، میتوانستند در و ;ظرفیت هر یک از این ناوها از سی تن تجاوز نمیکرد;داشتند

از این رو، با آنکه شهرهایی مانند ناربون، بوردو، نانت، روان، بروژ، . ها تا مسافت بسیار زیادي پیش روند داخل رودخانه

ه بنادر و برمن اندکی از دریا دور بودند، با اینهمه سفر با ناوهاي اقیانوس پیما به آن مراکز اشکالی نداشت و کم کم ب

بعضی از ناوهایی که در دریاي مدیترانه رفت و آمد میکردند بزرگتر بودند، طوري که . آباد و پررونقی تبدیل شدند

و نیز به لویی نهم ناوي هدیه کرد به درازاي . ظرفیت حمل ششصد تن بار و هزار و پانصد نفر مسافر را داشتند
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ناو جنگی یا بازرگانی قدیمی هنوز به همان شکل عادي خود باقی . نفر میرسید 110متر، که عده کارکنان آن به 33

و دو یا سه ردیف پاروزن  ;داراي یکی دو دکل و شراع، و بدنهاي کوتاه بود ;به منظور تزیین، عقبه بر آمده داشت;بود

چنین کاري اکثر پاروزنها افرادي بودند که به طیب خاطر داوطلب . نفر میرسید 200داشت که مجموع عده آنها به 

هنر هدایت کشتی در مقابل باد، که در قرن ششم از . در قرون وسطی از غالمان پاروزن اثري دیده نمیشد. میشدند

آن آگاه بودند، به تانی، تا قرن دوازدهم رو به تکامل نهاد، و در این تاریخ بود که بیشتر کشتیسازان ایتالیایی طنابهاي 

. کل قدیمی افزودند، لکن هنوز مهمترین قوه محرکه ناو همان پاروها بود و بسجلو و عقب را بر بادبانهاي مربع ش

  . میالدي مورد استفاده ناخدایان مسیحی قرار گرفت 1200قطبنما، که منشا آن نامعلوم است، در حدود سال 

ر روي محوري دریانوردان سیسیلی، به منظور جهتیابی در دریاهاي بسیار متالطم، با قرار دادن سوزن مغناطیسی ب

به جز (با وجود این یک قرن دیگري سپري شد تا آنکه دریانوردان . متحرك، استفاده از این وسیله را ممکن ساختند

. جرئت کردند ساحل را بکلی پشت سر گذارند و در میان دریاي باز مسیر مستقیمی براي خود انتخاب کنند)نورسها

در خالل این مدت، حرکت کشتیهاي متعلق به . امري استثنایی بودفوریه سفر در اقیانوسها  22نوامبر تا 11از 

سفر . اتحادیه هانسایی در دریاها ممنوع بود و قسمت اعظم کشتیرانی در دریاي مدیترانه یا دریاي سیاه راکد میماند

معموال . شیداز راه دریا مانند ادوار باستان بکندي صورت میگرفت، چنان که از مارسی تا عکا پانزده روز طول میک

کشتیها بارها به دام دریازنان میافتاد یا در دریا میشکست، و تالطم، . سفر دریا براي سالمتی تجویز نمیشد

فرواسار،وقایعنگار فرانسوي ،شرح میدهد که چگونه سر اروه دولئون مدت پانزده . نیرومندترین افراد را بیمار میساخت

چنان از پا در آمد که از آن پس از دیگر هرگز روي ((تالطم دریا بود و  روز در سفر بین ساوثمتن و آرفلور گرفتار

در قرن چهاردهم کرایه مسافرت از کانال . ارزانی کرایه سفر جبران این نامالیمات را نمیکرد.)) سالمتی به خود ندید

نی به قدري ارزان و با هاي زمی هزینه حمل بار و سفرهاي دور و دراز از راه دریا نسبت به راه. مانش شش پنس بود

، )1022(تسلط مجدد مسیحیان بر ساردنی . صرفه بود که در قرن سیزدهم نقشه سیاسی اروپا را بکلی عوض کرد

، و کوتاه ساختن دست مسلمانان از این جزایر، تنگه مسینا و مدیترانه مرکزي را )1091(، و کرس )1090(سیسیل 

فتوحات جنگ صلیبی اول، تقریبا تمامی بنادر جنوبی آن دریا از نو تسخیر و بر اثر  ;بر روي کشتیهاي اروپایی گشود

اکنون که این موانع از جلو پاي سوداگران برداشته شده بود، تار درهم تنیده روز افزونی از خطوط تجارتی اروپا . شد

یا و افریقاي اسالمی، حتی را به هم مرتبط ساخت و نه فقط رابط بین اروپا و مسیحیان آسیا شد، بلکه اروپا را به آس

کاالهاي چین یا هند یا از طریق ترکستان، ایران، و سوریه متوجه بنادر فلسطین و . به هند و خاور دور، وصل کرد

یا با کشتی به خلیج فارس و، از راه دجله و فرات و  ;و یا از راه مغولستان به دریاي خزر و ولگا رسید ;سوریه شد

و یا از طریق دریاي سرخ، و بعدا به وسیله کانالها  ;سیاه یا دریاي خزر یا مدیترانه راه یافتصحاري و جبال، به دریاي 

که در قرن سیزدهم اغلب به  -از بنادر اسالمی قاره افریقا کاالهاي تجاري . و کاروانهایی، به قاهره و اسکندریه رسید

به قبرس، رودس، و  ;یر و امپراطوري بیزانسبه آسیاي صغ: به هر سو روان شد -بازرگانان مسیحی تعلق داشتند 

قسطنطنیه مصنوعات تجملی . به سیسیل، ایتالیا، فرانسه، و اسپانیا ;به سالونیکا، پیرایئوس، کورنت، و پاتراس ;کرت

خویش را بر این سیل کاالها افزود و مرتبا ناوها را از طریق راه دانوب و دنیپر به اروپاي مرکزي، روسیه، و ایاالت 

ونیز، پیزا، و جنووا تجارت بیزانس با نواحی غربی را قبضه کردند و، براي تسلط مسیحیان بر . لتیک روانه داشتبا

از آنجا که ایتالیا در وسط دریاي مدیترانه قرار داشت و بین . دریا، مانند جماعتی از وحشیان وارد میدان مبارزه شدند

بود و بنادر اطراف آن از سه سمت متوجه دریا و شهرهاي شرق و غرب از موقعیت سوقالجیشی مهمی برخوردار 

هاي آلپ مسلط بودند، قهرا چنین کشوري، به واسطه وضع جغرافیایی خویش، بیشتر از دیگر  شمالی آن بر گذرگاه
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 در ساحل دریاي آدریاتیک، ونیز، راونا،. کشورها از تجارت اروپا با امپراطوري بیزانس، فلسطین، و اسالم سود میبرد

و در کرانه ساحل باختري آن کشور، ردجو، سالرنو،  ;در جنوب، کروتونا ;ریمینی، آنکونا، باري، بریندیزي، و تارانتو

آمالفی، ناپل، اوستیا، پیزا، و لوکا، همه جا بازار تجارت رونق بسزایی داشت، و فلورانس، که در حکم بانکدار این مراکز 

طریق دو رود آرنو و پو، مقداري مال التجاره به شهرهایی در داخل خاك  از. بود، به تمشیت امور مالی میپرداخت

هاي مردمان مقدس اروپا را به  ها و صدقه رم عشریه. ایتالیا مانند پادوا، فرارا، کرمونا، پیاچنتسا، و پاویا حمل میشد

هاي  ه محل تقاطع شاهراهسینا و بولونیا در سر چهارراه پر برکتی قرار داشتند ک. اماکن متبرکه خود جلب میکرد

میالن، کومو، برشا، ورونا، و ونیز از ثمرات تجارت کاالهایی برخوردار میشدند که از فراز جبال آلپ . داخلی بود

همان طور که ونیز بر دریاي آدریاتیک . میگذشت و به دانوب و رن میرفت و بالعکس از آنجا متوجه ایتالیا میشد

ناوگان تجارتی جنووا بالغ بر دویست فروند بود که مجموع کارکنان . تیرنه مسلط بودحکومت میکرد، جنووا بر دریاي 

جنووا مانند ونیز و پیزا آزادانه با . آن سر به بیست هزار نفر میزد، و بنادر بازرگانی آن از کرس تا طرابوزان میرسید

دوستد میکرد، و جنووا با ناحیه ونیز با مصر طرف معامله بود، پیزا با تونس دا. دنیاي اسالم تجارت میکرد

بسیاري از این بنادر ایتالیایی در اثناي جنگهاي صلیبی به مسلمانان اسلحه . مسلماننشین مراکش و اسپانیا

میفروختند پاپهاي نیرومندي مانند اینوکنتیوس سوم هر نوع دادوستدي را با مسلمانان تقبیح میکردند، اما جذبه طال 

. ادامه یافت)) تجارت کفرآمیز((ي یا معتقدات دینی بود، و قویتر از پیوندهاي نژاد

جنگهاي جنووا با ونیز موجبات تضعیف آن حکومت را فراهم آوردند، و به همین دلیل بنادر فرانسه جنوبی و اسپانیاي 

ر انحطاط مارسی، که در دوران برتري مسلمانان دچا. باختري مقداري از دادوستد مدیترانه را به خود اختصاص دادند

لکن مونپلیه، که در همان نزدیکی قرار داشت، به واسطه  ;شده بودند، چند صباحی اهمیت سابق خود را باز یافت

فرهنگ گلها و مسلمانان و یهودیان، و بر اثر وجود نفوسی که آشنا به زبانهاي گوناگون بودند، در خالل قرن دوازدهم 

  . سی بناي رقابت را گذاشتبه عنوان یک بندر مهم فرانسه جنوبی با مار

هاي تجار قدیمی یهود، که بعد از بیرون آوردن شهر از چنگ فاتحان مسلمان در همانجا  بارسلون از وجود خانواده

از طریق بارسلون و والنسیا، که هر دو در پناه سلسله جبال پیرنه قرار داشتند، اسپانیاي . مقیم بودند، سود فراوان برد

کادیث، بوردو، الروشل، و نانت ناوهاي خود را در امتداد ساحل اقیانوس اطلس . ترانه مربوط شدمسیحی با دنیاي مدی

ونیز کشتیهاي خود را از راه جبل طارق  1317در قرن سیزدهم جنووا، و در . به روان، لندن، و بروژ روانه میداشتند

راه جبال آلپ رو به کاهش نهاده بود، و  تجارت از 1300تا سال . به تمامی این بنادر اقیانوس اطلس میفرستادند

تجارت اقیانوس اطلس کم کم ملل واقع در کناره این اقیانوس را به آن سیادتی میرسانید که به همت کریستوف 

  . کلمب به اوج کمال میرسید

رود . کردندهاي پر آبی که به بازرگانی وحدت میبخشیدند، کشور مزبور را ثروتمند  هاي فرانسه، آن باریکه رودخانه

رون، گارون، لوار، سون، سن، اواز، و موزل هم مزارع فرانسه را بارور میکردند و هم تجارت آن سرزمین را پر ثمر 

وها و کاالهاي خارجی ، واقع در کنار مانش، ناپورتسبریتانیا نمیتوانست با فرانسه رقابت کند، اما سینک . میساختند

را با آغوش باز میپذیرفتند، به طوري که در قرن دوازدهم، در امتداد ساحل بندر لندن، واقع در کناره تمز، یک رشته 

در اینجا بازرگانان با صدور قماش، پشم و قلع، از عربستان ادویه، از چین . هاي متصل به یکدیگر قرار داشت اسکله

فالندر از کلیه بنادر اروپاي شمالی، بندر بروژ . پوست، و از فرانسه انواع شراب میخریدند هاي حریر، از روسیه پارچه

پایتخت و مرکز بازرگانی و راه ارتباط سرزمین فالندر با دنیاي اروپاي شمالی، بندر بروژ پایتخت و مرکز بازرگانی و 
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اشی میشد که فالندر از لحاظ صنعت و کشاورزي این اهمیت از آنجا ن. راه ارتباط سرزمین فالندر با دنیاي خارج بود

. خطهاي ثروتمند به شمار میرفت

از . در بروژ نیز، مانند ونیز و جنووا، شاهراه تجارت بین شرق و غرب با محور بازرگانی شمال و جنوب تالقی میکرد

هاي  ا وارد کرد تا در دستگاهآنجا که این بندر در نزدیکی دریاي شمال و مقابل انگلستان قرار داشت، پشم انگلیسی ر

بافندگی فالندري و فرانسوي بدل به منسوجات کند، و چون به اندازه کافی از دریاي شمال دور بود که لنگرگاه 

بیخطري باشد، به همین سبب ناوهاي جنووا، ونیز، و فرانسه باختري را جذب میکرد و تسهیالتی براي آنها قایل 

هر قدر وسایط نقلیه دریایی ایمنتر و ارزانتر . را از صدها راه به بنادر کوچکتري برسانندمیشد تا بتوانند کاالهاي خود 

میشدند، حمل و نقل کاالهاي تجارتی از طریق خشکی کاهش مییافت، به طوري که بروژ کانون بازرگانی اروپاي 

هاي موز، سکلت، و رن  رودخانه ناوهاي نسبتا بزرگی که بر روي. شمالی شد و بازارهاي مکاره شامپانی را کساد کرد

در رفت و آمد بودند، کاالهاي آلمان غربی و فرانسه شرقی را براي صدور به روسیه، اسکاندیناوي، انگلیس، و اسپانیا 

ها صورت میگرفت، شهرهاي دیگري نیز رو به  به برکت تجارتی که در سراسر این رودخانه. به بروژ حمل میکردند

. و دینان، لیژ، و ماستریشت در کنار موز ;النسین، کامبره، تورنه گان، و آنورس در کنار سکلتترقی نهاد، از جمله وا

در خالل قرن دوازدهم، به قصد حمایت از . بروژ مهمترین عضو اتحادیه هانسایی در اروپاي باختري محسوب میشد

موافقی براي سوداگران دور از زاد  تشریک مساعی بینالمللی و جلوگیري از رقابت در بازارهاي خارجی، ایجاد محفل

بوم، و براي حفاظت خویش در برابر دریازنان، راهزنان، ترقی و تنزل نرخ پول رایج در کشورها، بدهکاران متخلف، 

تحصیلداران مالیاتی، و باجهاي فئودال، شهرهاي تجارتی اروپاي شمالی با هم به عقد پیمانهاي اتحادي مبادرت 

لندن، بروژ، ایپر، تروا، و . مینامیدند) ها یا انجمنهاي صنفی یعنی اتحادیه(ک از اینها را هانس جستند که آلمانها هری

به عنوان یک پایگاه مقدم آلمانی به منظور  1185لوبک، که در . را تشکیل میدادند)) هانس لندن((بیست شهر دیگر 

اتحادیه  )1252(و بروژ ) 1210در(مبورگ تدارك جنگ و معامالت تجارتی با اسکاندیناوي تاسیس شده بود، با ها

، ماگدبورگ، )تارتو(، برمن، نووگورود، دورپات )گدانسک(کم کم سایر شهرها از قبیل دانتزیگ . مشابهی تشکیل داد

یه پیوستند، به طوري که اتحادیه هانسایی، در اوج ، برلین، ویزبی، استکهلم، برگن، و لندن به این اتحاد)تورون(تورن 

هاي بزرگی که  این اتحادیه اختیاردار مصب تمامی رودخانه. شهر میشد 52ترقی خود، در قرن چهاردهم مشتمل بر 

بود و  - از قبیل رن، وزر، الب، اودر، و ویستول  -کاالهاي اروپاي مرکزي را به دریاي شمال یا بالتیک حمل میکردند

مدت مدیدي ماهیگیري در دریاي بالتیک و  ;معامالت بازرگانی اروپاي شمالی از روان تا نووگورود نظارت میکردبر 

اتحادیه هانسایی براي حل اختالفاتی که . تجارت میان انگلستان و دیگر کشورهاي اروپایی را در انحصار خود داشت

ع اعضاي خویش در دعاوي حقوقی با کشورهایی شد میان اعضایش پیش میآمد به تاسیس محاکمی اقدام کرد، مداف

همچنین این اتحادیه . که در اتحادیه عضویت نداشتند، و گاهگاهی مثل حکومت مستقل واحدي اعالن جنگ میداد

به وضع قوانین و مقرراتی براي معامالت بازرگانی و حتی سلوك اخالقی شهرهاي عضو و ساکنان آنها پرداخت، 

هاي نقدي حراست میکرد، و در مورد شهرهایی که از  مقابل قوانین دلبخواه و مالیاتها و جریمه بازرگانان عضو را در

متخلفین و بازرگانانی که . نظامات مربوطه تخلف میکردند فرمان تحریم معامله صادر میکرد و به موقع اجرا میگذاشت

اتحادیه هانسایی در تمام شهرهایی که متعلق . امانتداري نشان نداده یا کاالهاي دزدي را خریده بودند مجازات میکرد

هر جا بازرگانانش میرفتند آنها را  ;یا مرکز دادوستد اقدام کرد)) نمایندگی تجارتی((به اعضایش بود به تاسیس یک 

 اتحادیه هانسایی مدت یک قرن به. تابع قوانین آلمانی نگاه میداشت، و به آنها اجازه ازدواج با بیگانگان را نمیداد

ها و  شر دریازنان را از حوزه دریاي بالتیک و دریاي شمال دفع کرد، رودخانه. منزله سازمانی براي اشاعه تمدن بود
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ها را روي نقشه آورد، به ساختن  کانالها را پاك وصاف گردانید، جزر و مد و جریان آبها را به دقت ضبط کرد، ترعه

ید، به وضع و تدوین قوانین دریا نوردي پرداخت، و به طور کلی در فانوسهاي دریایی و بنادر و کانالها مبادرت ورز

. عرصه بازرگانی اروپاي شمالی نظم را جانشین هرج و مرج ساخت

در مقابل بارونها )) بورژوازي((اتحادیه مزبور، با متشکل ساختن طبقه بازرگانان به صورت انجمنهایی نیرومند، حامی 

همین اتحادیه پادشاه فرانسه را به محاکمه کشید، زیرا سربازان وي . رت فئودال شدو ادامه آزادي شهرها از بند نظا

کاالهاي اتحادیه را تباه ساخته بودند، و پادشاه انگلیس را مجبور به پرداخت مبالغی براي برگزاري مراسم قداس کرد 

جامعه مروج . رهایی یابند تا ارواح سوداگران هانسایی که به دست انگلیسیها در آب غرق شده بودند از برزخ

بازرگانانی، زبان، و تمدن آلمانی به مشرق، یعنی به سوي خاك پروس و لیوونیا و استونی، شد و شهرهاي عظیمی 

بها و کیفیت کاالهایی که سوداگران عضو معامله میکردند را . چون کونیگسبرگ، لیباو، ممل، و ریگا را بنیاد نهاد

یا (تی براي راستی و درستی این قبیل سوداگران کسب کرد که عنوان ایسترلینگز تحت نظارت آورد، و چنان حیثی

) یعنی اصل و ناب(، نامی که انگلیسیها به آنها داده بودند، در قاموس انگلیسی به شکل سترلینگ )مردان نواحی شرق

به مرور ایام، گذشته از آن که اما هانس . در مورد نقره یا لیره طال به کار رفت)) خالص((ضبط شد، و بعدها به معنی 

شهرها را به وسیله حربه  ;همچنین استقالل اعضاي اتحادیه را ظالمانه محدود ساخت. مدافع بود، متجاوز هم شد

براي شکست رقباي خود به حق و باطل هر دو  ;یا اعمال زور مجبور به عضویت کرد) بایکوت کردن(تحریم اجناس 

نکه، براي لطمه زدن به تجارت رقیب، جمعی از دریازنان را اجیر کند ابایی هم پارهاي اوقات از ای ;دست یازید

براي خود لشکرهایی آراست و در داخل حدود ثغور بسیاري از کشورهاي مستقل براي خودش کشور . نداشت

ي آنچه در توان داشت کوشید تا طبقه صنعتگر، یعنی همان طبقهاي که دسترنجش را میگرفت و کاال. مستقلی شد

بسیاري از رنجبران و عده زیاد دیگري به مرور ایام از این جامعه، که . کار خویش میکرد، را ذلیل و منکوب گرداند

مقتدرترین کلیه تشکیالت انحصاري جهان براي ایجاد محدودیت در تجارت بود، به هراس افتادند واز آن متنفر 

افراشتند، سر در پی تجار عضو اتحادیه هانسایی علم شورش بر 1381هنگامی که کارگران انگلیس در . شدند

نان و ((گذاشتند و حتی به آنهایی که در کلیساها بست نشسته بودند امان ندادند، و جمیع افرادي را که قدرت اداي 

. را به لهجه فصیح انگلیسی نداشتند به قتل رساندند)) پنیر

وئد بود، متصرف شد و شهر ویزبی را به عنوان پایگاه و دژ ، هانس جزیره گوتالند را، که متعلق به س1160حدود سال 

به مرور سالیان، سلطه خود را بر بازرگانی و امور سیاسی دانمارك، . استواري براي تجارت حوزه بالتیک به وجود آورد

ر آنجا آدام فون بر من درباره روسیه قرن سیزدهم نوشت که د. لهستان، نروژ، سوئد، فنالند، و روسیه گسترش داد

و براي به دست آوردن پوست یک سمور چنان تالشی میکنند که ... همان قدر فراوانند که تپاله((بازرگانان هانسایی 

سوداگران مزبور نووگورود، واقع در کنار والخوف، را مقر خویش .)) گویی در راه نجات اخروي خویش میکوشند

کلیساي قدیس پطرس را بدل به انبار مااللتجاره . آوردندساختند و در آنجا خود را به صورت پادگان مسلحی در 

کردند، دور تا دور محراب را چلیکهاي شراب چیدند، همچون سگهاي درندهاي این انبار را محافظت کردند، و مانند 

ود، اتحادیه هانسایی، که به اینهمه قانع نب. مردمانی پرهیزگار تمام تشریفات و آداب ظاهري دین را مراعات نمودند

شهر کولونی را، که خودش مستقال یک هانس تشکیل داده بود، . افکار خود را متوجه قبضه کردن تجارت راین ساخت

 1254اما نفوذ هانسایی وقتی رو به جنوب نهاد، بر اثر مقابله با اتحادیه راینی که در . تحت فشار، مجبور به انقیاد کرد

اندکی . تشکیل شده بود، راکد ماند) بازل(ورمس، ستراسبورگ، و بال  بر اثر اتحاد میان کولونی، ماینتس، شپایر،

پایینتر از این حوزه منطقه اتحاد آوگسبورگ، اولم، و نورنبرگ قرار گرفته بود که کاالهاي تجارتی وارده از ایتالیا را 
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رگنسبورگ و وین در انتهاي . انبار مهم این اتحادیه هنوز در کنار کاناله گرانده شهر ونیز باقی است. زیر نظر داشت

باختري رود عظیم دانوب قرار داشتند، و از راه این رود بود که کاالهاي نواحی داخلی آلمان به سالونیکا و دریاي اژه، 

به این نحو، تجارت اروپا یک . یا از راه دریاي سیاه به قسطنطنیه، روسیه، دنیاي اسالم و مشرق زمین فرستاده میشد

بازرگانانی که کاالهاي خویش را در . میکرد و تار درهم تنیده دادوستد قرون وسطایی تکمیل میشد دوره کامل را طی

ها، از زیر چشم مردمانی مشکوك و از میان زبانهاي عجیب و اعتقاداتی تعصبآمیز، به ده  ها و رودخانه امتداد این جاده

ها آحاد اقوام کشورهاي مختلفی بودند، اما اکثریت دوازده مملکت روانه میداشتند خود چه سنخ مردمانی بودند این - 

اینها به بازرگانان امروزي، که قاعدتا در . عظیم آنها را تجار سوریه، یهودیان، ارامنه، یا یونانیها تشکیل میدادند

معموال همراه کاالهاي خود سفر . شهرهاي خود پشت میز تجارتخانه مینشینند، تقریبا هیچ شباهتی نداشتند

بیشترشان مسافات عظیمی را میپیمودند تا هر جا مصنوعات مورد عالقه آنها فراوان باشد به نرخ ارزان . ندمیکرد

این بازرگانان طبعا کارشان آن بود که . بخرند و همان کاالها را جایی که بسیار نادر بود به قیمت گزافی بفروشند

را جنبه  gros enانگلیسیها لفظ . رند یا بفروشندبخ) gros enیا به قول فرانسویان، (اجناس را به طور عمده 

بقاي ( grocerکردند، و این واژه، که به تدریج در زبان انگلیسی به صورت  grosserفاعلیت بخشیدند و بدل به 

سوداگران مردمانی بودند ماجراجو و جهانگرد و شهسوار . در آمد، به کسی اطالق میشد که بنکدار ادویه بود) امروزي

تنوع قوانین . ن، مسلح به دشنه و انواع رشوه، و آماده مقابله با راهزنها و دریا زنان و هزار جور مشکالت و سختیهاکاروا

هاي صالحیت قضایی مختلف شاید بیش از هر عامل دیگري براي این قبیل سوداگران اسباب دردسر  و تعدد حوزه

زین ترقیخواهانه یکی از عظیمترین کامیابیهاي آنان به شمار بود، و وضع قانون بینالمللی تجارت و دریا نوردي با موا

اگر بازرگانی از راه خشکی مااللتجاره خود را حرکت میداد، در قلمرو هریک از اربابان فئودال تابع احکام یک . میرفت

ده چهار پایان اگر کاالهاي وي ضمن راه از گر. دادگاه جدید، و شاید در هر نقطه مکلف به رعایت یک نوع قوانین بود

کشتی . فرو میریخت و پخش میشد، هر جا این عمل اتفاق میافتاد، خاوند محل میتوانست آن کاالها را تصاحب کند

، به مالکی تعلق داشت که صاحب ))قانون کشتی شکستگی((بازرگانی اگر در کرانهاي به خاك مینشست، به موجب 

ون فخر میکرد که یک صخره خطرناك واقع در اراضی ساحلی یکی از خاوندهاي برت. قانون آن اراضی ساحلی بود

چندین قرن متمادي بازرگانان با این اجحاف مبارزه . ملک وي به منزله گرانبهاترین جواهرات تاج وي محسوب میشد

ضمنا سوداگران یهودي بینالملل، براي استفاده . میکردند، تا آنکه در قرن دوازدهم بتدریج موفق به نسخ آن شدند

همین مجموعه پایه و اساس قانون تجارت در قرن  ;بیشتر، مجمعالقوانینی از کلیه نظامات تجارتی گرد آورده بودند

این مقررات بازرگانی سال به سال، بر اثر احکامی که خاوندان و پادشاهان به خاطر حراست تجار یا . یازدهم شد

محاکم مخصوصی براي اجراي این قانون بازرگانی . شدمسافران ممالک بیگانه صادر میکردند، مبسوطتر و مفصلتر 

تاسیس شد، و نکته شایان اهمیت آن که این محاکم به طرق قدیمی شهادت یا دادرسی از قبیل شکنجه، مبارزه تن 

از قرن ششم به این طرف، طبق قوانین ویزیگوتها، تجار خارجی در مرافعاتی . به تن، یا اوردالی هیچ اعتنایی نداشتند

به این . فقط مربوط به خود آنها بود محق بودند امر دادرسی را به نمایندگان ممالک متبوعه خویش احاله دهندکه 

پدید آمد، که به موجب آن هر کشوري که دست اندر کار تجارت بود در ) یا کاپیتوالسیون(ترتیب، شیوه کنسولی 

جنووا در سال . منافع و مددکار اتباع آنها باشندیا رایزن نگاه میداشت تا حافظ )) کنسول((ممالک خارجی عدهاي 

شهرهاي فرانسه در خالل قرن دوازدهم از همین شیوه پیروي . یکی از این کنسولگریها را در عکا تاسیس کرد 1180

. کردند
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براي این قبیل حقوق کنسولی حاصل شد از جمله  -حتی بین ممالک مسیحی و مسلمان  -توافقهایی که میان ملل 

برخی از قوانین دریانوردي از . ترین خدماتی است که در قرون وسطی براي تکامل حقوق بینالمللی انجام گرفتعالی

این نظامات در بین بازرگانان روشنفکر رودس هرگز متروك نشد، در حقیقت یکی از . اعصار کهن به جا مانده بود

قوانین اولرون در قرن دوازدهم، . بود 1167ها مورخ هاي مربوط به دریانوردي قانون نامه رودسی کهنترین قانون نامه

این نظامات را فرانسه . زیر نظر بازرگانان جزیرهاي در جوار بندر بوردو، به منظور تنظیم تجارت شراب وضع شد

اتحادیه هانسایی براي اعضاي خویش قانون نامه دریایی خاصی منتشر ساخت که . فالندر، و انگلستان قبول کردند

ود بر ذکر یک سلسله اقدامات احتیاطی براي حفظ جان مسافران و بار، تعهدات متقابل میان نجات دهنده و مشتمل ب

نجات یافته، وظایف و دستمزدهاي ناخدایان و کارکنان ناوها، شرایطی که تحت آن یک ناو بازرگانی ممکن یا ناگزیر 

ها شدید بود، لکن باید در نظر داشت که براي  جریمه تخلف از این قانون نامه. بود بدل به یک کشتی جنگی شود

استقرار سنن و عادات خاص، و براي حفظ انضباط و همچنین ایجاد اعتماد در ناوهاي دریاپیما، سختگیري ضروري 

قرون وسطی مدت ده قرن به افراد انضباط آموخت تا آنکه مردمان اعصار جدید بتوانند چهار قرن از آزادي . بود

  . برخوردار باشند

II  -  ترقی صنعت

بازارهاي وسیعتر، انگیزه افزایش تولید، و باال رفتن میزان تولید  ;تکامل صنعت پا به پاي توسعه بازرگانی پیش رفت 

هاي قرون وسطایی  اکثر شاهراه. حمل و نقل کمتر از سایر فعالیتها رو به کمال گذاشت. موجب رونق بازار تجارت شد

. ها هیچ آبگذري ساخته نشده بود هنوز براي جریان آب باران از میان جاده ;و خاك و گل معابري بودند پر از کثافات

معموال باروبنه را به وسیله استر یا اسب حمل . ها فراوان، پیچ و خمها بسیار، و پلها اندك بودند گودالها و حفره

هاي این عهد بزرگ و نتراشیده،  نبود کالسکه میکردند نه با گاري، زیرا با ارابه و گاري احتراز از گودالها چندان آسان

ها هر قدر هم تزیین داشت وسیله راحتی براي  از آنجا که این قبیل کالسکه. داراي چرخهایی آهنی، و فاقد فنر بودند

سفر نبود، اغلب مردم، مرد و زن، مسافرت با اسب را ترجیح میدادند و هر دو به یکسان پا در رکاب کرده بر مرکب 

ها به عهده مالک اراضی مجاور بود، و معموال چنین آدمی شکوه  تا قرن دوازدهم نگاهداري و مرمت جاده. دندمیران

در . داشت که چرا باید مبلغی خرج تعمیر جادهاي کند که اکثرا مورد استفاده جماعتی از مردم رهگذر قرار میگیرد

زانس و جهان اسالمی الهام گرفته بود، فرمان به قرن سیزدهم فردریک دوم، که از شیوه معمول در امپراطوري بی

و مقارن با همین ایام بود که با قرار دادن سنگهاي مکعبشکل در  ;هاي سیسیل و ایتالیاي جنوبی داد تعمیر جاده

در همین قرن شهرها شروع به . دست زدند)) هاي شاهی جاده((بستري از شن و خاك نرم به ساختن نخستین 

فلورانس، پاریس، لندن، و شهرهاي فالندر هر کدام به ساختن پلهاي . مرکزي خود کردند سنگفرش کردن معابر

در قرن دوازدهم کلیسا به تشکیل مجامع برادران مذهبی براي تعمیر یا ساختن پلها اقدام . زیبایی مبادرت ورزیدند

ساختمان پل . خواهد بخشید کرد، و اعالم داشت که گناهان تمام افرادي را که در این گونه کارها شرکت کنند

. صورت گرفت)) برادران روحانی((آوینیون، که چهار طاق اصلی آن تا امروز محفوظ مانده است، به همت این قبیل 

. ها و پلها کوشش فراوانی مبذول میداشتند هاي رهبانان، به ویژه سیسترسیان، در حفظ و مرمت جاده پارهاي از فرقه

نیان، و رعایاي انگلستان همگی با بذل وجوه و باال زدن آستینهاي خود به ساختن پل شاه، روحا 1209تا  1176از 

این پل عظیم، که بر روي رود تمز در کنار لنگرگاه لندن ساخته شد، داراي بیست طاق سنگی . لندن کمک کردند

ر فراز درهاي واقع در گردنه در اوایل قرن سیزدهم، ب. بود، و بر روي آن تعداد زیادي خانه و یک نماز خانه ساخته شد
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از آنجا که حرکت . سن گوتار، در میان جبال آلپ، پل معلقی ساخته شد که از قرار معلوم اولین نوع خود در عالم بود

ها و کانالها راغب شدند، و این قبیل معابر کشتیپیما سهم  ها کاري پر زحمت بود، مردم به سفر از راه رودخانه در جاده

یک فروند کشتی ظرفیت حمل پانصد راس چهار پا را داشت و میتوانست . و نقل کاالها ایفا کردندعظیمی در حمل 

در اسپانیا تا ولگا، همه جا در اروپا، ) تاخو(از رود تاگوس . این عمل را به مراتب ارزانتر از راه خشکی انجام دهد

سترش نفوس، ترقی شهرها، و اکثر خط مشی مسیر و مصب این رودها گ ;ها و کانالها گذرگاه ناوها شدند رودخانه

کانالها فوقالعاده زیاد بودند، لکن سدهایی براي انتقال ناوها از یک تراز آب به تراز . نظامی هر دولتی را تعیین میکرد

. دیگر وجود نداشت

ي واقع در سفر یک اسقف از شهر کنتربر. مسافرت، اعم از آنکه در خشکی یا آب صورت میگرفت، دشوار و کند بود

چاپارهایی که در منازل میان راه اسبهاي تازه نفسی در اختیار . انگلستان تا رم بیست و نه روز به طول انجامید

اما فرستادن چاپار خصوصی از  ;داشتند میتوانستند مسافت یکصد و شصت کیلومتر را در عرض یک روز طی کنند

قاعدتا ) که در خالل قرن دوازدهم در ایتالیا برقرار شد(محلی به محل دیگر گران تمام میشد، و پیک یا پست 

در پارهاي از نقاط، مثال میان لندن و آکسفرد یا وینچستر، دلیجانها مرتب در رفت . اختصاص به امور حکومت داشت

چهار ماه اخبار نیز نظیر سفر افراد بکندي انتقال مییافت، چنانچه خبر مرگ بارباروسا در کیلیکیا پس از . و آمد بودند

یک قرون وسطایی میتوانست، بدون دغدغه شنیدن اخبار موحشی از ضایعات مختلف جهان، به . به آلمان رسید

صرف ناشتایی بپردازد، و اخباري که به گوش وي میرسید خوشبختانه آنقدر کهنه بودند که دیگر فکر چاره نیز حکم 

در . اده از قواي طبیعی تا حدودي پیشرفت کرده بودبشر در استف. نوشداروي پس از مرگ سهراب را پیدا میکرد

آسیاب وجود  5000رویهمرفته در انگلستان  1086مسطور است که در سال ) کتاب داوري و ارزیابی( بوكدامزدي 

آهسته آن به کمک یک چرخ دنده دو برابر یک چرخ چاه را نشان میدهد که حرکت  1169و نقشهاي مورخ  ;داشت

یک دستگاه اره که به کمک آب  1245در  ;با چنین شتابی، چرخ چاه یک وسیله اساسی در صنعت شد. میشده است

  . در دوئه آسیابی براي ساختمان افزار برنده و لب تیز به کار رفت 1313و در  ;حرکت میکرد در آلمان ساخته شد

در اروپاي باختري دیده شده بود، بعد از آنکه مسیحیان رواج آن را  1105خستین بار به سال آسیاي بادي، که براي ن

در قرن سیزدهم شهر ایپر . در دنیاي اسالمی مشاهده کردند، بسرعت در تمامی اروپا مورد استفاده قرار گرفت

از آنجا . ق مردم به حفر معادن شدافزار کاملتر و حوایج روز افزون مشو. دستگاه از این آسیابها داشت 120بتنهایی 

که دادوستد مستلزم سکه طالیی قابل اعتماد شده و مهارت صنعتگران براي اقناع تمایالت همنوعان خویش در زر و 

ها، و استخراج کانهاي طال در  زیور رو به افزایش نهاده بود، همین کار دوباره به شستن ذرات طال از رسوبات رودخانه

هاي پر مایهاي از  رگه 1175نزدیک به سال . ، انگلستان، مجارستان و بیشتر از همه در آلمان منجر شدایتالیا، فرانسه

فرایبرگ، گوسالر، و آنابرگ در قرون وسطی مراکزي . هاي معدنی پیدا شد مس، نقره، و طال در ارتسگبیرگه یا کوه

کلمه آلمانی یوآخیمشتالر ) Joachimsthal(و از نام شهر کوچک یوآخیمشتال  ;شدند)) هجوم به طال((براي 

)Joachimsthaler ( به معنی))و کم کم همین کلمه  - مشتق شد)) هاي طال بیرون آوردند محلی که در آنجا سکه

آلمان مهمترین مرکز استخراج و تهیه . در انگلیسی در آمد dollarدر آلمانی، و  thalerمخفف شده به صورت 

آهن در . معادن آن شالوده، و تجارت آن حیطه اقتدار سیاسی آلمان را فراهم ساخت فلزات قیمتی براي اروپا شد، و

هاي هارتس، در وستفالی، در اراضی پست شمال اروپا، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، و سیسیل، و در جزیره کهنسال  کوه

هم قلع، در اسپانیا جیوه و نقره، در ایالت داربی شر واقع در انگلستان سرب، در دون کورنوال و بو. الب استخراج میشد

وجه تسمیه سالزبورگ وجود مقادیر عظیمی نمک بود که از آن ناحیه . و در ایتالیا گوگرد و زاج سفید به دست میآمد
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ظاهرا در عهد ساکسونها متروك شده  استخراج زغال سنگ، در انگلستان عهد رومیان متداول و .میگردیداستخراج 

ملکه الئونور قصر ناتینگم را ترك گفت، زیرا دودي که بر اثر  1237در . بود، بار دیگر در قرن دوازدهم آغاز شد

لندن استفاده از زغال سنگ را ممنوع اعالم  1301در  ;سوزاندن زغال سنگ از شهر بر میخاست او را ناراحت میکرد

این دو نمونه قرون وسطایی از بلیهاي است که ظاهرا  -ل سنگ هواي شهر را مسموم میکرد داشت، زیرا دود زغا

با تمام این احوال، تا پایان قرن سیزدهم استخراج زغال سنگ به صورتی جدي . دامنگیر بشر اعصار جدید بوده است

مالکیت نهشتهاي معدنی در قوانین . در نیوکاسل و دارم، و نواحی دیگري در انگلستان، بلژیک، و فرانسه جریان داشت

هنگامی که مبانی تصرف فئودال محکم بود، کلیه حقوق مربوط به معدنها . موجود هرج و مرجی را به راه انداخت

در امالك کلیسایی نیز . تعلق به شخص خاوند داشت، و وي به کمک سرفهاي خویش معادن را استخراج میکرد

ل ذخایر معدنی بودند و براي استخراج آن از وجود سرفهاي خود استفاده، یا مقامات روحانی مدعی مالکیت این قبی

فردریک بارباروسا طبق صدور فرمانی جمیع ذخایر معدنی مملکت را ملک . معدنچیانی را براي این کار اجیر میکردند

شوند که تحت طلق شهریار دانست و دستور اکید داد که این قبیل معادن فقط باید به دست موسساتی استخراج 

، که در دوران فرمانروایی امپراطوران روم امري عادي بود، ))حق شهریاري((این کسب مجدد . نظارت حکومت باشند

در انگلستان کلیه ذخایر معدنی طال و نقره تعلق به سلطان مملکت داشت، اما . قانون آلمان قرون وسطایی شد

براي . به شخص سلطان عملی مجاز بود)) حق امتیازي((ر پرداخت استخراج فلزات پستتر از جانب مالک زمین در براب

هاي این عهد که هنوز بدوي بود مقدار بسیار زیادي  در کوره ;گداختن و تصفیه فلزات از زغال چوب استفاده میشد

، آهنگران لیژ، نورنبرگ;با اینهمه، مسگران دینان کاالهاي برنجی بسیار ظریفی میساختند. چوب به کار میرفت

براي فوالدش شهرت ) اشبیلیه(و سویل  ;میالن، بارسلون، و تولدو اسلحه و افزارهاي فوقالعاده مرغوبی تهیه میکردند

کم کم جاي آهن ) درجه سانتیگراد ذوب میشود 1535که در (نزدیک به پایان قرن سیزدهم، چدن . بسزایی داشت

قبل از این تاریخ هر گونه آلت و افزاري با آهن ساخته  .گرفت) درجه سانتیگراد نرم میشود 800که در (ورزیده را 

ریختهگري ناقوس صنعت مهمی بود، زیرا ناقوسهاي شهرها و . میشد و به ضرب چکش به شکل دلخواه در میآمد

مسگران براي اجاقها سرپوشهایی . کلیساهاي جامع از لحاظ وزن، طنین، و نوع آهنگ با یکدیگر رقابت میکردند

را مرسوم بود که وقتی عسس در شهر زنگ آخر شب را به عالمت قطع عبور و مرور به صدا در میآورد، میساختند، زی

ساکس در صنعت ریختهگري برنز شهرت داشت، و انگلستان در ساختن . مردم بر آتشهاي خود سرپوش مینهادند

هاي ظریف براي پنجره،  کهآهن ورزیده در تزیین شب. فلزي از ترکیب مس، بیسموت، آنتیمون، و قلع معروف بود

هاي عظیمی که به اشکال مختلف براي زینت و استحکام بر  هاي بزرگ براي جایگاه سرودخوانان کلیسا، و لوله میله

. درها نصب میشد به کار میرفت

قعی زرگران و نقرهکاران فراوان بودند، زیرا بشقابهاي طال و نقره نه فقط براي خود نمایی یا پنهان کردن ارزش وا

افراد مصرف داشت، بلکه تضمینی در مقابل کاهش بهاي پول رایج بود و به هنگام ضرورت یک نوع ثروتی بود که 

در قرن سیزدهم صنعت نساجی در فالندر و ایتالیا حکم یک . میشد آن را با خواربار یا کاالهاي مورد نیاز معاوضه کرد

که در آن هزاران نفر کارگر براي بازار عمومی به تهیه کاال، و  نوع سازمان عریض و طویل نیمه سرمایهداري پیدا کرد

در فلورانس صنف پشم فروش . براي سرمایهگذارانی که هرگز آنها را نمیدیدند به تحصیل منافع مشغول بودند

سان، و هاي عظیمی را مالک بود که در آنها گازران، قصاران، متصدیان دسته بندي، ریسندگان، بافندگان، بازر کارخانه

هاي بافندگی در زیر یک سقف کار میکردند، و در عین حال نه نظارتی  منشیان همه با مواد اولیه، افزار کار، و دستگاه

ها سازمان میدادند،  تجار پارچهاي که کارشان عمده فروشی منسوجات بود به کارخانه. داشتند، نه مالک آنها بودند
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ارگر و سرمایه را تهیه میدیدند، دستمزدها و قیمتها را معین مینمودند، کار ادوات و افزار کار را فراهم میکردند، ک

توزیع و فروش را ترتیب میدادند، کلیه خطرات چنین سازمانی را قبول میکردند، خسارات ناشی از عدم توفیق را به 

میدادند که مواد اولیه را سایر کارفرمایان ترجیح . گردن میگرفتند، و در صورت توفیق، منافع حاصله را بر میداشتند

در این صورت هر فرد یا خانوادهاي با افراز کار خود، در خانه، این . ها تقسیم کنند میان کارگران منفرد یا خانواده

مواد خام را به مصنوعات مورد نیاز تبدیل میکرد، و کاالهاي مصنوع را طبق نرخ یا دستمزدي به بازرگان تحویل 

آمین، بووه، لیل، . زاران نفر زن و مرد در ایتالیا، فالندر، و فرانسه وارد مشاغل صنعتی شدندبه این ترتیب، ه. میداد

کانتن، پروون، رنس، تروا، کامبره، تورنه، لیژ، لوون، و مهمتر از همه این شهرها گان، بروژ، ایپر، و دوئه  - الن، سن 

نظر ذوق و سلیقه و شورشهایی که کردند شهره  تبدیل به مراکز این گونه صنایع خانگی شدند، که کارگران آن از

پارچه ساخت . ، گرفته شده بود)Laon(، یک نوع پارچه کتانی، از محل بافت آن، یعنی شهر الن lawnکلمه . شدند

، که در پارهاي diaperلغت . مشهور شد) cambric(، که شباهت به حریر داشت، به کامبریک )Cambrai(کامبره 

نفر  2300در شهر گان . است) ypres(هاي گل و بوتهدار اطالق میشود، از نام شهر ایپر  ی به پارچهاز زبانهاي اروپای

 3200هاي پارچه بافی به کار اشتغال داشتند، و تعداد پارچه بافان پروون در قرن سیزدهم به  از نساجان در کارگاه

صنف پشم فروش فلورانس . صوص به خود داشتندده دوازده تا از شهرهاي ایتالیا صناعات نساجی مخ. نفر بالغ میشد

در اوایل قرن سیزدهم، صنف بزاز آن شهر براي . در قرن دوازدهم متخصص در تهیه انواع قماش پشمی رنگ شده بود

فلورانس صاحب سیصد  1306تا سال . واردات پشم و صدور منسوجات مصنوع دستگاه عریض و طویلی تشکیل داد

جنووا در تهیه حریرهاي زربفت و . نفر پارچهباف شده بود 30000داراي  1336ا سال کارخانه پارچه بافی، و ت

نزدیک به پایان قرن سیزدهم وین عدهاي از پارچهبافان فالندري را استخدام . مخملهاي ظریف شهرتی به هم زد

ي شمالی تقریبا انحصار تهیه پشم در اروپا. کرد، و دیري نگذشت که صاحب صنعت نساجی پر رونقی براي خود شد

از آن انگلیس بود و چون قسمت اعظم پشم انگلیس به فالندر صادر میشد، لذا از لحاظ سیاست و جنگ میان آن دو 

شهر ووستد، واقع در نورفک، یکی از مراکز مهم پارچه بافی بود، و به . کشور روابط و عالیق نزدیکی وجود داشت

اسپانیا نیز در تهیه پشم ظریفی تخصص داشت، و . نام نهادند)) ووستد((هاي معروف را  همین سبب بسیاري از پارچه

اعراب فن و صنعت حریربافی را در قرن . گوسفندان مرینو آن سرزمین یک منبع مهم ثروت ملی محسوب میشدند

الرمو، پس ، و پ)لیزبوآ(هشتم به اسپانیا ودر قرن نهم به سیسیل بردند، و شهرهاي والنسیا، کارتاخنا، سویل، لیسبون 

جماعتی  1417روژه دوم در سال . از آنکه از دست مسلمانان در آمدند، همچنان هنر و صنایع اسالمی را حفظ کردند

به همت این مردان و  ;از حریربافان یهودي و یونانی را از کورنت و تب به پالرمو برد و آنها را در قصري منزل داد

لوکا ساختن ابریشم را به اسلوب سرمایهداري متشکل ساخت و . لیا رایج شدکودکان آنها بود که پرورش نوغان در ایتا

هاي  هنر حریربافی از کوه. چنان ترقی کرد که با فلورانس، میالن، جنووا، مودنا، بولونیا، و ونیز کوس همسري میکوفت

در دایره صنایع قرون . آلپ گذر کرد، و در زوریخ، پاریس، و کولونی هنرمندان شایستهاي به این صنعت مشغول شدند

هاي سفالین خود را با پاشیدن ورقه نرمی از سرب بر  سفالگران کوزه. وسطایی صد گونه صنعت دیگر نیز وجود داشت

روي سطح مرطوب سفال، و آتش دادن آن در حرارتی مالیم، لعاب میدادند و، اگر به جاي لعاب سبز لعاب زرد مورد 

ها و حریقها در شهرهاي  هر قدر خانه. رنز به سرب، رنگ مطلوب را به دست میآوردندنظر آنها بود، با افزودن مس یا ب

ها جاي  رو به گسترش قرن سیزدهم پرخرجتر و خانمان براندازتر شد، به همان نسبت، سفال در ساختمان سقف خانه

ن این عهد قطعا در کار معمارا. ها را اجباري کرد شهر لندن این تعویض بام خانه 1212در . کاه و پپزر را گرفت

شیشه . خویش استاد بودند، زیرا پارهاي از بزرگترین و محکمترین ابنیه موجود در اروپا تعلق به این عهد دارند

کلیساهاي جامع . صنعتی در ساختمان آیینه، پنجره، و ظروف به کار میرفت، لکن مصرف آن نسبتا محدود بود

www.IrPDF.com



٢٢٩٨

نون به دست بشر ساخته شده است، لکن در ساختمان بسیاري از ابنیه هایی بودند که تا ک صاحب ظریفترین شیشه

اما در ایتالیا احتماال  ;شیشه بکار نمیرفت شیشه گري الاقل از قرن یازدهم میالدي در اروپاي باختري رواج داشت

از جهان اسالمی کاغذ تا قرن دوازدهم . این صنعت از اعتالي خود در امپراطوري روم به بعد هرگز متروك نیفتاده بود

یک کارخانه کاغذ سازي در راونسبورگ واقع در آلمان، تاسیس شد، و در  1190به اسپانیا وارد میشد، لکن در سال 

چرم از کاالهاي مهم داد و ستد بینالمللی بود، و دباغی . خالل قرن سیزدهم اروپا ساختن کاغذ را از کتان آغاز کرد

سراجان، انبان دوزان، کفاشان، پینه دوزان جملگی صنعتگرانی برجسته  دستکش دوزها، ;در همه جا رواج داشت

پوست معموال از صفحات شمال و مشرق وارد میشد و براي . بودند که اهمیت آنها مایه غبطه سایرین قرار میگرفت

. هاي سالطین، اشراف، و بورژواها به کار میرفت تزیین جامه

افراد داشت، و بسیاري از شهرها به واسطه حق انحصار شراب و تهیه آبجو شراب و آبجو حکم حرارت مرکزي را براي 

آلمانها در این صنعت قدیمی مدتها قبل از سایر ملل طالیهدار محسوب میشدند، و . منافعی تحصیل میکردند

از . ودهامبورگ قرن پانزدهم، با پانصد کارخانه آبجو سازي، قسمت اعظم عمران و رفاه خود را مدیون همین هنر ب

 - کارگرانی که به خدمت براي یک بازار محلی اشتغال داشتند. منسوجات که بگذریم، صنعت فقط جنبه دستی داشت

خود بر لوازم کار و مصنوعات خود نظارت میکردند و  -مانند نانوایان، پینهدوزان، آهنگران، درودگران، و امثال آنها 

هاي آنها صورت  هاي کارگران یا دکانهایی پیوسته به خانه در خانهقسمت بیشتر صنعت هنوز . منفردا آزاد میماندند

ها محول شده است خودشان  هاي آن عهد بسیاري از تکالیفی را که امروز به دکانها یا کارخانه میگرفت، و اکثر خانواده

ي خود را خود تعمیر هاي مورد نیاز خود را خود میبافتند، و کفشها نان خود را خود میپختند، پارچه - انجام میدادند

هاي رقابت و جلب منفعت  انگیزه ;در این صنعت خانگی پیشرفت کند، افزار کار ساده، و ماشینها معدود بود. میکردند

با اینهمه، شاید صنعت خانگی سالمترین نوع . افراد را به اختراع یا تعویض مهارت آدمی با نیروي ماشینی وا نمیداشت

قوه و میزان تولید آن کم، لکن درجه رضایت و اقناع فرد محتمال و بالنسبه زیاد . ه استسازمان صنعتی در تاریخ بود

ارزش کارش را معین ) تا حدودي(خودش ساعات کار و ;کارگر مجبور نبود از همسر و فرزندانش دور باشد. بود

و  ;بود هم هنرمند چنین آدمی هم صنعتگر. و تفاخر وي به هنرش مایه اطمینان خاطر و عزت نفس میشد ;میکرد

درست مانند یک نفر هنرمند، خشنود بود از اینکه میدید زیر دستهاي وي نتیجه هنرش، بی هیچ نقصی، شکل 

  . میپذیرد

III  -  پول

بازرگانی نمیتوانست بر اصل مبادله یا معاوضه کاال . توسعه صنعتی و بازرگانی موجد انقالبی در امور مالی شد

م معیار ثابتی براي قیمت گذاري، یک وسیله مبادله بی دردسر و دسترسی به وجوهاتی پیشرفت کند، بلکه مستلز

در دوران فئودالیسم اروپایی، خاوندان بزرگ و نخست کشیشان از حق ضرب سکه بهرهمند . براي سرمایهگذاري بود

. ج کنندهتر از اوضاع امروزيهاي رایج، دچار هرج و مرجی بود به مراتب گی بودند، و اقتصاد قاره اروپا، از لحاظ سکه

به حکم سالطین، معموال جوارح . ها این بینظمی را زیادتر میکردند جمعی نیز با ساختن پول قلب و تراش گوشه سکه

لکن خود سالطین بارها  ;این قبیل افراد را قطع یا آنها را مقطوعالنسل میکردند، یا زنده زنده در دیگ میجوشاندند

پس از تهاجمات بربرها طال کمیاب شد، و بعد از استیالي  .میساختندخویش را بی ارزش  پولهاي رایج در قلمرو

در خالل قرون هشتم و سیزدهم تمامی . هاي طالي اروپاي باختري اثري به جا نماند مسلمانان بر مشرق دیگر از سکه

با . طال و تمدن با هم و به تدریج رو به افزایش و کاهش میگذاشتند. قره یا فلزات کم بهاتر بودندها از ن این قبیل سکه
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هر قدر رابطه شرق و غرب . این حال، امپراطوري بیزانس در سراسر قرون وسطی به ضرب مسکوکات طال میپرداخت

ار داشت، در تمامی اروپا رواج بیشتري اروپا بیشتر شد، مسکوکات طالي بیزانسی، که در مغرب اروپا به بزانت اشته

، فردریک دوم بعد از آنکه اثر سودمند یک سکه ثابت طال را 1228در سال . یافت و معتبرترین پول عالم مسیحی شد

به عنوان پول رایج خاور نزدیک، به چشم دید، در ایتالیا به ضرب اولین مسکوکات طالي اروپاي باختري مبادرت 

هاي خود را آوگوستالس نام  مقام رقابت با شهرت و مسکوکات آوگوستوس امپراطور روم، سکهفردریک، در . ورزید

مسکوکات وي سزاوار چنین اسمی هم بود، زیرا هر چند که جنبه تقلیدي داشت، داراي طرح با شکوهی بود، و  ;نهاد

جنووا و فلورانس هر دو به  1252در . بیدرنگ به احراز عالیترین مدارج در هنر سکهشناسی قرون وسطی نایل آمد

رواج مسکوکات طال اقدام کردند، چون سکه فلورین فلورانس، که از لحاظ قیمت معادل یک رطل نقره ارزش داشت، 

کلیه ممالک بزرگ اروپایی به استثناي  1284تا تاریخ . به مراتب زیباتر و بادوامتر بود و در سراسر اروپا مقبول افتاد

این توفیقی بود که در دوران پر آشوب قرن بیستم از  ;طالي رایج قابل اعتمادي بودند انگلستان صاحب مسکوکات

. دست داده شد

تا پایان قرن سیزدهم سالطین فرانسه تقریبا کلیه حقوق خاوندي براي ضرب مسکوکات را خریداري یا مصادره کرده 

اصطالحاتی را  -صورت اصلی باقی نمانده بودها به  گرچه ارزش سکه - در سیستم پولی فرانسه  1789تا سال . بودند

یا )) سو((یا یک پوند نقره، لفظ ))لیور((به این معنی که هنوز لفظ  ;که شارلمانی وضع کرده بود هنوز به کار میبردند

ن این سیستم بر اثر حمله نورمانها به انگلستان آمد و در آ. یا یک دوازدهم سو معمول بود)) دنیه((یک بیستم لیور، و 

انگلیسیها الفاظ . جز یا پنس تقسیم شد 12به بیست جز یا شیلینگ، و هر شیلینگ به )) پوند سترلینگ((کشور نیز 

گرفتند، ) pfennig(، و فنیگ )schilling(، شیلینگ )pfund(پوند، شیلینگ، و پنی را از معادل آلمانی یعنی فوند 

از دناریوس  D، و )solidus(از سولیدوس libra) ،S(ااز لیبر L: لکن عالیم آنها را از التین اتخاذ کردند

)denarius .( هاي نقره آن کشور، که در  هاي طال معمول نبود، لکن سکه ضرب سکه 1343در انگلستان تا سال

در آلمان مارك نقره، که . زمان سلطنت هنري دوم متداول شد، در اروپا به صورتی فوقالعاده ثابت و پایدار باقی ماند

  . یمت پوند انگلیسی یا فرانسوي ارزش داشت، در قرن دهم ضرب شدنصف ق

هاي قرون وسطایی دستخوش ترقی و تنزل قیمت، عدم تناسب میزان نقره به طال، قدرت  با وجود این تحوالت، سکه

ها را جمع میکردند،  بود که هر موقع مقتضی میدیدند کلیه سکه -و گاهی اشراف و روحانیون  - سالطین شهرها 

به واسطه عدم امانت . هاي جدید ضرب میکردند براي ضرب مجدد سکه مبلغی میگرفتند، وبا آلیاژي پستتر سکه

ها، بر اثر افزایش سریعتر طال در مقابل کاالها، و براي سهولت پرداخت قروض ملی به پول ارزش افتاده در  ضرابخانه

وپایی از لحاظ ارزش به طور غیر منظمی رو به خالل قرون وسطی و اعصار جدید، کلیه پولهاي رایج ممالک ار

تنزل پول . درصد ارزش دوران سلطنت شارلمانی را داشت 2,1لیور در فرانسه فقط  1789به سال . انحطاط گذاشتند

قیمت دوازده عدد تخم  1268را میتوان از روي قیمت بعضی اجناس به طور نمونه درك کرد، مثال در راونا به سال 

در لندن یک راس خوك چهار شیلینگ، و یک راس گاو نر پانزده شیلینگ 1328در سال  ;بود) )پنی((مرغ یک 

و در فرانسه قرن سیزدهم یک راس گوسفند سه فرانک و یک راس خوك شش فرانک به فروش  ;ارزش داشت

   .استتاریخ خود حکایت تورم پولی . میرفت

گذاري و توسعه بازرگانی و صناعت ضروري بود از کجا فراهم میشد بزرگترین منبع واحد  و اما پولی که براي سرمایه

کلیسا به منظور جمع آوري وجوه صاحب سازمانی بود بیمانند و همواره سرمایه متحرکی . تهیه سرمایه کلیسا بود
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به عالوه، . زمان کلیسا بزرگترین قدرت مالی محسوب میشددر عالم مسیحیت سا. براي هر گونه مقصدي آماده داشت

بسیاري از افراد ،براي آنکه جاي امنی براي ذخیره داشته باشند، مبالغی از وجوه خصوصی خود را در کلیساها و 

ام کلیساها از ممر دارایی خود به افراد یا موسساتی که در تنگناي مالی بودند پول و. ها به ودیعه مینهادند صومعه

کلیساها عمل بانکهاي . به طور کلی به دهقانانی که درصدد آباد کردن مزارع خود بودند وام داده میشد. میدادند

میالدي به  1070حتی از تاریخ . روستایی را انجام میدادند و سهم مفیدي در حمایت از آزادي کشاورزان ایفامیکردند

به . امالك خاوندي به خاوندهاي همجوار وجوهی وام میدادنداین طرف، کلیساها در برابر داشتن سهمی از عواید 

کار معامالت بانکی دیر . واسطه همین رهنها و وامها بود که دیرها نخستین موسسات بانکی قرون وسطی شدند

آندره در فرانسه چنان رونق گرفت که براي اداره عملیات مالی خویش ناگزیر از استخدام عدهاي وامدهنده - سنت

شهسواران پرستشگاه به سالطین و ملوك، امرا و شهسواران، کلیساها، و نخست کشیشان، در مقابل اخذ . دیهودي ش

. ربح، وام میدادند، و احتماال در قرن سیزدهم این قبیل معامالت آنها عظیمترین نوع خود در جهان بود

صارف خصوصی یا استفاده سیاسی بود و اما این قبیل وامهایی که مقامات روحانی به اشخاص میدادند قاعدتا براي م

اعتبار تجارتی هنگامی آغاز شد که فردي یا خانوادهاي، . بندرت به کار تامین سرمایه براي صنعت یا بازرگانی میخورد

معموال به حکم اعتمادي که به یک بازرگان داشت، پولی را براي معامله یا سفر تجاري بخصوصی در اختیار وي 

و در برابر این عمل سهمی از ) عملی که در دنیاي مسیحی التین کومندا نام داشت(لیم کرد گذاشت یا به وي تس

این قبیل شرکتها، یا به عبارت دیگر معامالتی که در آن شریک بازرگان هیچ گونه عملی . منافع را دریافت داشت

ادگار مانده بود و شاید هم دنیاي انجام نمیداد و اظهار نظري نمیکرد، فکر بکري بود که از اعصار قدیمی روم به ی

چنین طریقه مفیدي که شخص را، بدون نقض نواهی کلیسا . مسیحی غرب آن را بار دیگر از جهان بیزانس فرا گرفت

)) کمپانی((درباره رباخواري، در منافع سهیم میساخت طبعا میبایست رواج فراوان پیدا کند، و به همین سبب بود که 

ها به صورت  یا سرمایهگذاریهاي خانواده))) نان((به معنی  panisو )) سهیم((به معنی  comماخوذ از دو واژه (

شرکتی در آمد که چند تن، بی آنکه الزاما با هم نسبتی داشته باشند، در آن سهیم بودند و، به عوض یک معامله، 

یک به پایان قرن دهم در جنووا و هاي مالی نزد این قبیل بنگاه. براي یک سلسله معامالت مختلف سرمایه میگذاشتند

این شرکتهاي سرمایهگذاري اغلب . ونیز پدیدار شدند، و وجود آنها عامل مهمی براي گسترش سریع تجارت ایتالیا بود

در آن واحد در چندین کشتی یا در معامالت متعددي سهیم میشدند و به این وسیله، از خطراتی که متضمن معامله 

قابل انتقال به سایر افراد ) پارتس(در قرن چهاردهم، هنگامی که در جنووا این قبیل سهام  .واحدي بودند میکاستند

بزرگترین منبع واحد تهیه سرمایه براي . شد، براي نخستین بار در جهان فکر ایجاد شرکت تضامنی نضج گرفت

فردي بود که، به )مایه و نفع  یا به عبارت دیگر تدارك وجوه براي پرداخت مخارج معامله، قبل از برداشت(معامالت 

در ادوار باستان چنین شخصی معموال صرافی میکرد، و در . حکم حرفه خویش، پول در اختیار سوداگران قرار میداد

این تاریخ مدتها بود که این قبیل صرافان بدل به مردمانی وامدهنده شده بودند که پول خود و سایر مردم را وقف بر 

درباره نقشی که یهودیان در . یکردند یا به کلیساها، دیرها، اشراف، و یا سالطین وام میدادندانجام معامالت بزرگ م

. وامدهندگان یهودي در اسپانیا اقتدار فراوان داشتند. هاي فراوان شده است وام دادن پول بر عهده داشتند مبالغه

د، و در ایتالیا و فرانسه به پاي چند صباحی موقعیت آنها در انگلستان تحکیم یافت، در آلمان ضعیف بودن

در فرانسه و  ;بزرگترین فردي که به سالطین انگلستان وام میداد ویلیام کید بود. سرمایهداران مسیحی نمیرسیدند

فالندر قرن سیزدهم مهمترین وامدهندگان دو خانواده لوشار و کرسپن بودند از مردم آراس ویلیام اهل برتون، از 

مرکز دیگر امور مالی شمال اروپا بورس )). ماالمال از رباخوران((س را جایی توصیف میکرد مشاهیر این عهد، آرا
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)) کیسه پول((و امروزه به معنی )) صندوق پول((به معنی  purse، که در لغت انگلیسی bursaبرگرفته از واژه (

. یا بازار پول بروژ بود) است

ز مسیحیان کائور یعنی ساکنان شهري واقع در نواحی جنوبی فرانسه نیرومندتر از وامدهندگان آراس و بروژ جماعتی ا

آفت هولناك کائوریها چنان دامن گستر ) 1235(در این ایام : مثیو پریس درباره این دسته چنین مینویسد. بودند

م شده بود که در تمامی خاك انگلستان، بویژه در بین نخست کشیشان، کمتر کسی را میشد سراغ گرفت که در دا

کائوریها از تهیدستی مردم سواستفاده . سلطان آن کشور مبالغ بی حد و حصري به آنها مدیون بود. آنها گرفتار نباشد

  . کرده با رفع حوایج ضروریشان آنها را میفریفتند، و بازرگانی را بهانهاي براي رباخواري خویش ساخته بودند

لکن عدم مروت آنان به . ستان به بانکداران کائوري تفویض کرددستگاه پاپی چند زمانی امور مالی خویش را در انگل

راجر اسقف لندن آنها را لعنت، و  ;قدري انگلیسیها را متغیر ساخت که یکی از کائوریها در آکسفرد به قتل رسید

فان بازرگانان و صرا((رابرت گروستست، اسقف لینکن، در بستر نزع از . هنري سوم آنها را از انگلیس تبعید کرد

بر اثر مساعی ایتالیاییها بود که شیوه بانکداري . بودند))لئیمتر از یهودیان ((نالهاش بلند بود که )) خداوند گار ما پاپ

هاي معروفی از صرافان به بازرگانی پر دامنه  خانواده. در اثناي قرن سیزدهم به طرزي بیسابقه راه تکامل پیمود

فرسکو بالدي، باردي، و ;بودند دو خانواده بوئونسنیوري و گالرانی در سینا ایتالیایی قوت بخشیدند، و از آن جمله

این دسته دامنه عملیات خود را تا آن سوي آلپ رساندند و مبالغ ... و پیزانی و تیپولی، در ونیز ;پروتتسی در فلورانس

پاپها و . ا، و شهرها وام دادندعظیمی به سالطین دایما نیازمند انگلیس و فرانسه، به بارونها، اسقفها، روساي دیره

ها، مالیه مملکت، و راهنمایی در اتخاذ خط مشی آنها را استخدام  سالطین براي جمع آوري عواید، اداره ضرابخانه

هاي  همین جماعت بانکدار پشم، ادویه، جواهرات، و حریر را یکجا خریداري میکردند و مالک ناوها و مهمانخانه. کردند

تا نیمه قرن سیزدهم این بانکداران ایتالیایی، یا به گفته مردمان صفحات شمالی اروپا . دسراسر اروپا بودن

در خارج و داخل ایتالیا این جماعت به سبب . ، فعالترین و مقتدرترین سرمایهداران جهان شده بودند))لومباردها((

هم زده بودند انگیزه رشک همگان فشاري که در وصول مطالبات خود به کار میبردند منفور، و براي ثروتی که به

این امر اختصاص به ایتالیاي قرن سیزدهم نداشت، زیرا هر نسلی وام میگیرد و قاعدتا عمل وامدهندگان را . بودند

ترقی این جماعت ضربه عظیمی بر پیکر بانکداري بینالمللی یهودیان بود، و در مقام رقابت، صرافان . ناپسند میشمرد

نیرومندترین . تند از اینکه تبعید وامدهندگان یهودي را به زمامداران خویش توصیه کنندلومبارد ابایی نداش

همین . هشتاد تا از آنها را نام بردهاند 1347و  1260موسسات بانکی فلورانس بود که در خالل سالهاي )) لومباردها((

د، و از این راه ثمرات فراوانی بر دسته بودند که مخارج مبارزات نظامی و سیاسی دستگاه پاپی را پرداخت کردن

گرفتند، به عنوان بانکداران پاپ بهانه خوبی براي انجام معامالتی که به هیچ وجه با نظرات کلیسا درباره رباخواري 

هاي هنگفت  منافع حاصله از معامالت آنها چنان سرشار بود که دست کمی از بهره. سازگار نبود در دست داشتند

لکن . میالدي سهام سود حاصله از عملیات پروتتسی چهل درصد بود 1308چنانکه در سال  اعصار جدید نداشت،

آنچه این آز موسسات ایتالیایی را جبران میکرد خدمات بی اندازه مغتنمی بود که نسبت به صنعت و تجارت مملکت 

خود را تقریبا در تمامی هنگامی که ستاره بخت و قدرت آنها افول گرفت، پارهاي از اصطالحات . انجام میدادند

، )بدهکار( debito، )بستانکار( credito، )بانک( banco: زبانهاي اروپایی به جا گذاشتند، که از آن جمله بود

cassa )صندوق و پول نقد( ،conto )حساب( ،disconto )تنزیل( ،corrente conto )حساب جاري( ،netto 

. ، و مانند آنها)افالس و ورشکستگی( rotta banca، )بیالن یا ترازنامه( bilanza، )ویژه(
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هاي پولی عظیم ونیز، فلورانس، و جنووا در قرن سیزدهم یا حتی قبل از  به طوري که از این کلمات هویداست، بنگاه

ها از مردم ودیعه میپذیرفتند و، براي طرفین  این بنگاه. آن تقریبا تمامی وظایف یک بانک نوین را انجام میدادند

بانک  1171حتی از سال . التی که میان آنها پیوسته پول دست به دست میگشت، حساب جاري باز میکردندمعام

هاي پولی به مردم وام  بنگاه. ونیز صرفا با یک رشته عملیات حسابداري به تصفیه حسابهاي مشتریان خود میپرداخت

مالیاتها، یا حق اداره عواید عمومی را به  میدادند، و جواهرات، جوشنهاي گرانبها، سهام قرضه دولتی ،حق تحصیل

اینان، به . کاالهاي تجارتی را به طور امانی براي انتقال به سایر کشورها میپذیرفتند. عنوان وثیقه قبول میکردند

واسطه داشتن ایادي و عمال و آشنایانی در سراسر جهان قادر به نشر اسناد اعتباریی بودند که به موجب آن چون 

بلغی را در یک کشور به ودیعه مینهاد، همان مبلغ در کشور دیگري قابل پرداخت به ودیعه گذارنده یا یک نفر م

این انتقال اعتبار همان وسیلهاي بود که، مدتها پیش از این عصر، یهودیان، مسلمانان، و شهسواران . نماینده وي بود

پولی برات صادر میکردند، به این معنی که یک نفر هاي  از طرف دیگر، همین بنگاه. پرستشگاه از آن اطالع داشتند

بازرگان در برابر کاالها یا قرضهاي که دریافت میداشت به شخص بستانکار سفتهاي میداد که به موجب آن متعهد 

ها  این قبیل سفته. میشد در موعد معینی در یکی از بازارهاي مکاره بزرگ یا بانکهاي بینالمللی بدهی خود را بپردازد

در یکی از بازارهاي مکاره یا بانکهاي متعدد باهم سنجیده و حساب میکردند و فقط مانده یا مابهالتفاوت نهایی آنها  را

با رواج این شیوه، صدها معامله تجارتی امکانپذیر شده بود، بدون آنکه طرفین معامالت . را به وجه نقد میپرداختند

همچنانکه مراکز بانکی . و قبول مبالغ عظیمی وجه نقد باشند گرفتار دردسر حمل مقادیر زیادي سکه یا تحویل

بانکداران از رنج سفرهاي دور و دراز به بازارهاي مکاره . هایی براي مبادله بروات و تصفیه حسابها شدند بنگاه

ي حسابهاي بازرگانان میتوانستند، به اتکا)کرانه خاوري مدیترانه (در سراسر اروپا و ناحیه لوان . خودداري میکردند

با این . خود در بانکهاي ایتالیا، بروات صادر و تصفیه نهایی را به عملیات حسابداري رایج میان بانکها واگذار کنند

، که بر اثر اعتماد متقابل امکانپذیر شد، ))سیستم اعتباري((این . شیوه، در واقع فایده و جریان پول ده برابر ترقی کرد

. هاي مهم انقالب اقتصادي بود جنبه از حیث اهمیت و آبرومندي از

هاي بازرگانان اعضاي خود را در مقابل آتش سوزي، شکستن  اتحادیه. آغاز پیدایش بیمه نیز از قرن سیزدهم بود

کشتی در دریا، و سایر مصایب یا جراحات، و حتی در برابر دعاوي حقوقیی که به واسطه ارتکاب جرایم اقامه میشدند، 

ها، در مقابل گرفتن مبلغ معینی از  بسیاري از صومعه. ي اتحادیه مقصر یا بیگناه بودند، بیمه میکردنداعم از آنکه اعضا

یک بانک بروژ . شخص، نوید میدادند که مادامالعمر خوراك و نوشابه و گاهی نیز پوشاك و مسکن وي را تامین کنند

، یک شرکت بیمه 1310اهرا در همین شهر، به سال ظ. در قرن دوازدهم حاضر بود که کاالهاي بازرگانان را بیمه کند

هاي قماشی را که از راه خشکی  ، حاضر بود محموله1318موسسه باردي در فلورانس، به سال . مجاز تاسیس شد

. از طرف ونیز منتشر شد 1157اولین سهام قرضه دولتی در . حمل میشد در برابر مخاطرات احتمالی بیمه کند

 ImPresidi degli(ور را بر آن داشت تا بزور از رعایا وام بگیرد، و دایره مخصوصی حوایج جنگ جمهوري مزب

camera ( براي دریافت وامها تاسیس شد که به هر کس وام میداد، تصدیقی به عنوان وثیقه پرداخت تسلیم میکرد

ضه دولتی را قابل معاوضه این گونه سهام قر 1206بعد از سال . که، طبق مقدار وام، بهرهاي هم به آن تعلق میگرفت

و انتقال ساختند، از آن پس امکان داشت که سهام مزبور را بخرند یا بفروشند، یا مانند وثیقهاي براي اخذ وام به کار 

از . میالدي سهام قرضه شهري همانندي را در شهر کومو به جاي مسکوکات رایج قبول میکردند 1250در سال . برند

یک نوع سفته دولتی محسوب میشود، رواج این قبیل اوراق زرین بهادار را باید مقدمه آنجا که اسکناس در واقع 

. پیدایش اسکناس در اروپا دانست
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دفاتر . معامالت بغرنج بانکداران دستگاه پاپی و حکومتهاي سلطنتی اروپا مستلزم یک اصول حسابداري دقیق بودند

ها، مالیاتها، قبوض رسید، اسناد خرج،  میزي ماالالجارههاي قطوري از م حساب و بایگانیها به صورت مجموعه

روشهاي حسابداري سازمان امپراطوري روم، که در قرن هفتم در اروپاي باختري متروك . اعتبارات، و بدهیها در آمد

و فراموش شده بود، در قسطنطنیه ادامه یافت، از سوي اعراب اقتباس، و در ضمن جنگهاي صلیبی در ایتالیا احیا 

مشهود است، و چون 1340یک سیستم تمام عیار حسابداري مترادف در دفاتر محاسبات عمومی جنووا به تاریخ . شد

بکلی مفقود شده است، احتمال میرود که این پیشرفت در  1340و  1278بایگانی حسابداري شهر جنووا در سالهاي 

  . شدامر حسابداري نیز از کامیابیهاي بشري در قرن سیزدهم میالدي با

IV  -  بهره  

این نظرات از سه منبع ناشی . بزرگترین مانعی که سد راه بانکداري میشد اصول نظرات کلیسا درباره بهره بود

اول فلسفه ارسطو، که بهره را ناپسند میشمرد، زیرا معتقد بود که بر اثر آن پول به طور غیر طبیعی مولد : میشدند

. و سوم واکنش آباي کلیسا علیه برتري بازرگانان و رباخواري در روم ;ب عیسیپول میشود، دوم تقبیح بهره بود از جان

هاي  مانند بروتوس با کمال قساوت بهره)) مردان ارجمندي((حقوق روم گرفتن بهره را عملی قانونی شمرده بود، و 

ر صالح میداند قدیس آمبروسیوس، در نکوهش این فرضیه که شخص بتواند با مال خویش هر طو. هنگفتی میگرفتند

  : عمل کند، چنین میگفت

چه چیز مال توست هنگامی که از رحم مادرت آمدي چه چیز با خود به همراه آوردي )) مال خودم((تو میگویی 

آیا خداوند ظالم است که . صرف نظر از آنچه کفاف احتیاجات تو را دهد، هر چه را بدست آوردهاي به عنف گرفتهاي

ما برابر تقسیم نمیفرماید تا تو را از مال افواج باشد و دیگران به حبهاي محتاج آیا چنین نیازهاي زندگی را میان 

نیست که قادر متعال میخواسته است تو را مشمول عنایات خود گرداند و حال آنکه به همنوعان تو خصلت شکیبایی 

را که وسیله معیشت بسیاري است ارزانی دارد پس تو، که عطیه االهی را دریافت داشتهاي، به هوش باش تا آنچه 

آن نان گرسنگان است که محکم در چنگال خود نگاه . براي خویشتن نگاه نداري و از این رو مرتکب اجحافی نشوي

  . میداري، و آن پوشاك برهنگان است که در صندوق میگذاري

مثال . مرام اشتراکی نزدیک بود آراي سایر آباي کلیسا به. پولی را که تو در خاك پنهان میکنی فدیه مستمندان است

بهرهمندي از تمامی چیزهایی که در جهان وجود دارد باید میان کلیه مردم مشترك : کلمنس اسکندرانی میگفت

لکن، بر اثر بیعدالتی، یکی یک چیز را مال خودش خوانده و دیگري چیز دیگري را از آن خود دانسته، و به این . باشد

. ده استنحو میان مردم تفرقه افتا

در نظر آوگوستینوس پلید بود، زیرا )) معامله((هر نوع . قدیس هیرونوموس معتقد بود که هر نوع منفعتی نا رواست

پاپ لئو اول این اصول )) افراد را از طلب آسایش واقعی که تقرب به ذات پروردگار است باز میدارد((به عقیده وي 

لیسا همچنان به صورت مخالفت با بازرگانی، بد گمانی نسبت به هر نوع عقاید افراطی را رد کرده بود، لکن واکنش ک

باقی ماند، در قرون )) رباخواري((و )) سلف خریدن((و )) انحصار کردن((احتکار و منفعت، و خصومت با هر گونه 

ت از هر رباخواري عبار: ((آمبروسیوس میگفت. وسطی غرض از رباخواري جلب هر نوع سود و بهره از معامالت بود

و گراتیانوس نیز همین تعریف رك و راست را در قانون شرع کلیسا وارد  ;))چیزي است که بر سرمایه افزوده شود
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مقامات روحانی را از دادن وام به )626(، و کلیشی )585(، ماکون )538(، اورلئان )325(شوراهاي جامع نیقیه . کرد

، و شوراهاي کلیسایی قرن نهم، 789ز جانب شارلمانی براي سال فرامین صادره ا. قصد جلب منفعت نهی کرده بودند

احیاي قوانین روم در قرن دوازدهم ایرنریوس . این ممنوعیت را گسترش داده، شامل حال افراد غیر روحانی نیز کردند

یوستینیانوس  و سایر مفسران بولونیا را در مدافعه از بهره جري کرد، و این عده در استداللهاي خویش به قانون نامه

آنهایی که آشکارا ((بار دیگر جلب منفعت را نهی، و حکم کرد که ) 1179(لکن سومین شوراي التران . استناد جستند

رباخواري را پیشه خود ساختند حق شرکت در مراسم تناول عشاي ربانی را نخواهند داشت، و اگر گناهکار بمیرند، 

هاي آنها را قبول نخواهد  به عالوه، هیچ کشیشی صدقه. نخواهد شداجازه دفن آنها در گورستان مسیحیان صادر 

وي در پارهاي موارد  1206قطعا اینوکنتیوس سوم نظرش در این باره بیشتر قرین تساهل بود، زیرا به سال .)) کرد

روع فراهم از طریق مش((تا درآمدي براي صاحبش )) باید در اختیار بازرگانی بگذارند((توصیه کرد که جهیزیهاي را 

و این  ;با این وصف، گرگوریوس نهم بار دیگر رباخواري را هر گونه جلب منفعت از راه وام دادن تعریف کرد)). شود

  . به صورت قانون شرع کلیساي کاتولیک باقی ماند 1917امر تا سال 

ان را خوار میشمرد که و کلیسا به همان درجه بازرگان ;ثروت کلیسا از زمین ناشی میشد نه از معامالت بازرگانی

از جمله (در نظر کلیسا تنها عوامل مولد ثروت و ارزش عبارت بودند از زمین و کار . خاوند فئودال از آنها عار داشت

، کلیسا با قدرت و مکنت روز افزون طبقه بازرگانانی که آن قدرها تمایلی به مالکان فئودال یا کلیسا )حسن تدبیر

بود که کلیسا نام وامدهندگان را با یهودیان قرین میشمرد و خود را محق میدانست که  قرنها. نداشتند مخالف بود

به طور کلی، . این گونه مردمان را، براي شرایط سختی که بر موسسات نیازمند روحانی تحمیل میکردند، توبیخ نماید

ی مسیحیت، و عمل سودمند جهد کلیسا در جلوگیري از انگیزه سودجویی مدافعه شجاعانهاي بود از اصول اخالق

کلیسا در این مورد کامال متباین با محبوس کردن و به بردگی گرفتن بدهکارانی بود که مایه بدنامی حقوق و زندگی 

هیچ نمیتوان مطمئن بود که اگر کلیسا حکمفرما میگردید، افراد به مراتب . یونانیان، رومیان، و اقوام بربري میشدند

مدت مدیدي قوانین مصوبه حکومتها از نظریه کلیسا طرفداري میکرد، . که امروزه هستند خوشبختتر از آن نمیشدند

لکن ضرورت تجارتی بر ترس از زندان یا عذاب دوزخ . هاي غیر روحانی عمال از رباخواري جلوگیري میکردند و دادگاه

براي کشورهایی که . الت موثر بودتوسعه داد و ستد و صنعت مستلزم به کار انداختن پولهاي راکد در معام. چیره شد

اصناف هم قرض  ;خود را گرفتار جنگ یا دیگر محذورات میدیدند، قرض کردن به مراتب آسانتر از گرفتن مالیات بود

مالکانی که مشغول . میدادند و هم قرض میگرفتند، و در هر دو عمل گرفتن یا دادن، بهره رکن اصلی معامله بود

کلیساها و دیرها نیز براي . م جنگهاي صلیبی بودند از وامدهنده حسن استقبال کردندتوسعه امالك خویش یا عاز

مقابله با افزایش روز افزون قیمتها یا رهایی از عواقب بحرانهاي مالی خویش دست طلب به سوي لومباردها، کائوریها، 

. یا یهودیان دراز کردند

مثال وامخواه ملک خویش را به ثمن بخس به . وسل میشدندبراي گریختن از چنگال قانون افراد به حیل زیادي مت

وامدهنده میفروخت، و تمتع از اعیانی را بر سبیل بهره به وي واگذار مینمود و سپس ملک را دوباره از وامدهنده 

ال اگر مث. یا آنکه مالک مقداري یا تمامی عواید یا ماالالجاره سالیانه خود را به وامدهنده میفروخت. خریداري میکرد

زید قطعه زمینی را که در سال ده دالر عایدي داشت در مقابل یکصد دالر به عمرو واگذار میکرد، در واقع عمرو مبلغ 

بسیاري از دیرها وجوهات خود را به همین نحو، با خرید این . یکصد دالر را با ربح ده درصد به زید قرض داده بود

 zinsاین رویه بیش از هرجا در آلمان معمول بود و در آن کشور بود که واژه . ، به کار میانداختند))اجرتالمثل((گونه 

شهرها معموال در مقابل وام بخشی از عواید . مشتق شد) ماالالجاره( censusاز لغت قرون وسطایی التین ) بهره(

www.IrPDF.com



٢٣٠۵

رعی براي ربا خواري افراد و موسسات، از جمله دیرها، براي آنکه کالهی ش. خویش را به وام دهنده انتقال میدادند

از دست  1163پاپ آلکساندر سوم در . ساخته باشند، در برابر تحفی سري یا معامالتی موهوم پول قرض میدادند

در حالی که این جماعت از ربا خواري متعارفی که : ((شکایت داشت و میگفت)) اکثر رهبانان((بسیاري از روحانیان 

کنند، به آنهایی که نیازمندند وام میدهند، اموال آنها را بر سبیل وثیقه آشکارا تقبیح شده است اظهار بیزاري می

برخی از وام گیرندگان متعهد میشدند که .)) میگیرند، و از ثمرات حاصله به مراتب زیادتر از اصل وام متمتع میشوند

بپردازند، و ) تاوان(به عنوان  اگر در سر موعد معینی قرض خود را ادا نکردند، در برابر هر روز یا هر ماه تاخیر مبلغی

بر همین اساس، . تاریخ پرداخت آن قدر زود تعیین میشد که وامگیرنده از تادیه چنین ربح مخفی چارهاي نداشت

بسیاري از موسسات بانکی . بهره وامی که کائوریها به برخی از دیرها میدادند ساالنه در حدود شصت درصد میشد

ادند ربح میگرفتند و، به استناد این فرضیه که قانون فقط شامل حال افراد میشود نه آشکارا در مقابل وامی که مید

شهرهاي ایتالیا براي پرداخت ربح در مورد سهام قرضه دولتی خویش هیچ عذري . ها، ادعاي مصونیت میکردند بنگاه

ه رباخواران را از کلیسا ، اینوکنتیوس سوم گفت که اگر قرار است طبق حکم شریعت کلی1208در . را نمیپذیرفتند

. اخراج کنند بهتر آن است که در تمامی کلیساها را ببندند

با شهامت تمام به وضع اصول  1250قدیس توماس آکویناس حدود سال . کلیسا به اکراه خود را با واقعیات وفق داد

ایه گذارد، به شرط آنکه عقاید جدیدي درباره بهره پرداخت، به این معنی که گفت هر کس در معامله بزرگی سرم

خودش عمال در مخاطرات یا زیان وارده سهیم باشد، میتواند به طور مشروع در ثمرات حاصله شریک شود، و معنی 

قدیس بوناونتوره و . لغوي زیان را طوري بسط میداد که شامل هر گونه تاخیري در پرداخت بعد از موعد قرضه میشد

صل را پذیرفتند و با بسط معنی آن فتوا دادند که پرداخت مبلغی از جانب پاپ اینوکنتیوس چهارم هر دو این ا

برخی . وامگیرنده، در برابر محروم ساختن وام دهنده از به کار بردن سرمایهاش به طور موقت، یک عمل مشروع است

پاپ . دارند از متشرعان قرن پانزدهم به این نکته مقر بودند که حکومتها حق نشر سهام قرضه و دادن بهره را

  . فروش اجرتالمثل را قانونی ساخت 1425مارتینوس پنجم در 

از این پس احکام کلیسا . ، بیشتر کشورهاي اروپایی قوانین خویش را علیه گرفتن بهره لغو کردند1400بعد از سال 

ه کلیسا از سال راه حل دیگري ک. درباره ربح سند پوسیدهاي شد که عموم در نادیده انگاشتن آن متفقالراي بودند

به بعد پیدا کرد تشویق قدیس برناردینو اهل فلتره و سایر مقامات کلیسایی به تاسیس مراکزي بود که به  1251

در این مراکز اشخاص نیازمند قابل اعتماد چیزي را بر سبیل گروگان به جا میگذاشتند . معروف شدند)) کوه محبت((

هاي رهنی عهد ما فقط نیازمندي عده بخصوصی را  ن این پیشگامان بنگاهلک. و وامهایی بدون بهره دریافت میکردند

اگر . حوایج بازرگانی و صنعت همچنان باقی ماند، و در مقام رفع آن بود که سرمایه پدید آمد. بر طرف میکردند

طرات عظیم هاي هنگفتی از وامگیرندگان میگرفتند، به سبب خ اشخاصی که از طریق وام دادن ارتزاق میکردند بهره

همیشه این امکان . جانی و مالیی بود که بر خود هموار میکردند، وگرنه این جماعت غولهایی عاري از وجدان نبودند

همینکه ثروتی گرد میآوردند،  ;نبود که وامدهندگان براي اجراي قراردادهاي خویش متوسل به محاکم قضایی شوند

هر لحظه امکان داشت که  ;یا امپراطوران به مصادره ضبط شودهمیشه خطر آن در بین بود که از جانب سالطین 

عدهاي  ;بسیاري از قروض هرگز تادیه نمیشد. تبعید شوند، و همیشه به هر حالی از لعنت شدگان محسوب میشدند

 برخی روانه جنگهاي صلیبی و از پرداخت ربح معذور میشدند و دیگر به زاد ;از وامگیرندگان مفلس از جهان میرفتند

هنگامی که جمعی از وامگیرندگان خلف وعده میکردند، وامدهندگان را چارهاي نبود مگر . بوم خود بر نمیگشتند

همان طور که قیمت خرید کاالهاي عرضه شده . ها جبران کنند آنکه خسارات وارده را با افزایش نرخ بهره سایر قرضه
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یشود، به همان نحو وامگیرنده معتمد و مطمئن مجبور بود در بازار شامل بهاي کاالهاي تلف شده قبل از فروش نیز م

درصد  33 13در فرانسه و انگلستان قرت دوازدهم نرخ بهره از. جور اشخاص بد قول و به عسرت افتاده را نیز بکشد

. در صد بود 44 13تا

 12راتب تنزل کرده و بهدر ایتالیا، که کشور مرفهی بود، نرخ بهره به م. در صد افزایش مییافت86و گاهی به حدود 

درصد تقلیل دهد،  10فردریک دوم درصدد برآمد که نرخ بهره را به  1240در حدود سال . در صد رسید 20تا  12

حتی تا . اما اندکی از این مقدمه نگذشته بود که خودش با نرخ بیشتري از وامدهندگان مسیحی مبالغی قرض گرفت

  . درصد تعیین کرده بود 40و قانونی بهره را حکومت ناپل حداکثر نرخ رسمی  1409سال 

هر قدر تامین براي پرداخت قروض زیادتر میشد و رقابت میان وامدهندگان افزایش مییافت، نرخ بهره کاهش 

کم کم، بر اثر هزار نوع تجربه و خطا، افراد بشر طرز بکار بستن افزارهاي مالی جدید یک اقتصاد مترقی را  ;میگرفت

  . عصر پول در اثناي عصر ایمان آغاز شد فرا گرفتند، و

V  -  اصناف  

در روم باستان انجمنهاي عدیدهاي مانند کولگیا و سکوالي و سودالیتاتس و آرتس، یعنی اجتماعاتی از صنعتگران، 

. هاي سراي اخوت، و محافل برادران دینی و امثال آن وجود داشت هاي سیاسی، فرقه بازرگانان، مقاطعهکاران، باشگاه

دو نامه از گرگوریوس اول به جا . آیا هیچ یک از این تشکیالت به جا ماند تا اصناف قرون وسطایی را به وجود آورد

مانده است که در یکی اشاره به یک انجمن صابونپزان ناپل میشود و در دیگري سخن از نانوایان اوترانتو به میان 

د، ذکري از ماگیستري کوماکینی یا ظاهرا استادان سنگ تراش در مجمعالقوانین سلطان روتاریس، شاه لومبار. میآید

از انجمنهاي کار گران . کومو میشود که یکدیگر را کولگانتس یا همکاران متعلق به یک رشته و صنف مینامیدهاند

اصناف قدیمی در امپراطوري . هاي روم قرن هفتم و ورمس قرن دهم سخن به میان میآید وسایط نقلیه در نوشته

مثال در قرن ششم در : در راونا به نام چندین انجمن اقتصادي یا سکوالي بر میخوریم. انس همچنان بر جا ماندندبیز

این شهر نانوایان صاحب انجمنی بودهاند، در قرن نهم مدیران دفاتر اسناد رسمی و بازرگانان، در قرن دهم 

داشتند، در قرن نهم صنعتگران ونیزي صاحب ماهیگیران، و در قرن یازدهم سیورساتچیان انجمنهایی خاص خود 

بدون شک . تشکیالتی به نام مینیستریا،و در رم قرن یازدهم باغبانان داراي انجمن یا سکوالي مخصوص به خود بودند

قسمت بیشتر اصناف قدیمی اروپاي باختري در برابر سیل تهاجمات اقوام بربري، در نتیجه پخش شدن مجدد مردم 

ها ناشی شد از بین رفت، اما ظاهرا پارهاي از این تشکیالت در  خره به خاطر فقري که از این حملهدر روستا، و باال

هنگامی که بازرگانی و صنعت در قرن یازدهم بهبود یافت، شرایطی که در ادوار . بر جا ماند) لومباردیا(لومباردي 

در نتیجه، این قبیل . ناف را به وجود آوردباستانی سبب پیدایش کولگیا یا انجمنهاي مردان همپیشه شده بود اص

تشکیالت در ایتالیا در نهایت درجه نیرومند شدند، زیرا در آن کشور بود که به بهترین وجهی بنیادهاي قدیمی رم را 

از قبیل ) موسوم به آرتی(هاي مختلفی  هاي پیشه در فلورانس، در خالل قرن دوازدهم به اتحادیه. حفظ کرده بودند

فاتر اسناد رسمی، پارچهفروشان، پشمفروشان، بانکداران، پزشکان، داروفروشان، حریرفروشان، پوستفروشان، روساي د

هاي موجود در  این اصناف ظاهرا به تقلید از رسته... دباغان، اسلحهسازان، مهمانخانهداران، و امثال آنها بر میخوریم

، به قرار معلوم، انهدام انجمنهاي صنفی قدیمی کاملتر از در شمال سلسله جبال آلپ. قسطنطنیه به وجود آمده بودند

، و در دستورات هینکمار، )779، 789(، در فرامین شارلمانی )630(با وصف این، در قوانین داگوبر اول . ایتالیا بود
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در در قرن یازدهم انجمنهاي صنفی مجددا . ، به نام اینگونه انجمنهاي صنفی بر میخوریم)852(اسقف اعظم رنس 

به )) کومپانیه((یا ) هاي اخوان فرقه)) (فرري((، ))شاریته((فرانسه و فالندر پدیدار میشوند و به عناوین گوناگونی مثل 

ها یا انجمنهاي محلیی منبعث شدند که آنها را  از اتحادیه) هانس(در آلمان، اصناف . سرعت رو به افزایش میگذارند

از این تشکیالت در واقع محفلی بود براي کمک متقابل، رعایت رسوم و  و هر کدام ;مارکگنوسن شافتن مینامیدند

هایی براي  تا قرن دوازدهم بسیاري از این محافل به صورت اتحادیه. آداب مذهبی، و باالخره برگزاري اعیاد دینی

د که با شوراهاي و تا قرن سیزدهم این تشکیالت به قدري نیرومند شده بودن ;بازرگانان یا صنعتگران در آمده بودند

. شهري نه فقط در امور اقتصادي، بلکه در مسائل سیاسی نیز رقابت میکردند

در تاریخ انگلستان نام انجمنهاي صنفی اولین بار ضمن . اتحادیه هانسایی خود یکی از این انجمنهاي صنفی بود

این انجمنها یک نوع تشکیالت . تعبیر میشود gegildanقوانین شاه اینی آمده است که از این قبیل تشکیالت به 

صنفی بودند که وقتی هر یک از اعضاي آن مجبور به پرداخت جریمهاي نقدي به جاي مجازات میشد، دیگران 

در آلمانی و  geldیعنی همان لغت (به زبان آنگلو ساکسون  gildغرض از واژه . داوطلبانه به کمک وي قیام میکردند

وجهی بود که هر یک از افراد به ) در انگلیسی)) به معنی تسلیم کردن(( yeild و)) به معنی طال(( goldدو واژه 

. صندوقی مشترك میپرداختند، و بعد همین لغت به انجمنی اطالق شد که ناظر بر جمع و خرج آن صندوق بود

زدهم تقریبا تا قرن سی. است 1093هاي صنفی انگلستان میشود به سال  قدیمیترین ذکري که از انجمنها یا اتحادیه

شهري انگلستان و آلمان )) سوسیالیسم صنفی((هر شهر مهمی در انگلستان صاحب یک یا چند صنف بود، و یک نوع 

. را تحت نفوذ در آورده بود

تقریبا تمامی انجمنهاي صنفی قرن یازدهم از آن بازرگانان بود، به این معنی که این انجمنها فقط مشتمل بر 

این . ن مستقل میشدند، و هر کس را که متکی به دیگران بود به این تشکیالت راه نمیدادنداستادکاران و سوداگرا

معموال در هر جا انجمن صنفی سودا گران مقامات . انجمنها آشکارا براي جلوگیري از تجارت تشکیل شده بودند

نوع کاالیی که احتمال داشت شهري را وا میداشت تا با تصویب تعرفه گمرکی گزاف، یا به نحوي دیگر، از ورود هر 

اگر به این قبیل کاالها اجازه ورود به شهر داده میشد، قاعدتا آنها را به . بازار کاالهاي محلی را کساد کند مانع شود

در بسیاري از موارد، یک صنف از بازرگانان از حکومت . قیمتی میفروختند که انجمن صنفی مربوطه معین کرده بود

ز سلطان مملکت، حق انحصاري اجناس مخصوص به خود را براي تمامی قلمرو شهریار یا همان ناحیه یا محل، یا ا

انجمن صنفی، . شرکت پاریس براي ترانزیت کاالها از راه آب تقریبا مالک رود سن بود. ناحیه بخصوص کسب میکرد

ه فقط براي صنف مزبور کار طبق فرمان حکومت شهر یا بر اثر فشار اقتصادي، معموال صنعتگران را مجبور میکرد ک

کنند و اگر مایل به کار براي کس دیگري هستند، این عمل را بدون اجازه صنف انجام ندهند، و مصنوعات خود را 

این  ;انجمنهاي صنفی بزرگتر بدل به سازمانهاي نیرومندي شدند. فقط به صنف یا از مجراي انجمن صنفی بفروشند

ا سرو کار داشتند، مواد اولیه را به طور کلی میخریدند، کاالها را در مقابل خسارت ها با انواع و اقسام کااله بنگاه

احتمالی بیمه میکردند، دفع فاضالب و رسانیدن خواربار شهرهاي خود را به عهده میگرفتند، خیابانها را سنگفرش 

هاي ارتباطی، و نظارت بر  راهها، گماشتن مراقب در  ها، عمیق کردن لنگرگاه ها و اسکله به ساختن جاده ;میکردند

و دستمزدها، ساعات و شرایط کار، دوره کارآموزي، طرق تولید و فروش، و بهاي مواد خام و  ;بازارها میپرداختند

براي اجناس معین میکردند که به نظر )) بهایی عادالنه((همه ساله چهار یا پنج بار . اجناس فروش را تعیین میکردند

این انجمنهاي صنفی کلیه مصنوعاتی را که در . ي منصفانه براي عموم شرکاي ذي عالقه بودآنها پاداش و انگیزها
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حوزه فعالیت و رشته بازرگانی آنها خرید و فروش میشد توزین، امتحان، و شماره میکردند، و نهایت کوشش را براي 

  . جلوگیري از ورود اجناس پست و نامرغوب به بازار مبذول میداشتند

قاومت در برابر دزدان، باجها و خاوندهاي فئودال، کارگران متمرد، و حکومتهاي مالیات بگیر دست اتحاد به منظور م

بر بسیاري از شوراهاي شهري حکمفرما  ;این انجمنهاي صنفی نقش مهمی در سیاست ایفا میکردند. به هم میدادند

موثري از جوامع محلی حمایت کردند، و خودشان و در مبارزاتشان علیه خاوندها، اسقفها، و پادشاهان به طرز  ;شدند

قاعدتا هر انجمن صنفی تاالر . کم کم به صورت اولیگارشی جفا کاري از سوداگران و سرمایهداران عرض وجود کردند

هر یک . اجتماعی خاص خود را داشت که در اواخر قرون وسطی اینگونه ابنیه از لحاظ معیاري پر نقش و نگار بودند

ي اصناف سازمان درهم پیچیدهاي مرکب از کارمندان مختلف داشت که در راس آنان دستهاي از از تاالرها

کدخدایان قرار داشتند، و مابقی عبارت بودند از بایگانها، خزانهداران، ناظران یا مباشران، سرکردگان ماموران انتظامی، 

گاهی بود، و اعضاي صنف مکلف بودند، قبل هر تاالري براي رسیدگی به مرافعات اعضاي خویش صاحب داد... و غیره

اعضاي هر صنف موظف بودند که . از احاله دعوي به محاکم مملکتی، مرافعات خود را در دادگاه صنفی مطرح کنند

در مواقع بیماري یا پریشانحالی به کمک همصنفان خویش بشتابند، و اگر یکی از آنها در معرض ستم قرار گرفت یا 

. رصدد کمک یا رهایی وي بر آیندبه زندان افتاد، د

انجمن صنفی بر اصول اخالقی و آداب و لباس اعضاي خود نظارت داشت، و هر کس را بدون جواب در جلسه اجتماع 

هنگامی که دو تن از اعضاي صنف بازرگانان لستر در بازار مکاره بستن کار . صنف حضور مییافت جریمه میکرد

سایر اعضاي صنف، به عنوان جریمه، آنها را مجبور به خرید یک چلیک آبجو  مشاجره را به مشت زنی کشانیدند،

هر صنفی براي تجلیل نام قدیس حامی خود همه ساله . کردند تا تمامی اعضاي صنف در نوشیدن آن سهیم باشند

روز در چنین مجالسی مرسوم بود که ابتدا ادعیه مختصري تالوت کنند و سپس تمام . مجلس جشنی تشکیل میداد

صنف در پرداخت هزینه و تزیین کلیساها یا کلیساي جامع، و در تدارك و اجراي نمایشهاي . را به میگساري بگذرانند

هاي باشکوهی که از جانب  به هنگام رژه ;تعزیه مانند دینی که مقدمه پیدایش درام نوین بود، شرکت میکرد

هاي ویژه صنف، در حالی که پرچم یا علم مخصوص حکومتهاي محلی ترتیب داده میشد، معاریف اصناف، با لباس

اصناف اعضاي خویش را در برابر خطرات ناشی از آتش . آمدند حرفه خویش را در دست داشتند، به حرکت در می

ها،  به احداث بیمارستانها، نوانخانه. سوزي، سیل، دزدي، زندانی شدن، فلج شدن، و تنگدستی ایام پیري بیمه میکردند

از عهده مخارج کفن و دفن اعضاي خویش بر میآمدند و براي . اي کودکان یتیم، و دبستانها میپرداختنده پرورشگاه

هاي  اخالف کامران این اصناف کمتر میشد که در وصیتنامه. رهایی ارواح آنها از برزخ، آیین قداس برگزار میکردند

نعتی به این قبیل انجمنهاي صنفی سوداگران راه چون قاعدتا افزارمندان هر ص. خویش ذکري از آنها به عمل نیاورند

نداشتند، و در عین حال پیرو نظامهاي اقتصادي و قدرت سیاسی آنها بودند، در خالل قرن دوازدهم هر کدام در هر 

، در لندن، لینکن، و آکسفرد انجمنهاي صنف نساجان وجود داشت، 1099در . شهري صنف جداگانهاي تشکیل دادند

این گونه تشکیالت . این تاریخ به ذکر اصناف قصاران، دباغان، قصابان، زرگران، و مانند آن بر میخوریم و اندکی پس از

. در طول قرن سیزدهم در سراسر اروپا گسترش یافت - آرتی، تسونفته، متیه، کامپنیز، میستریز  -به اسامی مختلف 

در . بیست و شش، و پاریس یکصد صنف داشت ونیز پنجاه و هشت، جنووا سی و سه، فلورانس بیست و یک، کولونی

یا به اصطالح امروزي )) متصدي امور سوداگران((اتین بوالو، که در دوران سلطنت وي لویی نهم  1254حدود سال 

وزیر بازرگانی بود، به نشر مجموعهاي موسوم به کتاب اربابان حرف پرداخت که حاوي اصول و نظاماتی براي یکصد و 

هایی جدا  مثال در صنعت چرم سازي اتحادیه. طبق این فهرست، تقسیم کار شگفتانگیز است. دیک صنف پاریس بو
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در  ;گانه براي پوستکنها، دباغان، پینهدوزها، یراقسازان، سراجان، و سازندگان اجناس ظریف چرمی وجود داشت

خ قند سازها هر کدام صنفی رشته درودگري صندوق سازها، قفسه سازها، قایقسازها، چرخ سازها، چلیک سازها، و ن

هر صنفی به نهایت درجه از اسرار صنفی خویش نگاهداري میکرد، بیگانگان را به حیطه عملیات . جداگانه داشتند

. خود راه نمیداد، و در مرافعات حقوقی حساسی شرکت میجست

شت، و هوس انحصاري به مقتضاي عقاید و آراي عصر، هر صنفی جنبه مذهبی به خود میگرفت، یک قدیس حامی دا

قاعدتا هیچ کس نمیتوانست به حرفهاي اشتغال ورزد مگر آنکه تعلق به . کردن پیشه خاص خود را در سر میپخت

روساي صنف را همه ساله با حضور همگی آحاد صنف انتخاب میکردند، اما اکثر این قبیل . صنف خود داشته باشد

آنجا که اصناف سوداگران، احکام مقامات شهري، و قانون اقتصادي  تا. مقامات از آن اعضاي ارشد و متمکن صنف بود

. اجازه میداد، شرایط کار و دستمزدها و قیمت کاالهاي مصنوع هر صنفی به حکم نظامات همان صنف تعیین میشد

تاد به موجب این قبیل نظامات، عده استادکاران در هر ناحیه، و عده کارآموزانی که میبایست زیر نظر یک نفر اس

مقررات صنفی، استخدام زنان، به استثناي زن استادکار، یا کار کردن افراد ذکور را . تربیت شوند، معلوم و معدود بود

از ساعت شش بعدازظهر به بعد ممنوع، و کارمندان صنف را براي وارد ساختن اتهامات ناروا، معامالت نادرست، و 

د صنف روي مصنوعات خود عالمت تجارتی خاصی حک میکرد که در بسیاري موار ;تهیه اجناس بنجل تنبیه میکرد

صنف پارچهفروشان بروژ یکی از اعضاي خود را که عالمت تجارتی بروژ . به منزله تصدیقی بر مرغوب بودن جنس بود

د در مقدار تهیه یا قیمت اجناس رقابت میان استادان را ناپسن. را بر اجناس نامرغوبی زده بود، از شهر بیرون کرد

میشمردند، تا مبادا کار زرنگترین یا سختکوشترین استادان به زیان دیگران شود، و آنان بیش از حد ثروتمند شوند، 

اصناف پیشهوران مثل اصناف بازرگانان به . لکن رقابت در کیفیت مصنوعات میان استادان و شهرها تشویق میشد

، دستگیري اعضاي مستمند و تدارك جهیزیه براي دختران هاي گوناگون ساختن بیمارستانها و دبستانها، تهیه بیمه

آنان، کفن و دفن مردگان، سرپرستی از بیوگان،بذل وجوه، و همچنین تهیه کارگر به منظور ساختن کلیساهاي عادي 

روح برادریی . هاي رنگی کلیساي جامع میپرداختند و جامع و منقوش ساختن عملیات و عالیم صنفی بر روي شیشه

. استادان وجود داشت مانع از طبقهبندي دقیقی براي عضویت و حدود اختیارات در اصناف پیشهوران نمیشدکه بین 

چنین کودکی را اولیاي وي در اختیار  ;در پایینترین طبقه فرد کارآموز قرار داشت، که کودکی بود ده تا دوازده ساله

زندگی کند و در خانه و دکان به خدمت استاد کمر  یک نفر استادکار میگذاشتند تا مدت سه الی دوازده سال با وي

در مقابل، نوآموز خوراك، پوشاك، مسکن، و تعلیمات حرفه مطلوب را رایگان دریافت میداشت، و چون . بسته دارد

هنگامی که دوره کارآموزیش به پایان میرسید، استاد مبلغی . چند سالی کار میکرد، افزار کار و دستمزد نیز میگرفت

اگر کودك در دوران کار آموزي میگریخت، او را بار دیگر نزد استادش بر . هدیه میکرد تا مایه کارش باشد به وي

اگر نوآموز طبیعتا گریزپا بود، او را براي همیشه از فرا گرفتن رموز پیشه مزبور محروم . میگرداندند و تنبیه میکردند

. میکردند

جرنی ((چنین فردي را در انگلیسی (، به درجه نوچه استادي میرسید نوآموز چون دوره تعلیماتش را تکمیل میکرد

میخواندند که میتوان به فارسی آن )) کومپانیون((، و ))گارسون((، ))سرویتور((، و در فرانسه ))کارگر سیار((یا )) من

استاد دیگري از خدمت یک استاد پیش ))) ژورنه((به فرانسه، (و مثل عمله روزمزد ) ترجمه کرد)) وردست((را 

بعد از دو یا سه سالی، نوچه استاد، به شرط داشتن سرمایه مکفی، به منظور باز کردن دکانی براي خویش . میشتافت

و اگر آن هیئت از لیاقت فنی وي اطمینان خاطر و رضایت  ;نزد هیئت گزینشی مرکب از افراد صنف خود میرفت

) و این موضوع به ویژه در اواخر قرون وسطی مرسوم شد(اوقات  بعضی. حاصل میکرد، آنگاه او را استاد میشناختند
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داوطلب مکلف بود که شاهکاري را به عنوان نمونه قانع کنندهاي از هنر دست خویش به هیئت مدیره صنف تسلیم 

 صنعتگري که مدارج کارآموزي را طی کرده و به عبارت دیگر استاد شده بود افزاري از آن خود داشت و معموال. کند

سفارشدهنده در پاره اي موارد کاالهاي اولیه را خود در . اجناس را مستقیما طبق سفارش مصرف کننده تهیه میکرد

در این . اختیار استاد میگذاشت، و هر موقع دلش میخواست میتوانست به دکان رود و جریان کار را تماشا کند

دامنه عملیات صنعتگر . مصرف کننده حایل باشد سیستم هنوز دالل یا واسطهاي وجود نداشت که میان سازنده و

 ;محدود به بازاري بود که براي آن جنس تهیه میکرد، و این بازار قاعدتا شهري بود که صنعتگر در آنجا اقامت داشت

لکن وي نه دستخوش ترقی و تنزلهاي یک بازار عمومی بود، و نه تابع امیال سرمایه گذرانی ناشناس یا خریدارانی که 

وي از مصایب اقتصادي ادوار جدید ابدا بویی نبرده بود، و نمیدانست که ممکن . نگها دور از وي زندگی میکردندفرس

  . است بازار به توالی دچار رونقهاي عجیب و کسادهاي مهیب شود

 لکن وي در انتخاب ساعات کار. ساعت طول میکشید 13الی  8ساعت کارش زیاد بود، به این معنی که هر روز از 

وي غذایی مقوي میخورد، اثاثه . آزادي داشت، عاقالنه و با تانی کار میکرد، و از بسیاري اعیاد مذهبی متلذذ میشد

هاي ساده اما بادوامی میپوشید، و حدود زندگی فرهنگی وي، الاقل به اندازه یک  جامه. محکمی خریداري میکرد

ند، و به همین سبب هم وقتش به مطالعه مشتی الطایالت وي آن قدرها کتاب نمیخوا. استاد کار امروزي، وسیع بود

لکن در نغمه سرایی، پایکوبی، نمایشات درام، و اجراي شعایر مربوط به اجتماع خویش با کوشش تمام  ;تلف نمیشد

  . شرکت میجست

در برابر در طول قرن سیزدهم اصناف پیشهوران از لحاظ تعداد و قدرت رو به افزایش نهادند و مانع دموکراتیکی 

لکن خود این اصناف پیشهوران نیز به نوبت خویش مبدل به یک آریستوکراسی . اصناف متنفذ بازرگانان ایجاد کردند

به این معنی که استادي را انحصاري فرزندان استادکارها کردند و به نوچه استادان به قدر کافی  ;کارگري شدند

سبب شورشهاي پی درپی نوچه استادان و در نتیجه باعث ضعف همین امر در خالل قرن چهاردهم  ;دستمزد ندادند

اصناف شد، و باالخره موانع و محدودیتهایی را که براي ورود به جرگه یا شهرهاي ایشان وجود داشت سخت تر و 

در یک عصر صنعتی که مشکالت حمل و نقل بیشتر بازار را به خریداران محلی محدود میکرد و . شدیدتر کردند

مایه هنوز آن قدر زیاد و متحرك نبود که وسیلهاي براي ایجاد موسسات تولیدي بزرگ و گسترده شود، این تراکم سر

هاي هنگفت پدیدار شدند، نظارت اصناف اعم از بازرگانان و  هنگامی که سرمایه. اصناف سازمانهایی بسیار مفید بودند

انقالب . ین سازمانها در تعیین شرایط کار نیز سلب شدپیشهوران بر بازار از بین رفت، و لهذا از آن پس اختیارات ا

صنعتی، در انگلستان، با تحول کند اقتصادي، اصناف را از میان برد، و انقالب فرانسه ناگهان آنها را منحل کرد، زیرا 

اصناف را مخل آزادي و حیثیت کارگر دانست، همان آزادي و حیثیتی که همین اصناف چند صباح درخشانی به 

. یت و اعتالي آن قیام کرده بودندحما

VI  -  کمونها  

انقالب اقتصادي قرون دوازدهم و سیزدهم، مانند انقالبهاي قرون هجدهم و بیستم، موجد بروز انقالبی در جامعه و 

طبقات جدیدي صاحب قدرت اقتصادي و سیاسی شدند و به شهر قرون وسطایی آن استقالل مردانه و . حکومت شد

موضوع اهمیت نسبی عامل وراثت، در مقابل عامل . خشیدند که حاصل آن پیدایش رنسانس بودجنگجویانهاي ب

سوالی که پیش میآید این . محیط، مسئلهاي است که در مورد شهرها و همچنین اصناف ممالک اروپایی صدق میکند
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ي بودند که رود تحول است که آیا شهرها اخالف موروثی همان تشکیالت بدوي روم قدیم بودند، یا رسوبات جدید

اقتصادي به جا گذاشت بسیاري از شهرهاي رومی، در خالل قرونی مملو از هرج و مرج و فقر و تباهی، سابقه تاریخی 

اما فقط در معدودي از این شهرهاي واقع در ایتالیا و نواحی جنوب شرقی فرانسه بنیادهاي  ;خود را حفظ کردند

در شمال سلسله جبال آلپ، . از دستبرد زمانه محفوظ ماند - ي حقوق رومی و در شهرهاي معدودتر - کهنسال رومی 

و تا حدودي رسوم سیاسی قبایل یا دهات آلمانی در حکومتهاي محلی  ;حقوق اقوام بربري جانشین میراث روم شد

نظر عمال  اکثر شهرهاي وراي آلپ در قلمرو ملوك فئودال قرار داشتند و به میل آنها، و زیر. باستانی نفوذ کرد

در نظر فاتحان توتونی، بنیادهاي شهري چیزي نامانوس، و بنیادهاي فئودال تشکیالتی . منتخب ایشان، اداره میشدند

در خارج ایتالیا، شهر قرون وسطایی بر اثر پیدایش اختیارات طبقات و مراکز جدید بازرگانی رو به . طبیعی بودند

ها، یا در کنار رودها، یا بر سر  ر را در بلندیهایی واقع در محل تقاطع جادهدر دوران فئودالیته معموال شه. ترقی نهاد

در حول و حوش دیوارهاي دژ فئودال یا دیرهاي مستحکم، کم کم تجارت و صناعت . مرزها احداث میکردند

ر هنگامی که تهاجمات اقوام نورس و مجا. مختصري نضج میگرفت که اختصاص به شهرنشینان یا مردم محل داشت

که روزي  -فرو نشست، این فعالیت بیرون شهري توسعه یافت، بر تعداد دکانها افزوده شد، و بازرگانان و صنعتگران 

لکن هنگام جنگ بار دیگر دوران ناامنی تجدید میشد، . در شهر سکونت اختیار کردند -مردمی خانه به دوش بودند 

احداث دیواري ثانوي، که محیط آن به مراتب وسیعتر از  به همین سبب، مردمی که بیرون شهر ساکن شده بودند به

این شهر . خندق عهد فئودالیته بود، اقدام کردند تا دکانها و جان و مال خود را از دستبرد یغماگران محفوظ دارند

آن، توسعه یافته هنوز بخشی از حوزه قلمرو اسقف یا خاوند فئودال محسوب میشد، اما در این تاریخ نفوس دم افزون 

که اکثر مردمان سوداگر و غیر مذهبی بودند، مدام از شر قیود و باجهاي فئودال آزرده خاطر میشدند و در طلب 

از میان سنن سیاسی کهنه و نیازمندیهاي اداري نو، مجلسی مرکب از افراد . کسب آزادي شهري مشغول توطئه بودند

یا دستگاه سیاسی در امور )) کمون((ظارت و دخالت این ن ;شهرنشین و هیئتی مشتمل بر ماموران شهر به وجود آمد

نزدیک به پایان قرن یازدهم رهبران بازرگانان از سروران فئودال تقاضاي منشورهایی براي . شهر بتدریج بیشتر شد

این جماعت، با زیرکی مخصوص به خود، ملوك مختلف را به جان هم . تسجیل آزادي شهرهاي خویش کردند

مردمان . د را با اسقف، شهسوار را با خاوند، و شخص سلطان را به مجادله با تمامی آنها وا داشتندخاون ;انداختند

شهري براي تحصیل آزادي شهري به تدابیر مختلفی دست زدند، مثال طی تشریفات خاصی سوگند یاد کردند که از 

شور، مبلغ مقطوعی به ساالر یا شخص پرداخت خراجها یا باجهاي خاوند و اسقفان امتناع ورزند، در مقابل اخذ من

هر جا شهر در قلمرو یک سلطان بود، . ملک پرداختند، یا متعهد شدند که مادامالعمر مستمري معینی به وي بپردازند

گاهی شهریان بدون . با دادن مبالغی به عنوان پیشکش یا براثر خدمت در جنگ وي، به چنین حقی نایل آمدند

شهر تور قبل از آنکه به استقالل نایل . عالم داشته و با انقالبی خونین به مبارزه برخاستندمجامله استقالل خود را ا

خاوندهاي بدهکار یا نیازمند، به ویژه آنهایی که مشغول تدارك براي رفتن به جنگ صلیبی . آید، دوازده بار جنگید

به این نحو بود که بسیاري از شهرهاي . دبودند، به شهرهایی که در تیول آنها بود منشورهاي خود مختاري میفروختن

برخی از خاوندها، و بیشتر از همه جا در فالندر، به . انگلستان منشور استقالل خود را از ریچارد اول به دست آوردند

روساي دیرها و اسقفان . شهرهایی که توسعه آنها ممد عوایدشان میشد منشورهاي آزادي محدودي عطا میکردند

مقاومت ورزیدند، زیرا طبق سنت کلیسا هر کدام سوگند یاد کرده بودند که مرتکب هیچ گونه عملی بیش از دیگران 

به عالوه، این قبیل عواید به مصرف بسیاري از خدمات مذهبی آنها  ;براي تنزل و تخفیف عواید حوزه خویش نشوند

شدیدترین مبارزاتی بود که در تحصیل  از این رو، مبارزه میان شهرها و صاحبان روحانی آنها طویلترین و. میرسید

شاهان اسپانیا با ایجاد کمونها روي موافقت نشان دادند، زیرا آزادي شهرها را بهترین وسیله . آزادي صورت گرفت
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به همین سبب، در اسپانیا منشورهاي شاهی فراوان و سخاوتمندانه . عقیم گذاردن توطئه طبقه اشراف شرور میدیدند

، 1073بورگوس در  ;به دریافت منشور آزادي خود از دست سلطان کاستیل نایل آمد 1020ال لئون در س. بودند

و اندکی بعد نوبت به شهرهاي کومپوستال، کادیث، . استقالل داخلی یافتند 1085، و تولد و در 1076ناخرا در 

حق عزل و نصب روحانیون روي  جنگهایی که میان امپراطوران آلمان و دستگاه پاپی بر سر. والنسیا، و بارسلون رسید

و همچنین کشمکشهاي دیگري که میان حکومت و کلیسا روي داد در آلمان به  - و قواي هر دو را تحلیل برد  -داد 

در ایتالیاي شمالی شهرها به قدري قدرت سیاسی پیدا کردند که . نفع فئودالیسم، و در ایتالیا به نفع شهرها تمام شد

همچنانکه نهرهاي حوزه آلپ به رودهاي عظیم لومباردي و . مروز، هرگز سابقه نداشته استتا آن موقع، یا تا به ا

بازرگانی  -ها بودند  و این دو رود وسیله حمل و نقل کاالهاي بازرگانی و مایه حاصلخیزي جلگه -توسکان میپیوست 

قی کردند و در آنجا یک کشورهاي اروپایی ماوراي آلپ و آسیاي باختري در ایتالیاي شمالی نیز با هم تال

تجاري به وجود آوردند که ثروتش شهرهاي کهن را تعمیر کرد، شهرهایی نو پی افکند، مشوق ادبیات و )) بورژوازي((

اشراف از کاخهاي خود در دل روستا علیه نهضت . هنر شد، و با تفاخر تمام زنجیرهاي فئودالیسم را از هم گسست

چون تسلیم شدند، در شهر سکونت  ;مبادرت جستند که امید پیروزي در آن نبودآزادیطلبانه شهرنشینها به جنگی 

اسقفان، که چندین قرن متمادي حکام حقیقی و الیق شهرهاي . گزیدند و نسبت به کمون سوگند وفاداري یاد کردند

ت شهري سر تسلیم فرود لومبارد بودند و مدتها فرمان پاپ را نادیده میانگاشتند، به یاري همان پاپها، در برابر حکوم

شهر پیزا، در  1084نظایر آنها در  ;، به نام کنسولهایی بر میخوریم که در لوکا حکومت میکردند1080در . آوردند

. شهر فلورانس را اداره میکردند 1138شهر پاویا، و در سال  1105شهر جنووا، در  1099شهر آرتتسو، در  1098

دهم همچنان حق حاکمیت رسمی امپراطوري را قبول داشتند و هنگام افشاي شهرهاي ایتالیاي شمالی تا قرن پانز

شهر با کلیه  -اسناد دولتی خویش نام امپراطوري را ذکر میکردند، اما واقعا و عمال آزاد بودند و رژیم کهنسال کشور 

عمل براي شهرها در فرانسه تحصیل استقالل و آزادي . هرج و مرج و انگیزهاي که همراه داشت دوباره احیا شد

اسقفانی که ) 1139(، و رنس )1076(، کامبره )1069(در لومان . متضمن کشمکشهایی طوالنی و اکثرا خونین بود

زمام امور را به کف داشتند، با اسلحه تکفیر یا زور، موفق به پایمال کردن کمونهایی شدند که اهالی شهرها ایجاد 

، بووه 1080سن کانتن در ). 1108(طیب خاطر منشوري به شهر عطا کرد لکن در نوایون اسقف محل به . کرده بودند

غیبت  1115در الن اهالی شهر در سال . به استقالل نایل آمدند 1113، و آمین در 1100، مارسی در 1099در 

هنگامی که اسقف مراجعت کرد، به زور رشوه . اسقف فاسد خویش را غنیمت شمرده، به تاسیس کمونی اقدام کردند

یک سال بعد وي سلطان فرانسه، لویی ششم، ملقب به لوگرو . او را قسم دادند که از حکومت شهر حمایت کند

تفصیلی که گیبر دو نوژان راهب درباره این واقعه نگاشته است نمونهاي از شدت . ، را ترغیب به انحالل آن کرد)فربه(

: انقالب مردم شهر است 

جماعت بسیار !)) ... کمون: ((افراد فریاد میزدند ;تمامی شهر صداي بلوایی بلند شددر ... در روز پنجم هفته عید فصح

اشراف از همه سو به . ... از مردم شهر با شمشیرهاي آخته، تبرزین، کمان، تبر، چماق و نیزه وارد حیاط اسقف شدند

وي خودش را در . ... دم برخاستوي، به کمک برخی از یاران با قلوه سنگ و تیر به جنگ مر. ... مدد اسقف شتافتند

و با عجز و الحاح به آنها التماس نمود و قول داد که دیگر اسقف آنها نباشد، ثروتی بیکران به . ... بشکهاي پنهان کرد

در آن هنگام که آنها با سنگدلی وي را به باد ریشخند گرفته بودند، . آنها تفویض کند، و آن سرزمین را ترك گوید

رنار تبرزین خود را باال برد و با کمال قساوت مغز آن مرد مقدس و در عین حال گناهکار را متالشی شخصی به نام ب

بر اثر ضربه . وي از میان دستهاي افرادي که او را نگاه داشته بودند فرو افتاد پیش از آنکه به زمین بخورد ;کرد
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اکنون که اسقف بیجان بر زمین . رده بوددیگري که به زیر کاسه چشمان و روي بینی اصابت کرده بود، جان سپ

تیبو که انگشتري بر . افتاده بود، مردم ساق پاهایش را قطع کردند و بسیاري جراحات دیگر بر بدنش وارد آوردند

  . انگشت اسقف دیده و نتوانسته بود آن را بیرون آورد، انگشت وي را قطع کرد

ماگران، که درصدد بودند با یک تیر دو نشان بزنند، شروع به یغ. کلیساي جامع به آتش کشیده و با خاك یکسان شد

لشکري که از جانب سلطان اعزام شده بود بر شهر شبیخون زد و به یاري . تاراج و سوزانیدن کاخهاي اشراف کردند

داده چهارده سال بعد بار دیگر اجازه تشکیل آن . اعیان و روحانیون به قتل عام مردم کمر بست، و کمون پایمال شد

شد، و اهالی شهر از شوق دینداري آستین باال زدند و به تعمیر کلیساي جامعی که خود آنها و یا پدرانشان ویران 

  . کرده بودند پرداختند

. آرنو، صدر دیر، را به قتل رسانیدند و کمونی تاسیس کردند) 1106(اهالی شهر وزله . این تالش یک قرن ادامه یافت

منشوري به سانس تفویض،  1146لویی هفتم در . قیام کردند، لکن سعی آنها بیحاصل ماند 1137اهالی اورلئان در 

  . اما سه سال بعد، به تقاضاي صدر دیري که در حوزه قلمرو آن شهر قرار داشت، آن را نسخ کرد

اسقف تورنه مدت . مردم شهر صدر دیر و برادرزاده وي را به قتل رسانیدند، لکن نتوانستند کمون را از نو دایر کنند

پاپ کلیه اهالی شهر تورنه را . براي انحالل کمون شهر مزبور با مردم مشغول جنگ بود) 1196- 1190(شش سال 

هاي کشیشان اعظم کلیساي جامع شهر را غارت  مردم روان خانه 1194روز یکشنبه عید فصح سال . تکفیر کرد

اهالی رنس،  1235در . ه شهر مزبور مصونیت داده شد، با صدور فرمان مخصوصی از طرف پاپ، ب1207در . کردند

سنگهایی را که براي ساختمان مجدد کلیساي جامع به شهر آورده شده بود ضبط کردند تا در شورش خود علیه 

اسقف اعظم رنس به اتفاق کشیشان خویش فرار اختیار کرد و . عالیترین مقامات روحانی گل از آن استفاده کنند

تا . تا آنکه دو سال بعد لویی هفتم، پادشاه فرانسه، بنا به تقاضاي پاپ، کمون رنس را منحل کرد ;دیگر باز نگشت

اما در شمال فرانسه، اکثر شهرها . وقوع انقالب کبیر، بسیاري از شهرهاي فرانسه به احراز آزادي خویش توفیق نیافتند

فتند و بر اثر انگیزه آزادي پا به مشعشعترین ادوار از قیود دوران فئودالیسم رهایی یا 1200و  1080در خالل سالهاي 

. ساختن کلیساهاي جامع گوتیک در پرتو همت کمونها عملی شد. خویش نهادند

در انگلستان پادشاهان با اعطاي منشورهایی که استقالل داخلی محدود به شهرها میبخشید، از حمایت آنها در برابر 

هنري دوم با صدور فرامین مشابهی . تح چنین منشوري به شهر لندن اعطا کردویلیام فا. طبقه اشراف برخوردار شدند

، کمبریج حق آزادي در 1201در . به لینکن، دارم، کارالیل، بریستول، آکسفرد، سالزبري، و ساوثمتن آزادي بخشید

حکومت میکردند  در فالندر کنتهایی که بر مملکت. امور داخلی خویش را از جان، پادشاه انگلستان، خریداري کرد

امتیازات معتنابهی به شهرهاي گان، بروژ، دوئه، تورنه، لیل، و غیره عطا کردند، اما با کلیه مجاهدات مردم براي 

لیدن، هارلم، روتردام، دوردرخت، دلفت، و سایر شهرهاي هلند در قرن . تحصیل استقالل شهري کامل مخالفت شد

و . در آلمان تحصیل آزادي مدت مدیدي به طول انجامید. ایل آمدندسیزدهم به دریافت منشور استقالل داخلی ن

اسقفان، که چندین قرن شهرها را بر سبیل تیول شخص امپراطور اداره میکردند، سرانجام به . اغلب صلحجویانه بود

ات و وضع کولونی، تریر، مس، ماینتس، شپایر، استراسبورگ، و ورمس استقالل دادند و سایر شهرها را در انتخاب قض

  . قوانین خویش آزاد گذاشتند
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اگرچه تا این تاریخ شهرها کامال مستقل . تا پایان قرن دوازدهم انقالب جوامع در اروپاي باختري قرین توفیق شده بود

نشده بودند، اما قیود اربابان فئودال در هم گسیخته شده بود، باجهاي دوران فئودالیسم بکلی منسوخ شده یا کاهش 

شهرهاي فالندري تاسیس دیرهاي جدید و . د، و اختیارات مقامات روحانی را بشدت محدود کرده بودندیافته بو

هاي کلیسایی را که حق محاکمه کشیشان را  بخشیدن اراضی به کلیسا را ممنوع کردند، حدود اختیارات دادگاه

  . دداشتند محدود ساختند، و با نظارت کشیشان بر دبستانهاي مملکت مخالف ورزیدن

تقریبا در کلیه کمونها اصناف بازرگانان را . اکنون بورژوازي تجاري بر حیات اقتصادي و اداره شهرها مسلط بود

معموال این دو . در بعضی موارد کمون و صنف بازرگانان تشکیالتی همانند بودند. سازمانهایی خودمختار میشناختند

شهردار لندن را . ن بندرت با منافع اصناف مخالفت میورزیداما کمو. سازمانهایی مشخص و جداگانه محسوب میشدند

اکنون نخستین بار بعد از هزار سال دوباره تملک پول قدرتی عظیمتر از تملک زمین . اصناف شهر انتخاب میکردند

ه این بورژوازي تجاري ب. یک توانگرساالري یا حکومتی از ثروتمندان در برابر اشراف و روحانیون قد علم کرد ;شد

در اکثر شهرها دست . مراتب بیشتر از اعصار کهن ثروت، نیرو، و کاردانی خویش را در گرو برتري سیاسی گذاشت

بر کارگر یدي و زارع ستم روا داشت، منافع بازرگانی را انحصاري . مردم بیبضاعت را از مجالس و مناصب کوتاه کرد

واید به دست آمده را صرف خصومتهاي داخلی یا خود کرد، بر جامعه مالیاتهاي گزاف بست، و قسمت اعظم ع

همچنین در صدد پایمال کردن انجمنهاي . جنگهاي خارجی کرد تا بازارها را قبضه و رقباي خود را نابود کند

هدف اصلی وي از تعیین . صنعتگران برآمد و، با مقرر داشتن مجازات تبعید یا مرگ، حق اعتصاب را از آنان سلب کرد

درست همان طور که در . زدها چیزي جز جلب نفع شخصی و ضرر فاحش براي طبقه کارگر نبودقیمتها و دستم

. انقالب کبیر فرانسه اتفاق افتاد، شکست اعیان فئودال فتحی بود بیشتر براي طبقه بازرگانان

از جانب برج به مجردي که صداي ناقوس . با تمام این اوصاف، کمونها نمونه باشکوهی از اثبات آزادي بشري بودند

. شهر بلند میشد، اهالی شهر همگی به تاالر اجتماع رو میآوردند و صاحبمنصبان شهري خویش را انتخاب میکردند

شهرها مامورین انتظامی جامعه خود را خود تعیین میکردند و با کمال شجاعت در مقام دفاع از خود بر میآمدند، 

و آن قدر با یکدیگر جنگیدند تا قواي آنها ) 1176(مان را شکست داده چنانکه در لنیانو سربازان ورزیده امپراطور آل

هرچند که شوراهاي اداري شهرها بزودي عضویت خود را به اشراف ساالري بازرگانان محدود . متقابال تحلیل رفت

به عرصه کردند، این نوع مجالس اولین حکومت منتخب مردم بود که از دوران فرمانروایی تیبریوس به این طرف پا 

 - تکامل دموکراسی عهد نوین را بیشتر باید مدیون این قبیل تشکیالت شهري دانست تا ماگناکارتا. وجود مینهاد

مقررات قضایی جدیدي، مانند بازجویی مشروع از شهود، جانشین پارهاي از . اولین فرمان مشروطیت انگلستان

ات برائت متهمان به اتکاي سوگند دیگران، موکول کردن مانند اثب -هاي دیرپاي حقوق فئودالی یا قبیلهاي  نشانه

دادن جریمه نقدي به جاي تحمیل مجازات، یا به عبارت دیگر . شد - بیگناهی به نتیجه نبردهاي تن به تن و اوردالی

هاي جسمانی، زندان، و پرداخت  خونبها، منسوخ شد و به جاي آن در هر مورد، به نسبت شدت یا ضعف جرم، تنبیه

  . ه رواج گرفتجریم

عقود جانشین بیعتها و شرایط حقوقی فئودالی شد، و بر اثر  ;تاخیرهایی که با مرافعات حقوقی توام بود کاهش یافت

  . پیدایش یک رشته قوانین جدید بازرگانی، نظم نوینی در زندگی اروپایی به وجود آمد

www.IrPDF.com



٢٣١۵

کمون . که زیر نظر حکومت اداره شود درآمددموکراسی جدید، بدون اتالف وقت به صورت اقتصاد شبه سوسیالیستی 

یا سازمان سیاسی شهر براي خود سکه ضرب کرد، نظارت و اجراي کارهاي عمومی را به عهده گرفت، جاده و پل و 

آبراهه ساخت، برخی از خیابانهاي شهر را سنگفرش کرد، تامین آذوقه را سازمان داد، سلفخري و احتکار را ممنوع 

و به آزمایش اوزان و  ;بازارهاي مکاره وسیله تماس مستقیم میان فروشنده و خریدار را فراهم آورد در بازارها و. کرد

مقادیر، نظارت بر کاالها، مجازات متقلبان، بازرسی واردات و صادرات ذخیره غله براي سالهاي قحطی، فروش غله به 

هنگامی که کمون میدید که . اساسی پرداختقیمت عادله در مواقع ضروري، و باالخره تعدیل قیمت آبجو و اغذیه 

قیمت جنسی نازلتر از آنچه باید تعیین شده است، به طوري که سازندگان از تهیه آن کاالهاي بخصوص دلسرد 

لکن  ;میشوند، بهاي عمده فروشی برخی از کاالها را به حال خود وا میگذاشت تا، بر اثر رقابت، به تراز مطلوب برسد

یعنی دو - ي مخصوصی تاسیس کرده بود که کار آنها این بود که مدام بهاي خردهفروشی نان و آبجو محاکم یا دیوانها

. را با قیمت گندم و جو متناسب سازند - فقره از ضروریات زندگی 

نظر این سازمانهاي . هاي از قیمتهاي عادالنه اجناس را منتشر میکرد کمون، به طور مرتب، هر چند وقت یکبار، سیاه

داشته باشد مرکب از مجموع بهاي مواد اولیه به اضافه دستمزد )) قیمت مناسبی((آن بود که هر کاالیی باید شهر 

برخی از . فرضیه مزبور موضوع عرضه و تقاضا و همچنین ترقی و تنزل ارزش پول رایج را نادیده میگرفت. کارگر

بعضی دیگر مانند نورنبرگ خودشان آبجو . تندکمونها مثل کمون بال یا جنووا انحصار تجارت نمک را در دست داش

هایی از جانب سازمان شهر، جلو ورود  با تعیین تعرفه. میساختند، یا غالت را در سیلوهاي شهري انبار میکردند

در بعضی موارد مقرر شده بود که سوداگران سیار قبل از عبور از شهر، کاالهاي خود را . کاالهاي خارجی گرفته میشد

درست مثل عهد خود ما، اکثر عناصر متمرد، به حیله، مفري براي نقض این قبیل قوانین . روش بگذارندبه معرض ف

  . فراوان بود)) بازار سیاه((پیدا میکردند، و 

لکن . بسیاري از این محدودیتها متضمن ضرر بود تا منفعت، و به همین سبب نیز اجراي آنها بزودي موقوف شد

رون وسطایی شاهد پرافتخاري بر کاردانی و شجاعت بازرگانانی بود که این قبیل سازمانها رویهمرفته، کار کمونهاي ق

در دوران تصدي این کمونها، در قرون دوازدهم و سیزدهم، اروپا به چنان رفاهی نایل آمد که از . را اداره میکردند

ماریهاي فراگیر و قحطیها و جنگها، علی رغم بی. هنگام واژگون شدن بساط امپراطوري روم به این طرف سابقه نداشت

جمعیت . نفوس اروپا در سایه ایجاد کمونها چنان تکثیر یافت که نظیرش از هزار سال قبل از آن هرگز دیده نشده بود

اروپا، که در قرن دوم میالدي کم کم رو به کاهش نهاده و در قرن نهم احتماال به کمترین میزان خود رسیده بود، از 

در ناحیه میان . ، با احیاي مجدد بازرگانی و صنعت، دوباره رو به افزایش نهاد)1349(ا بروز مرگ سیاه قرن یازدهم ت

دو رود موزل و رن، این جمعیت به احتمالی کلی ده برابر شد، و در فرانسه احتماال بالغ بر بیست میلیون نفر شد، که 

ب اقتصادي متضمن مهاجرت از روستا به سوي شهر انقال. این رقم کمتر از جمعیت آن کشور در قرن هجدهم نبود

قسطنطنیه با هشتصد هزار سکنه و . بود، و این مهاجرت، تقریبا نظیر آنچه در اعصار اخیر مشهود است، مشخص بود

 1100قرطبه و پالرمو هر کدام با نیم میلیون نفوس مدتها از شهرهاي پر جمعیت اروپا به شمار میرفتند، لکن قبل از 

جمعیت پاریس به  1200تا سال . هاي آلپ بیش از سه هزار نفر نفوس داشتند دودي از شهرهاي واقع در کوهفقط مع

تا سال . حدود یکصد هزار نفر، و سکنه دوئه، لیل، ایپر، گان، و بروژ هر کدام تقریبا به پنجاه هزار نفر رسیده بود

، لوبک، نورنبرگ، و کولونی 30000و مودنا ، سینا 100000، ونیز، میالن، و فلورانس 150000پاریس  1300

البته کلیه این ارقام . جمعیت داشتند 10000، و فرانکفورت، بال، هامبورگ، ناریچ، و یورك هرکدام 20000

. تخمینهایی تقریبی هستند که صد در صد مناط اعتبار نیستند
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ت دیگر، جمعیت شهرها از آن رو به عبار. فزونی جمعیت، هم یک نتیجه تحول اقتصادي بود و هم یک علت آن

افزایش گرفت که تامین جانی و مالی افراد زیادتر، طرز استفاده از منابع طبیعی در صنعت کاملتر، و دایره گردش 

از طرف دیگر این امر بازار رو به گسترشی را در  ;خواربار و کاالها، به برکت افزایش ثروت و دادوستد، وسیعتر شد

تفاخر رقابت آمیز کمونها ثروت شهرها را به . نعت، ادبیات، درام، موسیقی، و هنر گذاشتاختیار بازرگانی و ص

تمدن به دنبال . ها بدل کرد ها، مدارس، و دانشگاه کلیساهاي جامع، تاالرهاي شهرداري، برجهاي ناقوس، فواره

اسپانیا را درنوردیدند، از سلسله جبال  اسالم و دنیاي بیزانس خطه ایتالیا و ;بازرگانی، از دریاها و کوهستانها گذر کرد

از قرون تیرگی هیچ چیز جز خاطرهاي به جا نماند، . آلپ گذشتند، و پا به آلمان، فرانسه، فالندر، و بریتانیا گذاشتند

  . و اروپا قوت شباب از نو گرفت

شهري غایت مطلوب آدمی از آنچه درباره شهر قرون وسطایی گفتیم نباید این توهم به خواننده دست دهد که چنین 

شهر قرون وسطایی، با قلعهاي که بر فراز تپه داشت و دیوارهاي مستحکمی به ) در نظر انسان عهد جدید(البته . بود

هایی مسقف به کاه و پیزر یا سفال، و با ردیف دکانهایی که در اطراف  ها و خانه دور آن احداث کرده بودند، با کلبه

  . ان عمومی قرار داشتند، منظري بس بدیع به وجود میآوردکلیساي جامع، ارگ، یا مید

بسیار مطلوب براي مدافعه و گریختن از شر (هایی بودند باریک و صعبالعبور  لکن معابر این قبیل شهرها بیشتر کوچه

هدي که تقوتق سم ستوران و گفتگو و صداي کفشهاي چوبی عابران فضاي آن را پر میکرد و ماالمال از تفنن ع) گرما

در حول و حوش بسیاري . بود که در آن هیچ ماشینی از زحمت عضالت نمیکاست و اعصاب آدمی را فرسوده نمیکرد

شهر لندن درباره چراي خوك . از منازل شهري باغچه، مرغدانی، آغل خوك، چراگاه گاو، و تلهاي تپاله قرار داشت

ك را پرورش دهد باید آن حیوان را در خانه خود هر کس خو((سختگیر بود، و به همین سبب مقرر داشته بود که 

هرچند گاه یک بار، بر اثر بارانهاي . هایی از زباله میچریدند در دیگر شهرها، خوکها بالمانع در میان توده)). نگاه دارد

شدید، رودخانه طغیان میکرد و سیل مزارع و شهرها را فرامیگرفت، به طوري که افراد براي رسیدن به کاخ 

. بعد از آنکه باران بند میآمد، تا چندین روز معابر پر از گل و الي بودند. ینستر مجبور بودند سوار بر قایق شوندوستم

در آن ایام مردها چکمه به پا میکردند و بانوان مشخص را با کالسکه یا تخت روان حرکت میدادند، و هر وقت که این 

در قرن . یدند، راکب و مرکب هر دو بسختی تکان میخوردندقبیل وسایل به سر چاله یا حفرهاي در معبر میرس

سیزدهم خیابانهاي عمده برخی از شهرها را با قلوه سنگ میپوشانیدند، لکن در اکثر شهرها معابر سنگفرش نبودند و 

ین ها معموال چن کلبه ;دیرها و دژها مجهز به وسایل مخصوص فاضالب بودند. براي پاها و بینی عابران خطر داشتند

در برخی از اماکن، میدانهایی وجود داشت پوشیده از علف یا شن، با تلمبهاي مخصوص آب . تسهیالتی نداشتند

ها، در شمال رشته  خانه. آشامیدنی مردم، و الوکی پر آب براي رفع عطش چهارپایانی که از آن محل عبور میکردند

قط منازل ثروتمندترین اشراف و بازرگانان از آجر یا ف ;هاي آلپ، تقریبا به تمامی از چوب ساخته شده بودند کوه

روان، بووه،  1188در . آتشسوزي فراوان بروز میکرد، و اکثر بیمانع در سراسر یک شهر زبانه میکشید. سنگ بودند

، روان 1225و  1200در خالل سالهاي . آراس، تروا، پروون، پواتیه، و مواساك همگی بر اثر آتشسوزي ویران شدند

طریقه آتشنشانی . به کار بردن سفال در ساختمان سقف فقط در قرن چهاردهم معمول شد. ار به آتش سوختشش ب

. استمداد از سطل آب بود، یعنی عملی شجاعانه و در عین حال ناموثر

ک هاي درازي که منتهی به ی قاعدتا مراقبانی را به کار دیدهبانی میگماشتند تا در صورت بروز آتشسوزي، با میله

  . قالب میشد، سقف خانهاي را که آتش گرفته بود پایین بکشند و مانع از سرایت آتش به دیگر ساختمانها شوند
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از آنجا که همگی افراد براي ایمنی نزدیک به قلعه شهر زندگی میکردند، ابنیه شهر طبقات متعددي پیدا کردند که 

در این . بدیع اما وحشتناکی بر باالي معابر قرار داشتندهاي فوقانی به طرز  بعضی اوقات به شش تا میرسید و طبقه

که چون عمومیت داشت، تقریبا  - علیرغم این مشکالت . ایام شهرها با صدور فرامینی ارتفاع ابنیه را محدود میکردند

و بازارها پر از ازدحام، گفتگ. زندگی در شهر قرون وسطایی میتوانست جالب باشد -هیچکس آن را احساس نمیکرد 

  . فراوان، و لباسها و کاالها رنگارنگ بودند

هاي هنر دست خویش را در  فروشندگان دورهگرد به بانگ بلند کاالهاي خود را اعالن میکردند، و صنعتگران نمونه

مانند )) تعزیه((گاه میشد که در میدان شهر بازیگران مشغول اجراي نمایشی . معرض انظار بر روي هم میانباشتند

دار و دستهاي مذهبی در معابر به حرکت درآیند، و همراه آن بازرگانان مغرور و کارگران قوي هیکلی رژه  باشند، یا

گاه میشد که . هایی پر زرق و برق، لباسهایی باشکوه، و آوازهایی مهیج عابران را سرگرم سازند روند و با گردونه

تابی خم شده پایین را نظاره کند، و یا آواي ناقوس مشغول ساختن کلیساي باشکوهی باشند، لعبت زیبایی از فراز مه

هنگام غروب آفتاب ناقوس دیگري . اهالی شهر را به حضور در تاالر اجتماعی شهرداري یا برداشتن اسلحه دعوت کند

به صدا در میآمد که نشانه پایان عبور و مرور بود و مردم را در بازگشت به سوي خانه به شتاب وا میداشت، زیرا در 

ها میسوخت و چراغی که اینجا و آنجا در جلو  معابر هیچگونه چراغی وجود نداشت مگر شمعهایی که در پنجره خانه

در آن ایام ماموران انتظامی معدود بودند، و هنگام شب گزمه یا مامور شبگرد به دنبال خدام . زیارتگاهی سوسو میزد

شهریان عاقل همان اول شب به بستر . کت میکردمسلح خویش، که مشعل یا فانوسهایی در دست داشتند، حر

و میدانستند که چون  ;از یکنواختی شبهاي درازي که فاقد هر گونه انگیزه عقالنی بود احتراز میجستند ;میرفتند

پگاه روز بعد فرا رسد، دوباره خروسان سحر آواز بر خواهند داشت و بار دیگر یک رشته کارهاي پیدرپی باید صورت 

. گیرد

VII - انقالب کشاورزي   

توسعه صنعت و بازرگانی، گسترش اقتصادي که اساس آن پول بود، و تقاضاي روزافزون براي کارگر در شهرها رژیم 

شهرداریها، که شایق به پیدا کردن کارگران جدید بودند، اعالم داشتند که . کشاورزي را دستخوش تحول ساخت

نکه شخص دیگري او را به عنوان سرف بشناسد یا تحت اختیار خود روز در شهري مقیم باشد بی آ 366هرکس مدت 

درآورد، چنین آدمی خود به خود آزادمرد شناخته میشود، و میتواند، به اتکاي قوانین و قدرت کمون، از هرگونه 

 فلورانس از جمیع برزگرانی که در قرا و قصبات اطراف شهر زندگی میکردند دعوت 1106در . تعرضی مصون بماند

بولونیا و سایر شهرها مبالغی به خاوندهاي فئودال . کرد که به شهر آیند و بر سبیل آزاد مردان مقیم شوند

عده کثیري از سرفها به نواحی باختري الب . میپرداختند تا به سرفهاي خود اجازه اقامت در شهرها را تفویض کنند

ی جدید مشغول و خود به خود جزو آزاد مردان گریختند، یا از آنها دعوت شد که در آن صفحات به کشت اراض

  . محسوب شوند

آنهایی که در روستاي خاوندي باقی ماندند نسبت به عوارض و باجهایی که با گذشت ایامی متمادي تصویب شده بود 

تلف به عناوین مخ(بسیاري از سرفها، در مقام رقابت با اصناف شهري، انجمنهایی روستایی . بناي مخالفت را گذاشتند

تشکیل دادند و به قید ) انجمنهاي مذهبی خیرات و مبرات و انجمنهاي فتنه و دسیسه بر ضد دولت و پادشاه: از قبیل

همین جماعت . سوگند خود را مکلف ساختند که همگی در خودداري از پرداخت باجهاي فئودالی با هم متحد باشند
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دژهاي . ات ایشان بود، به سرقت بردند یا منهدم کردندمنشورهاي متعلق به خاوندان را، که سند بردگی یا تعهد

خاوندهاي خیرهسر را به آتش سوزاندند، و تهدید کردند که اگر تقاضاهاي آنها مورد اجابت قرار نگیرد، قلمرو اربابی 

، سرفهاي سن میشل دو بووه اعالم داشتند که از آن پس هر زنی را که مایل 1100در . را به تمامی ترك گویند

. اشند به عقد ازدواج خود در خواهند آورد و دختران خود را به میل خویش و بدون اجازه دیگري شوهر خواهند دادب

سرفهاي سنت آرنول دوکرپی از پرداخت مالیات بر ارث متوفا یا دادن جریمهاي براي شوهر دادن دختران  1102در 

دوازده شهر  - در ده . محل بود، خودداري ورزیدند خویش به مردانی خارج از قلمرو رئیس دیر، که در حکم خاوند

براي خاوندان فئودال جلب منفعت از دسترنج . مختلف، از فالندر گرفته تا اسپانیا، شورشهاي همانندي بروز کرد

سرفها روزبهروز دشوارتر شد، و مقاومت روزافزون سرفها در هر مرحله مستلزم نظارتی بر اعمال ایشان بود که براي 

مصنوعات دکانهایی که در روستاي خاوندي قرار داشتند در مقام قیاس با مصنوعات . ان گران تمام میشدخاوند

خاوند، به منظور نگاه داشتن . همانندي که در شهرها به دست کارگران آزاد تهیه میشد گرانتر و نامرغوبتر شد

، حاضر شد که در مقابل قبول وجوهی برزگران در روي زمین، و براي سودمند ساختن دسترنج آنها به نفع خویش

. نقد، از عوارض و بدهیهاي قدیمی فئودالی چشم بپوشد

وي به سرفهایی که قادر بودند از محل پسانداز خویش این قبیل وجوه را پرداخت کنند آزادي بخشید، بیش از پیش 

اشت، و کارگران آزاد را براي کار در اراضی مجاور ملک خویش را، در مقابل ماالالجاره نقدي، به کشاورزان آزاد واگذ

از قرن یازدهم تا قرن سیزدهم، در اروپاي باختري، سال به سال، به پیروي . دکانهاي واقع در ملک خویش اجیر کرد

مالکان فئودال، . هایی که اکثر جنسی بودند به صورت نقدي درآمدند از جهان اسالمی و بیزانس، بدهیها و ماالالجاره

اتی که بازرگانی پیش چشم آنها عرضه میداشت، مشتاق پیدا کردن پول براي خرید اشیاي مطلوب در طلب مصنوع

حکومتها . براي عزیمت به جنگهاي صلیبی، مالکان به پول نقد بیشتر احتیاج داشتند تا به خوراك و کاالها. بودند

وادث سر تسلیم فرود آورده، به عوض مالکان در برابر جریان ح. مالیاتهاي خود را نقدي مطالبه میکردند نه جنسی

عمل شاق کوچ کردن از کاخی به کاخی دیگر، براي مصرف کردن محصوالت، همه را در برابر مقداري پول نقد 

پایه این . گرایش به سوي اقتصادي که اساس آن مبادله پول بود براي مالکان فئودال گران تمام شد. فروختند

که به شخص مالك تعلق میگرفت رسوم ثابت و تغییر ناپذیر قرون وسطایی بود، و هایی  مبادالت پولی و ماالالجاره

بسیاري از آحاد . طبعا نمیتوانست به همان سرعتی که ارزش پول ترقی و تنزل میکرد رو به افزایش و کاهش نهد

به بورژوازي مترقی اشرافساالري ناگزیر بودند اراضی خود را بفروشند، و معموال در اکثر موارد شخص خریدار تعلق 

. کار به جایی رسیده بود که بعضی از اشراف هنگام مرگ، بدون زمین و یا بکلی تهیدست بودند 1250تا سال . داشت

، فرزندش 1315در اوایل قرن چهاردهم پادشاه فرانسه، فیلیپ لوبل، کلیه سرفهاي اراضی شاهی را آزاد کرد و، در 

بتدریج از قرن . ، تمامی سرفهاي مملکت را آزاد کنند))مقتضی و منصفانهتحت شرایط ((لویی دهم فرمان داد که 

دوازدهم تا قرن شانزدهم در کشورهاي مختلفی که در مغرب رود الب قرار داشتند، در ازمنه متفاوت، بنیاد سرفداري 

ه کشاورزان روستاي خاوندي فئودال بدل به چندین پارچه امالك کوچک شد و طبق. بدل به مالکیت کشاورزان شد

در قرن سیزدهم از نظر آزادي و مالکیت به چنان درجهاي ارتقا یافت که هیچکس نظیرش را در عرض هزار سال 

محاکم اربابی صالحیت رسیدگی به مرافعات کشاورزان را از کف داد، و اجتماع دهکده مامورانی را براي . ندیده بود

آزادي . حل بیعت نمیکردند، بلکه فقط مطیع پادشاه مملکت بودندرتق و فتق امور خویش برگزید که دیگر با خاوند م

بسیاري از خاوندهاي فئودال هنوز قانونا . صورت کمال به خود نگرفت 1789کشاورزان در اروپاي باختري تا سال 
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رگانی لکن مادام که باز ;خود را مدعی حقوقی قدیمی میدانستند و در قرن چهاردهم رسما درصدد اعاده آنها برآمدند

. و صنعت رو به توسعه بود، جلوگیري از گرایش به سوي کارگر متحرك و آزاد عملی بود غیر ممکن

ها، افزارها، و محصوالت کشاورزي تشریک مساعی  انگیزه جدید آزادي با توسعه عظیم بازار کشاورزي در بهبود راه

یی و بازرگانی اقتصاد روستایی را توسعه نفوس رو به گسترش شهرها، ازدیاد ثروت، و تسهیالت جدید دارا. کرد

هاي صنعتی مانند نیشکر، تخم بادیان،  صنایع جدید موجب پیدایش تقاضایی براي فرآورده. بخشید و غنی ساخت 

قرب جوار شهرهاي پرجمعیت گلهداري و تهیه لبنیات و . زیره، شاهدانه، بزرك، روغنهاي نباتی، و رنگها شد

هاي تیبر، آرنو، پو، گواذالکیویر، تاگوس، ابرو، رون، ژیروند،  ز هزاران تاکستان واقع در درها. سبزیجات را افزایش داد

ها، خشکی، و دریا براي تسلی خاطر رنجبران  گارون، لوار، سن، موزل، موز، رن، و دانوب، شراب از طریق رودخانه

حتی در انگلستان از قرن یازدهم تا . ان یافتاروپایی که در مزارع و دکانها و حسابداریها به کار اشتغال داشتند جری

براي تغذیه شهرهاي گرسنهاي که در آنجاها ایام روزه فراوان و گوشت گران . شانزدهم انداختن شراب رواج گرفت 

یارمث . بود، ناوگانهاي عظیمی عازم دریاهاي بالتیک و شمال شدند تا به صید شاهماهی و سایر انواع مشغول شوند

ا مدیون صید شاهماهی بود، سوداگران لوبک با قطعه قطعه کردن شاهماهی بر روي پیشخوانهاي خود زندگی خود ر

بر روي شاهماهی بنا ((به این دین اذعان میکردند، و هلندیهاي امین مقر بودند که شهر پرافتخار آمستردام را 

رموز را از اعراب در اسپانیا، سیسیل، و مسیحیان این . اصول فنی کشاورزي بتدریج رو به تکامل گذاشت )). نهادهاند

هاي بندیکتیان و سیسترسیان، و تکنیکهاي جدید ایتالیایی درباره کشاورزي،  مشرق زمین فرا گرفتند، و رهبانان فرقه

. هاي آلپ رواج دادند هاي کهنسال رومی، در کشورهاي شمال کوه گلهداري، و حفظ خاك زراعتی را، به انضمام شیوه

فئودالی که تکه تکه کردن اراضی کشاورزي، آیش دادن، و یک نوع زراعت اشتراکی بود، در سیستم  شیوه قدیمی

جدید متروك شد، و در مزارع جدید هر زارعی را به حال خود رها کردند تا به کمک قوه ابتکار و کاردانی خویش از 

هم هر مزرعه را براي کاشت به سه بخش در باتالقهاي زهکشی شده فالندر، کشاورزان قرن سیزد. زمین استفاده کند

تقسیم، و همه ساله از زمین استفاده میکردند، لکن، براي تقویت هر قطعه زمینی، سه سال یک بار یونجه یا بقوالت 

هایی از گاوهاي نیرومند مجهز به خیشهاي کاملتر، زمین را به مراتب عمیقتر از ادوار قبل  به کمک دسته. میکاشتند

فقط نواحی معدودي از فایده کود اطالع داشتند و بندرت  ;چوبی بود) م1300(اما اکثر خیشها هنوز . شخم میزدند

گلهداري به واسطه خشکسالیهاي دراز مدت دشوار بود، لکن در قرن سیزدهم . ته چرخهاي ارابه را با آهن میپوشاندند

. می از یک اقلیم به اقلیم دیگر صورت گرفتنخستین آزمایشها در پیوند اجناس مختلف دامها و کوچاندن نژادهاي دا

یک راس گاو معمولی در قرن سیزدهم خیلی کم شیر  ;در صنعت لبنیاتسازي چندان پیشرفتی حاصل نشده بود

در این سالها از یک راس گاو اصیل . (میداد، و کرهاي که در هفته از آن شیر به دست میآمد از نیم کیلو کمتر بود

در حالی که اربابان کشاورزان اروپا به جان یکدیگر افتاده بودند، خود .) کیلو کره میگیرند هفتهاي پنج تا پانزده

این نبرد شجاعانهتر و بی سروصداتر عبارت بود از مبارزه انسان با . برزگران دست اندر کار نبرد بزرگتري بودند

سدها گذشتند، اراضی پست شمال اروپا در خالل قرون یازدهم و سیزدهم امواج دریا سی و پنج بار از روي . طبیعت

را فراگرفتند، و در همان نواحی که روزي خشکی بود خلیجهایی به وجود آورد، و در عرض یک قرن یکصد هزار نفر را 

از قرن یازدهم تا قرن چهاردهم کشاورزان این نواحی به رهبري ملوك و روساي دیرهاي خود . در آب غرقه ساخت

را احداث کردند که در عقب آن هلندیها و )) دیوار زرین((اسکاندیناوي و آلمان وارد و قطعات بزرگ سنگ را از 

هزاران جریب زمین از شر امواج دریا نجات داده . بلژیکیها دو تا از متمدنترین کشورهاي تاریخ را به وجود آوردهاند

 1257تا  1179از . ها شده بودشد، و تا قرن سیزدهم این اراضی پست و کم ارتفاع مجهز به شبکهاي از کانال
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ایکر زمین  485,86ایتالیاییها کانال بزرگ را در میان دریاچه مادجوره و رود پو حفر کردند، که در نتیجه آن 

میان الب و اودر مهاجران صبوري از فالندر، فریزیا، ساکس، و اراضی حوزه رن زمینهاي باتالقی آن . حاصلخیز شد

جنگلهاي بسیار درهم و انبوه فرانسه بتدریج پاك شدند و به صورت . حاصلخیزي کردندمحل را مبدل به کشتزارهاي 

اگر این جریان را به . مزارعی درآمدند که، در خالل چندین قرن آشوبهاي سیاسی فرانسه را سیر نگاه داشته است

ر قطع درختان خوبی مورد ارزیابی قرار دهیم، چنین نتیجه خواهیم گرفت که شاید همین شجاعت همگانی د

جنگلها، زهکشی باتالقها، و آبیاري و کشت اراضی بود که شالوده جمیع پیروزیهاي تمدن اروپایی را در هفتصد ساله 

  . اخیر فراهم ساخت نه کامیابیهایی که در جنگها یا بازرگانی نصیب شده بود

VIII -  جنگ طبقاتی  

ري بودند، یکی فاتحان ژرمنی و دیگري بومیان در اواخر قرون وسطی فقط دو طبقه مردم در اروپاي باخت

به طور کلی، طبقات اشرافی انگلستان، فرانسه، آلمان، و ایتالیاي . سرزمینهایی که به دست ژرمنها فتح شده بودند

در . شمالی همگی از اخالف فاتحان بودند و حتی در گرما گرم مبارزاتشان بر این همخونی و قرابت آگاهی داشتند

اشراف که میجنگیدند، روحانیان که به دعا میپرداختند، و : م اجتماع مرکب بود از سه طبقه مردمقرن یازده

این تقسیم طبقاتی به حکم سنت چنان ریشه دوانید که اکثر مردم آن را از مقدرات . کشاورزان که کار میکردند

گرفتند که انسان باید با کمال شکیبایی االهی میشمردند و اکثر کشاورزان، مانند بیشتر اشراف، این امر را مسلم می

انقالب قرن دوازدهم طبقه جدیدي . در هر طبقهاي که چشم به دنیا گشوده است بماند و پا از آن دایره بیرون ننهد

در آن تاریخ . به وجود آورد که عبارت بود از شهرنشینان یا بورژوازي، مانند نانوایان، سوداگران، و استادکاران صنایع

طبقه سوم یا )) بورژوازي ((مینامیدند و ) etats(در فرانسه طبقات را اتا . بقه جدید شامل پیشهوران نمیشدهنوز ط

افراد این طبقه زمام اموري شهري را در دست داشتند و موفق به عضویت . محسوب میشد) etat trers(تیراتا 

شدند که این آخري مجلس ملی فرانسه بود و فقط  پارلمنت انگلستان، دیت آلمان، کورتس اسپانیا، و اتاژنروي فرانسه

با آنکه . گهگاهی تشکیل جلسه میداد، لکن بورژوازي قبل از قرن هجدهم چندان نفوذي در خط مشی ملی نداشت

اشراف اکنون نیروي کوچکی را تشکیل میدادند، با اینهمه همچنان به اداره مملکت و رتق و فتق امور حکومت 

شهرنشینان و بازرگانی را به دیده حقارت  ;در روستا میزیستند) به استثناي ایتالیا(این طبقه افراد . مشغول بودند

و اطمینان  ;با هر یک از افراد طبقه خویش که با یک نفر بورژوا وصلت میکرد بکلی قطع رابطه میکردند ;مینگریستند

رساالري یا روحانیان افسانهپرداز یا داشتند که حکومت اشراف موروث شق منحصر به فرد در برابر حکومت توانگ

با تمام این احوال، ثروتی که از بازرگانی و صنعت عاید میشد کم کم در . حکومت ستمگر مردمان قوي پنجه است

بازرگانان . مقابل ثروت حاصل از مالکیت اراضی کوس همسري میکوفت و در قرن هجدهم بر آن برتري جست

متغیر بودند، ولی خودشان طبقه صنعتگر را به دیده تحقیر مینگریستند و استثمار ثروتمند از خود نماییهاي اشرافی 

این جماعت در کاخهایی مجلل میزیستند، اثاثه بسیار عالی میخریدند، خوراکهایی بیگانه میخوردند، و . میکردند

حریر، مخمل، و جواهرات هاي  هاي فربه خود را با خز و پارچه بانوان آنها جثه. لباسهاي گرانبها بر تن میکردند

ژان دوناوار، ملکه فرانسه، هنگام ورود به شهر بروژ، از دیدن ششصد تن از بانوان بورژوایی که خود را . میپوشاندند

اشراف زبان شکایت گشوده، خواستار . درست مانند او به لباسهاي فاخر آراسته و به پیشواز آمده بودند خشمگین شد

این قبیل قوانین هر چند وقت یک بار . جلوگیري از این خودنماییهاي گستاخانه بودندقوانین تحدید مخارج براي 

مرتبا به تصویب میرسید، لکن از آنجا که سالطین نیازمند حمایت و کمکهاي مالی بورژوا بودند، فقط گهگاهی، آن 
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دگی در مقابل مالکان افزایش سریع نفوس شهرنشین از سرسپر. هم به طور پراکنده، به موقع عمل گذاشته میشد

بورژواي شهر طرفداري کرد، و چون با ازدحام جمعیت بیکاري نیز توام بود، همین امر سبب شد که قبضه کردن 

طبقه پرولتر خدمتگزاران، کارآموزان، و نوچه استادان از تعلیم و تربیت . طبقه کارگران صنایع دستی آسانتر شود

بهره بود و در چنان فقر و فاقهاي زندگی میکرد که گاهی مالالنگیزتر  سهمی اندك داشت، ولی از قدرت سیاسی بی

پنس یعنی، از نظر قدرت  2دستمزد یک نفر عمله انگلیسی قرن سیزدهم روزانه در حدود . از تهیدستی سرفها بود

معادل (نس پ 418یک نفر درودگر روزانه  ;در کشورهاي متحد امریکا بود 1948دالر به نرخ  2خرید، تقریبا معادل 

دستمزد یک نفر سنگتراش سه پنس و یک هشتم، و دستمزد یک نفر معمار  ;عایدي داشت) سنت 12دالر و  4

. دوازده پنس بود به عالوه خرج سفر و هدایایی که گهگاهی به وي میدادند

سنت به پول  21معادل (یک پوند گوشت گاو یک فاردینگ  1300قیمتها نسبتا پایین بود، مثال در انگلستان سال 

 90دالر و  57(پنس و نیم  9، و یک کوارتر گندم پنج شیلینگ و )سنت 84(، مرغ یا خروس یک پنس )آمریکایی

کار روزانه در پگاه آغاز میشد و هنگام غروب آفتاب به پایان میرسید، اما معموال روزهاي عید یا . قیمت داشت) سنت

تعداد ایام عید و سرور در عرض سال تقریبا به سی روز میرسید، لکن  .ها کارگران زودتر دست از کار میکشیدند شنبه

ساعات کار روزانه آن عهد قدري زیادتر از . در انگلستان از میان این روزها فقط شش روز مردم از کار معاف بودند

). یشتر هم بودبرخی معتقدند که ب(انگلستان قرون هجدهم یا نوزدهم بود، و دستمزدهاي حقیقی کارگران کمتر نبود 

در دوران هر نسل، به ویژه در فرانسه، . نزدیک به پایان قرن سیزدهم کشمکش طبقاتی مبدل به جنگ طبقاتی شد

، برزگران ستمدیده فرانسه و فالندر علم مخالفت در مقابل مالکان 1251در . شورشی از جانب کشاورزان بروز میکرد

ت شورشیان، که خود را چوپانان مینامیدند، تحت رهبري واعظی غیر جماع. روحانی و غیر روحانی خویش بلند کردند

یک نوع سپاه صلیبی انقالبی تشکیل دادند و از فالندر به راه افتادند و از طریق )) مقتداي گرسنگان((مجاز معروف به 

ا آنکه عده آنها بالغ بر به آنها ملحق شدند، ت)) پرولتر((ضمن راه، کشاورزان ناراضی و گروه . آمین رو به پاریس نهادند

این جماعت پرچم و علمهاي مذهبی با خود حمل میکردند و خود را فدایی پادشاه فرانسه، لویی . یکصد هزار نفر شد

لکن همگی به طرز شومی مسلح به چماق، خنجر، تبر،  ;نهم، که در آن موقع اسیر مسلمانان در مصر بود میخواندند

فساد دستگاه حکومت، ستمگري توانگران بر مستمندان، و ظاهر سازي آزمندانه شورشیان . نیزه، و شمشیر بودند

این جماعت حقوق طبقه روحانی، از قبیل . و مردم نیز عمل آنها را میستودند ;کشیشان و راهبان را تقبیح میکردند

و برخی از  موعظه کردن، بخشودن گناهان، و جاري ساختن عقد ازدواج، را از تکالیف مسلم خویش میدانستند

از پاریس متوجه اورلئان شدند و در آنجا عده زیادي از . کشیشان را که با آنها از در مخالفت درآمدند به قتل رسانیدند

رهبران  ;اما در اورلئان و در بوردو قواي انتظامی بر آنها چیره شدند. روحانیان و دانشجویان دانشگاه را قتل عام کردند

و گروه بیپناهی که جان سالم از این رهنوردي بیهوده به در برده بودند، مانند  ;شدند این جماعت گرفتار و کشته

برخی از . مشتی سگ، مورد تعقیب قرار گرفتند و هر کدام از جانبی به سوي زندگی پرمشقت خود هزیمت یافتند

. یز به نوبه خود پایمال شداین شورشیان به انگلستان پناهنده شدند و در آنجا بلواي مختصري به پا کردند که آن ن

در شهرهاي صنعتی فرانسه اصناف پیشهوران بارها علیه زورگویی و اختیارات انحصاري اقتصادي و سیاسی طبقه 

در بووه هزار و پانصد تن از بلواگران شهردار و برخی از بانکداران را . بازرگانان به اعتصاب یا قیام مسلحانه اقدام کردند

ر روان کارگران نساجی علیه تجار پارچهفروش شوریدند و شهردار را، که در این مرافعه د ;)1233(کتک زدند 

هاي کارگران را به علت  و در پاریس شاه فرانسه، فیلیپ لوبل، اتحادیه ;)1281(مداخله میکرد، به قتل رسانیدند 

، اعضاي اصناف پیشهوران در با تمام این اوصاف). 1307و  1295(توطئه چینی براي برپا کردن انقالب منحل کرد 
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، آمین، مونپلیه، نیم، و مانند آن به انجمنهاي شهر و محاکم انتظامی راه )1225(، آوینیون و آرل )1213(مارسی 

یکی از . بعضی اوقات یکی از اعضاي طبقه روحانیان با شورشیان هماواز میشد و شعارهایی به آنها یاد میداد. یافتند

ثروت اغنیا از راه دزدي انباشته شده است، و هر آدم توانگري یا خود : ((همین باب میگفتاسقفان قرن سیزدهم در 

با وجود مجازات مرگ یا . بلواهاي همانندي شهرهاي فالندر را دچار هرج و مرج کرد.)) دزد است یا وارث یک دزد

، کلیه 1281ن تورنه در ، نساجا1255تبعید، که در مورد رهبران اعتصاب مقرر شده بود، مسگران دینان در 

کارگران ایپر، دوئه، . در انو علم شورش برافراشتند 1292، و افراد صنف مزبور به سال 1274پارچهبافان گنت در 

با شورشیان متحد شدند، یک سپاه فرانسوي را در کورتزه هزیمت دادند، حق عضویت  1302گنت، لیل، و بروژ در 

هاي شهرداري محرز ساختند، و قوانین ستمگرانهاي را که اولیگارشی بازرگانان نمایندگان خویش را در ادارات و شورا

نساجان، که چند صباحی قدرت به دستشان افتاده . به کمک آن اصناف پیشهوران را به ستوه آورده بود ملغا کردند

ز سوداگران ثروتمند بود، درصدد تغییر و حتی تقلیل دستمزدهاي گازران برآمدند، زیرا در این تاریخ طبقه گازر ا

  . پشتیبانی میکرد

، اصناف بازرگانان کنترل لندن را به دست گرفتند، و دیري نگذشت که به شاه انگلستان، جان، پیشنهاد 1191در 

جان این پیشنهاد را . کردند که اگر صنف نساجان را منحل کند، سالیانه مبلغ معینی به خزانه وي تحویل دهند

در میان طبقه تنگدستان شهر لندن ) ریش دراز(شخصی به نام ویلیام فیتزوبرت  1194 در سال). 1200(پذیرفت 

  . هزاران نفر با رغبت تمام به سخنان وي گوش فرا دادند. درباره لزوم یک انقالب به موعظه پرداخت

د در داخل بنا وي به کلیسایی پناهنده شد، لکن براثر تراکم دو. دو تن از اهالی شهر درصدد قتل ویلیام برآمدند

هواخواهان وي . ناگزیر شد کلیسا را ترك گوید، و به طرزي که بی شباهت به هاراکیري ژاپنیها نبود خودکشی کرد

ویلیام را همچون یکی از شهدا نیایش، و خاکی را که خون وي بر آن ریخته شده بود به عنوان تربت مطهري حفظ 

موال خاوندان بزرگ و بطرکها را به سرقت برمیداشت و نسبت به محبوبیت رابین هود، همان دالوري که ا. کردند

شدیدترین کشمکشها در خاك ایتالیا . مستمندان مهربان بود، حاکی از تضاد طبقاتی انگلستان در قرن دوازدهم است

نی علیه در ابتداي امر، کارگران دست اتحاد به اصناف بازرگانان دادند و به یک رشته طغیانهاي خونی. صورت پذیرفت

چند صباحی نفوس صنعتگر در . اشراف مبادرت جستند، و تا پایان قرن سیزدهم این کشمکش به پیروزي منجر شد

ها در انجمن شهر تفوق احراز، و چنان  لکن بزودي بازرگانان بزرگ و موسسان بنگاه. اداره شهر فلورانس سهیم شدند

دند که در قرن چهاردهم کشمکش وارد دومین مرحله نظامات سخت و مستبدانهاي بر کارمندان خود تحمیل کر

به این معنی که به صورت جنگی درآمد پراکنده و متناوب میان کارخانهداران ثروتمند و کارگران  -خود شد 

طبقه ((هایی از جنگ داخلی بود که قدیس فرانسیس به مردم درس فقر میداد و به  در میان چنین صحنه. ها کارخانه

. نشان میساخت که عیسی مسیح هرگز صاحب هیچ گونه اموال خصوصی نبود خاطر)) نوکیسه

کمونها، مانند اصناف در خالل قرن چهاردهم، بر اثر گسترش و تبدیل بازار و اقتصاد شهري به بازار و اقتصاد ملی، رو 

راه تکامل اختراعات،  سد) و اصناف(علت این زوال بیشتر آن بود که اختیارات و انحصارات کمونها . به زوال نهادند

به عالوه، کمونها، به واسطه کشمکشهاي هرج و مرج افکن داخلی، استثمار بیرحمانه . صناعات، و بازرگانی میشد

روستاهاي اطراف خود، تعصب خشک و بیموردي که در عالقه به شهر ابراز میداشتند، خط مشیها و مسکوکات 

و ایتالیا با هم داشتند، و بیکفایتی آنها در متشکل ساختن خویش متناقض خویش، جنگهاي بیاهمیتی که در فالندر 

براثر همه این  - به صورت یک کنفدراسیون خود مختاري که ممکن بود در برابر توسعه قدرت شهریاري دوام آورد 
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اره امور میالدي چند تا از کمونهاي فرانسه به پادشاه مملکت عرضحال دادند تا اد 1300بعد از . عوامل، لطمه دیدند

این انقالب سرانجام . با همه اینها، انقالب اقتصادي قرن سیزدهم شالوده و اساس اروپاي جدید بود. آنها را تقبل کند

فئودالیسمی را از بین برد که وظیفه حمایت کشاورزي و سازماندهی را به درجه کمال رسانیده، و خود سد راه توسعه 

این انقالب ثروت راکد فئودالیسم را به شکل منابع متحرك یک اقتصاد جامع  .فعالیتهاي بازرگانی و صنعتی شده بود

وسایل کار را براي تکامل بازرگانی و صنعت مترقی فراهم ساخت، و همین امر بود که قدرت و  ;جهانی درآورد

ک آن، در طی و موجد پیدایش رفاهی شد که به کم ;آسایش و معلومات فرد اروپایی را به طور معتنابهی افزایش داد

دو قرن، ساختمان یکصد باب کلیساي جامع میسر شد، و هر کدام از این ساختمانها بیشک داراي ثروتهایی سرشار و 

تولیدي که براثر این انقالب براي یک بازار گسترش یابنده صورت گرفت . انواع و اقسام مهارتهاي حیرت انگیز بود

حتی جنگ طبقاتی، . ساخت، که خود شالوده ترقی کشورهاي نوین بودپیدایش سیستمهاي اقتصاد ملی را امکانپذیر 

که براثر این انقالب به همه جا سرایت کرد، به احتمال کلی انگیزه اي بود اضافی که مایه تهییج افکار و نیروهاي افراد 

وشانیاز موج خر. هنگامی که طوفان تحول فرونشست، تشکیالت سیاسی و اقتصادي اروپا دگرگون شده بود. شد

صنعت و بازرگانی موانع بسیار پا برجایی را که در راه تکامل بشري وجود داشت از بن برافکند و با خود برد، و افراد را 

  . از حشمت پراکنده کلیساهاي جامع به سوي جنون عمومی رنسانس پیش راند

فصل بیست و پنجم

  بهبود اروپا

1905 -1300  

I  -  امپراطوري بیزانس  

ل کومننوس بعد از آنکه با کامیابی تمام امپراطوري شرقی را در ضمن جنگهاي ترکان و نورمانها و اولین آلکسیوس او

را در میان توطئهاي که مختص ) 1118- 1081(جنگ صلیبی رهبري کرده بود، دوران طویل زمامداري خویش 

ي از فضل، زبدهاي از حکمت، شاعري دختر بزرگ وي موسوم به آنا کومننا نمونها. امپراطوري بیزانس بود پایان داد

بعد از آنکه . صاحب منظومات مختلف، سیاستمداري باریکبین، و تاریخنویسی در دروغپردازي سرآمد محسوب میشد

به عقد ازدواج فرزند امپراطور میخائیل هفتم درآمد، احساس کرد که، به حکم واالتباري، زیبایی، و درایت خویش، 

به دنیا آمدن و جانشین پدر شدن  -ه شده است و هرگز نمیتوانست جرم برادرش یوحنا را براي امپراطور شدن آفرید

به همین سبب براي قتل برادر توطئه چینی کرد، توطئه کشف شد، مورد عفو قرار گرفت، و ترك دنیا . عفو کند - 

یوحناي دوم . ه نشر درآوردگفت و در صومعهاي مقام گزید، و ماجراي فرمانروایی پدر خود را تحت عنوان آلکسیاد ب

با پاکدامنی، شایستگی اداري، و مبارزاتی توام با پیروزي علیه ) 1143- 1118(کومننوس در دوران زمامداري خویش 

چند صباحی ظواهر امر دال بر آن بود که وي . دشمنان مشرك، مسیحی، و مسلمان، مایه شگفتی اروپا شد

واهد رسانید، اما، بر اثر خراشی که از تیر زهر آلودهاي در ترکش امپراطوري را به حشمت و وسعت سابق خود خ

ربالنوع جنگی ) 1180-1143(پسرش مانوئل اول کومننوس . خویش برداشت، زندگی و آرمانهاي وي به پایان آمد
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بود به صورت آدمی درآمده، که حیات خود را وقف جنگ کرده بود، از آن لذت میبرد، دایما پیشاپیش سربازان 

در . یش به میدان مبارزه میشتافت، جنگ تن به تن را مغتنم میشمرد، و در هر جنگی مگر جنگ آخري فاتح بودخو

گرفت، اما در کاخ خویش از اصحاب لذت  میمیدان جنگ آدمی بود که زندگی را به نهایت درجه بر خود سخت 

بر اثر بذل توجه و . اده خویش لذت میبردمیشد، خوراك و پوشاکی پر تجمل داشت، و از معاشقه نامشروع با برادر ز

بانوان درباري نویسندگان را تشویق میکردند و خود از سر تفقد . عنایات وي، بازار ادبیات و تتبع بار دیگر رونق گرفت

مانوئل . شعر میسرودند، و در این دوران بود که زوناراس به نوشتن اثر بزرگ خویش موسوم به خالصه تاریخ دست زد

اودوم اهل دویل درباره این کاخ . یدي موسوم به بالکرناي در منتهی الیه شاخ زرین، کنار بوسفور، بنا کردکاخ جد

نیمی از دیوارها و ستونهاي آن مستور از طال بود و مزین به جواهرات، که . زیباترین بناي روي زمین بود: ((نوشت

این . م مقدمات رنسانس ایتالیایی فراهم آمددر قسطنطنیه قرن دوازده)) حتی در میان ظلمت شب میدرخشید،

حشمت پایتخت امپراطوري، و جنگهاي مکرري که براي دفع خطر دشمنان صورت میگرفت، مستلزم مالیاتی سنگین 

کشاورزان تهیدستتر شده، به وضع سرف . بود که تجملپرستان بر دوش تولید کنندگان ضروریات زندگی میگذاشتند

هاي عفنی زندگی میکردند که کثافت تاریک آن کانون جرایمی  دستی شهرها در زاغه درآمدند، کارگران صنایع

نهضتهایی شورشی، که معتقد به مرام مبهمی شبه اشتراکی بودند، آتش طغیان متوالی پرولتر را دامن . بیشمار بود

تسخیر فلسطین از  ضمنا. میزدند، لکن این هیاهوها در میان تکرارهاي گردش بیمباالت زمان فراموش شده است

جانب صلیبیون بنادر سوریه را به روي بازرگانان کشورهاي التین گشوده بود، و به همین سبب یک سوم تجارت 

مسیحیان و مسلمانان به یکسان هوس تصرف این . دریایی قسطنطنیه به چنگ شهرهاي رو به ترقی ایتالیا افتاد

یکی از مومنان مسلمان، که در اوج کامرانی مانوئل از . یپختندگنجینه را، که حاوي ثروت هزار سال بود، در سر م

خداوند از سر کرم و لطف عمیم خویش شهر قسطنطنیه را پایتخت ((قسطنطنیه دیدن میکرد، دعایش این بود که 

او در سرانجام، چنانکه دیدیم، ونیز آن دختر امپراطوري بیزانس سلحشوران اروپا را دعوت کرد تا با !)) اسالم گرداند

. هتک ناموس ملکه بوسفور شریک شوند

امپراطوري التینی قسطنطنیه، که به دست سلسله جنبانان جنگ صلیبی چهارم تاسیس شده بود، فقط پنجاه و 

سلطنت جدید از آنجا که از لحاظ نژاد، مذهب، یا رسوم قومی هیچ گونه ریشه . دوام آورد) 1261-1204(هفت سال 

و از آنجا که خود به  ;تنفر یک کلیساي یونانی بود که بعنف آن را تابع رم ساخته بودند یا سابقهاي نداشت، مورد

امیرنشینهاي متعدد فئودالی تقسیم میشد که هر کدام به تقلید از یکدیگر داعیه حاکمیت داشتند، همین امر مایه 

تن یک اقتصاد بازرگانی و و چون این واحدها فاقد تجربه الزم براي منظم و متشکل ساخ ;تضعیف سلطنت میشد

به عالوه، قادر  ;صنعتی بود، از خارج مورد هجوم سپاهیان بیزانس، و از داخل مواجه با دسیسهچینی مخالفان میشد

به این دالیل، امپراطوري التینی فقط تا موقعی . نبود هزینه ضروري براي دفاع نظامی را از نفوسی متخاصم باز ستاند

فاتحان در یونان بیش از هرجا کامکار . بیزانس براي انتقامجویی فاقد اتحاد و اسلحه بود دوام داشت که امپراطوري

اشراف فرانکها، ونیزیها، و دیگر شهرهاي ایتالیا هر کدام تکهاي از آن سرزمین تاریخی را تصاحب کردند و با . شدند

ه مسلط بر نواحی اطراف بود دژهاي شتاب تمام براي خود خاوندنشین فئودالی تشکیل دادند، بر روي مرتفعاتی ک

مناصبی که خاص اسقفان و . بدیع منظري ساختند، و با کوشش و شایستگی بر نفوسی بیکار و کاري حکومت کردند

روحانیان اصیل آیین تبعیدي بود به نخست کشیشان کلیساي التینی تفویض شد، و رهبانان غرب بر فراز قلل 

یکی . فکندند که از بهترین آثار تاریخی و نفیسترین گنجینه هنر قرون وسطایی بودهایی را پی ا باستانی یونان صومعه

از فرانکهاي خودپسند عنوان دوك آتن بر خود نهاد، که اگر شکسپیر میبود، با اشتباه قابل اغماض دو هزار سال، 
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ه این سلطنتهاي کوچک اما همان روحیه جنگاوري ک. برخالف سیره بیکن، چنین عنوانی را بر تسئوس اطالق میکرد

هاي مورئا و در دشتهاي  هاي رقیب در تپه گروه. را پدید آورده بود بر اثر کشمکشهاي برادرانه مایه هدم آنها شد

)) گردان عظیم کاتاالن((بئوسی به جنگهایی مبادرت جستند که جز انهدام خود آنها سودي نداشت، هنگامی که 

، گلهاي سرسبد شهسواري فرانک، در نبردي که )1311(نیا، بر یونان هجوم برد مرکب از افراد ماجراجوي ناحیه کاتالو

مجاور رودخانه کفیسوس در گرفت، به خاك و خون غلطیدند و یونان بیپناه بازیچه دست مشتی از دریازنان اسپانیا 

از وطن در نیقیه  دو سال بعد از سقوط قسطنطنیه، داماد آلکسیوس سوم، موسوم به تئودور السکاریس، که دور. شد

سراسر آناطولی با شهرهاي ثروتمندي چون بورسه، فیالدلفیا . به سر میبرد، به تشکیل یک دولت بیزانسی دست زد

، ازمیر، و افسوس حکومت وي را با آغوش باز پذیرفتند، و فرمانروایی او، که در عین لیاقت قرین عدالت بود، )عمان(

، به ادبیات یونانی جان تازهاي بخشید، و به وطنپرستان یونانی امیدي نو عطا براي این نواحی موجد رفاهی نوین شد

کمی دورتر از این حوزه، در مشرق، یعنی در ناحیه طرابوزان، آلکسیوس کومننوس فرزند مانوئل حکومت . کرد

اماد و د. بیزانسی دیگري تشکیل داد، و یک حکومت سومی در اپیروس زیر نظر میخائیل آنگلوس به وجود آمد

جانشین السکاریس، یوحناي سوم واتاتسز بخشی از اپیروس را به سلطنت نیقیه عالوه کرد، سالونیکا را از دست 

و، اگر ناگریز به بازگشت به آسیایی صغیر نشده بود، احتمال داشت قسطنطنیه را نیز بار ) 1246(فرانکها بیرون آورد 

د پاپ اینوکنتیوس چهارم از لشکریان پیشتازنده مغول دعوت علت بازگشت وي آن بود که شنی. دیگر تسخیر کند

مغوالن پیشنهاد پاپ را به این بهانه مضحک رد ). 1248(کرده است که از سمت مشرق بر قلمرو وي هجوم برند 

دوران طویل زمامداري یوحنا یکی از . متنفرند)) کینه مسیحیان نسبت به یکدیگر((کردند که از دامن زدن آتش 

علی رغم مخارج گزافی که وي در مبارزات خویش براي اعاده وحدت . رین سلطنتهاي تاریخ به شمار میرودمعتبرت

ها، کلیساها،  بیزانس متحمل شد، مالیاتها را تخفیف داد، کشاورزي را تشویق کرد، و به ساختن مدارس، کتابخانه

بازار ادبیات و هنرهاي زیبا در دوران . جستدیرها، بیمارستانها، و منازلی براي سالمندان یا مستمندان مبادرت 

فرزند وي تئودور دوم . سلطنت وي رونق گرفت و نیقیه یکی از ثروتمندترین و زیباترین شهرهاي قرن سیزدهم شد

وي پس از دوران کوتاهی زمامداري، درگذشت و میخائیل . السکاریس محققی علیل، فاضل، و در عین حال گیج بود

اگر سخنان تاریخنویسان براي ما مناط اعتباري باشد، . اشراف ناراضی، اریکه سلطنت را غصب کردپاالیولوگوس، رهبر 

بالفطره دروغگو، خودبین، ...خودپرست، ظاهر ساز((میخائیل جامع جمیع رذایل بود، به این معنی که آدمی بود 

وي با یک نبرد قدرت خود را در . وز بوداما در تدابیر سوقالجیشی با تدبیر، و در دیپلوماسی پیر)). جفاکار، و حریص

اپیروس ایمن ساخت و با عقد یک پیمان اتحاد با جنووا از کمک غیورانه لشکریان جنووا در مقابل ونیزیها و فرانکها، 

وي به سردار خویش ستراتگوپولوس دستور داد که از جانب مغرب . که بر قسطنطنیه حکومت میکردند، برخوردار شد

ستراتگوپولوس فقط با هزار تن سپاهی رو به پایتخت نهاد، و چون . ي بر قسطنطنیه مبادرت کندبه هجومی ظاهر

سلطان بودوئن دوم با . عده مدافعان شهر را اندك دید، وارد قسطنطنیه شد و با یک یورش آنجا را تسخیر کرد

میخائیل، که هرگز انتظار . ردندملتزمان خویش پا به فرار نهاد، و کشیشان التینی شهر از ترس جان به وي تاسی ک

امپراطوري بیزانس، که به ). 1261(چنین فتحی را نداشت، از تنگه بوسفور عبور کرد و تاج امپراطوري بر سر نهاد 

نظر جهانیان مرده بود، دوباره سر بلند کرد، کلیساي یونانی بار دیگر استقالل از دست رفته را بازیافت، و حکومت 

و شایستگی دو قرن دیگر به منزله خزینه و وسیله انتقال ادبیات کهن، و به عنوان دژي ضعیف  بیزانس در عین فساد

  .لکن گرانبها، در برابر تجاوز اسالم دوام آورد 
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II  -  1300-1060ارامنه   

هاي ارمنی که با سلطه ترکان سلجوقی مخالف بودند سرزمین خود را رها  ، بسیاري از خانواده1080در حدود سال 

در حالی که ترکان، کردها، . هاي توروس گذشتند، و سلطنت ارمنستان صغیر را در کیلیکیا بنیاد نهادند رده، از کوهک

لئو دوم . و مغوالن بر سرزمین اصلی ارمنستان فرمانروا بودند، کشور نوبنیاد مدت سه قرن استقالل خود را حفظ کرد

ایسوریا را مسخر ساخت، . شاهان حلب و دمشق را دفع کرد هاي در دوران سی و چهار ساله زمامداري خویش حمله

را پایتخت خود قرار داد، با مبارزان صلیبی پیمانهاي اتحادي بست، قوانین اروپایی را ) در ترکیه فعلی(شهر سیس 

یی ها اقتباس کرد، مشوق صنعت و بازرگانی شد، امتیازاتی به بازرگانان ونیزي و جنووایی ارزانی داشت، پرورشگاه

در برابر . براي یتیمان و بیمارستانها و مدارسی ساخت، و کامرانی ملت خود را به درجهاي رسانید که بینظیر بود

لئو رویهمرفته یکی از خردمندترین و نیکوکارترین پادشاهان تاریخ . بخشیدند) با شکوه (اینهمه خدمات، به وي لقب 

سیحیان را مردمان موثقی نمیدید، با مغوالن متفق شد، و از اخراج داماد وي هتوم اول از آنجا که م. قرون وسطی بود

بناي تاخت و تاز را بر . لکن مغوالن به دین اسالم درآمدند). 1240(ترکان سلجوقی از ارمنستان ابراز مسرت کرد

ک ارمنستان به دست ممالی 1335در سال ). 1303حد (ارمنستان صغیر نهادند، و آن سرزمین را ویران کردند 

در خالل تمام این آشوبها، ارامنه همچنان به ابراز استعداد اختراعی خویش . تسخیر و میان ملوك فئودال تقسیم شد

در معماري، زبردستی خود در مینیاتورسازي، و اثبات عزم به حفظ نوعی مذهب مستقل کاتولیک اهتمام ورزیدند که 

طنیه یا کاتولیک رم براي تسلط بر ارامنه به عمل میآمد هر گونه مجاهدتی را که از جانب کلیساي ارتدوکس قسطن

. عقیم میگذاشت

III  -  1315-1054: روسیه و مغوالن   

در قرن یازدهم، روسیه جنوبی مقهور قبایلی بود نیمه وحشی مانند کومانها، بلغارها، خزرها، پولووتسیها، پچنگها، و 

مابقی روسیه اروپایی به شصت و چهار امیر نشین تقسیم میشد که مهمترین آنها عبارت بودند از کیف،  .آنهامانند 

اکثر این امیرنشینها برتري کیف را قبول . ولینیا، نووگورود، سوزدال، سمولنسک، ریازان، چرنیگوف، و پریاسالول

، امیرنشینهاي مختلف را به نسبت اهمیت میان فرزندان )1054(یاروسالو، میهن امیر کیف، هنگام مرگ . داشتند

برادران، طبق  ;به این معنی که مهمترین این ایاالت یعنی کیف را به فرزند بزرگتر واگذاشت: خویش تقسیم کرد

قراري که میان خود گذاشتند، موافقت کردند که از آن پس هر کدام از امراي مهتر درگذرد، دیگران حق داشته 

در قرن سیزدهم چندین . ند یک درجه باالتر بروند، یعنی از ایالت کوچکتر خود به ایالت بزرگتري منتقل شوندباش

امیرنشین باز به اجزاي کوچکتري تقسیم شد، زیرا هر امیري بخشی از قلمرو خود را در اختیار فرزندان خویش 

الیسم جرح و تعدیل یافتهاي را تشکیل دادند که موروثی شدند، و اساس فئود)) ضمایم((به مرور ایام، این . گذاشت

لکن در این عهد . بعدها، با حمله مغول، دو عامل عقب افتادگی روسیه در حین پیشرفت اروپاي غربی محسوب شدند

بازار صنایع دستی در شهرهاي روسیه گرم، و بازرگانی آن سرزمین به مراتب پر رونقتر از آن بود که در چند قرن بعد 

)) سنا مرکب از اشراف((اختیارات هر امیري با آنکه معموال موروثی بود از جانب یک مجلس یا وچه، و یک . ددیده ش

این جماعت با عده معدودي . اداره امور و اجراي قوانین اکثرا در دست کشیشان بود. یا بایارسکایا دوما محدود میشد

افراد این طبقه با سواد، به . ادان مملکت را تشکیل میدادنداز اشراف، بازرگانان، و وامدهندگان تقریبا تمامی با سو

در پرتو . کمک سرمشقها یا متون بیزانسی که در مد نظر داشتند، به روسیه ادبیات، قوانین، مذهب، و هنر دادند
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تنظیم، مساعی آنها بود که در دوران زمامداري یاروسالو براي نخستین بار قوانین یا حقوق روسی یا روسکایا پراودا 

به کلیساي روسیه در امور مذهبی، مسائل طبقه کشیشان، عقد ). 1160حد (تصحیح، و به طور قطع مدون گردید 

و کلیسا در مورد بردگان و سایر افرادي که در امالك خدمت  ;ازدواج، اخالقیات، و وصایا اختیارات کامل داده شد

ازهاي باعث ترقی وضع حقوقی برده در روسیه شد، لکن مجاهدتهاي کلیسا تا اند. میکردند قدرت مطلق پیدا کرد

  . خرید و فروش برده ادامه یافت و در قرن دوازدهم به اوج شدت خود رسید

به همان نحو که مغرب اروپا دچار هرج و مرج . در طی همین قرن بود که سلطنت کیف رو به ضعف و انقراض نهاد

 1224و  1054در خالل سالهاي . و امراي مختلف بینصیب نماند فئودالی شده بود، شرق نیز از هرج و مرج قبایل

هشتاد و سه جنگ داخلی در روسیه بروز کرد، چهل و شش بار بر روسیه هجوم برده شد، شانزده بار ایاالت روسیه با 

 ، تهیدستی نفوس کیف،1113در . شهزاده دیگر شدند 64امیر مدعی اریکه قلمرو  293ملل غیر روسی جنگیدند، و 

هاي  مردم خشمگین به خانه. هاي گزاف، استثمار، و بیکاري بود، مسبب بروز انقالب شد که ناشی از جنگ، بهره

کارفرمایان و وامدهندگان هجوم بردند و به چپاول پرداختند، و ادارات دولتی را، براي پیروزي زودگذر خود، اندك 

سالول، دعوت کرد تا سمت مهین امارت کیف را بر عهده انجمن شهر کیف از مونوماخ، امیر پریا. مدتی متصرف شدند

م  ق 594مونوماخ، بر خالف میل قلبی خود، رضا داد و به عملی مبادرت ورزید نظیر آنچه سولون در آتن سال . گیرد

دگی افتادن وامداران تهیدست جلوگیري کرد، اختیاراتی را که وي نرخ بهره وامها را تقلیل داد، از به بر .بودکرده 

که در نظر اغنیا (کارفرمایان در مورد کارگران خویش داشتند محدود ساخت، و با این اقدامات و تصمیمات همانند 

را در  وي نهایت مجاهدت. مانع از تشدید انقالب، و مسبب استقرار صلح شد) قلدرانه و به عقیده ضعفا غیر مکفی بود

پایان دادن به کشمکشها و جنگهاي امرا و بخشیدن وحدت سیاسی به روسیه مبذول داشت، لکن این تکلیف 

  . خطیرتر از آن بود که وي بتواند در عرض دوازده سال حکمرانی خویش انجام دهد

ایل بیگانه بر دنیستر در خالل این احوال، ادامه تسلط قب. بعد از مرگ وي، زد و خورد امرا و طبقات از نو آغاز شد

سفال، دنیپر، و دون از یک طرف، و توسعه بازرگانی ایتالیا در قسطنطنیه، دریاي سیاه، و بنادر سوریه از طرف دیگر، 

هاي روسیه با کشورهاي بالتیک  قسمت بیشتر تجارتی را که سابقا جهان اسالم و امپراطوري بیزانس از طریق رودخانه

ثروت کیف رو به کاهش نهاد، و قدرت و روحیه جنگاوري مردم آن . دیترانه منحرف ساختانجام میدادند به بنادر م

ها و  ها و قصبه به بعد، همسایگان بربر کیف شروع به دست اندازي بر قریه 1096حتی از سال . سامان سودي نبخشید

. اه را گرفتند و به بردگی فروختندنواحی دور از کرانه آن سرزمین کردند، به تاراج دیرها دست زدند، و کشاورزان بیپن

سپاه آندري بوگو  1169در . از آنجا که کیف منطقه خطرناکی شناخته میشد، نفوس آن کم کم کاهش یافت

مادر شهرهاي ((لیوبسکی چنان کیف را غارت کرد و آن اندازه نفوس آن را به بردگی در آورد که مدت سه قرن نام 

تسخیر قسطنطنیه و افتادن تجارت آن به دست ونیزیها و فرانکها در سال . و شدتقریبا از صفحه تاریخ مح)) روسیه

در نیمه دوم قرن دوازدهم، . ویرانی کیف را تکمیل کرد 1240- 1229، و تهاجمات مغول در خالل سالهاي 1204

ناحیه  ساکن اوکرائین به چنگ اقوام خشنتر و جسورتري افتاد که در)) روسهاي صغیر((رهبري روسیه از دست 

تاسیس  1156مسکو، که در . مشهور بودند)) روسهاي کبیر((اطراف مسکو و کرانه علیاي ولگا زندگی میکردند و به 

حکم یک پاسگاه مرزي را ) واقع در شمال خاوري مسکو(شده بود، در این عهد دهکده کوچکی بود که براي سوزدال 

آندري بوگو لیوبسکی به منظور آنکه . ف منتهی میشد داشتبر سر جادهاي که از شهرهاي والدیمیر و سوزدال به کی

قلمرو خویش یعنی سوزدال را بر تمامی روسیه تفوق بخشد، به مبارزاتی دست زد، لکن چون میخواست نووگورود را 

. نیز مثل کیف به زیر فرمان خود در آورد، در جنگ به دست جنایتکاري کشته شد
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از . یه، در دوسوي والخوف و نزدیکی مخرج آن رود از دریاچه ایلمن قرار داشتشهر نووگورود، در شمال باختري روس

آنجا که رود والخوف به دریاچه الدوگا در شمال میریخت و سایر رودها از دریاچه ایلمن جدا، و به طرف جنوب و 

بود که راه امنی باشد و  مغرب سرازیر میشدند، و راه رسیدن به دریاي بالتیک از راه دریاچه الدوگا نه آن قدر نزدیک

نه آن قدر دور که به کار تجارت آید، لذا شهر نووگورود مرکز تجارتی داخلی و خارجی نیرومند، و محور شرقی 

شهر مزبور از طریق دنیپر با کیف و امپراطوري بیزانس، و از راه ولگا با دنیاي اسالم داد و ستد . اتحادیه هانسایی شد

ت روسیه را انحصاري خود ساخت، زیرا نظارت آن از پسکوف در مغرب تا نواحی منجمده تقریبا تجارت پوس. میکرد

، اشراف تجارت پیشه نیرومند 1196بعد از سال . هاي اورال در مشرق ممتد میشد در شمال، و تا حدود رشته کوه

شهر نووگورود یک  - ور کش. نووگورود بر انجمنی که امیرنشین را به وسیله امیر منتخب شهر اداره میکرد مسلط شد

اگر امیر منتخب شهر به نحو مطلوب انجام . میخواند)) خداوندگار من نووگورود بزرگ((جمهوري آزاد بود و خود را 

اگر وي مقاومتی )). با اداي احترامات، راه بیرون شدن از شهر را به وي نشان میدادند((وظیفه نمی کرد، اهالی شهر 

هنگامی که سویاتوپولک، مهین امیر کیف، میخواست فرزند خود را به سمت . افکندندابراز میداشت، به زندانش می

اگر سري زیادي دارد، او را پیش ما ((، اهالی شهر پیغام دادند که )1015(امارت بر مردم نووگورود تحمیل کند 

چ دستی در حکومت کارگران و خرده کسبه هی. با تمام این اوصاف، جمهوري مزبور یک دموکراسی نبود.)) بفرست

. شهر نداشتند و فقط با شورشهاي مکرر میتوانستند در تعیین خط مشی امور منشا اثري باشند

پاپ اعظم، گرگوریوس نهم، . در دوران زمامداري پرنس آلکساندر نفسکی بود که نووگورود به اوج اقتدار خود رسید

. ردم را به یک جنگ صلیبی علیه نووگورود دعوت کردکه مشتاق بود روسیه ارتدوکس را پیرو کلیساي التین کند، م

آلکساندر لشکریان مزبور را در نزدیکی لنینگراد . در نتیجه، سپاهی مرکب از سپاهیان سوئدي متوجه رود نوا شد

وي به مراتب . و، به واسطه همین افتخار، نام رود نوا را عنوان خانوادگی خویش ساخت) 1240(فعلی شکست داد 

  . دمی بود که بر یک جمهوري حاکم باشد، و به همین سبب او را تبعید کردندفوق شان آ

لکن هنگامی که آلمانها به مبارزه صلیبی خود ادامه دادند و پسکوف را تسخیر کردند و تا بیست و هفت کیلومتري 

. انها را دفع کندنووگورود پیش تاختند، مجلس شهر از فرط وحشت دست به دامان آلکساندر زد تا برگردد و شر آلم

آلکساندر مراجعت و شهر پسکوف را تسخیر کرد و شهسواران لیوونیایی را بر روي یخهاي دریاچه پیپوس شکست داد 

عده . آلکساندر نفسکی در سالهاي آخر عمر ناگزیر به تحمل خفت رهبري ملت خویش در زیر یوغ مغول بود). 1242(

این مهاجمان از ترکستان به راه افتادند، در قفقازیه سپاهی از افراد . ندبسیار زیادي از مغوالن وارد خاك روسیه شد

کومانها، که خود مدت چند قرن علیه کیف . گرجی را شکست دادند، و به چپاول شبه جزیره کریمه دست زدند

هاند، امروز مغوالن سرزمین ما را متصرف شد: ((مبارزه میکردند، دست کمک به سوي روسها دراز کردند و گفتند

برخی از امراي روسی متوجه وخامت امر شدند، لشکري چند فراهم آوردند، و به .)) فردا نوبت شما خواهد رسید

مغوالن چند تن ایلچی نزد روسها فرستاده، پیشنهاد کردند که حاضر به عقد اتحاد علیه . کمک کومانها شتافتند

در نبردي که در کرانه رود کالکا نزدیکی دریاي آزوف . نیدنداما روسها ایلچیان مزبور را به قتل رسا ;کومانها هستند

به نیرنگ، چند تن از سرداران روس را گرفتار  ;روي داد، مغوالن لشکریان متحد روس و کومان را شکست دادند

در حالی که . کردند، دست و پاي آنها را بستند، آنها را در محفظهاي زندانی کردند، و بر روي آن سکویی ساختند

روساي عشایر مغول بر روي آن سکو مجلس سوري آراسته بودند، اشراف محبوس آنها در زیر پایشان خفه شدند 

در همان حال که آنان سرگرم تسخیر خاك چین بودند، امراي  ;لشکریان مغول به مغولستان باز گشتند). 1223(

هاي  ه مغول به سرکردگی باتو از نواده، حمل1237در . روسی دوباره مبارزات برادرکشانه خود را از سر گرفتند
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. نفر بالغ میشد، که تقریبا همگی بر مرکبی سوار بودند 500000این بار عده لشکریان مغول به . چنگیزخان آغاز شد

خیل مغوالن از منتهی الیه شمالی به دریاي خزر باال آمدند، بلغارهاي ناحیه ولگارا از دم تیغ گذرانیدند، و پایتخت 

اگر خواهان صلح هستی، یک دهم اموالت را به ما ((آنگاه باتو به امیر ریازان پیام فرستاد که . ار را ویران کردندآنان بلغ

ریازان از .)) وقتی همگی ما مرده باشیم، تمام اموالمان از آن تو خواهد بود((امیر پاسخ فرستاد که .)) تسلیم کن

. دادن یاري خودداري ورزیدندهمگی از . امیرنشینهاي مختلف روسیه استمداد جست

قواي مقاومتناپذیر مغول تمامی شهرهاي . ریازان شجاعانه جنگید و تمامی دارایی خود را بر سر این کار گذاشت

ریازان را تاراج و با خاك یکسان کردند، سیآلسا به خاك سوزدال ریختند، سپاه آن سرزمین را تار و مار کردند، مسکو 

اشراف، از ترس جان، موهاي سر را تراشیدند و، به هیئت راهبان، خود را . میر را محاصره کردندرا سوزانیدند، و والدی

سوزدال، . هنگامی که تمامی شهر طعمه آتش شد، آنها نیز جان سپردند ;در کلیساي جامع شهر پنهان کردند

مغوالن متوجه ). 1238(دند راستوف، و تعداد کثیري از قصبات امیرنشین مزبور بر اثر آتشسوزي با خاك یکسان ش

هاي انبوه و رودهاي خروشان، از آن نقشه صرف نظر کردند و به  نووگورود گردیدند، لکن، به واسطه برخورد با بیشه

ابتدا نمایندگانی به شهر روانه کردند و تسلیم کیف را . غارت چرنیگوف و پریاسالو پرداختند و به کیف رسیدند

مغوالن از دنیپر گذشتند، مقاومت مختصري را در . مایندگان مزبور را به قتل رسانیدندمردمان کیف ن. خواستار شدند

شش سال بعد که جووانی د پیانو . هم شکستند، به تاراج شهر دست زدند، و هزاران نفر را به هالکت رساندند

جا پوشیده از  کارپینی کیف را دید، آنجا را شهري توصیف کرد با دویست کلبه که زمینهاي اطراف آن همه

طبقات عالیه و متوسط روس هرگز جرئت نکرده بودند که کشاورزان یا خالیق شهر را . هاي مردگان بود جمجمه

به همین سبب هنگامی که مغوالن آمدند، نفوس شهر چون قادر به دفاع از خویش نبودند، همگی یا از . مسلح کنند

  . ددم تیغ گذشتند یا به میل فاتحان به بردگی درآمدن

مغوالن در اروپاي مرکزي پیش رفتند، در نبردهاي متعددي فاتح و مغلوب شدند، هنگام بازگشت از راه روسیه بار 

یا )) اردوي زرین((دیگر به چپاول پرداختند، و در کنار یکی از شعب ولگا شهري بنا نهادند موسوم به سراي که مرکز 

. سال بر قسمت اعظم خاك روسیه حکمفرمایی کردند 240ي مدت از آن پس باتو و جانشینان و. شد)) آلتون اردو((

به امراي روس فقط به شرطی اجازه حفظ اراضی و تمتع از آنها داده شد که همه ساله به خان عشایر مغول، یا حتی 

یا  به خان بزرگ آنها در قراقروم، خراجی ساالنه بپردازند، و هر امیري مکلف باشد که گاهی، براي ابراز حقشناسی

امراي روس براي پرداخت خراج یک نوع باج سرانه معین کرده بودند که به طرز . اداي احترام، به خدمت خان بشتابد

آنهایی را که قادر به پرداخت این مالیات نبودند به بردگی  ;بیرحمانهاي به یکسان مشمول حال فقیر و غنی میشد

این . این امر مایه حراست آنها در برابر شورشهاي اجتماعی میشدامرا به تفوق مغوالن رضا دادند، زیرا . میفروختند

بسیاري از . جماعت در هجوم بر سایر اقوام، و حتی بر امیرنشینهاي خود روسیه، با لشکریان مغول متحد میشدند

در تیره  روسها با مغوالن وصلت کردند، و محتمال از اینجا بود که پارهاي از ویژگیهاي جسمانی و اخالقی نژاد مغول

اکنون که روسیه به . برخی از روسها آداب سخن گفتن و لباس پوشیدن مغولی را تقلید کردند. روسی راه یافت

حکومت . صورت سرزمین تابع یک حکومت مقتدر آسیایی در آمده بود، بیشتر رابطهاش با تمدن اروپایی قطع شد

س بود که بعدها در وجود حکمران مسکو جمع آمد و استبدادي خان مغول و طرز حکومت خودکامه امپراطوران بیزان

. کرد)) فرمانفرماي مطلقالعنان تمامی روسیه((وي را 

www.IrPDF.com



٢٣٣٠

سران عشایر مغول متوجه شدند که فقط به اتکاي قدرت محض نمیتوانند روسیه را مطیع خود نگاه دارند، از این رو 

روحانی را پاسداري کردند آنها را از مالیات معاف  با کلیساي روس از در صلح در آمدند، اموال و ماموران آن دستگاه

کلیساي روسیه از راه حقشناسی با اضطرار، . ساختند، و توهین به مقدسات و دین را گناهی شمردند سزاوار مرگ

هزاران تن از روسها در . مردم را به اطاعت و انقیاد از فاتحان مغولی توصیه، و آشکارا براي سالمت ایشان دعا کرد

از همه طرف سیل تحف و هدایا بود که به سوي . ن بیم و هراس، به طلب امنیت، در سلک راهبان در آمدندمیا

بتدریج یک . تشکیالت روحانی روانه، و کلیساي روسیه در میان فقر و فاقه عمومی بنیادي شد بیاندازه ثروتمند

با تمام این اوصاف، روسیه بود که با خم . اهم کردروحیه انقیادي در مردم پدید آمد و زمینه را براي قرنها استبداد فر

شدن در برابر گردباد حمله مغول، بر سبیل برزخ یا خندقی عریض، میان مهاجمان و کشورهاي اروپایی حایل شد و 

  . قسمت بیشتر اروپا را از دستبرد مغوالن محافظت کرد

. و مجارها فرود آمد) ا، موراویاییها، لهستانیهاروسها، بوهمیه(کلیه قوت و شدت آن صاعقه انسانی بر سر اسالوها 

شاید بدان علت که مدتی بالغ بر دو قرن روسیه . اروپاي باختري بر جان خویش لرزید، لکن هیچ گزندي ندید

همچنان منکوب، خفیف، راکد، و تهیدست مانده بود، مابقی اروپا توانست به سوي آزادي سیاسی و فکري، ثروت، 

  . رودتجمل، و هنر پیش 

IV  - تحوالت پی در پی در بالکان  

هاي بدیع و تزویر در  به نظر بیگانگان دور، شبه جزیره بالکان کالف عظیم سردرگمی است از بیثباتی و دسیسه، حیله

لکن در نظر یک نفر که خود بومی بلغارستان، رومانی، مجارستان، یا . تجارت، جنگها، آدمکشیها، و قتل عامها

لتش حاصل هزار سال تالش، براي کسب استقالل از امپراطوریهایی است که روزي این کشورها را یوگوسالوي است م

هزار سال مجاهدت به منظور حفظ فرهنگی بینظیر و جالب، براي تجلی بیمانع و رادع منش ملی  -احاطه میکردند 

  . در معماري، پوشاك، ادبیات، موسیقی، و آواز

سال زیر سلطه  168ي خان کروم و سیمئون کشور نیرومندي بود، مدت بلغارستان، که روزگاري تحت رهبر

در وجود دو برادر تجلی ) یا اهالی واالکیا(نارضایتی نفوس بلغار و و الکها  1186در . امپراطوري بیزانس باقی ماند

ان ضرورت ایوان و پطر آسن، که هر دو معجون زیرکی و شجاعتی را که براي مقتضیات زمان و هموطنان ایش: کرد

دو برادر مردم شهر ترنووو را به کلیساي قدیس دمتریوس احضار، و به آنها تلقین کردند که آن . داشت واجد بودند

اکنون اگر مردم زیر پرچم . مقتداي دین، دمتریوس، ناحیه سالونیکا یونان را پشت سر نهاد تا در ترنووو اقامت گزیند

دو برادر در این مبارزه توفیق یافتند و . از دست رفته خود را به چنگ آوردوي جمع شوند، بلغارستان میتواند آزادي 

دوستانه امپراطوري جدید را میان خود تقسیم کردند، به این نحو که ایوان شهر ترنووو را مقر حکومت ساخت، و پطر 

. ان، ایوان آسن دوم بودبزرگترین سلطان دودمان آنها، و ضمنا عظیمالشانترین شهریاران تاریخ بلغارست. پرسالو را

ایوان نه فقط تراکیا، مقدونیه، اپیروس، و آلبانی را به حوزه قلمرو خویش منضم ساخت، بلکه با چنان عدالتی حکومت 

وي با ابراز وفاداري و ایجاد موقوفاتی براي دیرها موجبات . کرد که حتی رعایاي یونانی وي نیز دوستش میداشتند

. با تصویب قوانین روشنفکرانه و با بذل توجه، حامی تجارت، ادبیات، و هنر شد ;ردخشنودي پاپها را فراهم آو
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و بلغارستان را از لحاظ فرهنگ و تمدن به پاي اکثر  ;پایتخت خود ترنووو را یکی از زیباترین شهرهاي اروپا ساخت

تهاجمات مغول کشور را . ندجانشینان وي دانایی و خرد ایوان را به ارث نبرد. ملل پیشرفته همعصر خود رسانید

، و در قرن چهاردهم بلغارستان ابتدا سر اطاعت در برابر صربستان، و سپس در )1295- 1292(آشفته و ضعیف کرد 

  . برابر ترکان فرود آورد

ها و نواحی مختلف صرب را زیر لواي واحدي جمع کرد و در واقع  سرکرده عشایر و طایفه 1159ستفان نمانیا در 

فرزندش ساوا اسقف اعظم و . دودمان وي در آنجا دویست سال حکمفرما بودند ;ستان را بنیاد نهادسلطنت صرب

در این تاریخ هنوز صربستان کشوري فقیر بود، و حتی . دولتمردي بود که یکی از معززترین قدیسان محسوب شد

 ;)همان دوبروونیک امروزي باشد که(بندري داشت آباد موسوم به راگوزا . کاخهاي سلطنتی آن را از چوب میساختند

در خالل این قرون، هنر صربی، که منشا . تحتالحمایه ونیز شد 1221شهر مستقلی بود که در سال  - این بندر کشور 

در دیر کلیساي قدیس پانتلیمون، واقع در نرز، نقاشیهایی . آن بیزانسی بود، سبک و برتري خاص خویش را پیدا کرد

حاکی از واقعپردازي شگرفی است که معموال در نقاشی بیزانسی سابقه ) 1164حدود (ست که بر روي دیوار شده ا

نداشته و یک قرن بر ریزهکاریهاي بخصوصی که زمانی آن را شیوه ابتکاري نقاشانی مثل دوتچیو و جوتو میدانستند 

م به تصویرهاي سالطینی در میان این قبیل نقاشیهاي دیواري هنرمندان صربی قرون دوازدهم و سیزده. مقدم است

صربستان قرون . بر میخوریم آن قدر برجسته و زنده که در میان نقاشیهاي دیواري بیزانسی ابدا نظیرش دیده نمیشود

وسطایی داشت به سوي تمدنی درخشان گام بر میداشت که بدعت و اذیت و آزار مردم سبب شد وحدت ملی، یعنی 

بوسنی نیز پس از آنکه در دوران حکمرانی . ت ترکان را بگیرد، منهدم شودهمان عاملی که امکان داشت جلو تهاجما

تحت  1254کولین به اوج اعتالي قرون وسطایی خود رسید، براثر درگیریهاي مذهبی ضعیف شد و در ) شاه(بان 

  . تسلط مجارستان درآمد

ست علیه سالطین کاتولیک و اوضاع مجارستان براثر طغیانهاي مجارهاي بتپر) 1038(بعد از مرگ قدیس ستفان 

اندراش اول هانري را شکست داد، و هنگامی . مجاهدت هانري سوم براي الحاق مجارستان به خاك آلمان آشفته شد

که امپراطور هانري چهارم بار دیگر درصدد اجراي نیات سلف خود برآمد، شاه مجارستان، گیزاي اول، با دادن 

بول آن سرزمین به عنوان تیول پاپی، اقدامات امپراطور آلمان را خنثا کرد مجارستان به پاپ گرگوریوس هفتم، و ق

در قرن دوازدهم مدعیان سلطنت مجار، با واگذاري سرزمینهاي وسیعی به اشراف در عوض جلب حمایت ). 1076(

اندراش دوم اشراف مملکت آنقدر نیرومند بودند که توانستند  1222آنان، سبب تقویت مبانی فئودالیسم شدند، و در 

این فرمان به طرز شایان توجهی شباهت به ماگناکارتا داشت که به دست . را وادار به صدور یک منشور زرین کنند

منشور زرین اصل وراثت تیولنشینهاي فئودالی را رد میکرد، . به امضا رسیده بود 1215جان لکلند، شاه انگلستان در 

یتی را تشکیل دهد، هیچ یک از اشراف را بدون دادرسی در حضور لکن وعده میداد که سلطان همه ساله مجلس د

زندانی نسازد، و از امالك اشراف ) یا به عبارت دیگر، یک نفر کنت که تعلق به کاخ امپراطور داشت(کنت کاخنشین 

هفت  این فرمان شاهی، که وجه تسمیه آن مهر یا جعبه زرین آن بود، مدت. یا مقامات روحانی هیچ مالیاتی نگیرد

قرن منشور آزادي طبقه اشرافی مجار شد و درست هنگامی که مغوالن براي اروپا یکی از عظیمترین بحرانهاي تاریخ 

. را تدارك میدیدند، موجبات تضعیف حکومت پادشاهی مجارستان را فراهم آورد

چین، و اروپا سه سپاه خان اعظم مغول اوگتاي براي فتح اراضی مختلف کره،  1235توجه به این نکته که در سال 

سومین سپاه مغول به سرداري باتو، که مرکب از . اعزام داشت، شاید درك حیطه تطاول و حمله مغول را آسانتر سازد
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افراد این سپاه را جمعی از سپاهیان بیانضباط تشکیل . از رود ولگا عبور کرد 1237سیصد هزار نفر میشد، در 

جه ورزیده گشته، زیر نظر سردارانی الیق تعلیم دیده و نه فقط به وسایلی نمیدادند، بلکه همگی آنها نهایت در

نیرومند براي محاصره دشمن بلکه به اسلحه جدید آتشینی مسلح بودند که طرز استعمال آن را از چینیها فرا گرفته 

ه باتو که گویی آنگا. در عرض سه سال این جنگجویان تقریبا تمامی صفحات جنوبی روسیه را ویران کردند. بودند

قابلیت درك شکست را نداشت لشکریان خود را به دو سپاه فرعی تقسیم کرد یکی متوجه لهستان شد کراکو 

سپاه دومی زیر  ;)1241(و لوبلین را تسخیر کرد، از رود اودر گذشت و آلمانها را در لیگنیتس شکست داد) کرکوف (

ارستان هجوم برد و با قواي متحد اتریش و مجار در موهی روبهرو، هاي کارپات عبور کرد بر مج نظر باتو از رشته کوه

عده ) هر چند هرگز با ارقام کم و کوچک میانهاي نداشتهاند( و چنان بر آنها چیره شد که وقایعنگاران قرون وسطی 

یزان کشتهشدگان مسیحی را بالغ بر یکصد هزار نفر به حساب آوردند، و امپراطور فردریک دوم تخمین زد که م

در این مورد به حکم شوخی . کشته شدگان و زخمیهاي مجار تقریبا به اندازه تمامی قواي نظامی مملکت بود

سنگدالنه روزگار، غالب و مغلوب هر دو از یک خون، و اشراف مقتول مجار همگی از اخالف تیره مغولی بودند که سه 

باتو دو شهر پست و استرگوم را فتح کرد . بودند قرن قبل از این حوادث همین اراضی را به خاك و خون کشیده

در خالل همین احوال دستهاي از مغوالن از دانوب گذشتند و به طرف ساحل آدریاتیک سر در عقب شاه  ;1241

فردریک دوم بیهوده از . مجار بالي چهارم گذاشتند و ضمن راه وحشیانه به سوختن و ویرانی آبادیها مشغول شدند

اینوکنتیوس چهارم بیهوده تالش . عوت کرد تا در مقابل خطر استیالي این اقوام آسیایی متحد شوندممالک اروپایی د

آنچه مسیحیت و اروپا را نجات داد تنها مرگ .کرد تا مگر مغوالن را به پیروي از آیین مسیح و صلح تشویق کند

رگز در تاریخ بشري سابقه نداشت که ه. اوگتاي و بازگشت باتو به قراقروم براي شرکت در انتخاب خان جدید بود

بالي . چنین عرصه گستردهاي از جهان یعنی از اقیانوس کبیر تا آدریاتیک و بالتیک دستخوش ویرانی شده باشد

چهارم، شاه مجار، به شهر ویران پست مراجعت کرد، جماعاتی از آلمانها در آنجا مسکن داد، پایتخت خود را به شهر 

طبقه . و به تدریج به اقتصاد از هم گسیخته کشور خود سر و صورتی داد) 1247(منتقل کرد بودا در آن سوي دانوب 

نجباي نوبنیاد بار دیگر مزارع و نواحی روستاي عظیمی را تشکیل دادند که در آن غالمان گلهچران و برزگر به تهیه 

. خواربار براي ملت مشغول شدند

زندگی و . د و شروع به استخراج معادن سرشار ترانسیلوانی کردندمعدنچیان آلمانی از ارتسگبیرگه سرازیر شدن

در . هایی از جگن بود هاي مسکونی به صورت کلبه حرکات و سکنات مردم هنوز ناقص و خشن، افزارکار بدوي، و خانه

ت و میان نژادهاي مختلف، زبانهاي درهم و برهم، تشتتهاي طبقاتی و مذهبی ، افراد همچنان به طلب قوت الیمو

  . جلب منفعت مشغول بودند، و آن تسلسل اقتصادیی را که زمین مساعدي براي بذر تمدن است تجدید کردند

V  - کشورهاي مرزي  

همچنانکه در جهان الیتناهی هر نقطهاي را میتوان به عنوان مرکز به حساب آورد، به همین روال در جلوه تمدنها و 

یخ یا زندگی خود را به معیار منش و سهمی که بر عهده دارد تعبیر کشورها هر ملتی مانند هر فردي جریان تار

در شمال بالکان معجون دیگري از اقوام گوناگون زندگی میکردند که عبارت بودند از بوهمیها ، لهستانیها، . میکند

ته به تاریخ ملی خود هر کدام از این ملل با غروري حیاتبخش دنیا را وابس). فنالندیها(لیتوانیها، لیوونیاییها و فینها

  . میدانست
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تا قرن هشتم این . در اوایل قرون وسطی، فینها، بستگان دور مجارها و هونها، در کرانه ولگاي علیا و آکا سکنا گزیدند

معروف شد، و خود فینها آن را ) سرزمین فینها(قوم به سرزمین صعب و خوش منظري که نزد سایر اقوام به فنالند 

  . مینامیدند کوچ کرده بودند) تالقی اراضی با(سوئومی 

. مجبور به استیالي بر آن قوم کرد  1157هاي اسکاندیناوي اریک نهم شاه سوئد را در سال  تهاجمات فینها بر کرانه

این اسقف موسوم به هنریک که به دست آنها . اریک اسقفی را براي اشاعه تمدن در اوپساال میان فینها به جا گذاشت

ها را صاف و باتالقها را زهکشی  این مردمان با شجاعتی بیسرو صدا بیشه. ها قدیس حامی فنالند شدکشته شد، بعد

در . کردند و ده هزار دریاچه خود را به یکدیگر مرتبط ساختند و به جمع آوري پوست و مبارزه با برف پرداختند

، )پروسیها(بوروسیها : ه متشکل بودند ازجنوب خلیج فنالند نظیر این توفیقها نصیب قبایلی شد منسوب به فینها ک

این قبایل روز را به شکار ، صید ماهی ، ). التویاییها(، و لتها )لیتوانیها(، لیتووا )لیوونیاییها(، لیوها )استونیاییها(استها 

د ادبیات و هنر را به اخالف کم زورتري که به خاطر رفاه آنها زحمت میکشیدن.کندوداري و برزگري میگذراندند

جمیع این قبایل ، به استثناي استونیاییها، تا قرن دوازدهم مشرك ماندند، و در آن قرن بود که آلمانیها با . واگذاشتند

لیوونیاییها چون متوجه شدند که آلمانها دین را . آتش و تیغ مایه اشاعه مسیحیت و تمدن در میان آنها شدند

فوق خویش ساختهاند، مبلغان مسیحی را کشتند، براي زدودن لوث وسیلهاي براي رخنه کردن در میان آنها و مایه ت

  . تعمید خود را به دوینا افکندند و دوباره به پرستش خدایان بومی خود مشغول شدند

اینوکنتیوس سوم مسیحیان را به جهادي علیه آنها ترغیب کرد، اسقف آلبرت به اتفاق بیست و سه تن مرد مبارز وارد 

هاي  دو فرقه از فرقه). 1201(خود را در ریگا بنا نهاد، و لیوونیا را زیر سلطه آلمان در آورددوینا شد و پایتخت 

تسخیر ممالک بالتیک را براي آلمان تکمیل کردند،  - شهسواران لیوونیایی و شهسواران توتونی - نظامی  -مذهبی 

. را به مرحله صرف تنزل دادند اراضی وسیع را شخصا صاحب شدند و بومیان را به دین مسیح در آورده و آنها

شهسواران توتونی که از توفیق دلگرم شده بودند به امید آنکه الاقل ایاالت باختري روسیه را براي آلمان و جهان 

مسیحی التین فتح کنند، متوجه آن کشور شدند، لکن در کنار دریاچه پیپوس، ضمن یکی از مبارزات قاطع بیشمار 

). 1242(تاریخ، هزیمت یافتند 

یا )) پوالنی((یک دسته از این اقوام خود را . این کشورهاي بالتیک از همه سو در دریایی از نژاد اسالو محاط بودند

دسته دیگر مازورها بودند که در کرانه رود . هاي وارت و اودر مشغول بودند اهالی مزرعه میخواندند، و به زراعت در دره

یا کرانه دریانشین میخواندند که نام سرزمین پومرانی از آنها )) پومورزانی((را دسته سوم خود . ویستول اقامت داشتند

امیر لهستان، میشکو اول، به منظور احتراز از سلطه آلمانها، لهستان را در کنف حمایت پاپها قرار  963در . مشتق شد

خود را با اروپاي باختري و داد، و از آن پس این سرزمین پشت به روش اسالوي شبه بیزانس خاور اروپا نمود و 

فرزند میشکو، بولسالف اول، پومرانی را تسخیر و برسالو و کراکو را ضمیمه قلمرو خویش . مسیحیت رم انباز کرد

حکومت . بولسالف سوم کشور خود را میان چهار پسرش تقسیم کرد. ساخت، و خود را اولین شاه لهستان نامید

اراضی را به امیر نشینهاي فئودال تقسیم کردند، و زمانی چند لهستان گاه  پادشاهی رو به ضعف نهاد، طبقه اشراف

سیل مغول سرازیر شد، و پایتخت کشور، شهر کراکو، به دست آنها  1241در سال . آزاد و گاه تابع آلمان یا بوهم بود

، نواحی باختري همینکه سیل تهاجمات مغول فروکش کرد، موجی از مهاجران آلمانی. افتاد و با خاك یکسان شد

) 1246(ضمنا در همین ایام . لهستان را فرا گرفت و مایه اختالط شدید خون، قوانین، و زبان آلمانی در لهستان شد

بولسالف پنجم یهودیانی را که از قتل عامهاي آلمان میگریختند به خاك خود پناه داد و آنها را به توسعه بازرگانی و 
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ونسالوس دوم سلطان بوهم را به مقام سلطنت لهستان برداشتند و دو کشور  1310در سال . امور مالی تشویق کرد

 623در . در قرون پنجم و ششم اسالوها در بوهم و موراوي سکونت گزیده بودند. زیر سلطنت شهریار واحدي در آمد

به تاسیس سلطنتی  یکی از روساي عشایر اسالو، که سامو نام داشت، شر مهاجمان آوار را از سر مردم بوهم دفع، و

شارلمانی بر این سرزمین دست یافت، و براي مدت  805در سال . منقرض شد 658اقدام کرد که با مرگ وي در 

خانواده پرمسیل این دو  894در . نامعلومی بوهم و موراوي هر دو بخشی از امپراطوري کارولنژیان به حساب میآمدند

مجارها بر موراوي ) 957 -  907(ود کردند، لکن مدت نیم قرن سرزمین را حوزه فرمانروایی سلسله طوالنی خ

دوك ونسالوس اول با وجود آنکه بوهم . امپراطور هانري اول بوهم را تابع آلمان کرد 928حکمفرما بودند، و در 

یحیت متناوبا تابع دیگران بود، به آن کشور رفاه بخشید، این مرد که زیر دست مادر خویش قدیسه لودمیال تعالیم مس

وي مستمندان . را به تمام و کمال آموخته بود، هنگامی که به مقام سلطنت رسید، از معتقدات خویش دست نکشید

را اطعام میکرد، برهنگان را میپوشانید، زنان بیوه و اطفال یتیم را حمایت مینمود، بیگانگان را مینواخت، و خالصه به 

که ونسالوس رذایل ویژه یک نفر شاه را فاقد است، درصدد قتل وي اسالوها آزادي بخشید، برادرش چون معتقد بود 

سایر افرادي که در توطئه شریک بودند سرانجام وي را . لکن ونسالوس برادر را بر زمین افکند و او را عفو کرد. بر آمد

ه ساله چنین اینک هم. ، هنگامی که عازم مراسم قداس بود، به قتل رسانیدند935روز بیست و پنجم سپتامبر سال 

  . روزي را به عنوان عید ونسالوس، قدیس حامی بوهم، با تشریفات خاصی برگزار میکنند

بولسالف اول، بولسالف دوم، و براتیسالو اول موراوي، سیلزي، و . دوکهاي جنگ افروز جانشین ونسالوس شدند

را ترك گوید و بار دیگر خراجگزار  لهستان را تسخیر کردند، لکن هانري سوم براتیسالو را مجبور کرد که لهستان

اوتوکار دوم اتریش، ستیریا، و کارینتیا . آلمان شود و اوتوکار اول بوهم را آزادي بخشید و اولین شاه آن سرزمین شد

را تابع خود کرد و، چون عالقهمند به صنعت و پیدایش یک طبقه متوسط به عنوان تعدیل کننده در برابر اشراف 

لمانهاي مهاجر را به خاك بوهم تشویق کرد، تا آنجا که بیشتر نفوس شهرهاي بوهم و موراوي سرکش بود، ورود آ

آلمان  1274در . کانهاي نقره کوتناهورا علت رفاه و ثروت بوهم و غرض غایی بسیاري از مهاجمان بود. آلمانی بودند

اتو کار ناگزیر شد تمام متصرفات اشراف وي حاضر به حمایت سلطان خویش نشدند و . به اوتوکار اعالن جنگ داد

خود را به آلمان تسلیم کند و اریکه سلطنت خود را فقط به عنوان یک تیول آلمانی نگاه دارد اما هنگامی که 

اوتوکار سپاه جدیدي تدارك دید و . امپراطور رودولف از خاندان هاپسبورگ مداخله در امور داخلی بوهم را آغاز کرد

این بار نیز اشراف وي از دورش پراکنده شدند، اوتو کار خود را به میان . ا به جنگ پرداختدر دورنکروت با آلمانه

ونسالوس دوم با شناسایی مجدد امپراطور آلمان به . صفوف انبوه دشمن انداخت و در نبرد متهورانهاي جان سپرد

با فوت او دودمان . ول داشتعنوان سرور خویش، صلح را مستقر کرد و در اعاده آرامش و رفاه سعی فراوان مبذ

بوهمیها، موراویاییها، و لهستانیها تنها اقوامی از مهاجران اسالو . پرمیسل بعد از پانصد سال فرمانروایی منقرض شد

بودند که روزگاري تمامی آلمان خاوري تارود آلب را قرارگاه خود ساخته بودند و اکنون در زیر سلطه یک حکومت 

  .آلمانی بسر میبرند

VI  -  آلمان  

در مبارزه تاریخی که بر سر مسئله خلعتپوشان از جانب مقامات ملکی در گرفت، پیروزي از آن طبقه اشرافی آلمان 

طبقهاي مرکب از دوکها، خاوندها، اسقفان، و روساي دیرها که، بعد از شکست هانري چهارم ، کنترل حکومت  - بود 

نا متمرکزي را به وجود آوردند که در قرن سیزدهم آلمان را از پادشاهی ضعیفی را در دست داشتند و فئودالیسم 
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هانري پنجم پس از آنکه دست پدر را از امور امپراطوري کوتاه کرد، به مبارزات وي بر ضد . رهبري اروپا برکنار کرد 

دن از حق مگر به شرط صرف نظر کر - چون پاسکالیس دوم حاضر به تاجگذاري وي نشد . خاوندها و پاپها ادامه داد

پس از آنکه هانري در گذشت اشراف اصل سلطنت موروث را . هانري پاپ و کاردینالها را زندانی کرد -خلعتپوشان 

ملغا و سلسله سالطین فرانکونیا را منقرض کردند، و لوتار سوم امیر ساکس را به سلطنت برداشتند، سیزده سال بعد، 

. تشکیل داد، که مقتدرترین سالطین در تاریخ آلمان به شمار میروند کونراد سوم امیر سوابیا سلسله هوهنشتاوفن را

هانري، دوك باواریا، با برگزیده اشراف و امرا براي مقام سلطنت مخالفت ورزید و عم خود موسوم به ولف یا گوئلف را 

در طی قرون به این نحو کشمکشی میان گوئلفها و گیبلینها آغاز شد که . براي احراز چنین مقامی تقویت کرد

سپاه هوهنشتاوفن شورشیان باواریا را در  .نموددوازدهم و سیزدهم بر سر مسائلی گوناگون و به اشکال مختلف تجلی 

م حین برخورد شهر و دژ واینزبرگ محاصره کرد، و طبق یک روایت قدیمی چون افراد هر یک از این دو گروه متخاص

. صدا میزدند، این اسامی بر آنها علم شد))) ها هی ،عجوزه((( weibling Hiیا )))هی، گرگها((( welf Hiیکدیگر را 

افسانه جالب کهنسالی حاکی است که لشکریان فاتح سوابیا در این محل به شرطی با تسلیم شهر موافقت کردند که 

ان نیرومند شهر اجازه داد که هر چه را بخواهند میتوانند بر پشت خود فقط جان زنان در امان باشد، و چون به زن

، هنگامی که 1142در سال . حمل کنند و همراه ببرند، زنان شوهران خویش را بر دوش گرفتند و به راه افتادند

کونراد عزم جنگ صلیبی کرد، میان طرفین قرار ترك مخاصمات گذاشته شد، لکن کونراد شکست خورد و 

وقتی اولین رجل برازنده خاندان هوهنشتاوفن به مقام سلطنت رسید، بظاهر چنین . سته به وطن بازگشتسرشک

یا فردریک ))) خداوندگار صلح(((فردریک . مینمود که دامان این دودمان همواره با لکه سرشکستگی آلوده خواهد بود

مردي بود کوچک اندام با پوست . ندهاي نداشتوي ظاهر با ابهت و براز. اول سی ساله بود که به سلطنت انتخاب شد

شد، لکن فکري [ ریش قرمز]سفید و موهاي زرد، و ریشی سرخ رنگ، که به همین سبب در ایتالیا ملقب به بارباروسا 

زندگی وي مصروف به امور مملکتی شد و هر چند که در مبارزات شکستهاي . درست و ارادهاي نیرومند داشت

. دو باره رهبر جهان مسیحی کرد عدیده خورد، آلمان را

از آنجا که خون هر دو خانواده هوهنشتاوفن و ولف در شرایین وي جاري بود، به اعالم صلح اقلیم اقدام کرد، به 

سازش با دشمنان و تسکین خاطر دوستان پرداخت، و از کشمکشها و هرج و مرج و جرایم به شدیدترین وجه 

خوش مشربی توصیف کردهاند که همیشه لبخندي دلنشین بر لب داشت اما  معاصرانش وي را آدم. جلوگیري کرد

از عفاف و نجابت وي در . خشونت قوانین جزایی وي مایه پیشرفت تمدن در آلمان شد. بود)) بالي جان تبهکاران((

باله نکاح زندگی شخصیش بحق تمجید کردهاند، اما وي زن اولش را به بهانه قرابت صلبی طالق داد، و زنی را به ح

از آنجا که فردریک . به این نحو، سلطنتی را سر جهیزیه عروسی به دست آورد. در آورد که وارث کنت بور گونی بود

اشتیاق داشت در حضور پاپ تاجگذاري کند، به پاپ ائوگنیوس سوم نوید داد که در برابر چنین عملی حاضر است در 

هنگامی که فردریک جوان به نپی در نزدیکی . ک وي قیام کنددفع شر رومیان سرکش و نورمانهاي مزاحم به کم

شهر رم رسید و پاپ جدید هادریانوس چهارم را مالقات کرد، از سر غرور حاضر نشد، به سنت مالوف، افسار اسب و 

  . رکاب پاپ را نگاه دارد و او را کمک به فرود آمدن از اسب کند

و تفویض تاج )) بوسه صلح((ه تا تشریفات مزبور برگزار نشود، از هادریانوس بی مدد فردریک پیاده و مدعی شد ک

مدت دو روزي مالزمان سلطان و دستیاران پاپ بر سر این مسئله جرو بحث میکردند و . امپراطوري خودداري ورزد

ر دیگر پاپ نیز از آن محل اندکی دور شد و با. سر انجام فردریک رضایت داد. امپراطوري معلق به تشریفات شده بود

سواره وارد شد و این بار فردریک افسار و رکاب پاپ را گرفت و از آن پس همواره دم از امپراطوري مقدس روم میزد 
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عنوان امپراطور . تا مگر جهانیان، عالوه بر شخص پاپ وي را نیز خلیفه روحانی و نایب خدا بر روي زمین بدانند

زمان هانري چهارم به بعد، هیچ یک از فرمانروایان آلمان این از . شخص فردریک را سلطان لومباردي نیز میکرد

عنوان را واقعی تلقی نکرده بودند، لکن اکنون فردریک به هر یک از شهرهاي ایتالیاي شمالی فرمانداري اعزام داشت 

نجا که از آ. برخی از شهرها این گونه حکام را پذیرفتند و پارهاي خودداري ورزیدند. تا به نام وي حکومت کند

هاي ارتباط  فردریک به انضباط بیشتر از آزادي اهمیت میداد، و شاید هم مشتاق بود که بر بنادر ایتالیا به منظور راه

عازم قلع و قمع شهرهاي متمردي شد که براي آزادي  1158تجارتی با مشرق زمین نظارت داشته باشد، در سال 

اي مطلعی را که در شهر بولونیا مشغول احیاي حقوق رومی بودند به وي قانوندانه. بیش از انضباط اهمیت قایل بودند

. دربار خویش در رونکالیا احضار کرد و نظریه آنها را خواستار شد

ایشان نظر دادند که به حکم قانون، امپراطور بر تمام سرزمینهاي امپراطوري حاکمیت مطلق دارد، مالک جمیع اموال 

. مصالح مملکت اقتضا کند، میتواند حقوق خصوصی را الغا یا جرح و تعدیل کند آن است، و هر وقت که به نظر وي

پاپ آلکساندر سوم از ترس آنکه مبادا اختیارات غیر روحانی دستگاه پاپی فوت شود، به استناد فرامین موسوم به 

ادعاي خود پافشاري و شارلمانی، این دعاوي امپراطور آلمان را منکر شد، و چون فردریک در تسجیل )) دهش پپن((

اکنون دامنه خصومت میان دو طایفه گوئلف و گیبلین به ایتالیا کشیده شد، به این ). 1160(ورزید، وي را تکفیر کرد 

مدت . معنی که هواخواهان طایفه اولی به طرفداري از پاپ و حامیان دومی در مقام پشتیبانی از امپراطور قیام کردند

یالن را در محاصره داشت و هنگامی که سرانجام آن را گشود تمامی شهر را آتش دو سال فردریک شهر سر سخت م

شهرهاي ایتالیایی ورونا، ویچنتسا، پادوا، ترویزو، فرارا، مانتوا، برشا، برگامو، کرمونا، ). 1162(زد و با خاك یکسان کرد 

ان به خشم و از اخاذیهاي حکام آلمانی به پیاچنتسا، پارما، مودنا، بولونیا، و میالن که از این سنگدلی امپراطور آلم

سربازان اتحادیه در  1176در سال . تنگ آمده بودند، دست اتحاد به هم دادند و اتحادیه لومبارد را تاسیس کردند

یک . لنیانو لشکریان آلمانی فردریک را شکست دادند و وي را مجبور به قبول ترك مخاصمهاي شش ساله کردند

طور و پاپ سازشی حاصل شد، و فردریک در کنستانس به امضاي پیمانی مبادرت جست که سال بعد میان امپرا

این شهرها نیز در عوض حاضر ).1183(موجب آن شهرهاي ایتالیایی بار دیگر از حق خود مختاري بهرهمند میشدند 

کردند که هر بار  شدند که اسما شخص امپراطور آلمان را سرور سروران خود بشناسند و از سر بلندهمتی موافقت

فردریک گرچه در ایتالیا . فردریک و ملتزمان رکابش از لومباردي دیدن کنند، آذوقه ضروري در اختیار آنها بگذارند

وي با کامیابی تمام حق حاکمیت امپراطوري خویش را بر . شکست خورد، جاهاي دیگر در مبارزات خود پیروز شد

یه اختیاراتی را که هانري چهارم در مورد عزل و نصب مقامات روحانی کل ;لهستان، بوهم، و مجارستان محرز کرد

و اگر چه اسما این امر گوشزد خاص و عام نمیشد، عمال وي بر روحانیان آلمانی مسلط شد،  ;مدعی بود به چنگ آورد

. و حتی حمایت آن طبقه را در مبارزه با پاپها جلب کرد

یک را از خیال ایتالیا منصرف کند در سایه شکوه و عظمت فرمانروایی وي آلمان، مسرور از اینکه توانسته بود فردر

 1189در سال . بیاسود و به تشریفات با شکوه شهسواران در حین تاجگذاریها، وصلتها، و جشنهاي وي مباهات کرد

شاید امپراطور فرتوت، با لشکري مرکب از یکصد هزار نفر، به عزم سومین جنگ صلیبی متوجه فلسطین شد، و 

. امیدوار بود که شرق و غرب را زیر لواي یک امپراطوري روم متحد کند و آن را به وسعت و عظمت سابقش رساند

وي تمامی . فردریک مانند شارلمانی فوقالعاده از سنت رومی برخوردار بود. سال بعد وي در نهري در کیلیکیا غرق شد

هواخواهان حکومت پادشاهی بر شکستهاي وي ماتم . ردقواي خویش را در راه احیاي یک گذشته مرده تحلیل ب

و حال آنکه طرفداران دموکراسی با شعف آنها  ;گرفته، هر شکستی را غلبهاي براي هرج و مرج طلبان تلقی میکردند
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آلمان و ایتالیا هر . اعمال فردریک تا حدود تصور خود وي خالی از مجوز نبود. را مراحلی در تکامل آزادي میدانستند

فقط یک حکومت امپراطوري نیرومند قادر بود به . دو در یک ورطه هرج و مرج ناشی از هرزهگري غرقه میشدند

قبل از آنکه براي پرورش درخت آزادي عقالنی مجال . کشمکشهاي فئودال و جنگهاي شهرها با یکدیگر پایان دهد

هایی  که آلمان خود را ضعیف میدید، افسانه هاي بعدي در دوره. رشد فراهم آید، الزم بود که آرامش بر قرار شود

مردم آلمان آنچه را که در قرن سیزدهم درباره نواده فردریک . حاکی از کمال محبت درباره فردریک اول جعل کردند

گفتند که وي واقعا نمرده بلکه در کوهستان کیفهویزر واقع . تصور میکردند به مرور ایام به خود بارباروسا نسبت دادند

میتوان از زیر سنگ مرمري که بر روي گورش افتاده ریش بلندش را در حال رشد  ;تورپنگن به خواب رفته استدر 

یک روز وي از خواب بیدار خواهد شد خاك را از روي دوش خود به دور خواهد افکند، و بار دیگر آلمان  ;تماشا کرد

لمان متحد به وجود آورد ملتی سربلند در وجود هنگامی که بیسمارك یک آ. را کشوري نیرومند و امن خواهد ساخت

  . شخص وي فردریک بارباروسا را میدید که پیروزمندانه سر از خاك به در آورده است

، با کمک جنووا و پیزا، ایتالیاي 1194وي در سال . هانري ششم تقریبا آرزوي دیرینه پدر را از قوه به فعل آورد

. تمامی ایتالیا جز ایاالت پاپی سر اطاعت در برابر وي خم کردند. یرون آوردجنوبی و سیسیل را از چنگ نورمانها ب

پرووانس، دوفینه، بورگونی، آلزاس، لورن، سویس، آلمان، اتریش، بوهم، موراوي، و لهستان همه در دوران فرمانروایی 

انطاکیه . گزار او شدندموحدون عرب خراج. انگلستان خود را تیول وي شناخت. وي به صورت قلمرو متحدي در آمدند

هانري با اشتهایی سیریناپذیر چشم . کیلیکیا، و قبرس از وي تقاضا کردند که آنها را ضمیمه امپراطوري خویش کند

هاي سپاه وي به عزم شرق حرکت  نخستین دسته. به فرانسه و اسپانیا داشت و در تدارك فتح امپراطوري بیزانس بود

. ر سیسیل به بیماري اسهال خونی از پا در آمدکرده بودند که به سن سی و سه د

تنها . هانري براي مقابله با چنین انتقام احتمالی که ناشی از اقلیمهاي مفتوحه خود بود، هیچ گونه تدارکی ندیده بود

فرزند وي کودکی سه ساله بود، با مرگ وي ده سالی هرج و مرج حکمفرما شد، و مدعیان اریکه امپراطوري به جان 

در . هنگامی که فردریک دوم به سن رشد رسید، جنگ میان امپراطوري و دستگاه پاپی از نو آغاز شد. یگر افتادندیکد

ایتالیا چون این مبارزه به دست یک پادشاه آلمانی و نورمن صورت گرفت و رنگ ایتالیایی پیدا کرد، درك آن از 

مدت یک نسل آشوب حکمفرما شد در این ) 1250(وم بعد از مرگ فردریک د. دیدگاه ایتالیاییها بهتر میسر میشد

بود، امیرهاي برگزیننده، اریکه آلمان را به هر شخص ) عهدي بی سرور و موحش(عهد که به قول شیلر شاعر آلمانی 

  . ضعیفی که حاضر بود آنها را در تحکیم اختیارات فردیشان آزاد گذارد میفروختند

رودولف از خاندان  1273ودمان هوهنشتاوفن منقرض شده بود، و در هنگامی که سیل هرج و مرج فرو نشست، د

رودولف به منظور تحصیل اریکه امپراطوري، در . هاپسبورگ وین را پایتخت خود کرد و سلسله جدیدي را بنیاد نهاد

مان را ، طی اعالمنامهاي، تبعیت کامل پادشاه آلمان را نسبت به شخص پاپ رسما قبول، و کلیه دعاوي آل1279سال 

رودولف هرگز به مقام امپراطوري نرسید لکن بر اثر جرئت، فداکاري، و نیروي . بر ایتالیاي جنوبی و سیسیل انکار کرد

بر اتریش و مجارستان  1918وي نظم و رفاه در آلمان اعاده یافت و شالوده محکم دودمانی افکنده شد که تا سال 

وي با اندکی حمایت از . حد ساختن آلمان و ایتالیا مبذول داشتهانري هفتم کوشش نهایی را در مت. سلطنت کرد

. و قدم به خاك ایتالیا نهاد) 1310(جانب نجباي آلمان و جمع قلیلی از شهسواران والون، از جبال آلپ گذشت 

ق بسیاري از شهرهاي لومبارد که از جنگهاي طبقاتی و مبارزات میان شهرهاي مختلف به ستوه آمده بودند و اشتیا

دانته شاعر ایتالیایی مقدم پادشاه . رهایی از بند اختیارات سیاسی کلیسا را داشتند، هانري را با آغوش باز پذیرفتند
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مهاجم را با نگارش رسالهاي با عنوان در سلطنت گرامی شمرد، در این رساله آزادي مقامات ملکی را از قید اختیارات 

لکن در این ستیز برتري با . قاضا کرد که ایتالیا را از بند سلطه پاپها برهانددستگاه روحانیت، اعالم داشت و از هانري ت

در نتیجه شهرهاي یاغی دست از حمایت خود برداشتند و هانري، که از همه سو خود را با . گوئلفهاي فلورانس بود

شقان سمج خود ارزانی دشمنان مواجه میدید، به عارضه تب نوبه یعنی همان پاداشی که گاه به گاه ایتالیا به عا

پیشرفت آلمان که اکنون در جنوب بر اثر موانع طبیعی، جغرافیایی، نژادي و زبانی سد شده . میداشت، در گذشت

مهاجرت آلمانیها و هلندیها، و غلبه و ایجاد کوچ نشینها، . بود، در مشرق پاداش و راه دیگري به دنیاي خارج پیدا کرد

نژاد برومند آلمانی در کناره . سه پنجم خاك آلمان را از چنگ اسالوها بیرون آورند وسیلهاي شد براي آنکه آلمانها

بازرگانان آلمانی در شهرهاي فرانکفورت واقع در کنار . رود دانوب گسترش یافت و به خاك مجارستان و رومانی رسید

کاره و ایجاد مراکزي براي صدور کاال اودر، برسالو، کراکو، دانتزیگ، ریگا، دورپات، و روال به دایر کردن بازارهاي م

مشغول شدند و به همت آنها در همه جا، از دریاي شمال و دریاي بالتیک گرفته تا جبال آلپ و دریاي سیاه، 

این غلبه با کمال بیرحمی صورت گرفت و نتایج حاصله پیشرفت عظیمی در حیات . بازارهاي داد و ستد پدید آمد

. ي بود اقتصادي و فرهنگی ممالک مرز

در خالل این احوال، اشتغال امپراطوران به امور ایتالیا، احتیاج مبرمی که به تفویض اراضی یا اختیارات به خاوندها و 

شهسواران در برابر پشتیبانی آنها وجود داشت، و باالخره تضعیف حکومت پادشاهی آلمان بر اثر مخالفت پاپها و 

میدان براي طبقه اشرافی خالی ماند تا بتوانند روستا را قبضه و طبقه شورشهاي لومباردي همه سبب شده بود که 

به عالوه در آلمان قرن سیزدهم، فئودالیسم درست همان موقعی فاتح . کشاورزان را مبدل به تودهاي از سرفها بکنند

طوران پیشین اسقفان، یعنی همان طبقهاي که امپرا. میشد که در فرانسه مقهور سرپنجه قدرت شهریار خود میگشت

به : هاي خاوندها مفید میشمردند، اکنون یک طبقه اشراف ثانوي را تشکیل داده بودند آنها را براي خنثا کردن نقشه

عموم  1263تا سال . این معنی که در ثروت، قدرت، و استقالل هیچ دست کمی از خاوندهاي غیر روحانی نداشتند

اسقفهاي اعظم ماینتس و تریر و کولونی، دوکهاي  - تن از اشراف اعیان فئودال صالحیت انتخاب شاه را به هفت 

این هفت تن اشرافی که آنها را . واگذار کرده بودند -ساکس و باواریا، کنت کاخنشین، و مارکگراف براندنبورگ 

الك برگزینندگان مینامیم خود را در حریم امنیت پادشاه پناه داده، به غصب اختیارات ویژه شهریاري و تصرف ام

امکان داشت که این عده به مثابه یک حکومت مرکزي عمل کنند و ملت خود را متحد سازند، . سلطنتی میپرداختند

لکن به چنین عملی مبادرت نورزیدند، در فاصله دو گزینش هر کدام کار خویش در پیش میگرفت، و به راه خود 

هنوز در این . بودند... وابیاییها، باواریاییها، فرانکها، وهنوز ملت آلمانی وجود نداشت، بلکه تنها ساکسونها، س. میرفت

هر سرزمینی صاحب یک دیت یا الندتاگ مخصوص به خود . تاریخ یک پارلمان یا مجلس ملی به وجود نیامده بود

تاسیس شد، که در دوران فترت به سستی و بیحالی عرض  1247یک دیت مشترکالمنافع یا رایشستاگ در . بود

  . وجود میکرد

دستهاي از صاحبمنصبان دولتی، مرکب از سرفها یا آزاد مردانی که . بود که رونقی بسزا یافت 1338و فقط در سال 

از جانب پادشاه به کار گماشته میشدند، یک نوع بوروکراسی آزادي را تشکیل میدادند و تسلسل حکومت را حفظ 

هیچ گونه اصول حقوقی بخصوصی تمامی قلمرو . هیچ پایتختی کانون عالقه و وفاداري مملکت نبود. میکردند

با وجود کوششهاي بارباروسا به منظور تحمیل حقوق رومی بر تمامی خاك آلمان، هر . پادشاهان را اداره نمیکرد

، قوانین ساکسونها به صورت مجموعهاي موسوم به 1225در . ناحیهاي مجمعالقوانین و عرف خود را حفظ میکرد

که مجموعه قوانین و عرف ناحیه )) آیینه سوابیا((شوابنشپیگل یا  1275و در )) نه ساکسونآیی((زاخزنشپیگل یا 
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ها کار انتخاب شاه را، که از ادوار باستان حق مشروع ملت بود، مسجل کرد و  این قانون نامه. سوابیا بود تدوین شد

میگفت که سرفداري و بردگی  )آیینه ساکسون. (حق کشاورزان را در حفظ آزادي و اراضی خود محرز میدانست

. با وجود این سرفداري رو به توسعه نهاد)) 23. ((خالف طبیعت و مشیت االهی است، منشا هر دو عنف یا تزویر است

حرکات و سکنات مردم . دوران فرمانروایی دودمان هوهنشتاوفن، قبل از ظهور بیسمارك ،عظیمترین عصر آلمان بود

ا آشفته، اصول اخالقی آنها نیمه مسیحی و نیمه مشرکانه، و مسیحیت آنها تا حدودي هنوز بدوي و خشن، قوانین آنه

از نظر ثروت و اسباب راحت، شهرهاي آلمانی با شهرهاي فالندر و . بهانهاي براي تسخیر سرزمینهاي دیگران بود

آنها افرادي متهور و ماجراجو، لکن کشاورزان آلمانی مردمانی کوشا و برومند، سوداگران . ایتالیا قابل مقایسه نبودند

اشرافشان در اروپا مقتدرتر و با معرفتتر از سایرین، و پادشاهان آنها فرمانروایان غیر روحانی عالم غرب بودند، که 

قلمرو آنها از رود راین تا رود ویستول، از رون تا شبه جزیره بالکان، از دریاي بالتیک تا رود دانوب و از دریاي شمال تا 

از میان یک محیط نیرومند بازرگانی یکصد شهر قد علم کرده و بسیاري از آنها به . سیسیل امتداد مییافت جزیره

با گذشت سالیان، بتدریج ثروت و هنر این شهرها رو به فزونی . تحصیل منشورهاي خود مختاري نایل آمده بودند

هد ما نظاره کنندگان را در ماتم حسنی که رخت مینهاد، تا در دوران رنسانس مایه تفاخر و مجد آلمان شدند و در ع

  . از این جهان بر کشیده است مینشانند

VII -  اسکاندیناوي  

. بعد از یک قرن گمنامی توام با خوشبختی، کشور دانمارك با جلوس والدمار اول دوباره پا به عرصه تاریخ جهان نهاد

بود، دولت نیرومندي تشکیل داد، شر دریازنان را از دریاها والدمار به کمک وزیر خویش آبسالون، که اسقف اعظم الند 

آبسالون شهر کپنهاگ  1167دفع کرد و، با تشویق و حمایت از بازرگانان، دانمارك را کشوري ثروتمند ساخت، در 

مان به تسخیر والدمار دوم، در مقام مقابله با تجاوزات آل. را بنیاد نهاد))) پناهگاه بازار((یا در اصل کوبنهاون، یعنی (

با )) جهاد((به سه )) براي اعتالي نام مقدس مریم باکره. ((هولشتاین، هامبورگ و صفحات شمال خاوري پرداخت

در یکی از این مبارزات، دشمن بر . اسالوهاي بالتیک دست زد، استونی شمالی را تسخیر، و شهر روال را بنا کرد

منقول است که این امر تا اندازهاي معلول شجاعت شخص وي . رداردوگاه وي تاخت، لکن والدمار جان به سالمت ب

از آن پس این . بود، و تا حدي معلول فرود آمدن پرچم سرخی از آسمان که بر روي آن صلیب سفیدي نقش بود

وي به اسارت هانري، کنت شورین، در آمد و  1223در . درفش جنگی دانمارکیها شد)) پارچه دانمارکی((دانبورگ یا 

از دو سال و نیم، آن هم بعد از آنکه تمامی متصرفات ژرمننشین و اسالونشین خود غیر از روگن را تسلیم پس 

وي مابقی دوران زندگی جالب خویش را صرف اصالحات داخلی و تدوین قوانین دانمارکی کرد . آلمانیها کرد، آزاد شد

حت کنونی آن و مشتمل بر نواحی جنوبی سوئد هنگامی که والدمار دوم درگذشت وسعت خاك دانمارك دو برابر مسا

بعد از والدمار دوم قدرت . جمعیت داشت) نفر200000(و نروژ ) نفر 300000(میشد و به قدر مجموع سوئد 

اشراف موفق شدند از اریک گلیپینگ منشوري بگیرند که طبق آن پادشاه،  1282سالطین رو به کاهش نهاد و در 

. را به عنوان یک پارلمان ملی قبول میکردمجلس آنها موسوم به دینهوف 

فقط جوشش احساسات تخیلی یک نفر داستانپرداز چیرهدست میتواند کامیابی عظیم مردمان اسکاندیناوي را در این 

قرون اولیه براي ما مجسم سازد و توصیف کند که چگونه این اقوام اراضی صعبالعبور و خطرناك آن شبه جزیره را 

شکار، صید ماهی، به عالوه کشاورزي، . زندگی هنوز بدوي بود. به روز، دالورانه تسخیر کردند وجب به وجب، روز

هاي وسیعی را پاك کنند، جلو درندگان را  ناگزیر بودند بیشه. منابع اساسی پیدا کردن قوت الیموت محسوب میشد
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ها مشغول شوند و خالصه خود را  گاهبگیرند، آبها را براي مصارف تولیدي وارد مجاري فرعی کنند، به ساختن لنگر

در این مبارزه متمادي، . براي مقابله با طبیعتی که ظاهرا آدمیزاده را مخل آسایش خود میدید رویین تن سازند

رهبانان فرقه سیسترسیان نقش پرافتخاري ایفا کردند و به قطع درختان، افشاندن بذر، و آموختن روشهاي بهتر براي 

در سمت صدر اعظمی  1266 - 1248یکی از قهرمانان متعدد این جنگ ارل بیریر بود که از  .کشاورزان پرداختند

، و با بر )1255حد (سوئد خدمت نمود، سرفداري را منسوخ کرد، حکومت قانون را رواج داد، شهر استکهلم را بنا نهاد 

ین عهد بود که برگن، بندر مهم در ا. تخت نشاندن فرزند خویش والدمار، سلسله سالطین فولکونگ را تاسیس کرد

تجارتی نروژ، بدل به شهري ثروتمند و ویزبی، واقع در جزیره گوتالند، به صورت مرکز ارتباط میان سوئد و اتحادیه 

کلیساهاي فخیمی بر پا شدند، مدارس منضم به کلیساها و دیرها افزایش یافتند، شاعران نغمهپرداز . هانسایی در آمد

هاي ساز برپا ساختند، و ایسلند، آن جزیره دور افتاده و مستور در مه و میغ قطبی، در طی  زخمهغزلهاي خود را با 

  . قرن سیزدهم، جوشانترین سرچشمه ادب در جهان اسکاندیناوي شد

VIII -  انگلستان  

  ویلیام فاتح  -  1

ویلیام پس از . نگلستان حکومت کردولیام فاتح با معجون استادانهاي از زور، رعایت قانون، تقدس، زیرکی، و حیله بر ا

آنکه مجلس ترسوي ویتان او را به مقام سلطنت برداشت، با اداي سوگند متعهد به رعایت قوانین موجود در انگلستان 

در نواحی باختري و شمال مملکت، برخی از مجالس محلی غیبت ویلیام را در نورماندي مغتنم شمردند و در . شد

لکن وي بازگشت، مانند شعله انتقامی مملکت را در نوردید، و چنان خردمندانه به  ;)1067(صدد شورش بر آمدند 

ها و انبارها و محصوالت و گله و رمه پرداخت که  دست یازید و آن قدر به قتل مردم و هدم خانه)) غارت شمال((

. صفحات شمالی انگلستان تا قرن نوزدهم دیگر کامال کمر راست نکرد

ك بزرگی از بهترین اراضی مملکت را میان مالزمان نورمان خود تقسیم، و این قبیل افراد را به ویلیام فاتح امال

وي امالك بزرگی را به عنوان خالصه  .کردهایی بر سبیل دژهاي دفاعی در برابر نفوس دشمن تشویق  ساختن قلعه

هر چه . یک پارچه از این اراضی، به طول پنجاه کیلومتر، به شکار گاه شاهی اختصاص داده شد ;سلطنتی ضبط کرد

خانه، کلیسا، و مدرسه در این محوطه بود همه را با خاك یکسان کردند تا عرصه حرکت براي اسبان و سگان تازي 

به این نحو . ا از کاسه در میآوردندهر کس در این بیشه نو گوزن نر یا مادهاي را شکار میکرد چشمانش ر. باز باشد

طبقه اشرافی جدید انگلستان پا به عرصه وجود نهاد، که هنوز تا این تاریخ برخی از اخالف آن ملقب به القاب 

فئودالیسمی که قبل از استیالي نورمانها نسبتا ضعیف بود بر تمامی مملکت چیره شد و اکثر ملت  ;فرانسوي هستند

کلیه اراضی مملکت تعلق به پادشاه داشت، اما هر فردي از افراد بومی انگلستان . در آورد مغلوب را به صورت سرف

میتوانست ثابت کند در مقابل استیالي نورمانها هیچ گونه مقاومتی ابراز نداشته است مجاز بود زمین خود را بار دیگر 

مامورانی را به اطراف  1085یش، در سال ویلیام براي سیاههبرداري و اطالع بر غنایم خو. از حکومت خریداري کند

طبق تاریخ قدیمی  ;گسیل داشت تا جزئیات شرایط مالکیت و اعیانی هر قطعه زمینی را در انگلستان معین کنند

نه ... نه یک ذرع زمین((اقوام انگلستان، توصیه ویلیام به ماموران خویش و کار ممیزي آنها به اندازهاي دقیق بود که 

نتیجه این ممیزي تدوین کتاب روز قیامت )). ر یا گاو ماده و نه یک سر خوك از قلم ایشان افتاده بودیک راس گاو ن

اش این بود که در کلیه مرافعات و دعاوي ارضی و حق مالکیت به  بود که عنوانی بد شگون داشت و وجه تسمیه
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نکه خود را از حمایت سپاهیان خاطر ویلیام به منظور آ. منزله آخرین مرجع قضاوت و احقاق حق به شمار میرفت

نفر  60000جمع و قدرت امراي تابعه خویش را محدود کرده باشد، تمام مالکان مهم انگلستان را که عده آنها بالغ بر 

و فرد فرد آنها را وا داشت که سلطان را سرور غایی خود بدانند و ) 1086(میشد به مجمعی در سالز بري دعوت کرد 

در عهدي که آزادي انفرادي امراي فئودال سرزمین فرانسه را تکه تکه میکرد، عمل ویلیام فاتح . دبا وي بیعت کنن

. کاري بخردانه بود 

ویلیام عدهاي از . بدیهی است که بعد از استیال بر یک قوم باید از فاتحان انتظار حکومت نیرومندي را داشت

وي . از کار بر کنار کرد و عدهاي دیگر را به جاي آنها نشانید شهسواران و ارلها، اسقفهاي اعظم، و روساي دیرها را

مقام را به زندان میافکند و، درست در همان روزگاري که گرگوریوس هفتم، پاپ مقتدر،  بدون هیچ پروا، اعیان عالی

نصب امپراطور آلمان، هانري چهارم را به کانوسا میکشانید وي علی رغم تمایالت پاپ حق خویش را در عزل و 

براي جلوگیري از بروز آتشسوزي، ویلیام دستور داد که مردم انگلستان . روحانیان مملکت مسجل و محرز میساخت

به همین سبب مردم  ;شب هنگام پیش از رفتن به بستر، روي اجاقهاي خود سرپوش نهند یا آتش را خاموش کنند

ن متصرفات و دستگاه دولت وي بسط مییافت و چو. در زمستان حدود ساعت هشت بعد از ظهر به رختخواب میرفتند

اداره نواحی مفتوحه مستلزم مخارج بود، به فرمان وي، بر کلیه خرید و فروشها، واردات و صادرات، و استفاده از پلها و 

مالیات دینگلد، که در دوران سلطنت ادوارد خستوان ملغا شده بود اعاده یافت، و . ها و شوارع مالیات بسته شد راه

هاي  نگامی که ویلیام شنید که بعضی از افراد انگلیسی، براي طفره رفتن از زیر بار مالیات، نقدینه خود را در سردابهه

هاي جمیع دیرهاي مملکت را جستجو کنند و هر چه از این قبیل زر و  دیرها پنهان ساختهاند، امر داد که سردابه

دربار شاهی وي وجوهاتی را که مردم به عنوان رشوه میدادند بی  ماموران. سیم بیابند به خزانه سلطنتی منتقل کنند

حکومت ویلیام، بی هیچ ریا و پرده پوشی، . هیچ دغدغهاي قبول، و آن را در دفاتر حساب عمومی درج میکردند

حکومت فاتحانی بود که تصمیم داشتند منافع حاصله از کار خطیر آنها متناسب با خطراتی باشد که به جان 

النفرانک، آن مرد الیق و نرمشپذیر، ازکان احضار، و اسقف . کشیشان نورمان در این پیروزي سهیم بودند. اندخریده

النفرانک چون کشیشان آنگلوساکسون را به شکار و قمار و مواصلت معتاد . اعظم کنتربري و صدراعظم پادشاه شد

. روساي دیرهاي نورمان را به جاي آنها منصوب کرد دید، همگی را از کار بر کنار، و جماعتی از کشیشان و اسقفان و

نظامهاي جدیدي براي دیرهاي انگلستان مقرر داشت، که به رسوم کنتربري اشتهار یافتند و درجه فکري و اخالقی 

شاید به پیشنهاد وي بود که ویلیام با صدور فرمانی محاکم روحانی را از . طبقه روحانی انگلستان را باال بردند

هاي ملکی تفکیک کرد، دستور داد که کلیه مسائل مربوط به دین باید بر وفق قانون شریعت کلیسا رتق و فتق  دادگاه

براي . هاي کلیسایی تعین میشود ضامن باشد یابد، و متعهد شد که حکومت اجراي مجازاتهایی را که از طرف دادگاه

ها و  لکن ویلیام مقرر داشت که هیچ یک از نامه. دجلب حمایت مردم از کلیسا، عموم را به دادن عشریه مکلف کردن

توقیعات پایی را بدون تصویب شخص وي انتشار ندهند یا به موقع اجرا نگذارند، و هیچ یک از نمایندگان پاپ بدون 

مجلس ملی اسقفان انگلستان که بخشی از مجلس . صوابدید پادشاه حق ورود به خاك انگلستان را نداشته باشند

، از این به بعد به صورت مجلس جداگانهاي در آمد، و قرار شد که فرامین صادره آن هیچ گونه اعتبار قانونی ویتان بود

. نداشته باشد، مگر آنکه از جانب پادشاه تایید شود

ر یازده سال آخ. مانند اغلب رجال بزرگ، براي ویلیام فرمانروایی بر یک کشور به مراتب آسانتر از اداره خانوادهاش بود

فرزندش رابرت براي حکومت بر نورماندي خواستار اختیارات مطلق . عمر وي در مرافعه با ملکهاش ماتیلدا آشفته بود

  . بود، و ویلیام چون از اعطاي چنین اختیاراتی خودداري ورزید، با عصیان پسر روبهرو شد
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وکنشین مزبور به رابرت از در صلح در ویلیام با تردید به جنگ با وي مبادرت جست و سرانجام با نوید هبه کردن د

بر سر حدود و . ویلیام در این سالها به قدري فربه شده بود که سوار شدن بر مرکب برایش کاري بسیار دشوار بود. آمد

هنگامی که ویلیام به واسطه تنومندي بیش از حد، . ثغور متصرفات، میان وي و فیلیپ اول، پادشاه فرانسه، نزاع افتاد

)) دراز کردهاند((به درنگ در روان شد، منقول است که فیلیپ از سر طعنه گفت که نعش پادشاه انگلستان را ناگزیر 

ویلیام سوگند خورد که کاري کند که . و در مراسم کفن و دفنش منظر جالبی از شمعهاي افروخته خواهد بود

ر داد که مانت و تمامی حول و حوش آن را وي به سپاهیان خود دستو. براستی شمعهاي فراوانی در فرانسه بیفروزند

هنگامی که . لشکریان وي نیز اوامر شاه خود را اطاعت کردند. ها را منهدم کنند بسوزانند و تمامی محصوالت و میوه

وي . ها گردش میکرد، ناگهان اسبش لغزید و او را محکم به قاچ زین آهنیش پرتاب کرد ویلیام سرخوش میان ویرانه

وصیت  ;در آنجا ویلیام به جمله گناهانش اعتراف نمود. کوچک سن جرواس نزدیکی روان حمل کردند را به صومعه

به منظور توبه، خزاین خود را میان فقرا و کلیساها تقسیم کرد، و وجوهاتی را به تجدید عمارت  ;خویش را نوشت

ا گذاشتند و، به ادعاي جانشینی روانه کلیه فرزندان وي، به جز هنري، پدر را در بستر نزع تنه. مانت اختصاص داد

ناو ساده . سرداران و خادمان وي هر قدر میتوانستند اموال او را به غنیمت بر داشتند و گریختند. میدان جنگ شدند

تابوتی که برایش ساخته بودند گنجایش ). 1087(و بیپیرایهاي جسد ویلیام را به صومعه مردان در کان حمل کرد 

هنگامی که مالزمان خواستند به زور جثه عظیم وي را در آن تابوت باریک جا دهند . ا نداشتاندام فربه وي ر

  . جسدش ترکید و ساحت کلیسا را با بوي گند شاهانه خویش متعفن کرد

طبقه و ملتی جدید را بر دانمارکیها تحمیل کرد که بر آنگلوساکسونها . نتایج استیالي نورمان بی حد و حصر بود

و آن بریتونها نیز روزي بر سلتها  ;آنها نیز به نوبه خویش بریتونهاي رومی را منکوب کرده بودند ;بودندچیره شده 

گذشت قرنها الزم بود تا عناصر آنگلوساکسون و سلتی بتوانند دوباره، با خون و زبان انگلیسی،  ;...فایق آمده بودند

ا قرابت داشتند، لکن در عرض یکصد سالی که از عهد رولو نورمانها با دینه. حقوق از دست رفته خود را محرز سازند

با تسلط آنها بر خاك انگلستان، مدت سه قرن رسوم و زبان رسمی این سرزمین . گذشته بود فرانسوي شده بودند

فئودالیسم با تمام ملحقات آن، از قبیل شهسواري و نشانهاي مخصوص خانوادگی و لغات مربوطه، از . فرانسوي بود

. سرفداري، عمیقتر و بیرحمانهتر از آنچه قبال در انگلستان مرسوم بود رواج گرفت. ه به انگلستان آورده شدفرانس

رابطه . وامدهندگان یهودیی که با ویلیام به انگلستان آمدند به بازرگانی و صنعت مملکت انگیزه نوینی دادند

معماري . ویج آراي زیادي را در ادبیات و هنر ممکن کردنزدیکتري که میان انگلستان و سایر نقاط اروپا بر قرار شد تر

طبقه جدید اشراف با خود آداب جدید، روحیهاي فعال و با . سبک نورمان در انگلستان به اوج اعتالي خود رسید

نشاط، و سازمان بهتري براي کشاورزي به انگلستان آورد، و خاوندها و اسقفان نورمان تشکیالت اداري مملکت را 

هر چند که به شیوه استبدادي عمل میشد، مملکت وحدت یافته بود، جان و مال . حکومت متمرکز بود. ر کردندکاملت

از این به بعد، دیگر هیچ قوم مهاجمی نتوانست . مردم امنتر شد، و انگلستان قدم به یک دوران دراز صلح داخلی نهاد

. پیروزمندانه بر انگلستان استیال یابد

  تامس ا بکت -  2

ر انگلستان ضربالمثل است که همیشه در فاصله زمامداري دو پادشاه نیرومند شهریاري ضعیفالنفس تکیه بر اریکه د

بعد از مرگ ویلیام فاتح، پسر ارشدش . سلطنت میزند، لکن عده سالطین متوسطالحال از دایره شمارش بیرون است

پسر کوچکترش موسوم به ویلیام مشهور به . کردرابرت سرزمین نورماندي را به عنوان قلمرو جداگانهاي تصاحب 
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روفوس یا سرخ به النفرانک به صدر اعظم تعهد حسن سلوك داد، و در مقابل به دست وي تدهین یافت و دیهیم 

به سفاکی تمام حکومت میکرد، که ناگهان بیمار شد، توبه کرد که  1093وي تا سال . سلطنت انگلستان را بر سر نهاد

بر دارد، بهبود یافت، بار دیگر بناي جور را گذاشت، و آخراالمر، هنگام شکار، به دست ناشناسی به  دست از ستمکاري

قدیس انسلم، که بعد از النفرانک اسقف اعظم کنتربري شده بود، در عین شکیبایی با ویلیام . ضرب تیر از پا در آمد

هنگامی که فرزند سوم ویلیام فاتح موسوم به هنري . روفوس پایداري کرد، و سرانجام به امر پادشاه به فرانسه بازگشت

انسلم، آن سر اسقف حکیم، از پادشاه تقاضا کرد که از . اول بر تخت سلطنت جلوس کرد، انسلم را از فرانسه فرا خواند

حق انتخاب اسقفان صرف نظر کند، هنري چنین خواستهاي را نپذیرفت، پس از یک سلسله کشمکشهاي مالل افزا، 

شد که روساي دیرها و اسقفان انگلیسی را مجمع عمومی کلیساهاي جامع یا رهبانان دیرها در حضور شخص قرار 

پادشاه انتخاب کنند و افراد منتخب براي اختیارات و مایملک فئودال خویش سر تعظیم در برابر پادشاه فرود آورند و 

  . وي را ولینعمت خویش بشناسند

مالیاتهاي گزافی از رعایاي خویش میگرفت، لکن دوران . میل متنفر بود هنري فردي پولدوست، و از حیف و

در دوران زمامداري وي، انگلستان از آرامش و صلح برخوردار شد، و . سلطنتش مقرون به انصاف و مال اندیشی بود

پادشاه  بود که در نتیجه آن نورماندي دوباره ضمیمه قلمرو 1106تنها جنگ عهد سلطنت هنري نبرد تنشبره در 

. انگلستان شد

خودش از  ;))در معامله با زنان پسران دختران و نوکرهایشان تمسک نفس نشان دهند((وي نجبا را فرمان داد که 

هاي مختلف صاحب چندین پسر و دختر نامشروع شد،لکن به حکم بصیرت و وقاري که داشت، مود را، که  معشوقه

انگلیسی قبل از نورمانها بود، به حباله نکاح در آورد و، به این نحو، خون  پیوندي از سالله شاهان اسکاتلند و سالطین

  . پادشاهان کهن را با دودمان سلطنتی نوبنیاد در هم آمیخت

هنري، در اواخر عمر، خاوندها و اسقفها را مجبور کرد که به قید سوگند با دخترش متیلدا و فرزند خردسال او که 

اما همینکه وي در گذشت، نواده ویلیام فاتح، ستیون او بلوا، مدعی تاج و تخت شد،  .بعدا هنري دوم شد بیعت کنند

و انگلستان مدت چهارده سال مجبور شد که در جنگ داخلی خونینی، که ضمن آن طرفین به موحشترین مظالم 

کیتن را به حباله آ/ در خالل این احوال هنري دوم بزرگ شد ،الئونور د . دست زدند، تلفات و مالیات زیادي بدهد

نکاح در آورد، دوکنشین مزبور را تصاحب کرد، بر انگلستان هجوم برد، و ستیون را واداشت تا او را به سمت ولیعهد و 

به این نحو، دودمان سالطین نورمان ). 1154(جانشین خود بشناسد، و چون ستیون فوت شد، به مقام سلطنت رسید 

هنري آدمی بود تند خلق، بسیار جاهطلب، باهوش فطري، و تا اندازهاي متمایل . آغاز شد پالنتاژنهمنقرض، و سلسله 

از آنجا که اسما بر سرزمینی حکمفرما بود که از اسکاتلند تا پیرنه ممتد و شامل نیمی از فرانسه میشد، . به الحاد

جامعه فئودالیی که در آن خاوندهاي عالیمقام، با مسلح کردن  -فئودالی مضطر میدید بظاهر خود را در یک جامعه 

سپاهیان مزدور و مقام گزیدن در میان دژهاي مستحکم، تمامی مملکت را به یک مشت خاوندنشینهاي متعدد تکه 

ندهاي مملکت یکی پس از سلطان جوان با قوتی هیبت آور، وجوه و افراد الزم را گرد آورد، با خاو. تکه کرده بودند

دیگري جنگید و آنها را منقاد کرد، و دژهاي فئودال را ویران، و آرامش، امنیت، عدالت و صلح را در مملکت مستقر 

با سپاه نسبتا کم و هزینهاي اندك ایرلندي را که به دست دریازنان ویلزي مسخر و تاراج شده بود تحت سلطه . کرد

رد نیرومند، یعنی یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ انگلستان، چون با آدمی مثل تامس لکن این م. انگلستان در آورد
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که ارادهاي انعطافپذیر مثل وي داشت و در عالم روحانیت آن عهد صاحب قدرتی بود به مراتب افزونتر از هر  -ا بکت 

  . رو به رو، ارکان ارادهاش متزلزل، و در نظر همگان خوار شد - حکومت 

هوش بیاندازه وي در . در دامان خانواده متوسطی از قوم نورمان در لندن به دنیا آمد 1118حدود سال  تامس در

به اشاره آن اسقف اعظم، تامس براي تحصیل حقوق مدنی . جوانی نظر ثیوبالد اسقف اعظم کنتربري را جلب کرد

سلک روحانیان در آمد، و دیري نگذشت که به هنگام بازگشت به انگلستان به . قوانین شریعت روانه بولونیا و اوسر شد

لکن مثل بسیاري از کشیشان آن قرون، تامس بیش از آنچه یک کشیش . مقام شماسی اعظم دیر کنتربري ارتقا یافت

عادي باشد مردي بود مدبر در امور حکومت و رتق و فتق مهمات، عالقه و کاردانی وي اختصاص به رشته مملکتداري 

. ت و در این فنون چنان کفایتی از وي بروز کرد که در سی و هفت سالگی به وزارت منصوب شدو سیاستمداري داش

چند صباحی میان تامس و هنري توافق نظر کامل وجود داشت و آن وزیر زیباروي از موانست پادشاه و شرکت در 

ناترین خوانها در تمامی خوان وي مه. مسابقات شهسواران و تقریبا از ثروت و قدرت شهریار مملکت بهرهور بود

به . انگلستان محسوب میشد، از ضعفا به همان اندازه دستگیري میکرد که نسبت به دوستان خویش مهمان نواز بود

تن شهسوار را بر عهده داشت، در نبردهاي تن به تن با دشمنان شرکت میجست و  700هنگام جنگ، شخصا رهبري 

هنگامی که به نمایندگی پادشاه متبوع خویش به پاریس رفت، مرکب . خود مسئول طرح لشکرکشیها و پیکارها بود

پر شکوه وي مرکب از هشت کالسکه و چهل راس اسب و دویست نفر مالزم، و چنان پر تجمل بود که فرانسویان را 

وي را به سمت  1162در . مرعوب و متفکر ساخت که حشمت وزیر اگر این باشد، ثروت پادشاهش چه حد است

به مجردي که تامس به چنین مقامی نایل شد گویی ناگهان به نیروي سحر . عظم کنتربري منصوب کردنداسقف ا

هاي گرانبها، و صحبت دوستان اشرافی  کاخ مجلل، تزیینات، جبه.کلیه آداب و رسوم خویش را از بیخ و بن تغییر داد

هاي از قماش مویی میپوشید، با سبزیجات، جامهاي خشن و زیر جام. از مقام وزارت استعفا داد. خویش را ترك گفت

اکنون وي مدافع سرسخت حقوق، . حبوبات، و آب سد جوع میکرد، و هر شب پاي سیزده تن گدا را شستشو میداد

هاي مدنی  از جمله این حقوق یکی معافیت کشیشان از محاکمه در دادگاه. مزایا، و در آمد اعضاي کلیسا شده بود

بود افراد کلیه طبقات را یکسان تابع فرامین خویش سازد وقتی میدید که کشیشان اکثر به هنري، که آرزومند . بود

براي رفع پارهاي از . هاي روحانی مورد مواخذه قرار نمیگیرند بسیار خشمناك میشد سبب ارتکاب جرایم در دادگاه

، و آنها را تشویق به امضاي این اشکاالت، وي شهسواران و اسقفان انگلستان را در محل کلرندن به دور هم جمع

لکن تامس حاضر نشد که این اسناد  ;که بسیاري از مصونیتهاي روحانی را ملغا میساخت) 1164(قوانین کلرندن کرد 

علی رغم این عمل، هنري به وضع قوانین جدیدي اقدام، و تامس ا بکت . را به مهر اسقف اعظمی خویش ممهور سازد

تامس در آن مجلس حضور یافت و با کمال نرمی در برابر اسقفان تابع . خود احضار کردعلیل را به محاکمه در دربار 

خود، که علیه وي متحد شده و او را مرتکب سرپیچی از اوامر پادشاه سرور سروران فئودال خویش میدانستند، 

. ایستادگی کرد

اپ استیناف خواهد داد و پس از ایراد این تامس اعالم داشت که از حکم دادگاه به پ. دادگاه حکم به بازداشت وي داد

. هاي اسقف اعظمی خویش که هیچ کس جرئت لمس آن را نداشت، بدون گزند از تاالر بیرون آمد سخن، در جبه

غروب آن روز عده زیادي از فقرا را در خانه خویش واقع در لندن اطعام کرد و در اثناي شب، تامس متفکرانه از 

پار شد و با ناوي شکننده از آن تنگه متالطم عبور کرد و به صومعهاي در سنتومر، واقع بیراهه به سمت مانش رهس

. تامس استعفانامه خویش از مقام اسقف اعظمی را نزد پاپ آلکساندر سوم فرستاد. در قلمرو پادشاه فرانسه پناه برد

وب کرد، لکن مدتی او را به صومعه پاپ ایستادگی وي را تقدیس و بار دیگر او را به ریاست حوزه روحانی خویش منص
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هنري کلیه بستگان تامس را از . پونتینیی فرستاد تا به صورت یکی از راهبان عادي فرقه سیسترسیان روزگار بگذراند

هنگامی که هنري به نورماندي سفر کرد، تامس حجره خویش را . هر سنی، اعم از مرد و زن، از انگلستان تبعید کرد

). 1166(ه، از باالي منبر، کلیه کشیشان انگلیسی را که طرفدار قوانین کلرندن بودند تکفیر کرد ترك گفت و، در وزل

هایی را  هنري به رئیس صومعه پونتینیی پیغام فرستاد که اگر تامس را کماکان در آنجا پناه دهد، تمام اموال صومعه

رئیس صومعه متوحش . ی دارند توقیف خواهد کردکه در انگلستان، نورماندي، آنژو، و آکیتن با صومعه مزبور پیوستگ

شد و از تامس تقاضا کرد که آنجا را ترك گوید، تامس متمرد و رنجور چندي را در کاروانسراي محقري در سانس از 

آلکساندر سوم، بر اثر فشار شاه فرانسه لویی هفتم، به هنري دستور داد که اسقف اعظم را . راه صدقات روزگار گذرانید

. نصب خویش بر گرداند، وگرنه انجام کلیه مراسم دینی را در سراسر قلمرو پادشاه انگلستان ممنوع خواهد کردبه م

وي به آورانش آمد، تامس را مالقات کرد، وعده داد که به کلیه شکایات . هنري در برابر چنین تهدیدي تسلیم شد

انگلستان سوار بر مرکب میشد رکابش را نگاه  وي رسیدگی کند، و هنگامی که اسقف اعظم پیروز براي عزیمت به

چون تامس به کنتربري باز گشت، بار دیگر حکم تکفیر اسقفانی را که با وي از در مخالفت در آمده ). 1169(داشت 

برخی از این اسقفان براي مالقات هنري عازم نورماندي شدند و، احتماال با گزارشاتی مبالغهآمیز از . بودند تجدید کرد

به پادشاه و تمامی ...مردي که نان مرا خورده است! عجبا: ((هنري فریاد زد. ار تامس، وي را بر سر خشم آوردندرفت

مملکت اهانت کند، و هیچ یک از خادمان تنپروري که از خوان من برخوردار میشوند در قبال چنین اهانتی حق مرا 

. شنیده بودند ظاهرا بدون اطالع وي عازم انگلستان شدندچهار تن از شهسوارانی که سخن پادشاه را )) به جا نیاورد

شهسواران، اسقف اعظم را در محراب کلیساي جامع کنتربري یافتند و همانجا به ضرب  1170در سیام دسامبر 

تمامی عالم مسیحی با وحشت به مخالفت با هنري قیام کرد، و همه جا مردم به . شمشیر وي را از پاي در آوردند

هنري بعد از آنکه سه روز در اتاق خویش گوشه عزلت گزید و در به روي همه . ساعه او را تکفیر کردندطور خلقال

بست و از خوردن خوراك خودداري کرد، فرمان داد که قاتالن تامس دستگیر شوند، نمایندگانی نزد پاپ روانه داشت 

. ع کفارهاي که پاپ ضروري بداند حاضر استتا بیگناهی خود را به وي ابالغ کنند و وعده داد که به دادن هر نو

. قوانین کلرندن را لغو کرد، و تمامی اموال و حقوق کلیسایی را در قلمرو خویش اعاده داد

ضمنا مردم تامس را در شمار قدیسان دین گذاشتند و اعالم داشتند که در مزار وي معجزات زیادي به منصه بروز 

، و دیري نگذشت که هزاران نفر به قصد زیارت مقبره وي متوجه )1172(ت کلیسا او را رسما قدیس شناخ. میرسد

کیلومتر آخر راه را با پاهاي  5سرانجام هنري نیز به عنوان زایر تایبی رو به سوي آن محل نهاد و . کنتربري شدند

مزار دشمن شهید عریان، که بر روي سنگهاي چخماق جاده زخمی و خون آلود شده بود در نوردید، خود را در برابر 

اراده . خویش به خاك افکند، از رهبانان تقاضا کرد که او را با تازیانه بزنند و با رغبت آن ضربات را تحمل کرد

. نیرومند هنري زیر فشار مالمت عمومی و مزاحمتهاي روز افزونی که در قلمرو وي بروز میکرد در هم شکست

بعید شده بود، به منظور خلع شوهر از مقام سلطنت با فرزندانش بناي همسرش الئونور که به امر آن پادشاه زناکار ت

به کمک برخی خاوندهاي  1183و  1173فرزند ارشدش، که او نیز هنري نام داشت، دو بار در . دسیسه را گذاشت

 دو پسر دیگرش ریچارد و جان، که با بیصبري 1189در . فئودال بر پدر شورید، و سرانجام در شورشی در گذشت

تمام انتظار مرگ پدر را میکشیدند، با پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست متحد شدند و به جنگ با پدر قیام کردند، 

پادشاه انگلستان، در حالی که به خدایی که زادگاه و شهر محبوبش را از . هنري را هزیمت داده، از لومان بیرون راندند

ر بستر نزع افتاد، در آخرین دم به فرزندانش که نسبت به وي دستش گرفته بود ناسزا میگفت، متوجه شینون شد، د

هاي متعدد و دشمنان و بیحرمتی و  غدر ورزیده بودند، و به عمري که به وي قدرت و حشمت و ثروت و معشوقه
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هنري در مبارزه خویش کامال شکست ). 1189(خیانت و شکست ارزانی داشته بود لعنت فرستاد، و جان سپرد 

بعد از مرگ تامس حاضر به تسلیم چیزي شده بود که در دوران حیات تامس از دادن آن خودداري  .نخورده بود

 ;با اینهمه در آن مرافعه شدید، این مدعاي هنري بود که به مرور زمان کامیابی پر افتخاري براي وي شد. ورزیده بود

نبال آن را گرفتند و بتدریج محاکم ملکی به عبارت دیگر، وي کاري را آغاز کرد که پادشاهان بعد از وي یک یک د

حوزه صالحیت خود را وسیعتر کردند، تا جایی که عموم رعایاي پادشاه اعم از روحانی و غیر روحانی تابع احکام این 

وي حقوق انگلستان را از مضایق و محدودیتهاي فئودال و روحانی رهایی داد، و به طریق . ها شدند قبیل دادگاه

. کرد که نتیجه آن یکی از عالیترین کامیابیهاي حقوقی بشر از زمان امپراطوري روم به بعد بوده استتکاملی رهبري 

هنري دوم، مانند جدش ویلیام فاتح، طبقه نجباي گردنکش و هرج و مرج طلب انگلستان را منقاد و با انضباط 

در این مورد توفیق هنري زیاده از . دساخت، و از این طریق موجبات تحکیم و وحدت حکومت انگلستان را فراهم آور

به این معنی که حکومت مرکزي آن قدر نیرومند شد که تقریبا به صورت حکومتی بسیار مستبد و غیر : حد بود

  .مسوول در آمد، و در این تناوب تاریخی انتظام و اختیار، دور بعدي به اشرافیت و آزادي تعلق داشت

ماگناکارتا - 3 

ریچارد از نظر اخالق با مادرش الئونور، که . به شیر دل، بدون هیچ مخالفتی بر اریکه پدر تکیه زدریچارد اول مشهور 

وي در . زنی بود ماجراجو و ستیزه طلب و رام نشدنی، بیشتر شباهت داشت تا به پدرش که آدمی بود ساکت و الیق

آکیتن فرستاد تا قلمرو خانواده مادري در آکسفرد متولد شد و چون به سن رشد رسید، مادرش او را به  1157سال 

تروبادورهاي آن سامان اعماق روح )) علم طرب((در این دوران بود که فرهنگ پر از شکاکیت پرووانس و . را اداره کند

  . وي را تسخیر کردند، و از این به بعد دیگر محال بود که ریچارد یک نفر انگلیسی باشد

وي در دوران نسبتا کوتاه عمر . نی به مراتب زیادتر از سیاست و کشورداري بودعالقه وي به ماجراجویی و آوازه خوا

خویش، یعنی در عرض چهل و دو سال، الاقل به اندازه یک قرن شور و سوداهاي عشق را متجلی ساخت و، عالوه بر 

پنج . یات نشان دادتشویق غزلسرایان عهد خویش با تقلید از سبک آنها در سخنسرایی، منتهاي عالقه خود را به ادب

وي هر چه در خزانه هنري دوم . ماه اول دوران سلطنت وي صرف جمع آوري وجوهات براي یک جنگ صلیبی شد

به جا مانده بود به همین منظور ضبط کرد و هزاران نفر از عمال حکومت را از عمل معزول ساخت و در برابر گرفتن 

ی که استطاعت پرداخت داشتند منشورهاي آزادي فروخت، و استقالل به شهرهای. پول، آنها را دوباره به کار گماشت

این همه تالش از بهر آن نبود که به سیم و زر عالقه کمتري . مارك به رسمیت شناخت 15000اسکاتلند را در برابر 

وانه شش ماه بعد از آنکه بر تخت سلطنت جلوس کرد، ر. داشت، بلکه دل بیقرارش حادثهجویی را بیشتر میپسندید

وي تا حداکثر امکان . ریچارد براي جان خویش همان ارزش اندکی را قایل بود که براي حقوق دیگران. فلسطین شد

لکن صفحات تاریخ . از رعایاي خود مالیات میگرفت و همه را در راه تجمالت، بساط سور، و تظاهرات صرف میکرد

یهاي وي پر شد که شاعران معاصرش وي را ارجمندتر از دهساله آخر قرن دوازدهم چنان از اعمال متهورانه و دلیر

ریچارد با صالحالدین جنگید و نسبت به وي عالقهمند شد، بر وي چیره . اسکندر کبیر، آرثر، و شارلمانی دانستند

نشد، لکن سوگند خورد که سرانجام او را شکست دهد، چون عزم وطن کرد در راه به دست لئوپولد دوك اتریش، که 

لئوپولد ریچارد را به  1193در اوایل سال ).1192(ا موجبات رنجش خاطر وي را فراهم ساخته بود، اسیر شد در آسی

. امپراطور آلمان هانري ششم، که نسبت به پادشاه انگلستان و پدرش هنري دوم کینهاي در دل داشت، تسلیم کرد

ب آن هیچ کس مجاز به زندانی کردن یک مبارز علیرغم قانونی که به طور کلی در تمام اروپا رعایت میشد و به موج
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صلیبی نبود، هانري ششم پادشاه انگلستان را در قلعهاي در دورنشتاین واقع در کنار دانوب به بند کشید و از 

فدیه مطالبه کرد و این رقم دو برابر ) معادل پانزده میلیون دالر به پول امروزي(مارك  150000انگلستان مبلغ 

در خالل این احوال، جان برادر ریچارد، در صدد تصاحب اریکه . الیانه خزانه سلطنتی آن کشور بودتمامی عواید س

سلطنت بر آمد، در مقابلش مقاومتهایی ابراز شد، به فرانسه گریخت، صلح خود را با فیلیپ نقض کرد، بر متصرفات 

اي هنگفتی داد تا ریچارد را در زندان نگاه ه انگلستان در فرانسه هجوم برد و آنها را گرفت، و به هانري ششم رشوه

ریچارد در گوشه زندان راحتی ایام را به سوز و گداز گذرانید، و قصیده آبداري خطاب به هموطنان خویش . دارد

در خالل این آشوبها، ملکه الئونور در مقام نیابت سلطنت به کمک . سرود و ضمن آن از ایشان تقاضاي فدیه کرد

سرپرست امور قضایی و سیاسی خویش هیوبرت والتر، اسقف اعظم کنتربري، با کامیابی تمام به رتق  راهنماي بخردانه

ریچارد . لکن هر دو جمع آوري وجوهات الزم براي پرداخت فدیه را دشوار میدیدند. و فتق امور مملکت مشغول بود

ایی بر مردم بست، و سپاهیانی گرد آورد و ، با شتاب به انگلستان رفت، مالیاته)1194(هنگامی که سر انجام آزاد شد 

  . از کانال مانش عبور کرد تا انتقام خویشتن و انگلستان را از فیلیپ بگیرد

روایت میکنند که وي سالهاي متمادي حاضر به اجراي شعایر دینی نشد، زیرا میترسید که مبادا این امر مستلزم 

از دست رفته را از چنگ فیلیپ بیرون آورد و به صلحی وي تمام سرزمینهاي . بخشیدن دشمن بی ایمانش باشد

در خالل این احوال میان ریچارد و آدمار، . راضی شد که در نتیجه آن فیلیپ از نعمت زندگی برخوردار میگردید

ویکنت لیموژ، از رعایاي تیول وي بود، بر سر مقداري طال که در حفرهاي در ملک آدمار پیدا شده بود اختالف افتاد، 

دمار حاضر شد که بخشی از آن را به ریچارد واگذار کند، لکن ریچارد که تمامی زر را میخواست قلعه آدمار را آ

تیري را که از جانب دژ رها شده بود به پادشاه اصابت کرد و ریچارد شیر دل در چهل و سه سالگی بر . محاصره کرد

پس از مواجهه با مقداري سو ظن و مخالفتهایی چند، جانشین ریچارد شد، و  جانبرادرش . سر مقداري طال جان داد

به عبارت (اسقف اعظم کنتربري، والتر، هنگام تاجگذاري، وي را مجبور کرد که سوگند یاد کند که به انتخاب ملت 

لکن جان، که نسبت به پدر و برادر و . ه سلطنت تکیه میزندو با تاییدات االهی بر اریک) دیگر، نجبا و نخست کشیشان

جان مانند هنري دوم و ریچارد . همسر خویش دروغ میگفت، از خوردن یک قسم دروغ دیگر چندان پروایی نداشت

مشهور بود که از هنگام رسیدن به سن بلوغ به بعد، . اول بظاهر چندان اعتنایی به معتقدات مذهبی نشان نمیداد

رهبانان او را به الحاد متهم و نقل میکردند . ر روز تاجگذاریش، هر گز در آیین قربانی مقدس شرکت نجستحتی د

عجب جانور درشت استخوان و چاقی ((که چه طور روزي به هنگام شکار پس از گرفتن گوزن نر فربهی، گفته بود 

علت خشم راهبان آن بود که )) کرده استبا اینهمه حاضرم سوگند یاد کنم که هرگز در مراسم قداس شرکت ن! است

جان مردي بود صاحب هوش فراوان و مدیري بسیار الیق که . این جمله را کنایهاي به فربهی خودشان تلقی میکردند

و از این رو به قول هالینشد تا )) چندان محبتی نسبت به طبقه روحانیان نداشت((چندان پایبند قیود اخالقی نبود 

وي همیشه خطا کار نبود لکن اکثر به علت زخم زبان و . کینهتوزانه راهبان وقایعنگار قرار گرفت حدي آماج تیرهاي

کج خلقی، به واسطه شوخیهاي وقیح، مباهات به قدرت مطلق، و مالیاتهاي گزافی که براي دفاع متصرفات انگلستان 

، جان از پاپ 1199در . میکرد در خاك فرانسه در برابر فیلیپ او گوست ضرورت داشت مردمان را دشمن خود

اینوکنتیوس اجازه خواست تا همسر خویش ایزابل آو گالستر را به علت قرابت صلبی طالق گوید، و اندکی پس از این 

. انگولم را، با وجود نامزدیش با کنت لوزینیان، به ازدواج خود در آورد/ ایزابل د 

مقارن . لوزینیان دست دادخواهی سوي فیلیپ دراز کردنجباي هر دو کشور از این عمل خشمگین شدند و کنت 

به . همین احوال، خاوندهاي آنژو، تورن، پواتو، و من به فیلیپ شکایت کردند که جان بر ایاالت آنها تعدي روا میدارد
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حکم تعهدات فئودال که مسبوق به دوران واگذاري سرزمین نورماندي به رولو میشد، خاوندهاي فرانسوي حتی در 

االتی که تعلق به انگلستان داشتند، پادشاه فرانسه را سرور سروران فئودال خویش و، طبق قانون فئودال جان را ای

فیلیپ جان را به پاریس احضار کرد تا، در برابر شکایات و . دوك نورماندي و لهذا واسال پادشاه فرانسه میشناختند

محکمه فئودال . لستان از قبول چنین دعوتی خودداري ورزیدپادشاه انگ. اتهامات مختلف، برائت خویش را ثابت کند

فرانسوي حکم داد که مایملک وي در فرانسه به عنوان جریمه ضبط شود، و نورماندي، آنژو، و پواتو را به آرثر، کنت 

  . برتانی که نواده هنري دوم بود، اعطا کرد

میرابو ملکه الئونور را، که در هشتاد سالگی با آرثر مدعی اریکه سلطنت انگلستان شد و سپاهی تدارك دید و در 

جان به نجات مادر شتافت آرثر . لشکري بسیار به مدافعه از حقوق فرزند سرکش خویش قیام کرده بود محاصره کرد

در این موقع جان، که با عروس خویش . فیلیپ بر نورماندي هجوم برد. را دستگیر ساخت، و ظاهرا امر به قتل وي داد

را در روان میگذرانید، سر گرمتر از آن بود که به امر لشکرکشی اعتنایی داشته باشد، به همین سبب )) سلماه ع((

جان به انگلستان گریخت، و نورماندي، من، آنژو، و تورن به دست پادشاه فرانسه . سپاهیان وي و مادرش منهزم شدند

اینک  ;ز دستش بر میآمد به جان کمک کرده بودپاپ اینوکنتیوس سوم، که با فیلیپ دشمنی داشت هرچه ا. افتاد

هیوبرت والتر، پادشاه انگلستان، راهبان سالخورده ) 1205(هنگام مرگ . جان بناي جدال با اینوکنتیوس را گذاشت

جمعی از رهبانان جوانتر . کنتربري را تشویق کرد که جان دوگري، اسقف ناریچ، را به جانشینی والتر انتخاب کنند

دوگري و رجینالد که هر دو هوس نیل به چنین مقامی را . د رجینالد را به عنوان اسقف اعظم بر گزیدندپیشواي خو

لکن اینوکنتیوس تقاضاي هیچ کدام را نپذیرفت  ;در سر داشتند، نزد پاپ به رم شتافتند تا موافقت وي را جلب کنند

لنگتن مدت  ;ف اعظم کنتربري منصوب کردو یک نخست کشیش انگلیسی موسوم به ستیون لنگتن را به عنوان اسق

جان اعتراض کرد که لنگتن براي . سال در پاریس زیسته و در این تاریخ استاد االهیات در دانشگاه آن شهر بود 25

اسقف اعظم شدن در انگلستان یعنی مقامی که متضمن انجام وظایف سیاسی و روحانی هر دو بود، هیچ نوع آمادگی 

. نداشته است

نتیوس بی آنکه به اعتراضات جان وقعی نهد، لنگتن را در محل ویتربو واقع در ایتالیا براي تصدي مقام جدیدش اینوک

ها  تهدید کرد که صومعه ;جان پیغام داد که اگر لنگتن جرئت دارد قدم به خاك انگلستان نهد). 1207(تقدیس کرد 

اد کرد که اگر پاپ مراسم نیایش را در انگلستان ممنوع و سوگند ی ;را بر روي سر رهبانان گردنکش کنتربري بسوزاند

کند، وي عموم کشیشان کاتو لیک را از قلمرو خویش تبعید میکند، چشمان بعضی را از حدقه بیرون میآورد و بینی 

پاپ به موجب فرمانی کلیه مراسم مذهبی غیر از غسل تعمید و تدهین بیماران محتضر را در . و گوش برخی را میبرد

کشیشان کلیساها را بستند، ناقوسها خاموش شد، و مردگان را در گورستانهاي تقدیس ).1208(گلستان ممنوع کرد ان

اینوکنتیوس . جان کلیه اموال اسقفان و دیرها را ضبط و میان مردم غیر روحانی تقسیم کرد. نشده به خاك سپردند

ده انگاشت و پیروزمندانه بر ایرلند، اسکاتلند، و ویلز لشکر پادشاه انگلستان را تکفیر کرد، لکن جان فرمان پاپ را نادی

مردم از فرمان تحریم پاپ بر خود لرزیدند، اما طبقه نجبا که ضبط و تقسیم اموال کلیسا را وسیلهاي براي . کشید

 جان، که از پیروزي ظاهري خویش غره. منعطف ساختن دست یغماگر شاه از ثروت خویش میدیدند مخالفتی نکردند

وي از دومین همسر خویش غفلت کرد، . شده بود، بر اثر زیادهرویهایش اسباب تکدر خاطر جمع زیادي را فراهم آورد

  . هاي بیپروایی صاحب چندین طفل نامشروع شد و از معشوقه
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بس جان برخی از اسقفان زندانی را آن قدر آزار داد تا در ح ;جماعتی از یهودیان را به طمع مالشان در زندان انداخت

و قوانین مربوط به جنگلبانی را، که منفور  ;با افزودن دشنام بر مالیاتها، طبقه نجبا را دشمن خویش کرد ;سپردند

، اینوکنتیوس به آخرین تیري که در ترکش داشت 1213در . عموم بود به شدیدترین وجه به موقع اجرا گذاشت

مقام سلطنت انگلستان صادر کرد، اتباع وي را از قید سوگند  دست برد، به این معنی که فرمانی مبنی بر خلع جان از

وفاداریشان رهانید و اعالم داشت که از این پس هر کس هر چه از اموال شاه را بتواند از چنگ آن توهین کننده به 

ي تهیه فیلیپ اوگوست دعوت پاپ را قبول کرد، لشکر. مقدسات بیرون آورد، میتواند به عنوان غنایم حالل نگه دارد

لکن متوجه شد که نجبا در جنگ با  ;جان براي مقابله با مهاجمان خود را آماده کرد. دید و عازم کرانه مانش شد

جان، که از عمل طبقه نجبا سخت در . پاپی که مسلح به قواي مادي و معنوي هر دو بود وي را یاري نخواهند کرد

نماینده پاپ از در مذاکره در آمد و قرار گذاشت که اگر پاپ خشم و مواجه با شکست قریبالوقوع بود، با پاندولف 

فرامین تکفیر و تحریم مراسم مذهبی و خلع وي را نسخ وبا وي آشتی کند، جان نیز در عوض تمام اموال ضبط شده 

ایط پاپ با این شر. کلیسا را مسترد دارد، تخت و تاج سلطنت را در اختیار پاپ گذارد، و خود را واسال وي بشناسد

جان تمامی انگلستان را در اختیار پاپ گذاشت و بعد از پنج روز آن را به عنوان تیول پاپی که مستلزم . موافقت کرد

جان براي هجوم بر فیلیپ به عزم پواتو حرکت کرد و به ). 1213(بیعت و عهد و وفاداري همیشگی بود پس گرفت 

بارونها از قبول دعوت پادشاه . برگ از دنبال وي روان شوندبارونهاي انگلستان فرمان داد که با نفرات و ساز و 

پیروزي فیلیپ در بووین جان پادشاه انگلستان را از حمایت آلمان و سایر متفقینی که به آنها علیه . خودداري ورزیدند

شمگین وي به انگلستان باز گشت و با یک طبقه اشرافی خ. توسعهطلبی فرانسه چشم امید دوخته بودند محروم کرد

طبقه نجبا با مالیاتهاي گزافی که وي براي جنگهاي مصیبتبار خود میگرفت، قانونشکنیها و پشت پا زدن . روبهرو شد

عملی که کاسه . وي به سوابق حقوقی، و با معاوضه انگلستان در مقابل حمایت و بخشایش اینوکنتیوس مخالف بودند

ي پرداخت مالیات معروف به سکیوتج یا مالیات خدمت لشکري بود، صبر اشراف را لبریز کرد تقاضاي جان از آنها برا

نجبا نمایندگانی نزد جان فرستادند . که بنا بر آن هر بارونی ملزم بود در برابر خدمت لشکري مبلغ معینی باج بپردازد

. خواستار شدند - که به موجب آن حقوق اشراف محفوظ و اختیارت پادشاه محدود بود  - و اعاده قوانین هنري اول را 

چون پادشاه به این خواسته اعتنایی نکرد، نجبا لشکریان مسلح خود را در ستمفرد گرد آوردند و، در حالی که جان 

در چمنزار . در آکسفرد طفره میرفت، نمایندگانی به لندن فرستادند و حمایت کمون شهر و درباریان را جلب کردند

ی شهر وینزر، سپاهیان اشراف در مقابل معدودي از هواخواهان پادشاه اردو رانیمید، واقع در کنار رود تمز و نزدیک

در این محل بود که جان به دومین فداکاري عظیم خویش دست زد و پاي ماگناکارتا یا منشور کبیر را، که . زدند

دشاه انگلستان از جانب جان، که با تاییدات االهی پا). 1215(مشهورترین سند در تاریخ انگلیس است، صحه گذاشت 

به حکم ... آگاه باشید که ما. و کلیه اتباع باوفاي وي... به اسقفهاي اعظم، اسقفان، روساي دیرها، ارلها، بارونها... است

کلیساي انگلستان باید آزاد باشد، و کلیه  -  1: این منشور، براي خویشتن و جانشینان خود الیاالبد تایید کردهایم 

  ... بماند آزادیها و حقوق آن مصون

به عموم آزاد مردان قلمرومان، از جانب خویشتن و جانشینانمان، الیاالبد آزادیهاي مذکور در ذیل را اعطا  - 2

  .... میکنیم

هیچ گونه مالیات خدمت لشکري تحمیل، و هیچ نوع اعانهاي مطالبه نشود مگر به حکم شوراي عمومی قلمرو  - 12

  .... ما
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مقرر خواهیم داشت ...می، به منظور تخمین مقدار مالیات خدمت لشکري و میزان اعانهبراي اجالس شوراي عمو -  14

و کلیه کسان دیگري که ما را به سروري خود ... مملکتتا اسقفهاي اعظم، روساي دیرها، ارلها، و بارونهاي بزرگ 

. . ..میشناسند گرد هم آیند

اعانه ) یعنی افرادي که غالم نیستند(مادر آینده به هیچ کس رخصت نخواهیم داد که از مستاجران آزاد  -  15

بستاند، مگر آنکه غرض فدیه براي خویشتن، شهسوار کردن پسر ارشد، یا یک بار ازدواج دختر ارشد وي باشد، و براي 

  . ... این منظور فقط اعانهاي منصفانه اخذ شود

  . .... اوي عمومی نه در دیوان عدل ما، بلکه در اماکن معینی رسیدگی خواهند شددع -  17

بلکه این مورد برایگان تفویض خواهد گشت ... از این پس، براي قرار تحقیق هیچ چیز داده یا گرفته نخواهد شد -  36

  . ). ..به عبارت دیگر، هیچ کس را نباید بدون دادرسی مدت مدیدي در زندان نگاه داشت(

هیچ آزاد مردي را نباید بازداشت، زندانی، خلع ید، محروم از حقوق اجتماعی، تبعید، یا به نحوي از انحا معدوم  - 39

  . وي، یا به حکم قانون مملکت) افراد همشان و همطراز(مگر به حکم مشروع اقران ...کرد

 -  41. این دو موهبت محروم نخواهیم کردما حق یا عدالت را به هیچ کس نخواهیم فروخت، و هیچ فردي را از  -  40

در انگلستان اقامت گزینند، و . به کلیه سوداگران تامین و آزادي خواهیم داد تا از حق ورود و خروج برخوردار باشند

  ... به منظور خرید یا فروش، از طریق خشکی و دریا سفر کنند،... بدون پرداخت هیچ گونه اعانه غیر منصفانهاي

کلیه مردم قلمرو ما، اعم از روحانی و غیر روحانی، تا آنجا که مربوط به ... سومات و آزادیهاي مذکور راجمیع ر - 60

این فرمان در حضور شهود، در چمنزار موسوم به ... ایشان باشد، نسبت به متابعین خویش مرعی و ملحوظ دارند،

  . فرمانرواییرانیمید موشح شد، به تاریخ پانزدهمین روز ژوئن در هفدهمین سال 

منشور کبیر را شالوده آزادیهایی خواندهاند که امروزه مردم دنیاي انگلیسی زبان از آنها برخوردارند، و البته سزاوار 

زیرا بیشتر حقوق طبقه نجبا و روحانیان را معین میکرد تا حقوق  ;در واقع این فرمان محدود بود. چنین شهرتی است

اجرایی براي فصل شصتم منشور، که در واقع تحریر آن عمل تقدسمآبانهاي بود،  هیچ ضمانت. جمیع مردم مملکت را

منشور کبیر بیشتر پیروزیی براي فئودالیسم بود تا براي دموکراسی، لکن همین فرمان حقوق . مقرر نکرده بودند

بدون حکم اساسی را به وضوح معین و حراست میکرد، مسجل ساخت که هیچ یک از رعایاي پادشاه را نمیتوان 

به پارلمنت  ;احضار به دادگاه و دادرسی از آزادي محروم کرد، و دادرسی باید در حضور هیئت منصفهاي صورت گیرد

و حکومت  ;نوبنیاد در تعیین مخارج مملکتی قدرت داد تا بعدا بتواند ملت را بر ضد حکومت استبدادي مجهز کند

  . تی محدود بدل کردمطلقه پادشاهی را به حکومت مشروطهاي با اختیارا

با اینهمه جان، هنگام توشیح این فرمان، بکلی بیخبر از این بود که با تسلیم اختیارات مطلقهاش خود را در تاریخ 

وي . وي تحت فشار بر پاي این فرمان صحه نهاد، بعد براي نسخ آن مشغول دسیسه شد. شخصیتی جاودانی میسازد

وکنتیوس سوم، که اکنون براي اجراي منویات خویش محتاج حمایت دست توسل به سوي پاپ دراز کرد، و این

انگلستان علیه فرانسه بود، به کمک واسال سرشکسته خود قیام کرد و منشور کبیر را از درجه اعتبار ساقط دانست، 
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آن خودداري به جان دستور اکید داد که از اطاعت مفاد آن سر باز زند، و به نجباي انگلستان تکلیف کرد که از اجراي 

 ;اینوکنتیوس آنها، شارمندان شهر لندن، و سینک پورتس را تکفیر کرد. بارونها فرمان پاپ را نادیده انگاشتند. ورزند

نمایندگان پاپ در . لکن ستیون لنگتن، که به رهبري وي منشور تهیه شده بود، از انتشار فرمان پاپ خودداري کرد

نشر فرمان اقدام کردند، و در فالندر و فرانسه لشکري مرکب از سربازان مزدور  انگلستان لنگتن را از مقامش عزل و به

به ظاهر طبقه . جمع آوري کردند و با شمشیر، آتشسوزي، چپاول، قتل، و هتک نوامیس به جان طبقه نجبا افتادند

برابر مهاجمان پایداري نجبا، که از پشتیبانی عامه مردم برخوردار نبودند، به عوض آنکه با تجهیز اتباع خویش در 

ورزند، از لویی پسر پادشاه فرانسه دعوت کردند که بر انگلستان هجوم برد، از حقوق آنها دفاع نماید، و اریکه انگلستان 

اگر چنین نقشهاي عملی میشد، به احتمال کلی انگلستان به صورت بخشی . را به عنوان پاداش خویش تصاحب کند

ایندگان پاپ به لویی اجازه گذشتن از تنگه مانش را ندادند، و چون لویی اصرار ورزید، او از خاك فرانسه در میآمد، نم

. هنگامی که لویی وارد لندن شد بارونها مقدمش را پذیره شدند و با وي بیعت کردند. و همراهانش را تکفیر کردند

ن در بحبوحه قدرت و جنون ولی ناگها ;خارج از محوطه شهر تجارتی لندن، همه جا جان پیروز و بیرحم بود

پیروزیش، به عارضه اسهال خونی از پا در آمد، با رنج فراوان خود را به دیري رسانید، و به سن چهل و نه سالگی در 

  . یکی از نمایندگان پاپ پسر شش ساله جان به اسم هنري سوم را به سلطنت برداشت. نیوآرك جان سپرد

طبقه نجبا، که اینک یکی از اقران  ;اس آن ارل آو پمبروك قرار داشتشوراي نیابت سلطنتی تشکیل شد که در ر

خویش را مصدر شامخترین مقامات مملکتی میدیدند، دلگرم شدند، به هواخواهی هنري برخاستند، و لویی را به 

  . هنري پس از آنکه به سن قانونی رسید، پادشاهی هنر دوست و زیبا پسند شد. فرانسه پس فرستادند

به عقیده هنري سوم، منشور کبیر آلتی براي تجزیه . یر وستمینستر مرهون الهام و کیسه فتوت وي بوداحداث د

وي همواره سوگند یاد . مملکت محسوب میشد، از این رو، در صدد لغو آن بر آمد، اما در این راه توفیقی حاصل نکرد

از آنها مالیات گزاف میگرفت که گویی اگر ذرهاي میکرد که دیگر مالیاتی بر اشراف تحمیل نکند، ولی دایما به قدري 

هاي  پاپ نیز احتیاج به پول داشت و با اجازه هنري از حوزه. بیشتر تجاوز میکرد، خطر بروز انقالبی در پیش بود

. روحانی انگلستان عشریه جمع میکرد تا کمکی به تامین مخارج جنگهاي خویش بر ضد فردریک دوم کرده باشد

  . باجهاي جابرانه بود که زمینه را براي عصیانهاي ویکلیف و هنري هشتم مساعد کرد خاطره تلخ این

مردي بود . ادوارد اول به اندازه پدرش مرد فاضل و محققی نبود، لکن قباي سلطنت بر اندامش بیشتر میبرازید

غنی، با اینهمه، جاهطلب، قوي اراده، در جنگ سرسخت، در سیاست محیل، و در تدابیر سوق الجیشی و در آمد 

قدرت میانهروي و رعایت اعتدال داشت، و از خصلت مآل اندیشی برخوردار بود، و در پرتو همین صفات نیکو، دوران 

وي سپاه مملکت را از نو پی افکند، جمع کثیري از . سلطنت وي یکی از مشعشعترین ادوار تاریخ انگلستان شد

مان دراز واداشت، فرمان داد که هر انگلیسی قویبنیهاي در سراسر کمانکشها را به فرا گرفتن طرز استفاده از ک

مملکت صاحب اسلحه شود و طرز به کار بردن انواع سالح را فرا گیرد، و به این نحو، عالوه بر فراهم ساختن یک 

ا بدین ادوارد پس از آنکه قدرت خود ر. میلیشیاي ملی، سهوا به ایجاد یک شالوده نظامی براي دموکراسی کمک کرد

سان تحکیم بخشید، ویلز را گشود، اسکاتلند را تسخیر کرد و از دست داد، از پرداخت اعانهاي که جان به پاپها نوید 

اما بزرگترین واقعه دوران سلطنت وي تکامل . داده بود خودداري ورزید، و سروري پاپان را بر انگلستان منسوخ کرد

اراده کرده باشد، عامل اصلی عالیترین کامیابی انگلستان شد، که عبارت  شاید ادوارد، بدون آنکه خود. پارلمنت بود

.بود از سازش میان آزادي و قانون، در حکومت مملکت و سیرت مردم
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  رشد قوانین  -  4

بود که قوانین و حکومت انگلستان به صورتی در آمد  - یعنی استیالي نورمانها تا سلطنت ادوارد دوم  -در این عهد 

بر اثر الحاق حقوق فئودال نورمان به قوانین محلی آنگلوساکسون، . نوزدهم میالدي بدون تغییر باقی ماند که تا قرن

حقوق انگلستان براي نخستین بار جنبه ملی پیدا کرد، به این معنی که از این پس دیگر سخن از قوانین اسکس یا 

اکنون درك این نکته براي ما میسر . میشد))کت قانون و عرف ممل((مرشا یا دینال در میان نبود، بلکه صحبت از 

این جمله را به کار برد، همین کالم ضمنا داللت بر چه انقالب )1190 'فت(نیست که چون رانولف دوگلنویل 

به سبب تشویق هنري دوم و راهنماییهاي سرپرست امور قضایی و سیاسی وي، حقوق و محاکم . حقوقیی میکرد

چنان شهرتی به هم رسانیدند که پادشاهان ) که با ارتشا همراه بود(هی و رعایت انصاف انگلستان در تسریع دادخوا

  . رقیب در اسپانیا مرافعات خود را به محکمه عدل شاهی انگلستان احاله کردند

. روایات کهن نوشتن در بیان حقوق را به گلنویل نسبت دادهاند، و احتمال دارد که وي منصف این رساله بوده باشد

 -  1250(نیم قرن بعد . هر صورت، این قدیمیترین کتاب حقوقی است که درباره قوانین انگلستان موجود است در

هنري دوبرکتن، با نگارش اثر کالسیک خود در پنج مجلد تحت عنوان حقوق و قوانین عرف انگلستان، اولین ) 1256

به پول و لشکریان طبعا تبدیل ویتناگموت حوایج روز افزون پادشاه . مجموعه اصولی حقوق مملکت را مدون کرد

از آنجا که احتیاج هنري سوم به پول زیادتر و مبرمتر از آن . آنگلوساکسون را به پارلمنت انگلستان ضروري ساخت

بود که خاوندها با قیام و قعود تصویب کنند، وي از هر شهرستانی دو نفر شهسوار را احضار کرد تا در شوراي کبیر 

سیمون دومونفور، پسر همان  1264هنگامی که در سال . جمع بارونها و نخست کشیشان بپیوندند به 1254سال 

سردار مشهوري که در جهاد آلبیگایی جنگیده بود، اشراف را به دور خود جمع کرد و علیه هنري سوم شورید، براي 

سوار از هر شهرستانی در جلب حمایت طبقات متوسط در راه پیروزي خویش، نه فقط خواستار شرکت دو نفر شه

مجلس ملی مملکت بود، بلکه میخواست از هر شهري دو نفر از رهبران محلی نیز در مجلس بارونها حضور داشته 

اگر این قبیل افراد عالوه بر مشورت در امور، حاضر به  ;شهرها در حال توسعه بودند، و بازرگانان صاحب مال. باشند

ادوارد اول تقلید از عمل . نان در مجلس ملی مملکت امر مغتنمی محسوب میشدپرداخت پولی نیز میشدند، شرکت آ

از آنجا که وي در آن واحد گرفتار جنگ با اسکاتلند، ویلز، و فرانسه بود، خود را ناگزیر . سیمون را امر پر منفعتی دید

که، اولین پارلمنت کامل در  را)) پارلمنت نمونه((1295پادشاه در . به جلب حمایت و کمک مالی تمام طبقات میدید

آنچه به حال عموم تاثیر دارد باید به تصویب ((فرمان احضار وي حاکی بود که . تاریخ انگلستان است، احضار کرد

به این )) براي مقابله با مخاطرات عمومی باید اقداماتی اندیشیده شود که مورد توافق عموم باشد... همگان باشد و

دو تن از شارمندان را دعوت کرد تا در شوراي کبیر در )) رك، شهر بزرگ، و شهرستاناز هر شه((نحو، ادوارد 

این قبیل افراد را در هر محلی از میان برجستهترین شارمندان انتخاب میکردند در . وستمینستر اجالس کنند

. کسی خطور نمیکرد جامعهاي که فقط عده بسیار کمی با سواد بودند انتخابات عمومی به معنی جدید هرگز به خاطر

هنوز پارلمنت سالیانه اجالس نمیکرد و، چون . با اختیارات اشراف برابر نبود)) عوام((اختیارات )) پارلمنت نمونه((در 

این اصل مورد قبول  1295لکن تا سال . مرجع منحصر به فرد مقننه بود، جلسات خود را به میل خود تشکیل میداد

نیز بر  1297دو سال بعد در . و قانون مصوبه پارلمنت را ندارد غیر از خود پارلمنتواقع شده بود که هیچ کس حق لغ

اینها بذرهاي . سر این امر موافقت حاصل آمد که هیچ مرجعی بدون صوابدید پارلمنت حق برقراري مالیات را ندارد

طبقه روحانی . شر شدندناچیزي بودند که به مرور زمان بدل به برومندترین درخت حکومت دموکراسی در تاریخ ب

روحانیان جدا از دیگران در مجلس مینشستند و جز در . فقط با اکراه در این پارلمنت توسعه یافته شرکت جست
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محاکم کلیسایی همچنان به تمام مرافعات . مجالس ایالتی خویش در هیچ موردي براي هزینه دولتی راي نمیدادند

کشیشانی که . در آنها یکی از طرفین از روحانیان بود رسیدگی میکردندمربوط به قانون شرع و اکثر مرافعاتی که 

هاي ملکی محاکمه شوند، لکن محکومیت به جرایم را،  متهم به ارتکاب خالف و جنحه بودند امکان داشت در دادگاه

به یک دادگاه ) )امتیاز ویژه روحانیان((به استثناي آنهایی که مرتکب خیانت به مصالح عالیه مملکت بودند، به علت 

هاي ملکی اکثر قضات را  کلیسایی تحویل میدادند، و فقط آن دادگاه حق مجازات ایشان را داشت به عالوه در دادگاه

در دوران زمامداري . افراد طبقه روحانی تشکیل میدادند، زیرا تحصیل علم حقوق بشر اختصاص به روحانیان داشت

هنگامی که روحانیان در پارلمنت از راي دادن درباره . ملکی افزونتر شد هاي ادوارد اول جنبه غیر روحانی دادگاه

هاي دولتی خودداري ورزیدند، ادوارد اول، به دلیل آنکه میگفت هر کس از جانب حکومت حراست شود باید  هزینه

عی علیه بارهاي حکومت را بر دوش گیرد، به محاکم خویش دستور داد که از رسیدگی به هر دعوایی که در آن مد

را به تصویب قانون  1279به عالوه ادوارد در مقام تالفی، شوراي سال . آن یکی از روحانیان باشد رسیدگی کنند

علی . موقوفات واداشت، که به موجب آن واگذاري اراضی به تشکیالت مذهبی موکول به جلب موافقت پادشاه میشد

دوران زمامداري ویلیام اول، هنري دوم، جان، و ادوارد اول  رغم این تفکیک در صالحیت قضایی، قوانین انگلستان در

. این قوانین کامال جنبه فئودالی داشتند و نسبت به طبقه سرف سخت اجحاف روا میداشتند. سریعا رو به تکامل نهاد

ردن، هبه قانون براي زنان حق مالکیت ،ارث ب. آزاد مردان براي ارتکاب جرایم نسبت به سرفها معموال جریمه میشدند

اموال، بستن عقود، مدعی و مدعی علیه شدن را قایل بود و زن را مستحق یک سوم اموال غیر منقول شوهر به عنوان 

مهریه میدانست، لکن کلیه اموال منقولی که زن هنگام ازدواج به خانه شوهر میبرد یا در دوران زندگی زناشویی 

مامی اراضی مملکت متعلق به شخص پادشاه بود، و هر کس از لحاظ حقوقی ت. کسب میکرد تعلق به شوهر داشت

. مالک زمین بود واسال شهریار محسوب میشد

قاعدتا تمامی ملک یک نفر بارون فئودال به پسر ارشد وي واگذار میشد تا نه فقط ملک یکپارچه و دست نخورده 

ري در مقابل سرور فئودال وي تقسیم باقی بماند، بلکه مسئولیت واسال از لحاظ پرداخت باجها و اداي خدمت لشک

در قانون . در بین کشاورزان آزاد چنین قاعدهاي براي حصر و واگذاري کلیه دارایی به پسر ارشد معمول نبود. نشود

فرمان عالی . ((نامهاي که تا این حد پیرو اصول و مبادي فئودالی بود، قانون عقود به صورت ناقصی بر جا ماند

اوزان، مقادیر، و مسکوکات را طبق اصول طبقهبندي کرد و آنها را مشمول قواعد معینی  1197در سال )) مقادیر

تصویب قوانینی روشنگرانه براي معامالت . ساخت، و مقرر داشت که عمال حکومت در اجراي آنها ناظر باشند

ه دو امر دیگر از کامیابیهاي آغاز شد، ک) 1303(و منشور سوداگران ) 1283(بازرگانی در انگلستان با قانون سوداگران 

براي ضمانت اجراي . آیین دادرسی حقوقی بتدریج رو به تکامل گذاشت. دوران سلطنت خالقه ادوارد اول است

کلیه افراد . داشت، هر بارو یک کالنتر، و هر شهرستانی یک فرماندار یا داروغه) عسس(قوانین، هر منطقهاي یک 

به راه اندازند و براي بازداشت متخلف به )) جاروجنجالی((ی را مشاهده کنند، موظف بودند به مجردي که نقض قانون

  . قانون اجازه میداد که متهمی را به قید ضمانت آزاد کنند. سایرین بپیوندند

هنگامی . براي قوانین انگلستان افتخار عظیمی است که شکنجه را در مورد بازجویی مظنونین یا شهود جایز ندانست

دوم، به اصرار پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم، شهسواران معبد را در انگلستان دستگیر کرد، نتوانست هیچ که ادوارد 

از این رو پاپ کلمنس پنجم، بی شک بر اثر فشار فیلیپ، . گونه دلیلی براي اثبات محکومیت آنها به دست آورد

که متناقض با قوانین کشوري است منع  شنیدهایم که شما شکنجه را از آن لحاظ: ((خطاب به ادوارد چنین نوشت

بنابر این به شما امر میدهم که . لکن هیچ قانون مملکتی نمیتواند افضل بر قانون شریعت یعنی قانون ما باشد. میکنید
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ادوارد تسلیم شد، لکن در شیوه دادرسی قضایی انگلستان تا دوران سلطنت ملکه )) فورا آن افراد را شکنجه دهید

نورمانها سیستم قدیمی . دیگر از شکنجه استفاده نشد) 1558- 1553(عروف به بالدي یا خونخوار ماري تودور م

که مرکب از چند تن از شارمندان سوگند خورده محلی براي کشف  - معروف به باز پرسی از طرف هیئت منصفه 

از این سابقه هیئت ) 1166حد)) (فرمان عالی کلرندن. ((را وارد در امور مالی و قضایی هر ناحیه کردند - حقایق بود 

منصفه استفاده کرد و مقرر داشت که اصحاب دعاوي میتوانند، به جاي توسل به داوري از طریق جنگ تن به تن، 

مسائل مورد اختالف را در حضور دادگاهی متشکل از چهار تن از شهسواران که از طرف فرماندار یا داروغه معین 

معموال . ه کنند مرکب از دوازده تن از شهسواران که برگزیده مردمان محل بودندمیشدند، به هیئت منصفهاي احال

اجتماع چنین نفراتی محکمه عالی یا دادگاه جنایی را تشکیل میداد، در محکمه بدایت یا خالف، که کارش رسیدگی 

تشکیل هیئت منصفه  به مرافعات عادي و خالف بود، خود داروغه دوازده تن آزاد مرد را از میان مردم محل براي

مردان گاه و بیگاه از خدمت در هیئت منصفه احتراز میجستند، و هیچ به خاطرشان خطور نمیکرد که . انتخاب میکرد

تا پایان قرن سیزدهم، تقریبا همه . اصول تشکیل هیئت منصفه یکی از مبانی حکومت عامه یا دموکراسی خواهد شد

  . هیئت منصفه جانشین روشهاي کهنسال حقوق اقوام بربري شده بودجا، در انگلستان طرح مرافعات با حضور 

  منظره جامعه انگلستان  -  5

، انگلستان نود درصد کشوري روستایی بود، با صد شهرك، که به معیار امروزي هیچ کدام از یک قصبه 1300در 

چنین نفوسی چهار برابر  - میکرد  بزرگتر و مهمتر نبودند، و یک شهر، یعنی لندن، که با چهل هزار نفر سکنه مباهات

سکنه هر شهرك دیگر در انگلستان بود، لکن لندن از لحاظ ثروت یا زیبایی ابدا به پاي پاریس، بروژ، ونیز، یا میالن 

ها با سقفهاي سه گوش، دو یا سه اشکوبه از  خانه. نمیرسید، چه رسد به شهرهایی مانند قسطنطنیه، پالرمو، یارم

نظامات شهري اجازه نمیداد که زباله و کثافات . فوقانی آنها برآمدهتر از طبقه زیرین بود چوب که اغلب طبقه

ها بیرون بریزند، اما مستاجران طبقات فوقانی اغلب از این وسیله راحت  آشپزخانه، خوابگاه، یا گرمابه را از پنجره

ها و خیابانها کنار پیادهروها سرازیر میشد  هها به جریان آب بارانی که در کوچ اکثر فاضالب خانه. استفاده میکردند

انجمن شهر در راه . خالی کردن مدفوعات در این نهر کنار معابر ممنوع، لکن ریختن بول در آن مجاز بود. میپیوست

بهبود و بهداشت هر چه از دستش بر میآمد انجام میداد از آن جمله شهرنشینان را مجبور میکرد که آن قسمتی از 

در صورت قصور در انجام چنین تکلیفی، افراد را جریمه  ;هاي آنها قرار داشت بروبند ابان را که جلو خانهکوچه و خی

را اجیر میکرد تا زباله و کثافات را جمع، و به قایقهاي مخصوص خاکروبه کشی در روي رود )) سپورانی((میکرد، و 

طیور خانگی نگاه میداشتند، اما این امر آن قدرها بسیاري از مردم شهرنشین اسب، گله، خوك، و . تمز منتقل کنند

در گوشه و کنار، بنایی از سنگ مثل . اشکالی نداشت، زیرا زمین باز فراوان بود، و تقریبا هر خانهاي یک باغچه داشت

یتخت برج اخیر، به امر ویلیام فاتح، براي حفظ پا - کلیساي تمپل یا دیر وستمینستر یا برج لندن سر بر افراشته بود 

مردم لندن به داشتن شهر خود مباهی بودند، فرواسار وقایعنگار در این باره . و زندانی کردن اشخاص مهم بنا شده بود

و  ;))این جماعت از تمامی مردم سایر نواحی انگلستان متنفذترند، زیرا از لحاظ عده و قدرت برتري دارند: ((نوشت

تقریبا حریصترین، ستیزهجوترین، و خودخواهترین مردم ((ود که عقیده رهبان انگلیسی، تامس والزینگم، آن ب

هاي نورمان،  در خالل این قرون بود که از تلفیق تیره)). مملکتند که به رسوم باستانی و به خدا اعتقاد ندارند

. ه وجود آمدآنگلوساکسون، دانمارکی، و سلتی، و از اختالط زبان و عادات همگی آنها، اخالق و زبان و ملت انگلستان ب

هاي نورمان انگلیسی نورماندي را فراموش، و به وطن جدید خویش  همینکه نورماندي از انگلستان جدا شد، خانواده

خصایص رازورانه و شاعرانه قوم سلت به ویژه در طبقات پایینتر به جا ماند، لکن، بر اثر . دلبستگی پیدا کردند
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در میان تضاد بین ملل و طبقات و فشارهاي قحطی و وبا، هنوز . یافت نیرومندي و دنیا دوستی نژاد نورمان، تعدیل

مینامید قادر )) انگلیس سر خوش((آن را) 1155- 1084(بومی بریتانیایی به ایجاد محیطی که هنري آو هنتینگدن 

غمه سرایی ملتی لبریز از نیروي سرشار، شوخیهاي خشن، بازیهاي پر صدا، رفیق دوست، و دلباخته پایکوبی و ن - بود 

هاي چاسر و گزافهگوییهاي  از آن نسلها و صلب غیور بود که شهوتپرستی فوقالعاده زایران قصه. و نوشیدن آبجو

  . پردبدبه سلحشوران گردن کلفت و مهذب عهد الیزابت به منصه ظهور رسید

IX  - 1318-  1066: ایرلند، اسکاتلند، ویلز   

د و یک نفر انگلیسی، نیکوالس بریکسپیر، به اسم هادریانوس چهارم به ، هنري دوم پادشاه انگلستان ش1154در سال 

. یک سال بعد، هنري جان آو سالزبري را با پیغام زیرکانهاي، به نمایندگی، پیش پاپ به رم فرستاد. مقام پاپی رسید

ل و فساد هنري میگفت که ایرلند کشوري است دچار هرج و مرج سیاسی، زوال ادبی، انحطاط اخالقی، و استقال

مذهبی، و تحت این شرایط از پاپ اجازه میخواست تا آن جزیره مستقاللراي را تصاحب، نظم اجتماعی را در آنجا 

اگر سخن جیرالدوس کمبرنسیس مناط اعتبار باشد، پاپ با این پیشنهاد موافقت و . مستقر، و مردم را مطیع پاپ کند

، به شرطی که دوباره حکومت صحیحی در آنجا بر سر کار آورد، با صدور توقیعی ایرلند را به هنري واگذار کرد

موجبات تشریک مساعی بهتري را میان کشیشان ایرلندي و رم فراهم سازد، و مقرر دارد که هر خانواري در ایرلند 

هنري در آن موقع سرگرمتر از آن بود که از این . همه ساله موظف به پرداخت یک پنس به حوزه روحانی رم باشد

، درمت مکمارو، شاه 1166در . تصویب رسمی پاپ استفاده کند، با این حال، آنچه را پاپ پیشنهاد کرده بود پذیرفت

در جنگی به دست وي شکست خورد و، چون رعایاي وي . لنستر، که زن شاه برفنی، تیرنان او، رورك، را فریفته بود

. فرانسه گریخت تبعیدش کردند، با دختر زیباروي خود ایوا به انگلستان و

درمت از هنري دوم نامهاي دریافت کرد به این مضمون که هر کس از رعایاي وي، درمت را براي نیل به حق 

در بریستول، واقع در . مشروعش، یعنی سلطنت لنستر، کمک کند، باید خود را مستظهر به عنایات شهریاري بداند

مک نظامی، دختر خویش ایوا را به ریچارد فیتس گیلبرت، ارل ناحیه ویلز، درمت حاضر شد، در برابر گرفتن تعهد ک

در . ، به زنی بدهد و حق جانشینی سلطنت لنستر را به وي واگذار کند)قوي کمان(آوپمبروك، مشهور به سترانگبو 

 .، لنستر را به ارث برد1171ریچارد، بار دیگر اریکه سلطنت را براي درمت باز گرفت و بعد از فوت وي در 1169

روري اوکانر، که در آن هنگام شاه واالي ایرلند بود، با سپاهی علیه مهاجمان ویلزي به حرکت در آمد و آنها را در 

لشکریان محصور ویلز با شجاعت تمام صفوف دشمن را در هم شکستند، و سپاهیان ایرلندي، که . دوبلن محاصره کرد

قوي ((در این هنگام چون هنري دوم، . پا به فرار نهادندنه در فنون جنگ مهارت و نه ساز و برگ کافی داشتند، 

را احضار کرده بود، ریچارد به ویلز رهسپار شد، شاه را مالقات، و موافقت کرد که دوبلن و سایر بنادر ایرلند را )) کمان

  . به هنري واگذارد و بقیه خاك لنستر را به عنوان تیول شاه انگلستان نگاه دارد

، حمایت طبقه روحانیان ایرلند را )1171(تن سپاهی در نزدیکی واترفرد به خشکی پیاده شد  هنري با چهار هزار

به این نحو، استیالي جماعتی از قوم ویلز، بدون . جلب نمود، و تمامی ایرلند غیر از کانات و آلستر با وي بیعت کردند

سینود، متشکل از نخست کشیشان  یک. هیچ خونریزي، مبدل به غلبه نورمان و انگلستان بر خاك ایرلند شد

ایرلندي، پیروي کامل خویش را از شخص پاپ اعالم داشت و حکم کرد که از آن پس آداب و مراسم نیایش در 

به اکثر سالطین ایرلند اجازه داده شد که، به . کلیساي ایرلند باید با تشریفات و مراسم انگلستان و رم مطابق باشد
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هنري قصد خود را با . خراج سالیانه به شاه انگلستان، تاج و تخت خویش را نگاه دارندشرط تعهدات فئودالی و دادن 

مهارت و صرفهجویی به انجام رسانیده بود، لکن، به اشتباه، تصور میکرد که نیروهایی که به جا گذاشته است میتوانند 

، و دستیاران و سپاهیان آنها بیدریغ گماشتگان وي بر سر غنایم به جان یکدیگر افتادند. صلح و آرامش را حفظ کنند

فاتحان منتهاي سعی خود را مبذول داشتند تا کشاورزان ایرلندي را به حالت سرف در . دست به تاراج مملکت زدند

. ایرلندیها با توسل به جنگ چریکی مقاومت ورزیدند، و حاصل این زد و خوردها یک قرن آشوب و ویرانی بود. آورند

در این موقع . از روساي عشایر ایرلند حاضر شدند مملکت خود را در اختیار اسکاتلند بگذارندبرخی  1315در سال 

نفر سپاهی در  000,6سردار اسکاتلندي، رابرت ذبروس، انگلیسیها را در بنکبرن شکست داده، و ادوارد، برادر رابرت با 

ه به کمک اسکاتلندیها بر میخاستند تکفیر پاپ یوآنس بیست و دوم جمیع افرادي را ک. خاك ایرلند پیاده شده بود

دو . اریکه سلطنت را به وي تفویض کردند 1316کرد، با این حال، کلیه ایرلندیها زیر پرچم ادوارد گرد آمدند و در 

سال بعد، وي در نزدیکی دندوك هزیمت یافت و به قتل رسید، و شورش در عین در ماندگی و نومیدي به اضمحالل 

اسکاتلندیها مردمانی هستند امیدوار و نیرومند، و : ((هیگدن، وقایعنگار انگلیسی قرن چهاردهم، نوشت رانولف. گرایید

این قوم نسبت به دشمنان . به قدر کفایت خودسر، لکن چون با انگلیسیها بیامیزند، اخالقشان بسیار اصالح میپذیرد

در بستر بمیرد، عملش را تنبلی موهنی  اگر مردي ;از بندگی بیش از هر چیز متنفرند ;خویش بیرحم هستند

ایرلند کماکان ایرلندي ماند، اما )). میپندارند، و اگر در میدان جنگ جان دهد، در خور ستایش فراوانش میشمرند

. اسکاتلند بریتانیایی شد، لکن آزادي خود را حفظ کرد. آزادیش را از کف داد

زاد و ولد کردند و زندگانی کشاورزي مملکت را به )ضی کم ارتفاع جنوبیارا(آنگلها، ساکسونها، و نورمانها، در فروبومان

ملکم سوم سلحشوري بود که بارها بر خاك انگلستان هجوم برد، اما ملکه وي . یک شیوه فئودالی از نو پی ریختند

رواج داد، کشیشان مارگارت شهزاده خانمی از نژاد آنگلوساکسون بود که تکلم به زبان انگلیسی را در دربار اسکاتلند 

آخرین و نیرومندترین پسران . انگلیسیزبان را به اسکاتلند برد، و کودکان خود را با آداب و سنن انگلیسی بار آورد

در کلسو دراي برا، ملروز، و هالیرود  ;ملکه مارگارت، دیوید اول، کلیسا را تنها وسیله حکمفرمایی خویش ساخت

به ) براي نخستین بار در اسکاتلند(براي تقویت بنیه مالی کلیسا  ;تاسیس کرد دیرهایی براي رهبانان انگلیسیزبان

جمع آوري عشریه پرداخت، و چنان از کیسه فتوت خود به نخست کشیشان و روساي دیرها بذل میکرد که مردم 

به یک کشور در دوران سلطنت دیوید اول تمامی اسکاتلند غیر از هایلندز بدل . بغلط وي را از قدسیان پنداشتند

  . انگلیسی شد

مهاجران انگلیسی مبدل به اسکاتلندیهاي وطنپرست شدند و از . با وجود این، چیزي از استقالل اسکاتلند کاسته نشد

ملکم . دیوید اول بر خاك نورثامبرلند هجوم برد و آنجا را تسخیر کرد. میان این جماعت استوارتها و بروسها برخاستند

، که درصدد تسخیر مجدد نورثامبرلند بر آمده بود، به )شیر(ویلیام، ملقب به الین . دست داد چهارم آن اراضی را از

دست هنري دوم اسیر شد و، در برابر سپردن تعهدي به نشانه پذیرش سروري پادشاه انگلستان و رهین منت وي 

به ریچارد اول براي تدارك  پانزده سال بعد، در برابر کمک مالی). 1174(بودن، اریکه سلطنت خود را بازیافت 

سومین جنگ صلیبی، خود را از قید این تعهد آزاد کرد، اما پادشاهان انگلستان کماکان مدعی بودند که طبق سنت 

الگزاندر سوم مجمعالجزایر هبریدیز را از چنگ نروژ بیرون آورد و با . فئودالی بر شهریاران اسکاتلند سروري دارند

. اسکاتلند در دوران سلطنت وي از یک عصر طالیی صلح و رفاه برخوردار شد ;برقرار کردانگلستان روابط دوستانه 

. بعد از در گذشت الگزاندر، بر سر جانشینی میان رابرت ذبروس و جان بیلیل، از اخالف دیوید اول، نزاع افتاد
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اما در مقابل پادشاه . لطنت رسیدادوارد اول پادشاه انگلستان از این موقعیت استفاده کرد و بیلیل به کمک وي به س

با این حال هنگامی که ادوارد به بیلیل دستور داد که سپاهیانی گرد ). 1292(انگلستان را به سروري خود قبول کرد 

آورد و به نفع انگلستان با فرانسه جنگ کند، اشراف و اسقفان اسکاتلند علم شورش بر افراشتند و به بیلیل حکم 

، )1296(ادوارد اسکاتلندیها را در محل دانبار شکست داد ). 1295(لستان با فرانسه متحد شود کردند که بر ضد انگ

اشراف را منقاد خویش ساخت بیلیل را از سلطنت عزل کرد، سه تن انگلیسی را از جانب خود به حکومت اسکاتلند 

  . گماشت، و به انگلستان بازگشت 

حب زمین بودند، و به همین سبب جز اطاعت از اوامر ادوارد چارهاي بسیاري از اشراف اسکاتلندي در انگلستان صا

یکی از اینها، موسوم به سر ویلیام . لکن اسکاتلندیهاي سالمندتر شدیدا به اطاعت از انگلیسیها مخالف بودند. نداشتند

لی به عنوان تشکیل و پادگان انگلیسی را هزیمت داد و خود یک سا)) سپاهی از عامه مردم اسکاتلند((واالس، 

وي  1305در سال ). 1298(اما ادوارد بازگشت و واالس را در فالکرك شکست داد . نایبالسلطنه بیلیل حکومت کرد

واالس را دستگیر کرد و طبق قانون انگلستان دستور داد که به جرم خیانت، شکمش را بدرند و بند از بندش جدا 

رابرت ذبروس، نواده همان . به اجبار قدم به عرصه میدان نهادیک سال بعد از این حادثه، مدافع دیگري . سازند

مدعی تاج و تخت شده بود، با جان کامین، یکی از نمایندگان برجسته ادوارد اول در اسکاتلند،  1286بروسی که در 

لم پس از ارتکاب چنین جرمی، بروس مجبور به افراشتن ع. اختالفی پیدا کرد و در نتیجه او را به قتل رسانید

. مخالفت شد و،علی رغم تکفیر پاپ و حمایت عده کمی از اشراف، اطرافیان را وادار کرد تا تاج سلطنت بر سرش نهند

بیکفایتی ). 1307(ادوارد به مجرد شنیدن این خبر، با سپاهیان خویش عازم شمال شد، اما در میان راه در گذشت 

سپاهیان . اسکاتلند زیر لواي آن پادشاه تکفیر شده گرد آمدندنجبا و روحانیان . ادوارد دوم براي بروس نعمتی بود

تقویت یافته وي، به سرداري دو مرد شجاع، برادرش ادوارد و سر جیمز داگلس ادنبورگ را گشودند، بر نورثامبرلند 

به خود  ، ادوارد دوم با عظیمترین سپاهی که اسکاتلند تا آن تاریخ1314در . هجوم بردند، و دارم را مسخر ساختند

بروس به لشکریان خود دستور داده بود که در جلو . دیده بود متوجه شمال، و با اسکاتلندیها در بنکبرن رو به رو شد

بسیاري از سپاهیان انگلیسی حین تهاجم در این خندقها . صفوف خود گودالهایی حفر کنند و روي آن را بپوشانند

شوراي نیابت سلطنتی، که به اسم ادوارد سوم  1328در . حل شدافتادند، و سپاه ادوارد تقریبا به تمامی مضم

انگلستان را اداره میکرد، گرفتار جنگ با فرانسه بود، و از این رو ناگزیر به عقد عهدنامه نورثمتن شد، که بنابر آن بار 

. دیگر اسکاتلند کشور مستقلی میشد

ویلیام اول مدعی حکومت . ه مرافعه دیگري شده بوددر خالل این احوال، کشمکش همانندي در سرزمین ویلز منجر ب

ویلیام در دوران زمامداري خویش . بر ویلز بود، زیرا آن کشور را بخشی از قلمرو دشمن مغلوب خویش هرلد میدانست

مجال پیدا نکرد که ویلز را بر متصرفات خویش ضمیمه کند، اما در سر حد شرقی آن سرزمین سه امیر نشین مختلف 

در همین اثنا ویلز جنوبی دستخوش . و آن امراي سه گانه را تشویق به توسعه قلمروشان در خاك ویلز کردایجاد، 

فرانسوي، به معنی پسر یا filsهمان (fitzتاخت و تاز دریازنان نورمان قرار گرفت، واز آثار استیالي آنها یکی پیشوند 

کادو گن آپ بلدین این نورمانها را مطیع و منقاد  1094در . بود که بر سر پارهاي از اسامی ویلزي عالوه شد) پور

سپاهیان ویلز قواي انگلیسی را در کورون شکست دادند، و هنري دوم، که در این موقع گرفتار  1165در . ساخت

کشمکش با بکت بود، استقالل ویلز جنوبی را به رهبري پادشاه روشنفکري چون ریس آپ گریفیذ به رسمیت 

. وئلین کبیر بر اثر کاردانیش در جنگ و مملکتداري تقریبا تمامی ناحیه ویلز را زیر فرمان آوردل). 1171(شناخت 

 'فت(لکن نوادهاش لوئلین آپ گروفیذ  ;پسرانش به جان یکدیگر افتادند و مملکت را دچار هرج و مرج ساختند
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. آو ویلز را براي خود به وجود آوردوحدت را اعاده داد، با هنري سوم صلح کرد و به این نحو عنوان پرینس ) 1282

ادوارد اول، که مصمم بود ویلز و اسکاتلند را با انگلستان متحد سازد، با ناوگان و سپاه عظیمی بر ویلز هجوم برد 

برادرش دیوید به دست ادوارد . لوئلین در بر خوردي اتفاقی با عده کمی از نیروهاي مرزي به قتل رسید). 1282(

رمان شاه انگلستان سر از بدنش جدا کردند، و سرهاي دو برادر را از فراز برج لندن در معرض آفتاب، اسیر شد، و به ف

عنوان پرینس آو ویلز را مختص  1301، و ادوارد در سال )1284(ویلز ضمیمه انگلستان شد . باد، و باران آویختند

بان و رسوم کهن خود را حفظ کردند، زمینهاي در میان تمام این سرافرازیها و سقوطها، مردم ویلز ز. ولیعهد ساخت

سنگالخ خود را با شجاعتی خیرهسرانه به زیر کشت آوردند، و آالم شب و روز خود را با افسانهپردازي، شعر، 

هاي مبینوگیون شکل  در این عهد بود که آوازخوانان غزلسراي آنها به افسانه. موسیقی، و نغمهسرایی تسکین دادند

همه . لطافتی خوشاهنگ و عارفانه که خاص طبع ویلز است، ادبیات سرزمین خود را غنی ساختندبخشیدند و، با 

و قدمت تشکیل این گونه  - ساله آوازخوانان و خنیا گران در یک ایستدود یا محفل ملی به دور هم گرد میآمدند 

فن خطابه، ادبیات، آواز شر کت کنندگان در  "در یک مجلس ایستدود معموال. معلوم است 1176محافل تا سال 

. خوانی، و نواختن آالت موسیقی با هم مسابقه میدادند

مردان ویلز شجاعانه میجنگیدند، لکن دوران جنگاوري آنها زیاد طول نمیکشید، زیرا اشتیاق فراوانی داشتند، که 

ه و خانه را شخصا بر میدان جنگ را پشت سر نهند و به سر خانه و زندگی خود برگردند و کار حراست از زن و بچ

اي کاش هر پرتوي از آفتاب دشنهاي ((یکی از ضربالمثلهاي ویلزي موید این اشتیاق به زندگی است . عهده گیرند

  .)) میشد تا تهیگاه دوستداران جنگ را بدرد

X  - 1315- 1066: راینالند  

. نهاي جهان قرون وسطی بودندممالک واقع در حول حوش راین سفال و مصبهاي متعدد آن از جمله غنیترین سرزمی

در جنوب راین کشور فالندر قرار داشت که از کاله شروع میشد، از بلژیک امروزي عبور میکرد، و به سکلت منتهی 

فالندر اسما تیولنشینی بود متعلق به پادشاه فرانسه، لکن عمال دودمانی از کنتهاي روشنفکر بر آن فرمان . میشد

نزدیکی راین مردم از تیره فالندري یا تخمه مردم . برابر ایشان استقالل پر افتخار شهرها بودمیراندند که تنها مانع در 

مغرب رود لیس مسکن والونها یعنی مخلوطی از آلمانها و . آلمان سفال بودند، و به یک لهجه آلمانی تکلم میکردند

  . فرانسویهاي داراي اصل سلتی بود که به یک لهجه فرانسوي حرف میزدند

ازرگانی و صنعت هم مایه ثروت و هم موجب پریشانخاطري گان، اودنارد، کور تره، ایپر، و کاسل در نواحی فالندري ب

روساي  ;، شهرها بر کنتها تفوق داشتند1300در . شمال خاوري، و بروژ، لیل، و دوئه در نواحی والون نشین بود

مملکت تشکیل دادند و به اختیار خویش با شهرها و دول محاکم ابتدایی جوامع بزرگتر یک دادگاه عالی براي تمامی 

معموال کنتها با شهرها تشریک مساعی به عمل میآوردند، مشوق صنایع و بازرگانی بودند . خارجی مذاکره میکردند

اسلوب متحدالشکلی ) دو قرن قبل از انگلستان( 1100قوه خرید و ارزش مسکوکات را ثابت نگاه میداشتند، و حتی از 

جنگ طبقاتی بالمآل هم آزادي شهرها را از . اوزان و مقادیر را در تمامی شهرهاي مملکت خود رواج داده بودند از

ضمن آنکه بر عده، خشم، و قدرت پرولترها افزوده میشد، و کنتها براي ایجاد توازن در . بین برد و هم آزادي کنتها را

فتند، بازرگانان دست کمک به سوي پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست برابر بورژوازي از خودراضی جانب پرولترها را میگر

. دراز کردند، و وي نوید داد که فالندر را به نحو موثري تابع سلطنت فرانسه کند و آنها را مدد رساند
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اي انگلستان، که مشتاق بود بازار عمده صادرات پشم خویش را از بند نظارت پادشاه فرانسه دور نگاه دارد، با کنته

فیلیپ این اتحاد مصلحتی را در بووین بر هم زد . فالندر و انو، دوك برابانت و اوتو چهارم امپراطور آلمان، متحد شد

کشمکش میان دول . ، کنتها را مطیع خویش ساخت، و از حکومت اولیگارشی سوداگران فالندر، حمایت کرد)1214(

پادشاه . ی دو دامپیر فالندر را با انگلستان متحد ساخت، بار دیگر کنت گ1297در. مقتدر و طبقات ادامه یافت

. فرانسه، فیلیپ زیبا، بر فالندر هجوم برد، گی را به زندان افکند و وي را مجبور کرد تا فالندر را به فرانسه واگذارد

را  لکن هنگامی که سپاهیان فرانسوي درصدد تسخیر بروژ بر آمدند، عامه مردم قیام کردند و لشکریان مهاجم

فیلیپ، به تالفی این . شکست دادند، سوداگران ثروتمند را قتل عام کردند، و خود زمام امور شهر را به کف گرفتند

کارگران شهرها بدون تدارك قبلی گرد هم آمدند و لشکري بزرگ . فضاحت، سپاه عظیمی به فالندر روانه کرد

گی دو دامپیر، کنت ). 1302(فرانسوي را شکست دادند آراستند، و در نبرد کورتره شهسواران و سربازان مزدور و 

سالخورده از زندان آزاد شد و دوباره به مقام سابق خویش منصوب گشت، و اتحاد عجیب کنتهاي فئودال و 

سرزمینی که امروزه ما آن را کشور هلند مینامیم از قرن سوم تا . پرولترهاي انقالبی ده سالی از پیروزي برخوردار شد

، این سرزمین منتهی الیه شمالی کشور میانگیر 843در . دي بخشی از قلمرو سالطین فران محسوب میشدنهم میال

در قرون نهم و دهم سرزمین، به منظور بهبود دفاع . لورن را تشکیل میداد که بر اثر عهدنامه وردن به وجود آمده بود

هاي انبوه  آلمانهایی که ناحیه شمال راین را از بیشه. در برابر تهاجم نورسها، به چندین تیولنشین فئودال تقسیم شد

اغلب مردمان این ناحیه . لقب دادند)) اراضی جنگلی((پاك کردند و در آنجا سکنا گزیدند این سرزمین را هولتالند یا 

. دسرفهایی بودند که براي قوت الیموت دایما خود را ناگزیر به سد بستن در برابر سیل یا زهکشی زمینها میدیدن

حتی امروزه نیمی از خاك هلند را زمینهایی تشکیل میدهند که، بر اثر ایجاد سیلبند، از زیر امواج دریا بیرون 

شهرهایی هم وجود داشتند که مثل شهرهاي فالندر ثروتمند و گردنکش نبودند، لکن در پرتو تجارتی منظم .آوردهاند

اوترشت یکی . این شهرها، دوردرخت پر رونقتر از همه بودمیان . و صنعتی تدریجی شالوده و بنیان محکمی داشتند

چند صباحی دلفت پایتخت شد، و سپس، . هارلم حکومتنشین کنت هلند بود. از مراکز کسب علم محسوب میشد

احداث  1204آمستردام براي نخستین بار در  .کردند، هاگ یا الهه را به عنوان مرکز حکومت انتخاب 1250حدود 

. شهر در آغاز به صورت دژ مستحکمی بود که یکی از خاوندهاي فئودال آن را در مصب رود آمستل بنا نهاد ;شد

در . این پناهگاه امن، در کنار زوئیدر زه و وجود کانالهایی که با همه طرف مرتبط میشدند، مشوق داد و ستد شد

ردام را به صورت یک بندر آزاد در آوردند، به این معنی که بندر مزبور کاالهاي بازرگانان را ، شهر آمست1297

از این تاریخ به بعد بود که هلند کوچک سهم . میپذیرفت و همه را بدون عوارض گمرکی دوباره به خارج صادر میکرد

. عالم، تجارت مایه نشو و نماي فرهنگ شد در آنجا نیز، مثل دیگر شهرهاي آباد. بزرگی در دنیاي اقتصادي ایفا کرد

در قرن سیزدهم، میبینیم که مارالنت، یکی از شعراي هلند، با لحن شدیدي زندگانی تجملی طبقه روحانیان عهد را 

و در دیرها هنرهاي ظریفه هلندي، مانند پیکرتراشی، سفالگري، نقاشی، و تذهیبکاري،  ;به باد سخره گرفته است 

در جنوب هلند دوکنشین برابانت قرار گرفته بود که در آن . بسیار شگرف خود را شروع کردهاندحیات بینظیر و 

لیژ مستقال در دست جمعی از اسقفان بود که تا حدود . تاریخ مشتمل بر شهرهاي آنورس، بروکسل، و لوون میشد

  . زیادي به آن شهر استقالل داخلی داده بودند

یژ، ایاالت انو بود و نامور، لیمبورگ، و لوکزامبورگ، و همچنین دوکنشین لورن با پایینتر از دوکنشین برابانت و ل

شهرهاي تریر، نانسی، مس، و چند امیرنشین دیگري که اسما تابع امپراطوري آلمان و عمال در قسمت بیشتر کارهاي 

ایع سیاسی، عشقورزیها، و هر کدام از این نواحی تاریخ پرهیجانی از وق. خود تحت فرمان کنتهاي حاکم خود بودند
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در جنوب و مغرب این نواحی، بورگونی قرار . جنگهاي خاص خود داشت، و ما با احترام از آنها یاد میکنیم و میگذریم

حدود و ثغور این ایالت به مرور ایام چنان  ;گرفته بود که امروزه بخش خاوري ناحیه مرکزي فرانسه را تشکیل میدهد

د که ذکر آن، ولو به ایجاز، از حوصله این تاریخ بیرون است، و بر سر تملک آن به قدري دستخوش تغییر و تحول بو

رودولف اول آنرا به صورت  888در . گردنهاي پر نخوت بر خاك افتاد که شمارش آنها فصلی جداگانه میخواهد

سال بخشی از خاك بور  رودولف سوم آن را به آلمان واگذار کرد، لکن در همان 1032در . سلطنت مستقلی در آورد

  . گونی، به عنوان یک دوکنشین به فرانسه ملحق شد

دوکهاي بورگونی، مانند سالطین قبلی این ناحیه، با فطانت بر رعایاي خود حکومت کردند، و اکثر به جان و دل 

کالسیک، سویس در ازمنه . عصر درخشان فرمانروایی آنها از حوادث مهم قرن پانزدهم اروپاست. خواستار صلح بودند

. بود - هاي سلتی، توتونی، و ایتالیایی  مخلوطی از تیره - موطن قبایل متعددي از قبیل هلوتها، رایتیاییها، و لپونتیها 

بعد از سقوط . در قرن سوم میالدي آلمانها فالت شمالی را متصرف شدند و آنجا را رنگ و بوي ژرمنی بخشیدند

ه چند تیولنشین فئودال تقسیم شد که همگی تابع امپراطوري مقدس روم امپراطوري کارولنژیان، این سرزمین ب

لکن به بردگی در آوردن مردمان کوهی امري است دشوار، و سویسیها، در عین حال که پارهاي از تعهدات . بودند

لت غیر، به دهنشینان این ناحیه، بدون دخا. فئودال را گردن مینهادند، به زودي خود را از بند سرف بودن رهانیدند

دور هم جمع میشدند، روساي خود را آزادانه انتخاب میکردند، و طبق قوانین آلمانها و اهالی بورگونی، که از نظامات 

کشاورزان مجاور دریاچه لوتسرن به منظور حفظ جان و . کهنسال ژرمنی بود، به رتق و فتق امور خود میپرداختند

را تشکیل دادند، که عبارت بود از اوري، ) یا والدشتتر))(اي جنگلیکانتونه((مال یکدیگر با هم متحد شدند و 

. که نام کشور سویس از این سومی مشتق شده است -نیدوالدن، و شویتس 

هاي آلپ به وجود آمده بودند، مانند ژنو، کنستانس، فرایبورگ،  ساکنین قوي بنیه شهرهایی که به محاذات گذرگاه

حکام و اجراي قوانین خویش از استقالل و آزادي برخوردار بودند مادام که مردمان این  برن، و بال، در انتخاب عمال و

قبیل شهرها باجهاي اساسی فئودالی را میپرداختند، خاوندهاي فئودال ایشان هیچ گونه مخالفتی با این رویه 

ده کلی مستثنا بودند، و نواحی شمالی را در تصرف داشتند، از این قاع 1173کنتهاي هاپسبورگ، که از . نداشتند

چون سعی میکردند که به بدترین شیوه رعایا را به پرداخت باجهاي فئودالی ملزم کنند، خود را منفور مردم شویتس 

مبادرت ورزیدند و به قید سوگند )) اتحادیه دایمی((، کانتونهاي سه گانه جنگلی به تشکیل یک 1291در . کردند

دول خارجی یا بروز آشوب داخلی به کمک یکدیگر بشتابند، تمامی اختالفات همپیمان شدند که در صورت تجاوز 

خود را به وساطت فیصله دهند، و رداي قضاوت را شایسته اندام کسی دانند که بومی وادي سویس باشد یا منصب 

، 1315در . دیري نگذشت که لوتسرن، زوریخ، و کنستانس به اتحادیه مزبور پیوستند. خویش را به پول نخریده باشد

در . دوکهاي هاپسبورگ، براي وادار کردن مردم به پرداخت کلیه باجهاي فئودالی، دو سپاه روانه سویس کردند

)) نبر ماراتون سویس((گذرگاه مورگارتن پیاده نظام شویتس و اوري، مسلح به تبرزین، سواره نظام اتریشی را در 

 9((هاي سه گانه پیمان حمایت متقابل خویش را تجدید کردندکانتون. لشکریان اتریشی عقب نشستند. شکست دادند

شارمندان  ;سویس در این تاریخ هنوز کشور مستقلی نبود. و کنفدراسیون سویس را به وجود آوردند)) 1315دسامبر 

ل و آزاد این اتحادیه پارهاي از تعهدات فئودالی و سروري امپراطور مقدس روم را قبول داشتند لکن خاوندهاي فئودا

آموخته بودند که باید به قدرت آزادي شهرها و کانتونهاي سویس احترام  )به حکم تجارب خویش(امپراطوران مقدس

   .بودپیروزي مورگارتن زمینه را براي ایجاد استوارترین و معقولترین دموکراسی در تاریخ فراهم آورده  ;گذاشت
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، فرانسه کشوري )1180(فیلیپ اوگوست هنگامی که فیلیپ دوم، مشهور به اوگوست، تکیه بر اریکه سلطنت زد  - 

نورماندي، . بود کوچک، به ستوه آمده از تهاجم بیگانگان، و ظواهر حالش داللت بر قدرت و عظمت آیندهاش نمیکرد

قسمت بیشتر . ن، با وسعتی سه برابر تمام قلمرو پادشاه فرانسه، در دست انگلستان بودندبرتانی، آنژو، تورن، و آکیت

ایاالت لیون، ساووا، . بورگونی به آلمان پیوسته بود، و ایالت پر رونق فالندر در واقع حکم امیرنشین مستقلی را داشت

اي عالی، روغن نباتی، میوه، و شعراي واقع در جنوب خاوري فرانسه، و مشهور به داشتن شرابه(شامبري، پرووانس 

دوفینه، واقع در حدود . و شهرهاي آرل، آوینیون، اکس، و مارسی نیز هر کدام از استقالل برخوردار بودند) غزلسرا

وین، به عنوان بخشی از خاك بورگونی به آلمان واگذار شده بود و اکنون مستقال زیر نظر یک دوفن، که این عنوان را 

خود خاك فرانسه به چندین دوکنشین، کنتنشین، . اقتباس میکرد اداره میشد)) دلفین((گی خویش از نشان خانواد

سنیورنشین، و امالك مباشرین و ناظران شاهی تقسیم میشد که این سلسله مراتب معرف درجات اتکاي حکام این 

مجموعه این . شخص پادشاه بودبه -یا به عبارت دیگر دوکها، کنتها، سنیورها، مباشرین، و ناظران -تقسیمات 

سرزمینها، که در قرن نهم میالدي فرانسیا نامیده میشد، به درجات مختلف و با محدودیتهاي فراوان تابع اوامر پادشاه 

حتی نام  ;هایی پرگل والي شهري بود صاحب عمارات چوبی و کوچه 1180پاریس، پایتخت پادشاه، در . فرانسه بود

فیلیپ اوگوست، . میخواندند)) شهر گل((اهی میداد، زیرا در آن تاریخ پایتخت را لوتتیا یا رومی آن بر این نکته گو

هاي پاریس را با  هاي شهر که در کنار رود سن قرار داشت، فرمان داد تا تمامی کوچه آزرده از بوي عفونت کوچه

  . تختهسنگهاي محکمی مفروش سازند

این عصر فرانسه را به مقام رهبري عقالنی، اخالقی، و سیاسی اروپا وي یکی از سه تن سالطین مقتدري بود که در 

فیلیپ اول، که در چهلسالگی زن خویش . لکن قبل از وي نیز مردان نیرومندي بر فرانسه حکمفرما بودند. باال بردند

این قبیل  آنژو را تشویق کرد تا زنش کنتس برتراد را به زنی به وي دهد، یکی از/ را طالق گفت و فولک کنت د

کشیشی را پیدا کردند تا به کمک تشریفات مذهبی این . مردان بود، زیرا با این عمل جاي خود را در تاریخ باز کرد

زناکاري را به صورت ازدواجی مشروع در آورد، اما پاپ اوربانوس دوم، که مقارن این احوال براي بر انگیختن مردم به 

فیلیپ مدت دوازده سال در کار خود سماجت . ود، پادشاه را تکفیر کردجنگ صلیبی اول وارد خاك فرانسه شده ب

لکن چندي پس از این واقعه، از عمل خود پشیمان  ;سرانجام برتراد را از خود دور، و به گناه خود اعتراف کرد ;ورزید

نه خویش درس دوستی به شوهران دوگا. برتراد همراه فیلیپ به آنژو سفر کرد. شد و ملکه خویش را دوباره فرا خواند

. و ظاهرا تا آنجا که جذبه فریبندگیش اجازه میداد دل هر دو را به دست آورد ;آموخت

فیلیپ، که در چهل و پنج سالگی آدم فربهی شده بود امور مهم مملکتی را به پسرش لویی ششم واگذاشت که او نیز 

ست و چهار سال تمام را در مبارزه با بارونهاي دزدي لویی بی. وي سزاوار اسم بهتري بود ;به لویی فربه اشتهار داشت

وي با تشکیل سپاه . ها به سرقت میبردند گذرانید و سر انجام در این مبارزات پیروز شد که اموال مسافران را در جاده

هر چه از دستش بر میآمد براي حمایت از کشاورزان، صنعتگران، و  ;الیقی مبانی حکومت پادشاهی را تقویت کرد

دنی بود به سمت صدر اعظم و دوست  - کمونها انجام داد و، از حسن تشخیص، سوژه نامی را که رئیس دیر سن 

وي در سایه خرد، عدالت و دوراندیشی، به تمشیت امور . سوژه ریشلیو قرن دوازدهم بود. مشاور خویش بر گزید

ان یکی از اولین و عالیترین شاهکارهاي به طرح و ساختم ;کشاورزي را تشویق کرد، و ترقی داد ;فرانسه پرداخت

. و شرح جامع و دقیقی از کارهاي دیوانی و اعمال روزانه خود را به رشته تحریر کشید ;سبک گوتیک اقدام ورزید
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و خود گرانبهاترین میراثی بود که لویی براي فرزند  ;سوژه تا آخرین لحظه حیات لویی فربه به وي خدمت کرد

خیال میکردم زن پادشاهی ((آکیتن دربارهاش گفت که / هفتم مردي بود که الئونور د لویی. خویش بجا گذاشت

لویی در انجام تکالیف سلطنت از روي خلوص عقیده و طبق اوامر وجدانی .)) میشوم، لکن در واقع او را رهبانی یافتم

ت به نظر الئونور غفلت از فداکاري وي در اداره امور حکوم. خویش کوشش ورزید، اما فضایل وي خانه خرابش کرد

شکیبایی وي در برابر عشقورزیهاي او اهانت را بر مسامحه افزود، تا آنکه سرانجام الئونور شوهر . تکالیف زناشویی بود

  . را طالق داد به ازدواج هنري دوم شاه انگلستان در آمد، و دوکنشین آکیتن را به شوهر جدید خود پیشکش کرد

رده بود، دوباره به گوشه زهد و پرهیزکاري خود بازگشت و امر خطیر ایجاد یک فرانسه لویی، که بدین نحو سرخو

فیلیپ دوم، مشهور به اوگوست، مانند فیلیپ دیگري که بعدا به سلطنت رسید، در . نیرومند را به پسر خود واگذاشت

گر هوش بسیاري براي انجام اي بود که دیهیم شاهی بر سر گذاشته باشد، به عبارت دی))بورژواي نجیبزاده((حکم 

مشوق فضل و ادب بود، بی آنکه خود استعدادي براي کسب دانش  ;امور داشت که احساسات از شدت آن میکاست

  . آدمی بود از روي زیرکی محتاط، در عین احتیاط شجاع، صاحب خلقی زود رنج، و حاضر به بخشایش ;داشته باشد

در دینداري جانب اعتدال را رعایت میکرد و  ;لو نفس اماره را میگرفتدر کسب و جمع مال بی بندوبار بود، لکن ج

و پشتکاري  ;در عین حال که نسبت به کلیسا سخی بود، نمیگذاشت روحانیان ناسخ اصول سیاسی وي باشند

  . صبورانهاش کامیابیهایی براي وي فراهم آورد که با تهور مخاطرهآمیز نیز فرا چنگ نمیآمد

به طور دلپذیري انعطافناپذیر و به شکل بیرحمانهاي خردمند بود،  محترم،ن واحد خشن و چنین آدمی که در آ

درست همان کسی بود که فرانسه براي بقاي خویش در مقابل انگلستان هنري دوم و آلمان فردریک بارباروسا الزم 

چهار سال بعد وي . فوت کرد 1189همسر اولش، ایزابل در . بی در اروپا به پا کردازدواجهاي وي آشو. داشت

این ازدواجها جنبه سیاسی داشت و بیشتر . اینگبورگ، شاهزاده خانم دانمارکی، را به عقد ازدواج خویش در آورد

ده انگاشت، و هنوز یک بعد از یک روز او را نادی. اینگبورگ به مذاق فیلیپ خوش نیامد. متضمن ثروت بود تا عشق

پاپ . سالی از این ازدواج نگذشته بود که شورایی مرکب از اسقفان فرانسه را واداشت تا حکم طالق وي را جاري کنند

فیلیپ با وجود مخالفت پاپ، با آنیس دو مران عروسی  1196در . کلستینوس سوم حاضر به تایید حکم اسقفان نشد

لکن فیلیپ سر سختی نشان داد و مشهور است که وقتی احساسات رقیقهاش را کلستینوس وي را تکفیر کرد، . کرد

اینوکنتیوس سوم به .)) ترجیح میدهم نیمی از قلمرو خود را از کف بدهم و از آنیس جدا نشوم: ((به غلیان آمد، گفت

تناپذیر کلیه مراسم چون فیلیپ خودداري ورزید، پاپ شکس ;وي امر کرد که اینگبورگ را دوباره نزد خود باز گرداند

فیلیپ بر آشفت و تمامی اسقفانی را که از پاپ اطاعت میکردند معزول . مذهبی را در کلیساهاي فرانسه ممنوع کرد

[ ص]، و تهدید کرد به آیین محمد ))که تحت اوامر یک نفر پاپ نیست((کرد و بر صالحالدین ایوبی رشک برد 

. ذهبی ادامه یافت، مردم به تدریج از ترس عذاب دوزخ زمزمه آغاز کردندبعد از چهار سال که این مبارزه م. میگرود

و . در اتامپ محبوس نگاه داشت 1213، اما اینگبورگ را تا )1202(فیلیپ ناگزیر از آنیس محبوب خود دست کشید 

دیگر نورماندي را از  در میان این شادیها و شداید، فیلیپ بار. باالخره در آن سال بود که او را به بستر خویش راه داد

و در عرض دو سال بعد برتانی، آنژو، من، تورن، و پواتو را به سرزمینهایی که ) 1204(چنگ انگلستان بیرون آورد 

  . مستقیما زیر نظر وي اداره میشد ضمیمه کرد
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اظران و مباشران ن. اکنون وي آن قدر نیرومند بود که بتواند بر تمامی دوکها، کنتها، و سنیورهاي قلمروش چیره شود

حوزه سلطنت وي دیگر باریکه زمینی در ساحل رود سن نبود،  ;مخصوص وي بر حکومتهاي محلی نظارت داشتند

جان، پادشاه انگلستان، که اکنون متصرفات خود . بلکه مملکت عظیم نیرومندي بود در شمار دیگر ممالک مهم عالم

وي اوتو چهارم امپراطور آلمان، و کنتهاي . وي دست بگذاردرا در فرانسه از دست داده بود، حاضر نمیشد دست ر

  . بولونی و فالندر را تشویق کرد که در برابر این توسعهطلبی فرانسه با وي متحد شوند

دست به هجوم زند، و سایرین از طرف شمال ) که هنوز در تصرف انگلستان بود(قرار شد که جان از ناحیه آکیتن 

هاي زیاد تقسیم کند، با  ه لشکریان خود را براي مقابله به این تهاجمات جداگانه به دستهفیلیپ به عوض آنک. خاوري

آن نبرد قضایاي ). 1214(عمده قواي خود بر متفقین جان هجوم برد و آنها را در بووین، نزدیکی لیل، شکست داد 

به استیالي آلمان  ;گذاشت سلطنت آلمان را در اختیار فردري دوم ;سبب عزل اوتو شد: چندي را فیصله بخشید

آمین،  ;کنتهاي فالندر را تابع پادشاه فرانسه کرد ;و اضمحالل امپراطوري مقدس روم را جلو انداخت ;خاتمه داد

جان، . کانتن را به خاك فرانسه افزود، و در واقع شمال خاوري فرانسه را تا رود رن امتداد داد -دوئه، لیل، وسن

مایه تضعیف . ابل بارونهایش بیپناه به جا نهاد و او را ناگزیر به امضاي ماگناکارتا کردپادشاه انگلستان، را در مق

حکومت پادشاهی و تحکیم فئودالیسم در انگلستان و آلمان شد و، درست بر عکس، حکومت سلطنتی فرانسه را 

نها و طبقات متوسط و باالخره وضع مساعدي براي پیشرفت و ترقی کمو ;تقویت، و فئودالیسم آن را تضعیف کرد

فیلیپ که قلمرو شهریاري خویش را سه . فرانسه که در جنگ و صلح جدا از فیلیپ طرفداري کرده بودند، پیش آورد

چون نیمی از اوقات با کلیسا کشمکش داشت، . برابر کرده بود، با اخالص و مهارت به تنظیم امور آن مشغول شد

وي به . ت حکومتی کوتاه کرد و افراد طبقه حقوقدان را به کار گماشتدست روحانیان را از شوراي دولتی و تشکیال

 ;با اعطاي امتیازاتی به سوداگران، مشوق بازرگانی شد ;تعداد زیادي از شهرها منشور خود مختاري تفویض کرد

، به این نحو، به جاي خدمات فئودالی وجه نقد دریافت کرد و ;متناوبا از یهودیان حمایت کرد، و اموال آنها را چاپید

در . یعنی به دو برابر بالغ شد) دالر 000,240(لیور  200,1لیور به  600عواید روزانه پادشاه از . خزانه خود را انباشت

هنگامی که . دوران سلطنت وي نماي خارجی نوتردام تکمیل، و لوور به عنوان دژي براي محافظت سن احداث شد

  . قدم به عرصه وجود نهاده بود ، فرانسه امروزي)1223(فیلیپ در گذشت 

سن لویی  -  2

تاریخ بیشتر از آن جهت لویی . سلطنت پسر وي لویی هشتم کوتاهتر از آن بود که بتواند کار درخشانی انجام دهد

هشتم را به خاطر دارد که زنی پسندیده چون بالنش دو کاستی را به عقد ازدواج خویش در آورد، و بر اثر این ازدواج 

. سري شد که در تاریخ قرون وسطی، مانند آشوکا در هند باستان، هم یک پادشاه بود و هم یک قدیسصاحب پ

هنگامی که لویی هشتم در گذشت، پسرش لویی نهم، دوازده سال، و بالنش، سی و هشت سال داشت بالنش دختر 

وي . شهریاران بود و شهزادهوار زیست آکیتن یعنی از تبار/ آلفونسو نهم پادشاه کاستیل و نواده هنري دوم و الئونور د

در عین حال، چون در دوران زناشویی و پس  ;زنی بود زیبا و فریبنده، نیرومند، و صاحب سیرت پسندیده و کاردانی

از مرگ شوهر دامان عفافش پا ماند و خود را وقف تربیت یازده فرزندش کرد، مردمان عصر خویش را سخت تحت 

گرامی میداشت، بلکه به همان نسبت به وي به )) بالنش، ملکه نازنین((ه فقط او را به عنوان فرانسه ن ;نفوذ قرار داد

مبالغ  ;بالنش عده زیادي از سرفهاي امالك سلطنتی را آزاد کرد. هم احترام میگذاشت)) بالنش، مادر نازنین((عنوان 

ود جرئت عشقورزي و امید ازدواج براي دخترانی که به علت فقر به خ ;عظیمی به مصرف امور خیریه رسانید 
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بر اثر نفوذ او بود که بر  ;و به پرداخت مخارج احداث کلیساي جامع شارتر کمک کرد ;نمیدادند جهیزیه تدارك دید 

بالنش . هاي الوان کلیساي مزبور مریم را نه به صورت دختري با کره، بلکه به شکل یک ملکه نقش کردند روي شیشه

ندازه دوست میداشت و حسادتش در این باره به قدري بود که نسبت به زن لویی نظر تنگی پسر خود لویی را بی ا

ملکه با جهدي بلیغ لویی را صادقانه به پیروي از اصول دیانت مسیح تربیت کرد و به وي گفت که مردن . میکرد

نش مسئول سرسپردگی عجیب لکن بال. فرزند در نظرش به مراتب ترجیح دارد تا ارتکاب او به یکی از گناهان کبیره

او خودش کمتر میشد که سیاست را فداي احساسات کند، چنانکه غرض از پیوستن وي به جهاد . لویی به کلیسا نبود

، در حالی )1235-1226(سال  9مدت . ظالمانه علیه آلبیگاییان بسط قدرت شهریاري در نواحی جنوبی فرانسه بود

اداره میکرد، و بندرت اتفاق افتاده بود دکه فرانسه پادشاهی الیقتر از این زن که لویی بزرگ میشد، بالنش مملکت را 

در آغاز دوران نیابت سلطنت بالنش، بارونها، به امید آنکه میتوانند اختیاراتی را که در زمان . به خود دیده باشد

النش با خردمندي و دیپلوماسی ب. سلطنت فیلیپ دوم از کف داده بودند از یک زن باز ستانند، علم شورش برافراشتند

در مقابل انگلستان با لیاقت کافی مقاومت کرد و سپس با شرایط . توام با شکیبایی خویش بر آنها فایق آمد

هنگامی که لویی نهم به سن بلوغ رسید و زمام امور حکومت را به . منصفانهاي به امضاي یک متارکه جنگ رضا داد

  . رد نیرومند و مرفه و برخوردار از صلحدست گرفت، مملکتی را به ارث میب

لویی جوانی بود زیبا روي، یک سرو گردن بلندقامتتر از بیشتر شهسواران، با خطوط سیمایی خوش تراش، پوستی 

عالقه  ;آدمی بود بسیار خوش ذوق که لباسهاي فاخر و اثاثه تجملی را دوست داشت. سفید، و مویی طالیی پررنگ

  . لکن دلداده شکار و قوشبازي، تفریحات، و مسابقات میدانی بود ;داد وافري به کتاب نشان می

بالنش . در این تاریخ هنوز قدیس نشده بود، زیرا رهبانی شکایت پیش بالنش برد که پادشاه با زنان سروسري دارد

نمونه بارزي  وي سر مشقی براي وفاداري به اصول زناشویی، و. برایش زنی پیدا کرد، و لویی صاحب سرو سامانی شد

به تدریج . از انجام تکالیف پدري شد، لویی یازده فرزند داشت و خودش در تعلیم و تربیت آنها دقیقا مراقبت میکرد

وي از تجمالت دست کشید، بیش از پیش به زندگی ساده عالقهمند شد و تمام کوشش خویش را صرف امور 

که حکومت پادشاهی وسیلهاي است براي وحدت ملی و لویی معتقد بود . حکومت، کارهاي خیریه، و عبادت کرد

  . بقاي قوم، و همچنین حراست ضعفا و مستمندان در برابر اقویا یا معدودي مردمان خوشبخت

وي حقوق نجبا را محترم میشمرد، آنها را تشویق به انجام تعهداتشان نسبت به سرفها و واسالها و سرور سروران 

هر جا پاي . ه هیچ یک از حکام فئودال اختیارات جدید شهریاري را نقض کنندمیکرد، لکن حاضر نبود ببیند ک

اجحافاتی از جانب خاوند نسبت به رعیت به میان آمد، لویی شدیدا مداخله میکرد و در چند مورد خاوندهایی را که 

ن دوکوسی سه تن از بدون دادرسی مقرر آدمهایشان را به قتل رسانیده بودند بسختی مجازات کرد، هنگامی که آنگرا

دانشجویان فالندري را به خاطر کشتن چند خرگوش در مملکتش به دار آویخت، به فرمان لویی وي را در قلعه لوور 

) 1 - زندانی کردند، و پادشاه تهدید کرد که دو کوسی را به دار میآویزد، سرانجام وي را با شرایطی از زندان آزاد کرد 

بیشهاي را که در آن )2 ;ر آنجا همه روزه براي سه تن مقتولین مراسم قداس برپا شودسه نماز خانه احداث کند تا د

در امالکش از حقوق شکار و صالحیت ) 3;دانشجویان جوان خرگوش گرفته بودند به دیر قدیس نیکوالوس ببخشد 

جریمهاي معادل ) 5;سه سال از عمر خود را در فلسطین به خدمت بگذراند ) 4 ;رسیدگی به مرافعات محروم شود

لویی کینهتوزي و انتقامجویی و جنگهاي خصوصی فئودال را ممنوع کرد و دوئل را . پوند به پادشاه بپردازد 500,12

به تدریج که دادرسی با اقامه دلیل جانشین نبردهاي تن به تن شد، رفته رفته محاکم بارونی . امري نکوهیده شمرد
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ها در هر محلی از طرف ناظران یا نمایندگان شخص  این قبیل دادگاه. دندهاي شاهی دا نیز جاي خود را به دادگاه

حق استیناف از احکام قضات محاکم بارونی به دیوان عدل مرکزي پادشاه مسجل شد، و در . پادشاه تشکیل میشدند

از . تی دادخالل قرن سیزدهم، در کشور فرانسه، نظیر انگلستان، حقوق فئودالی جاي خود را به یک حقوق عرف مملک

در دوران سلطنت سن . دوران استیالي رومیان به این طرف، هرگز فرانسه از چنین رفاه و امنیتی برخوردار نشده بود

لویی . لویی، ثروت فرانسه به درجهاي رسید که قادر شد سبک معماري گوتی را به اوج اعتال و غناي خود برساند

بی آنکه ذرهاي از حیثیت و قدرت خود را از کف دهد، در مناسبات  اعتقاد داشت و ثابت کرد که یک دولت میتواند

وي تا نهایت امکان از جنگ دوري میکرد، لکن وقتی خطر بروز تجاوزي در کار بود، . خارجی خود عادل و سخی باشد

روپا این سپاهیان خود را با کاردانی تمام میآراست، نقشه مبارزات خود را قبل از شروع جنگها طرح میکرد، و در ا

گونه طرحها را با قوت و مهارتی به موقع اجرا میگذاشت و چنان شرافتمندانه صلح میکرد که جایی براي توجه به 

به مجردي که از امنیت فرانسه خاطر جمع میشد، سیاست صلحآمیزي اتخاذ میکرد که به موجب . انتقام باقی نمیماند

لکن درباره دعاوي غیر عادالنه حاضر نبود به راضی  ;لحه کندآن حاضر بود بر سر حقوق مشروع مورد اختالف مصا

سرزمینهایی را که اخالف لویی از انگلستان و اسپانیا گرفته بودند به آن دو کشور مسترد . کردن دشمن بپردازد

مشاورانش از این عمل مکدر و متاسف شدند، اما اقدام لویی باعث دوام صلح شد و حتی در طی سالهاي . داشت

گیوم دو شارتر درباره . نی که لویی دور از وطن مشغول جنگهاي صلیبی بود، فرانسه از خطر هجوم ایمن ماندطوال

فرانسه با هیچ  1270تا  1243از . مردم از او میترسیدند، زیرا میدانستند که مردي عادل است: ((لویی چنین نوشت

دیگر میجنگیدند، لویی نهایت سعی را در آشتی هنگامی که همسایگان فرانسه با یک. دشمن مسیحی در جنگ نبود

دادن بین آنها به کار میبرد و نظر مشاوران خود را، که میگفتند این قبیل کشمکشها را باید دامن زد تا مایه تضعیف 

. دشمنان بالقوه شود، ریشخند میکرد

ند که چگونه چنین آدم مردم در شگفت بود. پادشاهان خارجی مرافعات خود را به حکمیت وي احاله میکردند

هیوالي کاملی که ((لویی آدمی به کلی عاري از نقص یا، به قول یکی از ادبا، . نازنینی پادشاهی چنین نازنین است

بعضی اوقات صفاي . وي گاهی، شاید به علت ناخوشی، آتشی مزاج بود ;نبود)) هرگز جهان به چشم خود ندیده است

خوش باوري یا ارتکاب ندانم کاري متمایل میکرد، از این جمله بود جنگهاي درونش به حدي میرسید که او را به 

صلیبی وي که از روي محاسبه غلط صورت گرفت، و مبارزات ناشیانهاش در مصر و تونس که جان خود و جمع 

نست هر چند لویی در مقام معامله با دشمنان مسلمان خویش آدمی درستکار بود، نتوا. دیگري را بر سر آن گذاشت

در مورد ایشان نیز همان تفاهم جوانمردانهاي را که در مورد دشمنان مسیحیش با موفقیت معمول میداشت به کار 

یقین کودکانهاش به دیانت وي را به یک عدم تساهل مذهبی واداشت که به استقرار دستگاه تفتیش افکار در . برد

خزانه وي با ضبط اموال . آلبیگایی خاموش نمود فرانسه کمک کرد و ترحم طبیعی وي را براي قربانیان جهاد

صرف نظر از . بدعتگذاران محکوم انباشته شد، و پاي شوخ طبعی عادي وي چون به یهودیان فرانسوي رسید لنگ شد

. این نقایص، لویی، در جزئیات اخالق، به طرز شایستهاي شباهت به مردي داشت که غایت مطلوب مسیحیی بود

هنگامی که مسلمانان در مقابل دریافت . هیچ روزي از عمرم نشنیدم که از کسی بدگویی کند(: (ژوئنویل مینویسد

بود لویی را آزاد کردند، ) دالر 2000000(لیور  10000مبلغی که تصور میکردند تمام فدیه است و در واقع کمتر از 

قبل از آنکه عازم نخستین جنگ . تآن پادشاه، علی رغم اعتراض مشاوران خویش، بقیه را نزد مسلمانان ارسال داش

هر کس از ما یا نیاکانمان شکایتی داشته باشد، ((صلیبی شود، به کلیه عمال خویش در تمامی مملکت فرمان داد که 

و همچنین نسبت به اجحافات یا اخاذیهاي ناظران، فرمانداران، جنگلبانان، ماموران اجرا، و یا زیر دستان آنها دادخواه 
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اغلب اوقات، : ((ژوئنویل میگوید. هایش را کتبا بپذیرید و درباره آن شکایات تحقیق به عمل آورید واستهباشد، باید خ

بعد از اجراي مراسم قداس، به جنگل ونسن میرفت، بر روي زمین مینشست، به درختی تکیه میداد و ما را مجبور 

بدون آنکه حاجب و دربان یا ممانعتی در کار  جمیع افرادي که تقاضا یا شکایتی داشتند، ;میکرد که گردش بنشینیم

به پارهاي از قضایا شخصا رسیدگی میکرد، و برخی دیگر را به مشاورانی که .)) باشد، میآمدند و با وي گفتگو میکردند

لویی تعداد . اما براي هر دادخواهی حق استیناف دادن به پادشاه را قایل بود ;در اطرافش نشسته بودند احاله میداد

مشهور به خانه دختران (یشماري بیمارستان، نوانخانه، دیر، ضیافتخانه براي زایران، اقامتگاه ویژه نابینایان، و خانهاي ب

به ماموران خود در هر ایالتی دستور داد تا مردمان . براي فواحشی که توبه کرده بودند تاسیس و هبه کرد) خدا

این وظیفه را یک قید اخالقی . اعانهاي از خزانه عمومی بپردازند سالخورده و مستمند را پیدا کنند و در حق آنها

ساخته بود که هر جا میرفت، همه روزه صد و بیست نفر از فقرا را اطعام میکرد، سه نفر از آنها را دعوت میکرد تا بر 

هنري پادشاه مانند . سر خوان کنار وي بنشینند، خودش براي آنها غذا میکشید، و پاهاي آنها را شستشو میداد

هنگامی که در نورماندي قحطی . انگلستان، پیشخدمتی جذامیان را میکرد و با دست خویش به آنها خوراك میداد

همه روزه به بیماران، مستمندان، زنان . روي داد، مبالغ هنگفتی صرف تهیه خواربار براي مردم نیازمند آن سامان کرد

به .)) به قدري صدقه میداد که تقریبا محال بود میزان آن را بر شمرد((لوج هاي مف بیوه، زنان زندانی ،فواحش، و عمله

مستمندانی که پاهایشان . عالوه، اجازه نمیداد که درباره این قبیل اعانات سر و صدایی راه افتد و اجر آن از بین برود

ر صورت میگرفت، و قاعدتا به این عمل در خلوت و دور از انظا. را شستشو میداد از بین نابینایان انتخاب میشدند

جراحاتی که در کنج عزلت بر . مستمندان نمیگفتند کسی که به خدمتشان کمر بسته است شخص پادشاه است

در مبارزات . خویش وارد آورده بود بر دیگران مجهول ماند، تا آنکه بعد از مرگ بر روي پوست بدنش آشکارا دیده شد

 1244لویی در  ;بیماري سبب کم خونی مزمن شد. ارضه تب و نوبه مبتال شددر نواحی باتالقی سنتونژ به ع 1242

راستش را . شاید به علت درك این قبیل حاالت بود که بیش از پیش به دیانت روي آورد. نزدیک به مرگ بود

بخواهیم، بعد از بهبود از همین بیماري بخصوص بود که در مراسم تحلیف براي شرکت در جنگ صلیبی شرکت 

. وي، به سیره زاهدان، با کشتن خواهشهاي نفسانی بنیه خودش را تحلیل برد. تجس

هنگامی که از اولین جنگ صلیبی مراجعت کرد، با آنکه فقط سی و هشت سال از عمرش میگذشت، پشتش خمیده 

در . ن نیت ويو سرش بیمو شده بود، و از دوران جوانی چیزي بر جا نمانده بود مگر وقار تابناك ایمان بیریا و حس

زیر ي جبه قهوهاي رنگ مخصوص رهبانان، پیراهنی که از موي بافته شده بود بر تن میکرد، و دستور میداد که 

رهبانان دو فرقه فرانسیسیان و دومینیکیان را به جان دوست . زنجیرهاي آهنی کوچکی را تازیانهوار بر بدنش بکوبند

هاش به رهبانیت چنان بود که واقعا میخواست پیرو فرقه فرانسیسیان عالق. میداشت و بی دریغ به آنها کمک میکرد

وي روزي دوبار در مراسم قداس شرکت میجست، . شود، و به اشکال توانست خود را از چنین خیالی منصرف کند

 ;ختو نهمین نماز، نماز مغرب، و نماز واپسین میپردا) نماز ظهر(طبق احکام شرع به تالوت ادعیه سومین و ششمین 

میخواند، و همیشه نصف شب بر میخاست و به نمازخانه میرفت تا با  ماریاقبل از رفتن به بستر پنجاه بار آوه 

در عید ظهور مجدد مسیح و در ایام روزه بزرگ از نزدیکی با همسر خویش خودداري . کشیشان نماز صبح بگزارد

خطاب )) برادر((اغلب رعایاي وي به تقدس پادشاه خویش میخندیدند و به تقلید رهبانان، که یکدیگر را . یکردم

بهتر میبود اگر کس دیگري به جاي : ((زمانی زن جسوري به وي گفت. نام نهاده بودند)) برادر لویی((میکنند، او را 

. قباحت دارد که تو پادشاه فرانسه باشی... نیکیان هستیتو پادشاه میشد، زیرا تو فقط پادشاه فرانسیسیان و دومی

من لیاقت آن را ندارم که ...راست میگویی: ((لویی جواب داد.)) سخت عجب است که تو را از مقامت خلع نمیکنند
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پادشاه باشم و اگر مشیت منجی بر این قرار گرفته بود، شخص دیگري به جاي من نشسته بود که بهتر از من 

. گونه مملکت را اداره کندمیدانست چ

دنی مدعی بود که میخی از صلیب واقعی را در  - دیر سن . وي با شور و رغبتی در خرافات عصر خویش سهیم بود

براثر انتشار این . میخ مزبور یک روز پس از آنکه در طی تشریفاتی به مردم نشان داده شد، مفقود گشت. اختیار دارد

لویی که از شنیدن خبر بسیار آسوده خاطر شده بود، اظهار . انجام میخ پیدا شدخبر غوغاي عظیمی بر پا، و سر

، چون بودوئن دوم، پادشاه 1236در .)) ترجیح میدادم که بهترین شهر مملکتم را ببلعند و میخ نابود نشود: ((داشت

اهرا عیسی مسیح قبل قسطنطنیه براي رهایی قلمرو خویش از شر مشکالت به پول احتیاج داشت، تاج خاري را که ظ

پنج سال بعد، لویی از . به لویی فروخت) دالر 2200000(لیور  11000از مصلوب شدن بر سر نهاده بود به مبلغ 

شاید غرض اصلی از خرید این گونه اشیا رسانیدن کمک  - همین شخص تکهاي از صلیب واقعی را خریداري کرد 

همین اشیاي متبرکه بود که لویی به پیر دو مونترو سفارش براي حفظ . مالی به یک کشور مسیحی درمانده بود

لویی با تمام زهد و پرهیز کاري عمیقش آلت دست طبقه روحانیان . شاپل را داد - ساختمان نمازخانه کوچک سنت 

سر مشقهاي خوبی به آنها میداد، و از سرزنش آشکارا دریغ  ;وي میدانست که کشیشان هم انسانند و جایزالخطا. نبود

وي اختیارات محاکم کلیسایی را محدود، و قدرت قانون مملکتی را در مورد عموم رعایا اعم از روحانی و . نمیورزید

، با صدور اولین فرمان شاهی، حدود اختیارات دستگاه پاپی را در انتصاب اشخاص به 1268در . غیرروحانی تایید کرد

مقرر میداریم که هیچ کس به هیچ وجه حق اخذ یا (( :مقامات روحانی و وضع مالیات در فرانسه محدود ساخت

مگر آنکه در راه امري معقول، مقدس، و ... تحصیل مالیات و عوارضی را که از جانب دربار روم وضع شده است ندارد

علی رغم  .))باشدو به میل ما و از طرف ما صریحا تصویب شود و به رضاي کلیساي مملکت ما ... بسیار ضروري باشد

تمایالت لویی به گوشه نشینی و محشور بودن با رهبانان، وي همواره یک پادشاه باقی ماند، و حتی هنگامی که 

توصیف )) آدمی الغر و باریک اندام با صورتی شبیه به یک فرشته و چهرهاي تابناك از نور ایمان((فراسالیمبنه او را 

پیاده به راه افتاد، جامهاي بر تن و ) 1248(وي در نخستین جنگ صلیبی . میکرد، ابهت شاهانهاش محفوظ بود

هنگامی که ملکه بالنش را با اختیارات تام به مقام نیابت سلطنت خود . عصایی در کف داشت مانند یک نفر از زایران

اي : ((هنگام وداع زار زار گریست و گفتمنصوب کرد، آن زن سالخورده، که شصت سال از عمرش میگذشت، 

لویی در مصر گرفتار .)) زیباترین جان شیرین، اي فرزند عزیز و دلبند، دیگر چشمم به جمال تو روشن نخواهد شد

. شد، و بالنش به اشکال تمام توانست مبالغی را که مسلمانان به عنوان فدیه خواسته بودند جمع آوري کند و بپردازد

، لویی، که بر 1270در . مادرش در گذشته بود) 1252(ه وي مغلوب و سر شکسته به فرانسه بازگشت لکن هنگامی ک

این اقدام خطیر به آن اندازه . اثر بیماري دچار ضعف بود، بار دیگر به عزم جنگ صلیبی این بار به تونس حرکت کرد

لویی برادر خویشتن شارل . خره نبودکه بعد از شکست لویی مورد طعن دشمنان قرار گرفت عجیب و بیحاصل و مس

آنژو را، به سرداري یک سپاه فرانسه، به امید آن به ایتالیا گسیل داشته بود تا نه فقط مانع از تسلط آلمانها بر آن / د 

اندکی پس از . سرزمین شود، بلکه جزیره سیسیل را به صورت پایگاهی براي هجوم فرانسویان بر خاك تونس در آورد

قدم به خاك تونس نهاد، آن مبارز بزرگ صلیبی، که جسما به مراتب نحیفتر از سالهاي عمرش شده، بود  آنکه لویی

قرون و . بیست و هفت سال بعد، کلیسا رسما وي را در عداد قدیسان دین قرار داد. به مرض اسهال خونی در گذشت

بودند که به چه سبب قدرت مرموز  نسلهاي بعد از وي دوران سلطنتش را عهد زرین فرانسه شمردند، و متعجب

  . لویی یک پادشاه مسیحی بود. آفریدگار دگرباره آدمی مثل وي را به آنها ارزانی نمیدارد
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  فیلیپ زیبا  -  3

دوران طویل پادشاهی فیلیپ . فرانسه بر اثر جنگهاي صلیبی نیرومندتر شد، چه در آن نقش مهمی ایفا کرده بود

فرانسه دوام و ثبات بخشید، و حال آنکه انگلستان از زمامداري آدم بیمباالتی مثل  اوگوست و لویی نهم به حکومت

ریچارد اول، شاه بیمالحظهاي مانند جان، و شخص بیکفایتی چون هنري سوم زیان دید، و آلمان نیز بر اثر جنگهاي 

فیلیپ . ورهاي اروپا شده بودمیالدي، فرانسه نیرومندترین کش 1300در تاریخ . میان امپراطوران و پاپها تجزیه شد

لقب دادند، چون قامتی رعنا و صورتی زیبا داشت، در کار مملکتداري محیل و آدم بیپرواي )) زیبا((چهارم را 

میخواست کلیه طبقات اعم از نجبا، روحانیان، مردمان : دامنه مقاصد و هدفهایش گسترده بود. بیرحمی بود

هاي ترقی فرانسه را بیشتر بر تجارت  م پادشاه و قانون کشور در آورد، پایهشهرنشین، و سرفها را تحت نظارت مستقی

هاي پیرنه، دریاي مدیترانه، آلپ و  و صنعت استوار سازد تا بر کشاورزي، و مرزهاي فرانسه را تا اقیانوس اطلس، کوه

وقتی به دربار وي راه یافتند،  فیلیپ مالزمان و مشاوران خود را از میان حقوقدانانی برگزید که. رود رن امتداد دهند

با آراي امپراطوري و حقوق رومی مشبع بودند نه از میان خاوندها و اعاظم روحانیان بزرگی که در چهار قرن گذشته 

خدمت سالطین فرانسه را کرده بودند، پیرفلوت و گیوم دو نو گاره از عقالي درخشانی بودند که به اصول اخالقی و 

و فیلیپ، به هدایت آنان، تشکیالت حقوقی فرانسه را از نو پی ریخت، حقوق سلطنتی را جانشین  سوابق بیاعتنا بودند

حقوق فئودالی کرد، به کمک دیپلماسی زیرکانهاي بر دشمنان چیره شد، و سرانجام قدرت دستگاه پاپ را در هم 

گویین را از انگلستان جدا کند، لکن  فیلیپ در صدد بر آمد. شکست و در واقع پاپ را به حالت زندانی فرانسه در آورد

وي، بر اثر ازدواج شامپانی، بري و ناوار را به دست آورد، و شارتر، فرانش . ادوارد اول را حریف بسیاري نیرومندي دید

از آنجا که فیلیپ زیبا همیشه به پول احتیاج داشت، . کونته، لیونه، و بخشی از لورن را با پول نقد خریداري کرد - 

وي خاوندها را مجبور کرد . وقات عمر و هوشیاري خویش را در ابداع مالیاتها و جمع آوري وجوه صرف میکردنصف ا

بارها عیار مسکوکات طال را کم کرد، و اصرار  ;با پرداخت وجه نقد از تعهدات نظامی خویش در برابر پادشاه برهند

 ;یهودیان و لومباردها را تبعید کرد. رداخته شودهاي تمام عیار یا شمش طال پ ورزید که مالیاتها باید به سکه

بر  ;صدور فلزات قیمتی را از قلمرو خویش ممنوع گردانید. شهسواران پرستشگاه را معدوم، و ثروت آنها را ضبط کرد

و مقرر داشت که، به عنوان مالیات جنگ، هر لیوري از ثروت  ;واردات، صادرات و فروش کاالها مالیات گزافی بست

سر انجام، فیلیپ بدون صوابدید پاپ، بر ثروت کلیسا، که . افراد در فرانسه مشمول یک پنس عوارض باشد خصوصی

نتایجی که بر این عمل مترتب بود ماجراي زندگی . اکنون یک چهارم تمام خاك فرانسه را مالک بود، مالیات بست

ه در مبارزه با فیلیپ مغلوب شد و جان پاپ بونیفاکیوس هشتم را تشکیل میدهد، و هنگامی که آن پاپ سالخورد

سپرد، پول و عمال فیلیپ بودند که موجبات انتخاب یک نفر فرانسوي را به نام کلمنس پنجم به مقام پاپی فراهم 

هرگز در تاریخ سابقه نداشت که یک غیر روحانی در مبارزه . آوردند و دستگاه پاپی را از روم به آوینیون منتقل کردند

. از این به بعد، در فرانسه حقوقدانها بر کشیشان حکومت میکردند. چنین پیروزي بزرگی نایل آمده باشد با کلیسا به

هنگامی که میخواستند رئیس شهسواران پرستشگاه را زنده در آتش بسوزانند، وي در پاي تل هیمه پیشگویی کرد 

یی درست در آمد و نه فقط فیلیپ بلکه این پیشگو. که در عرض یک سال فیلیپ نیز دیده از جهان بر خواهد بست

مردم فرانسه . در این موقع پادشاه پیروز فرانسه فقط چهل و شش سال داشت. در گذشت 1314کلمنس نیز در سال 

پشتکار و جرات وي را تحسین، و در مبارزه با بونیفاکیوس از وي حمایت کرده بودند، لکن نام وي را به عنوان 

فرانسه بر اثر پیروزیهاي وي درهم شکسته . خ خود ذکر کردند و بر وي لعنت میفرستادندحریصترین پادشاه در تاری

هاي گزاف ملت را  عمل وي در کاستن از عیار مسکوکات اقتصاد کشور را مختل کرد، قیمتها و ماالالجاره. شد
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ارت لطمه زد و بازارهاي تهیدست کرد، مالیات صنعت را عقب انداخت، و اخراج یهودیان و لومباردها به رگ و پی تج

هاي  رفاهی که در زمان سلطنت سن لویی باال گرفته بود در دوران زمامداري استاد حقه. مکاره بزرگ را خراب کرد

. هاي دیپلوماسی راه زوال در پیش گرفت قانونی و حیله

هیچ . خاك شدند در عرض چهار ده سال پس از مرگ فیلیپ، سه تن از فرزندان وي بر تخت سلطنت نشستند و در

چند دختر داشت، ) 1328 'فت(شارل چهارم . یک از آنها پسري به جاي نگذاشت تا اختیارات حکومت را به ارث برد

اما مخالفان براي آنکه مانع از رسیدن آنها به تخت سلطنت شوند، قانون باستانی سالیک را احیا کردند، که به موجب 

نزدیکترین فرد ذکوري که میتوانست دیهیم شاهی بر . سلطنت محروم بودند آن فرزندان دختر پادشاه فرانسه از حق

که با اوگ ]با جلوس وي بر تخت سلطنت فرانسه سلسله کاپسین . سر گذارد فیلیپ دو والوا برادرزاده فیلیپ زیبا بود

رانسه این عهد، مشاهده با نظري اجمالی به ف. به پایان رسید و زمامداري دودمان والوا آغاز شد[ کاپه آغاز شده بود

به علت آنکه توسعه . میشود که در اقتصاد، حقوق، تعلیم و تربیت، و ادبیات و هنر پیشرفتهاي شایانی حاصل آمده بود

پاریس در سال . صنعت شهري افراد را از مزارع به سوي شهرها جذب میکرد، سرفداري به سرعت رو به زوال بود

برونتو . نفر میرسید 22000000شت و جمعیت تمامی فرانسه تقریبا به در حدود دویست هزار سکنه دا 1314

التینی، که از شر بیدادهاي سیاسی فلورانس به فرانسه پناهنده شده بود، از دیدن صلح و آرامشی که در دوران 

ز مزارع پر سلطنت لویی نهم بر خیابانهاي پاریس حکمفرما بود، از رونق بازار داد و ستد و صنایع دستی شهرها، و ا

  . ثمر و تاکستانهاي روستاي دلپسند اطراف پایتخت تعجب میکرد

ترقی طبقات بازرگان و صاحبان مشاغلی از قبیل قضاوت و وکالت و طبابت، که ثروت آنها تقریبا کوس همسري با 

ن مجلس این هما. طبقه اشراف میزد، حضور نمایندگانشان را در اتاژنرو یا مجلس عمومی طبقاتی ضروري ساخت

در شهر پاریس به امر فیلیپ چهارم تشکیل شد تا در مرافعه با پاپ بونیفاکیوس به  1302عمومی بود که در سال 

متشکل از نجبا، روحانیان، و عوام - این قبیل مجالس عمومی طبقات سه گانه . شخص وي کمک مالی و معنوي کند

شکیل میشد و تحت ارشاد زیرکانه حقوقدانانی که دریک ت...)، و1314، 1308، 1302(فقط در موارد بسیار ضروري  - 

پارلمان پاریس، که در دوران سلطنت لویی . شوراي دولتی به خدمت پادشاه کمربسته بودند انجام وظیفه میکردند

نهم تشکیل شد، مجلسی نبود که اعضاي آن را ملت به نمایندگی خویش برگزیده باشد،بلکه مجمعی بود مرکب از 

نفر حقوقدان و روحانی که از طرف پادشاه به کار منصوب شده بودند و سالی یکی دوبار دور هم جمع  94تقریبا 

احکام صادره از طرف این پارلمان یک سلسله قوانین ملی را به وجود .میشدند تا عمل یک دادگاه عالی را انجام دهند

و طبق سنت حقوقی کالسیک از حکومت پادشاهی  هاي فرانکها، آورد که بر پایه حقوق رومی استوار بود نه قانوننامه

. کامال طرفداري میکرد

هیجان عقالنی عصر فیلیپ چهارم به خوبی از خالل یک رشته رساالت سیاسی که یکی از حامیان پادشاه موسوم به 

به 1302این مرد حقوقدانی بود که در مجلس طبقات عمومی سال . نوشته هویداست) 1312- 1255(پیر دوبوا

دوبوا، در مقالهاي تحت عنوان عرضحال ملت فرانسه به پادشاه علیه پاپ . یندگی ناحیه کوتانس حضور داشتنما

، به تشریح نظریاتی پرداخت که )1306(، و در رسالهاي تحت عنوان در استرداد زمین مقدس )1304(بونیفاکیوس 

دوبوا میگفت که . روحانیان فرانسه وجود داشت حاکی از افتراق شدیدي بود که در این تاریخ میان عقاید حقوقدانان و

موقوفات کلیسا باید ضبط شود از این پس کلیسا دیگر کمک مالی از حکومت دریافت ندارد، کلیساي فرانسه باید از 

دستگاه خالفت روحانی روم جدا شود کلیه اختیارات ملکی باید از دستگاه پاپی منتزع گردد، و اختیارات حکومت 
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وي همچنین پیشنهاد میکرد که باید فیلیپ را در راس یک امپراطوري متحد به مقام . ام تشکیالت باشدباید فوق تم

  . امپراطوري بردارند و و قسطنطنیه را پایتخت وي سازند

براي رسیدگی و فیصله دادن به مرافعات ملل، باید یک دادگاه بینالمللی تشکیل و معامله با هر ملت مسیحی که با 

باید یک آموزشگاه زبان و علوم شرقی در رم تاسیس شود و زنان از همان  ;ر جنگ آغازد تحریم شودیک ملت دیگ

  . تسهیالت فرهنگی و حقوق سیاسی برخوردار شوند که از براي مردان وجود دارد

هاي رومانتیکی چون شانسون  این عصر، عصر تروبادورها در پرووانس، و تروورها در صفحات شمالی، عصر حماسه

هایی که در شانسون دوژست آمده است و داستان عشقی اوکاسن و نیکولت و داستان گل سرخ  دوروالن و دیگر ترانه

هاي بزرگی در  در این عهد دانشگاه. بود -ویالردوئن و ژوئنویل  -و ظهور اولین تاریخنویسان برجسته فرانسوي 

ردانی چون روسلن و آبالر آغاز شد، و با اوج اعتالي حکمت با م. پاریس، اورلئان، آنژه، تولوز، و مونپلیه پدید آمدند

عصر تجلی سبک گوتیک بود، که در ساختمان کلیساهاي جامع با شکوهی مانند سن . فلسفه مدرسی به پایان رسید

دنی، شارتر، نوتردام، آمین، و رنس، پدید آمد و پیکر تراشی با اسلوب گوتیک به عالیترین مدارج کمال روحانی  - 

یک . فرانسویان به طرزي به کشور، پایتخت و فرهنگ خود مباهات میکردند که اغماض کردنی است. د ارتقا یافتخو

تازه مردم داشتند . نوع وطنپرستی وحدتبخش ملی جانشین عالقه به عدم تمرکزي میشد که خاص دوران فئودال بود

)) فرانسه شیرین((دوروالن با محبت تمام از با نظر جدیدي به کشور خویش مینگریستند، به طوري که در شانسون 

. در فرانسه، مانند ایتالیا، این دوره اوج تکامل تمدن مسیحی بود. سخن میرفت

XII - 1285 - 1096: اسپانیا   

استیالي مجدد مسیحیت در خاك اسپانیا به همان سرعتی پیش رفت که هرج و مرج برادرکشانه میان پادشاهان 

پاپها براي مسیحیانی که حاضر بودند به بیرون راندن مسلمانان مغربی از اسپانیا کمک . میداد اسپانیا اجازه آن را

برخی از شهسواران پرستشگاه براي انجام این  ;کنند همان عنوان و امتیازاتی را قایل شدند که خاص صلیبیون بود

ی از افراد اسپانیایی تشکیل شد که آنها را مهم از فرانسه به اسپانیا آمدند، و در قرن دوازدهم سه فرقه مذهبی نظام

، آلفونسو اول، شاه آراگون، ساراگوسا را تسخیر 1118شهسواران کاالتراوا، سانتیاگو، و آلکانتارا میخواندند در سال 

تقریبا عمده قواي موحدون را در محل  1212، مسیحیان در آالرکوس منهزم شدند، لکن در 1195در . کرد

مقاومت مسلمانان مغربی درهم شکست و دژهاي .این پیروزي قاطع بود.ا قلع و قمع کردندالسناواس د تولوس

، )1248(، اشبیلیه )1238(، والنسیا )1236(قرطبه : مستحکم مسلمانان یکی پس از دیگري به دست مسیحیان افتاد

تا مبارزات میان از آن پس این استیالي مجدد مسیحیت مدت دو قرن در بوته اجمال ماند ). 1250(و قادس 

  . پادشاهان فیصله یابد

هنگامی که آلفونسو هشتم، پادشاه کاستیل، در آالرکوس شکست خورد، شاهان لئون وناوار، که وعده داده بودند به 

یاري وي بشتابند، بر قلمروش هجوم بردند، و آلفونسو خود را مجبور دید براي حفظ خویشتن در مقابل نیرنگ 

فردیناند سوم لئون و کاستیل را از نو متحد کرد، مرز سرزمینهاي کاتولیک . از در صلح درآید مسیحیان با مسلمانان

را به غرناطه رسانید، اشبیلیه را پایتخت خود ساخت، مسجد بزرگ آنجا را به کلیساهاي جامع خود، و القصر را به 

د، بعد از مرگش او را در شمار قدیسان کلیسا، که هنگام تولدش وي را حرامزاده شمرده بو. اقامتگاه خود بدل کرد
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آلفونسو، که از . فرزندش آلفونسو دهم محققی عالیقدر و شاهی بی اراده بود و او را دانا و منجم لقب دادند. گذاشت

دیدن فرهنگ اسالمی در اشبیلیه فریفته دانش و تحقیقات علماي مغربی شده بود، پیه دشمنی مردمان خشک 

فضالي عرب و یهودي و همچنین مسیحی را اجیر کرد تا کتابهاي اسالمی را براي تعلیم و  مقدس را بر تن مالید و

زیج ((وي به تاسیس آموزشگاه نجومی اقدام ورزید که . افزایش آگاهی مردمان اروپا به التینی ترجمه کنند

وي گروهی از . اجرام سماوي و حرکات ستارگان آن قاعده مسلمی براي عموم منجمان مسیحی شد)) آلفونسی

آلفونسو . تاریخنویسان را گرد آورد که به نام او یک تاریخ اسپانیا و یک دوره عظیم تاریخ عمومی عالم تصنیف کردند

پرتغالی  -قطعه منظوم ساخت، که پارهاي از آن اشعار به زبان کاستیلی، و برخی به زبان گالیثیایی  450حدود 

ن موسیقی در آوردند و همین قطعات است که امروزه از آنها به عنوان مهمترین بسیاري از این اشعار را به الحا. بودند

کلیه کتابهایی که به دست خود وي یا به امر وي درباره مهرهبازي، شطرنج، . هاي اصیل قرون وسطی یاد میشود ترانه

قریحه ادبی او تخته نرد، سنگها، موسیقی، دریانوردي، کیمیا گري، و فلسفه نوشته شد حاکی از شور وحدت 

در . ظاهرا آلفونسو دستور داد که کتاب مقدس را مستقیما از اصل عبرانی به زبان کاستیلی ترجمه کنند. میباشند

دوران سلطنت وي بود که زبان کاستیلی به اوج اهمیت خود رسید و از آن تاریخ تا به امروز حاکم بر حیات ادبی 

توطئه چینی وي براي تحصیل اریکه . گذار ادبیات زبان اسپانیایی بود در واقع آلفونسو بنیاد. اسپانیا بوده است

در راه نیل به این مقصود بود که آلفونسو مقدار . امپراطوري مقدس روم دوران سلطنت درخشانش را لکهدار کرد

ات، دوباره وي در صدد بر آمد، با اخذ مالیاتها و کاهش عیار مسکوک. زیادي از خزاین اسپانیا را به مصرف رسانید

آلفونسو دو سالی . خزینه سلطنتی را انباشته کند، لکن او را از مقامش خلع کردند و پسرش را به سلطنت برداشتند

بر اثر ازدواج پیترو نیلیا، ملکه آراگون، با . بعد از این واقعه زنده بود، و سرانجام با دلی شکسته از جهان در گذشت

سرزمین آراگون اهمیت بسزایی پیدا کرد، و به این نحو کاتالونیا، مشتمل بر  )1137(رامون بیرنگر، کنت بارسلون 

ها را محفوظ،  پذرو دوم با اجراي قوانین شدیدي امنیت بنادر، بازارها، و جاده. بزرگترین بنادر اسپانیا، را تصاحب کرد

. و به این نحو کشور جدید آراگون را قرین آسایش و رفاه کرد

با اعطاي آراگون به . در بارسلون مرکز طرب و مغازالت شهسواران و تروبادورهاي اسپانیایی کردوي دربار خویش را 

پسرش . را تضمین کرد - و ضمنا عنوان خویش  - رسم یک تیول فئودال به پاپ اینوکنتیوس سوم، نجات اخروي 

ا براي تجدید استقالل فئودال نجباي آراگون این فرصت ر ;جیمز اول پنجساله بود که پذرو در میدان نبرد در گذشت

خویش غنیمت شمردند، لکن جیمز در دهسالگی زمام امور کشور را در دست گرفت و دیري نگذشت که نجبا را 

هنوز جیمز جوان بیست سال بیشتر نداشت که مجمعالجزایر بالئار را، که از لحاظ تجاري . مطیع و منقاد خویش کرد

و والنسیا و آلیکانته را از آنها باز ) 1235 -  1229(گ اعراب مغربی بیرون آورد حایز اهمیت فوقالعادهاي بود، از چن

، جیمز، به منظور نشان دادن جوانمردي خویش در راه تحقق وحدت اسپانیا، دست اعراب را از 1265در سال . گرفت

  . مورثیا کوتاه کرد و آن ایالت را به پادشاه کاستیل ارزانی داشت

ز آلفونسو خردمند بود، خود را مقتدرترین پادشاهان قرن خویش در اسپانیا و رقیب فردریک جیمز، که خردمندتر ا

لکن، به واسطه بیاعتنایی به  ;از لحاظ تیز هوشی و شجاعت بیدغدغه به فردریک میماند . دوم و لویی نهم ساخت

. با سن لویی شایسته نیستاصول اخالقی، طالقهاي متعدد، جنگهاي بیرحمانه، و درندهخویی گهگاهیش، قیاس وي 

هاي جیمز را  وي دست اندر کار توطئه براي گرفتن نواحی جنوبی باختري فرانسه بود، اما لویی با شکیبایی تمام نقشه

در سنین کهولت جیمز نقشه کشید تا مگر سیسیل را . خنثا کرد، هر چند که مجبور شد مونپلیه را به وي واگذارد

یک دژ سوقالجیشی و پناهگاهی براي بازرگانی سازد، و منطقه باختري مدیترانه را به  تسخیر کند و آنجا را بدل به
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صورت یک دریاي اسپانیایی در آورد لکن عمرش کفاف نداد و تحقق امیال وي به پسرش واگذار شد پذرو سوم با 

آنژو، برخوردار از /ارل د دختر مانفرد، فرزند فردریک که پادشاه سیسیل بود، ازدواج کرد و هنگامی که ش[ کنستانس]

دعاي خیر پاپ سیسیل را به تسخیر در آورد، احساس کرد که آن قبا بر اندام شخص وي زیبندهتر میآید، خاصه که 

پذرو سروري فایقه پاپ را بر آراگون رد کرد، حکم تکفیر را به جان خرید و با . به حکم ازدواج آنجا را به ارث میبرد

اسپانیا نیز مثل انگلستان و فرانسه در این عهد، هم شاهد برآمدن  .یا متوجه سیسیل شدلشکریان خویش از طریق در

افراد این طبقه و  ;در آغاز عهد نجبا تقریبا حکومت مرکزي را نادیده میگرفتند. فئودالیسم بود و هم ناظر زوال آن

تی که بر دوش شهرها و بازرگانان بود طبقه روحانیان هر دو از مالیات معاف بودند، و به این نحو بار سنگین مالیا

لکن در پایان این عهد همگی سر تسلیم در برابر پادشاهی فرود آورده بودند که مجهز به لشکریان . سنگینتر میشد

خاص خود، پشتگرم به عواید و سپاهیان شهرها، و برخوردار از حیثیت یک حقوق رومی در حال احیا بود و حکومت 

در آغاز این دوره هیچ گونه قانون اسپانیایی وجود نداشت، به . لوازم اولیه حکومت میشمرد سلطنتی خودکامه را از

این معنی که حوزه قلمرو هر سلطان و امیري تابع یک قانوننامه جداگانه بود، و هر طبقه در هر یک از این نواحی 

این اقدام  ;راي کاستیل شروع شدبه امر فردیناند سوم، وضع اصول حقوقی جدیدي ب. قانونی مخصوص به خود داشت

اصول حقوقی جدید به هفت قسمت تقسیم میشد، به همین سبب به نام . در زمان سلطنت آلفونسو دهم تکمیل شد

ها در تاریخ  اشتهار یافت، که خود یکی از کاملترین و مهمترین قانون نامه) 1265 -  1260(هفت بخش ) قوانین(

هفت بخش، که مبنی بر قوانین ویزیگوتهاي اسپانیا، لکن به اسلوب اصول  مجموعه. حقوقی بشر به شمار میرود

به همین سبب این قوانین  ;حقوقی یوستینیانوس نوشته شده بود، مترقیتر از آن بود که با اوضاع عهد سازگار باشد

سراسر  1492سال عنوان قوانین واقعی کاستیل شد و در  1338اکثر هفتاد سالی نادیده گرفته شد، تا آنکه در سال 

آراگون به وضع یک  1283در سال . جیمز قانوننامه همانندي را در سرزمین آراگون رواج داد. اسپانیا را در بر گرفت

قانون نامه مهمی براي تنظیم مقررات تجارتی و دریانوردي مبادرت جست و، ابتدا در والنسیا و سپس در بارسلون و 

در بسط و تکامل شهرهاي آزاد و سازمانهاي بر گزیده مردم، . ریا تاسیس کردمایورکا، محاکمی به اسم کنسولگري د

  . اسپانیاي قرون وسطی پیشرو دیگر ممالک بود

پادشاهان، که درصدد جلب حمایت شهرها علیه نجبا بودند، به بسیاري از شهرها منشورهاي خودمختاري تفویض 

شهرهاي کوچک خواستار استقالل خود از . یدي بروز کرداستقالل شهري در اسپانیا به صورت احساسات شد. کردند

هاي دار خود را در  شهرهاي بزرگتر، یا از نجبا، کلیسا، و پادشاه شدند، و هنگامی که به مقصود خود رسیدند، چوبه

، بارسلون را شورایی اداره میکرد مرکب از دویست نفر که 1258در . بازار عمومی شهر به نشانه آزادي نصب کردند

چند صباحی آزادي شهرها به درجهاي رسیده بود که . اکثریت آنها نمایندگان اصناف صنعتی یا بازرگانان بودند

انجمن ((اما ضمنا یکی از نتایج مترتب بر این آزادي ایجاد .مستقال به یکدیگر یا به مورها اعالن جنگ میدادند

ی که نجبا درصدد مطیع کردن کمونها برآمدند، سی و ، هنگام1295در . براي تامین یا اقدامات متقابل بود)) اخوت

را تشکیل دادند، و متعهد شدند که از حقوق دستهجمعی )) انجمن اخوت کاستیل((چهار شهر همپیمان شدند و 

این انجمن پس از آنکه نجبا را به جاي خود نشاند، به .و به همین قصد سپاه مشترکی آراستند ;خویش دفاع کنند

که (به کارهاي عمال و حکام پادشاه و تصویب قوانینی پرداخت که براي کلیه شهرهاي عضو  نظارت و رسیدگی

مدتها در میان پادشاهان اسپانیا مرسوم بود که در مواقع . الزمالرعایه بود) تعدادشان گاهی بالغ بر یکصد میشد

ن مجالس براي نخستین بار نام بر یکی از ای 1137در سال . ضرورت مجلسی با حضور نجبا و روحانیان تشکیل دهند

، پارهاي از بازرگانان شهرها به عضویت مجلس کورتس لئون پذیرفته شدند 1188در . نهاده شد)) دیوان((کورتس یا 
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شاید این یکی از قدیمیترین موارد در اروپاي مسیحی است که در آن نمایندگان طبقات مردم در موسسات سیاسی  - 

ماع تاریخی، پادشاه نوید داد که بدون جلب رضایت کورتس، به اعالم جنگ یا عقد در این اجت. عضویت داشتهاند

در کاستیل اولین کورتس از این قبیل، که متشکل از نجبا، روحانیون، و . صلح صدور هیچ گونه فرمانی نپردازد

. اول، اجالس کردادوارد )) پارلمنت نمونه((، یعنی چهل و پنج سال قبل از ایجاد 1250بورژوازي بود، به سال 

خطاب به پادشاه تهیه میکرد، و قدرت مالی آن )) درخواستهایی((کورتس راسا به تصویب قوانین نمیپرداخت، بلکه 

یک فرمان مصوب کورتس کاتالونیا . مجلس اغلب پادشاه را ناگزیر میساخت تا با تصویب قوانین ضروري موافقت کند

ن قرار گرفته بود، مقرر داشت که از آن تاریخ به بعد اعالم هر گونه قانون ، که مورد موافقت پادشاه آراگو1283مورخ 

ماده قانون دیگري مقرر میداشت که پادشاه باید سالی یک بار کورتس را تشکیل . ملی باید با رضاي شارمندان باشد

پارلمنت انگلستان به تصویب ) 1322، 1311در (این قوانین مدتی بالغ بر ربع قرن بر نظامات همانندي که . دهد

به عالوه، کورتس از هر طبقه اجتماعی چند تنی را برگزید و به عضویت خونتا یا اتحادیهاي منصوب . رسید مقدم بود

. هاي اجالسیه آن بود هاي مصوبه کورتس در فواصل میان دوره کرد که کار آن نظارت بر اجراي قوانین و صرف بودجه

وجود کوهستانهایی که حایل میان نواحی مختلف میشد دشوار بود، زیرا این مسئله حکومت در اسپانیا به واسطه 

اراضی ناهموار، فالتهاي بی آب و علف، و . موانع طبیعی اجراي یک قانون عمومی و مشترك را غیر ممکن میکرد

. و رمه کرده بودخرابیهاي متناوب جنگها، کشاورزان را از کار دلسرد و اسپانیا را بیشتر بدل به چراگاهی براي گله 

هاي گوسفندانی بسیار اصیل به دست میآمد هزاران دستگاه بافندگی را در شهرها به کار میانداخت،  پشمی که از گله

داد و ستد . و اسپانیا از این طریق میتوانست شهرتی را که از ادوار باستان براي پشم اعالي خود داشت حفظ کند

با اینهمه، بازرگانی خارجی . گرفتار تنوع اوزان و مقادیر و مسکوکات بود داخلی دستخوش دشواریهاي حمل و نقل و

سوداگران کاتالونیایی در اطراف و اکناف . در بنادر بارسلون، تاراگونا، والنسیا، اشبیلیه، و قادس رو به افزایش نهاد

یه هانسایی با آنها کوس بازرگانان کاستیل در بروژ مقامی داشتند که فقط اتحاد 1282پراکنده بودند، در سال 

پرولتاریاي . بازرگانان و تهیه کنندگان مصنوعات مهمترین منبع کمک مالی به پادشاه شدند. همسري میزد

شهرنشین خود را به صورت اصناف متشکل ساختند، لکن پادشاهان بر این قبیل اصناف نظارت دقیق داشتند و 

. ودند، بی آنکه در تشکیالت سیاسی نمایندهاي داشته باشندطبقات کارگري مجبور به پرداخت انواع مالیاتها ب

یهودیان در آراگون و کاستیل مردمانی مرفه و . در اسپانیاي مسیحی اکثر کارگران صنعتی یا یهودي بودند یا مسلمان

نی کامران شدند و در فعالیتهاي عقالنی این دو سرزمین به نحو موثري شرکت داشتند، بسیاري از آنها سوداگرا

ثروتمند بودند، لکن در پایان عهدي که مورد بحث ماست، روز به روز بیشتر خود را با تنگناها و محدودیتها مواجه 

از میان آنها نیز بسیاري از سوداگران . به مسلمانان نیز آزادي عبادت و استقالل داخلی زیادي داده شده بود. میدیدند

خدماتی در دربارهاي سلطنتی شدند، صنعتگران مسلمان با بکار بردن  توانگر برخاستند، و چند تنی از ایشان مصدر

اشکال و موضوعات عربی در صنایع ظریفه مسیحی، شیوه خاصی به وجود آوردند و معماري، درودگري، منبتکاري، و 

اطور پیروان دو امپر((آلفونسو ششم زمانی از سر بلندنظري، خود را . فلز کاري اسپانیا را شدیدا تحت تاثیر قرار دادند

لکن به طور کلی، مسلمانان ناگزیر بودند جامه مشخصی بر تن کنند، در هر شهري در برزن معینی . نامید)) دیانت

سرانجام، ثروتی که از راه مهارت آنان در کارهاي . اقامت گزینند، و مخصوصا متحمل بار گرانی از مالیاتها باشند

، جیمز اول فرمان 1247در . بود موجب رشک و کینه اغلب مسیحیان شدصنعتی و معامالت بازرگانی فراهم آمده 

بالغ بر یکصد هزار نفرشان آنجا را ترك گفتند، آراگون را از مهارتهاي فنی خویش . اخراج آنان را از آراگون صادر کرد

ر تمدن جذب جزئی از فرهنگ اسالمی د. محروم کردند، در نتیجه صنعت مملکت از آن پس رو به کاهش گذاشت
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ها، همه موجبات  اسپانیایی، انگیزه پیروزي بر یک دشمن دیرینه، توسعه صنعت و ثروت، تکامل آداب و اطوار و سلیقه

. در قرن سیزدهم، شش دانشگاه در اسپانیا تاسیس شد. یک سلسله فعالیتهاي عقلی و ذوقی را در اسپانیا فراهم آورد

ور اسپانیا بود، دیري نگذشت که نظیر وي صدها نفر عرض وجود کردند، آلفونسو دوم، پادشاه آراگون، اولین تروباد

این جماعت نه فقط شعر سرودند، بلکه تشریفات کلیسایی را در قالب نمایشهاي غیر مذهبی پروراندند و زمینه را 

علق به همین براي پیدایش شاهکارهاي ادبی لوپه دوگا و کالدرون آماده کردند، حماسه ملی اسپانیا مشهور به سید ت

ها  باالتر از تمام اینها، موسیقی، آوازها، و رقصهایی بود که از دل مردمان سرچشمه گرفته بودند و در خانه. دوران دارد

ها اجرا میشدند و به تدریج راه کمال پیموده، به صورت نمایشهاي پر حشمت و شکوهمند در بارهاي  و کوچه

از گاو بازي به اسلوب نوین ضبط شده است در مجلس جشن عروسیی است اولین بار که ذکري . پادشاهان در آمدند

گاوبازي به صورت ورزشی عادي در  1300تا سال . در آویال، واقع در کاستیل، صورت گرفته بود 1107که به تاریخ 

رون آمده بود که در تمامی شهرهاي اسپانیا رواج داشت، در عین حال، شهسواران فرانسوي، که براي کمک به بی

احترام براي زنان، یا . راندن مورها آمده بودند، با خود آراي مربوط به شهسواري و مسابقات تورنوا را همراه آوردند

حرمت حق تملک اختصاصی یک نفر مرد بر یک نفر زن، به صورت یک قید اخالقی در آمد و به همان اندازه اهمیت 

بود، دوئل براي حفظ شرف جزئی از زندگی فرد اسپانیایی یافت که یک نفر مرد به شجاعت و حیثیت خود مفتخر 

سامی، ترکیب فرهنگ غربی و شرقی، امتزاج اشکال و نقوش عمده سوري و  -اختالط خون اروپایی و آفریقایی . شد

ایرانی با هنر گوتیک، و تلفیق صالبت رومی با احساسات شرقی، سیرت اسپانیایی را به وجود آورد و تمدن اسپانیایی 

. ا در قرن سیزدهم به صورت عنصر بی نظیر و جالبی در میان عرصه فرهنگ اروپاییان در آوردر

XIII -  1095:پرتغال   

، کنت هانري دو بور گونی، یکی از شهسواران صلیبی در اسپانیا، به حدي رضایت خاطر آلفونسو ششم 1095در سال 

ترزا را به زنی وي داد و ضمنا ایالتی از توابع لئون را که  پادشاه کاستیل و لئون را جلب کرد که پادشاه دختر خویش

نام داشت به رسم تیولنشین و به اسم جهیزیه عروس به هانري بخشید و این سرزمین فقط سی و یک سال  پرتغال

ورده شده بود، و هنوز مورها بر ناحیه جنوب رود موندگو حکومت پیش از این تاریخ از چنگ مسلمانان اسپانیا بیرون آ

به همین سبب  ;کنت هانري آدمی نبود که تابع کسی شود و به هیچ چیز کمتر از عنوان پادشاه راضی باشد. میکردند

مبدل از وقتی که خطبه عقد ازدواج جاري شد، وي و زنش بناي توطئه را نهادند تا آن تیول را به مملکت مستقلی 

وي به . ،ترزا همچنان به کوشش خود در راه حصول استقالل ادامه داد)1112(هنگامی که هانري در گذشت . کنند

و شهرهاي خود را به ایجاد دژها، تحکیم  ;نجبا و واسالهاي خویش تعلیم داد که قضایا را به معیار آزادي ملی بسنجند

ر جنگ شخصا سردار لشکریان خود بود و در خالل جنگها این زن د. مواضع، و فراگرفتن رموز جنگ تشویق کرد

ترزا شکست خورد، به اسارت در آمد، آزاد شد، و دوباره به . رامشگران، شعرا، و عشاق را به دور خویش جمع میکرد

او را از مقامش منفصل کردند، با  ;مبالغ زیادي از عواید ملک را در راه عشقی نامشروع صرف کرد. قلمروش بر گشت

بر اثر الهامات و کارهاي مقدماتی ملکه ترزا بود ). 1130(لداده خود جالي وطن گفت، و در گوشه مسکنت جان داد د

آلفونسو هفتم، شاه کاستیل، نوید داد . که پسرش آلفونسو اول، ملقب به انریکوئس مقاصد و نیات مادر را عملی کرد

نگ مورها بیرون آورد، وي را پادشاه مستقل تمامی آن که به شرطی که انریکوئس اراضی جنوب رود دورو را از چ

آلفونسو انریکوئس با تمام شجاعت بیمالحظه پدر، و زنده دلی و خیره سري مادر، بر مورها هجوم برد . نواحی بشناسد

را اشراف و اعاظم دو کشور هر دو پادشاه . و خود را شاه پرتغال خواند) 1139(و آنها را در محل اوریکه شکست داد 
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پاپ در این مرافعه حق را از آن کاستیل . تشویق کردند که مرافعه خود را به پاپ اینوکنتیوس دوم احاله کنند

آلفونسو انریکوئس، براي آنکه این تصمیم را خنثا کند حاضر شد که سلطنت جدید پرتغال را به رسم . دانست

اپ جدید آلکساندر سوم این پیشنهاد را پذیرفت و پ. تیولنشینی از آن پاپ بداند و شخص پاپ را سرور خود بشناسد

انریکوئس را شاه پرتغال شناخت، به شرطی که وي همه ساله مبلغی به عنوان خراج به مقر پاپ در رم بفرستد 

بعد از این معامله، آلفونسو انریکوئس بار دیگر به جنگ با مورها مشغول شد، دو شهر سانتارم و لیسبون را ). 1143(

در دوران سلطنت آلفونسو سوم، مملکت پرتغال به . د، و حوزه قلمرو خویش را تا رود تاگوس بسط دادتسخیر کر

حدود کنونیش رسید، و شهر لیسبون واقع در مصب رود تاگوس، که موقعیت سوقالجیشی مهمی داشت، بندر مهم و 

این شهر را کشف کرده و نام  یک افسانه قدیمی حاکی بود که اولیس یا اودوسئوس).1263. (پایتخت پرتغال شد

باستانی اولوسیپو بر آن نهاده بود، و همین نام قدیمی بود که به مرور زمان تحریف شد و به صورت اولیسیپو و 

آخرین سالهاي سلطنت آلفونسو دوم، به واسطه بروز یک جنگ داخلی میان وي و . در آمد[ لیسبون]باالخره لیزبوآ 

با آنکه شروع کار دینیز . ار مرگ پدر نشسته بود، دورانی جگر سوز و محنتزا گردیدپسرش دینیز که مدتها به انتظ

به واسطه ازدواجی با خاندان سلطنتی . و سودمند بود) 1325-1279(این سان مشکوك بود، دوران سلطنتش دراز 

نگ از ناحیه فرزند لئون و کاستیل، میان دو کشور صلح تضمین شد و بر اثر وساطت ایزابل، ملکه پاکدامن، خطر ج

دینیز که از حشمت و جالل جنگ چشم پوشیده بود، تمام . دینیز، یعنی وارث قانونی تاج و تخت، برطرف گردید

وي به تاسیس مدارس کشاورزي دست زد، . کوشش خود را صرف پیشرفت اقتصادي و فرهنگی مملکت خویش کرد

منظور جلوگیري از فرسایش زمین، به غرس درخت هاي بهتري براي گلهداري آموخت، به  به رعایاي خود راه

براي پرتغال یک نیروي دریایی به وجود  ;پرداخت، مشوق بازرگانی شد، به ساختن کشتیها و احداث شهرها اقدام کرد

به همین سبب بود که رعایاي وي با محبت تمام او . و براي عقد یک پیمان تجارتی با انگلستان وارد مذاکره شد ;آورد

وي شعرا و فضال را در کنف حمایت . دینیز یک مدیر کوشا و یک قاضی دادگر بود. لقب دادند) کشاورز(ورادور را رال

بر اثر مساعی وي، زبان پرتغالی از . خویش گرفت و بهترین منظومات آن عهد و محیط از کلک وي تراوش کرد

پاستورالهاي خود، دینیز آوازهاي عامیانه را  در. صورت یک لهجه گالیثیایی بیرون آمد و مبدل به یک زبان ادبی شد

دینیز خودش در پیدا . در قالب ادبی ریخت و در دربارش تروبادورها را تشویق به سراییدن لذات و آالم عشق کرد

هنگامی که پسرش علم شورش . کردن زن تخصصی داشت و کودکان حرامزادهاش را بر پسر شرعیش ترجیح میداد

لع پدر در آمد، قدیسه ایزابل، مادرش که دور از بساط عیش و طرب دربار زندگی میکرد، بر افراشت و در صدد خ

سواره به میان لشکریان متخاصم رفت و سینه سپر کرد که اولین قربانی آن معرکه باشد، و با این عمل شوهر و 

). 1323(پسرش را شرمسار، به عقد صلح وادار کرد 
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فصل بیست و ششم

  رنسانسایتالیاي پیش از 

1057 -1308  

I  - 1194- 1090: سیسیل در دوران استیالي نورمانها   

شایان مالحظه است که چگونه نورمانها، از اسکاتلند گرفته تا سیسیل، خود را با محیطهاي مختلف چندي سازگار 

بعه خویش کردند، با چه نیروي شدیدي نواحی و اقوام خموده را برانگیختند و چگونه در عرض چند قرن در ملل تا

در طی یک قرن پر آشوب، نورمانها به جانشینی عمال امپراطوري . مستحیل و از صحنه تاریخ بکلی ناپدید شدند

روژه اول  1060در . بیزانس بر نواحی جنوبی ایتالیا حکمفرما بودند، و بعد از مسلمانان سیسیل را اداره میکردند

استیالي وي کامل  1091تا سال  ;دازي به جزیره سیسیل شدگیسکار با دسته کوچکی از دریازنان مشغول دست ان

، سلطنت )1101(ایتالیاي نورمان، روژه را فرمانرواي خود شناخت، و هنگامی که وي درگذشت  1085در  ;شده بود

سیسیلهاي دوگانه، یا به عبارت دیگر جزیره سیسیل به اضافه نواحی جنوبی ایتالیا، در عرصه سیاست اروپا یکی از 

نظارت بر تنگه مسینا و هشتاد کیلومتر دریاي میان سیسیل و آفریقا به نورمانها یک . ل مقتدر به شمار میرفتدو

شهرهاي آمالفی، سالرنو، و پالرمو کانونهایی براي یک بازار گرم تجارتی با تمامی . مزیت تجاري و نظامی قاطعی داد

سیسیل، که اکنون یک تیولنشین پاپ . تونس و اسپانیا گردید بنادر مدیترانه، از جمله مراکز بازرگانی مسلمانان در

بود، به جاي مساجد مسلمانان، به ساختن کلیساهاي مسیحی با شکوهی مبادرت ورزید، و در ایتالیاي جنوبی 

حوزه قلمرو خویش  ;روژه دوم شهر پالرمو را پایتخت خود کرد. کشیشان کاتولیک روم جانشین اسقفان یونانی شدند

وي از تمام جرئت و . ، به عوض کنت، خویشتن را پادشاه نامید1130و در  ;ایتالیا به ناپل و کاپوا گسترش داد را در

سرعت انتقال و پشتکارش به حدي بود که  ;جاهطلبی و تدبیر و مکاري عم خویش، روبر گیسکار، برخوردار بود

خواب انجام داد به مراتب فزونتر از آن ه وي در کارهایی ک: ((ادریسی، نویسنده مسلمان، در تذکره احوال وي نوشت

پاپها که از دست درازي وي به ایاالت پاپی میترسیدند، امپراطوران آلمان )). بود که سایر مردمان در بیداري میکردند

د، که از الحاق آبروتتسی به متصرفات وي خشمگین بودند، بیزانسیها که تسلط مجدد بر ایتالیاي جنوبی از آمالشان بو

وي با همه آنها . و باالخره مسلمانان آفریقا که در آرزوي پس گرفتن سیسیل بودند، همه به جنگ با روژه قیام کردند

و گاهی در آن واحد با چند تا مبارزه میکرد و سرانجام فاتح شد و با مملکتی بزرگتر از پیش، به اضافه متصرفات 

وي از وجود مسلمانان، یونانیان ،و یهودیان با فراست . افراشتجدیدي در تونس، سفاکس، بونه، و طرابلس، قد بر 

سیسیل در تشکیل یک دستگاه دولتی بهتر استفاده کرد، و در نتیجه سازمان اداري گستردهاي به وجود آمد که در 

روژه با تشکیالت کشاورزي فئودالی در سیسیل مخالفتی . آن عهد نظیرش را هیچ ملت دیگري در اروپا نداشت

زید، لکن با ایجاد یک دیوان عدل سلطنتی که قوانین مصوبه آن شامل تمامی طبقات مملکتی میشد اختیارات نور

وي با آوردن حریربافان یونانی به قلمرو خویش اقتصاد سیسیل را غنی ساخت، و بر اثر . خاوندهاي خود را قبضه کرد

به مسلمانان، یهودیان، و کاتولیکهاي . را فراهم آورد ها موجبات توسعه بازار تجارت ایمن ساختن جان و مردمان و راه

تصدي مشاغل را براي عموم افراد الیق و صالح، بدون کوچکترین  ;یونانی آزادي مذهبی و استقالل فرهنگی بخشید

خودش مثل مسلمانان لباس به بر میکرد، اخالقیات اسالمی را دوست میداشت، و  ;توجهی به دین آنها، آزاد گردانید

غنیترین و ((قلمرو وي مدت یک نسل . عنوان یک پادشاه التینی در یک دربار مشرق زمینی زندگی میکرد به
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بدون روژه وجود . محسوب میشد)) روشنفکرترین پادشاه عصر خویش)) و خودش. بود))متمدنترین مملکت در اروپا

کره احوال روژه در کتاب الرجاري، به قلم از مطالعه تذ. فردریک دوم، که پادشاهی به مراتب بزرگتر بود، ممکن نبود

یک طبقه قوي بنیه و . ادریسی، خواننده به میزان رفاه و آبادانی سیسیل در دوران استیالي نورمانها واقف میشود

. پرکاري از کشاورزان، زمینهاي حاصلخیز را میکاشتند، و با انواع محصوالت شکم مردمان شهرنشین را سیر میکردند

ها زندگی میکردند و چون مردمانی مفید بودند، به عادت مالوف، مورد استثمار جمعی مردم  در زاغه جماعت برزگر

لکن زندگی آنها با مراسم دینی جالبی قرین وقار بود، و آوازخوانی و اعیاد مختلفی آن را  ;مکار قرار میگرفتند

خاص خود داشت و هنگام انگور چینی، در عرض یک سال کشاورزي، هر فصلی رقصها و آوازهایی . طربناك میساخت

. مجالس باده گساري و جشنهایی برگزار میشد که رابط میان ساتورنالیاي روم باستانی با کارناوال عهد جدید شد

حتی در میان تهیدستترین مردمان، عشقورزي و آوازهاي عامیانه، از هرزهدرایی و هجاگویی گرفته تا غزلیاتی حاوي 

هایی که همه جا  هوا به عطر بنفشه((به قول ادریسی، در شهر سان مارکو . ف رقیق به جا ماندبی غل و غشترین عواط

شهرهاي مسینا، کاتانیا، و سیراکوز همانند ادوار حکومت کارتاژ، یونان، و روم بار دیگر رونق .)) میروید معطر است

جمیع افرادي که آنرا : ((ن باب مینویسدپالرمو در نظر ادریسی عالیترین شهرهاي جهان بود، چنانکه در ای. گرفت

ابنیهاي چنان زیبا دارد که از اطراف و اکناف مردمان دسته دسته به سبب شهرت ... مشاهده میکنند واله میشوند

خیابان مرکزي شهر .)) عجایب معماري، ظرایف هنر استادان، و مفهوم شگفتانگیز هنر آن دیار به آنجا رو میآورند

. ... ها، دکانهاي سوداگران بزرگ گرمابه... هاي پر شکوه و بلند، کلیساها کاخهاي بزرگ، ضیافتخانه((دورنمایی بود از 

تمامی مسافران در نظر اول معترفند که هیچ جا ابنیهاي حیرتانگیزتر از عمارات پالرمو، و هیچ منظري دلپسندتر از 

: از پالرمو دیدن کرد، در باره آن شهر نوشت 1184ر سیاح مسلمان، ابن جبیر، که د.)) باغهاي عمومی آن وجود ندارد

کاخهاي پادشاه، به مثابه گردنبندي که بر دور گردن دوشیزهاي با پستانهاي پر و !...شهري است بغایت حیرتانگیزتر((

تنوع زبانهایی که مردمان در پالرمو به آنها سخن .)) پیمان بسته شده باشد، شهر را حلقهوار احاطه کرده است

ها و مساجدي که به طور درهم و برهم  گفتند، اختالط مسالمتآمیز نژادها و پیروان ادیان مختلف، کلیساها و کنیسهمی

هاي راحت، همه مایه شگفتی تازه  در جوار یکدیگرند، رعایاي شیکپوش، معابر پر ازدحام، باغهاي پر آرامش و خانه

صنایع مشرق زمین به رفع نیازمندیهاي فاتحان مغرب زمینی  ها و کاخها، در آن خانه. واردان به شهر پالرمو میشد

هاي کوچکی  صنعتگران جعبه ;هاي فاخري از حریر و زربفت مشغول بودند پارچهبافان پالرمو به بافتن پارچه. پرداخت

ا با موزاییکسازان کف اطاقها و بدنه دیوارها و سقفها ر ;از عاج میساختند و طرحهاي ظریف یا غریبی میتراشیدند

صنعتگران و معماران یونانی و عرب، کلیساها و دیرهایی را پی افکندند که در طرح . تزیینات مشرق زمینی میآراستند

و تزیینات آنها هیچ اثري از اسلوبهاي نورمان دیده نمیشود، بلکه حاصل هزار سال نفوذ عربی و بیزانسی بودند در 

هاي یونانی دیري بنا  ادار روژه، در اختیارشان گذاشته بود، براي راهبه، هنرمندان یونانی با وجوهی که ژرژ، دری1143

این بنا رفته . نهادند که وقف سانتاماریا دل آمیرالیو شده بود، لکن اکنون آنرا بنام بنا کنندهاش مارتورانا میشناسند

آن چندان چیزي به جا  رفته به قدري تعمیر شده و تعمیرات به خود دیده است که از اجزاي اولیه قرن دوازدهم

دور تا دور گنبد داخلی آن کتیبهاي به خط عربی از یک سرود مذهبی کلیساهاي یونان منقوش است . نمانده است

هشت  ;کف دیر از سنگهاي مرمر درخشنده رنگارنگ مفروش است. که نمونهاي از تزیینات این عهد بشمار میرود

سر ستونها را با نهایت ظرافت  ;سه گانه دیر را احاطه کرده است ستون از سنگ سماق تیره دور تا دور محرابهاي

دیوارها و زوایاي بین رواقها و طاقنماها با موزاییکهاي زرین میدرخشند، و یکی از موزاییکهاي مشهور . تراشیدهاند

تینا است که از این موزاییک عالیتر کاپالپاال. مسیح، پادشاه جهان نام دارد که در بدنه گنبد حرم دیده میشود

در این جا همه چیز در عین ظرافت دیده میشود، از آن جمله . به امر روژه دوم آغاز شد 1132ساختمان آن در سال 
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تخته موزاییکی که هر فضاي  282 ;سرستونهاي مختلف ;کمال ستونهاي ظریف ;است طرح ساده مرمر کف راهروها

و باالتر از  ;ي محراب، در یکی از مجللترین موزائیکهاي جهانهیکل موقر مسیح بر باال ;نظرگیري را پر ساخته است

همه، سقف چوبی عظیمی به شکل شانه عسل که دقیقا روي آن کندهکاري یا رنگ طالیی زده شده، یا با اشکال 

 - که احتماال حوریانی از بهشت خیالی نقاش مسلمان بودهاند  - )) فرشتگان((شرقی فیلها و بزهاي کوهی و آهوان و 

در سراسر هنر قرون وسطایی یا مدرن هیچ نمازخانه شاهانهاي را نمیتوان سراغ گرفت که بتواند با . قش شده استن

. این گوهر تابناك سیسیل عهد نورمان کوس همسري بزند

پسرش ویلیام اول را تا حدي به این جهت که . ، به سن پنجاه و نه سالگی در گذشت1154روژه در سال 

دست دشمنانش نوشته شده است، و تا حدودي به علت آنکه زمام امور مملکت را به دست دیگران زندگینامهاش به 

هاي خویش، در عین تنعم و راحت، به اسلوب مشرق زمینی زندگی میکرد  ها و همخوابه داد و خود در میان خواجه

مسیحیان برخاستند، و به قدرت لقب دادهاند در دوران سلطنت ویلیام مسلمانان تونس به جنگ با )) بد((ایل ماله 

ویلیام دوم نیز تقریبا به همان سبکی زندگی میکرد که ویلیام بد روزگار میگذرانید، . نورمانها در آفریقا پایان بخشیدند

لکن تذکرهنگاران دوستار وي، حتی به عذر اینکه مبادا آیندگان این ویلیام را با سلفش ویلیام اول اشتباه کنند او را 

مبالغی  1176وي، به رسم طلب بخشایش براي رذایل اخالقی خویش در . لقب دادند) خوب یا نازنین(ونو ایل بوئ

نماي خارجی این بنا . صرف احداث دیر و کلیساي جامع مونرآله واقع در هشت کیلومتري خارج شهر پالرمو کرد

کایت از زیبایی و قدرت پر ابهت شبستانها ح ;منظر آشفته زنندهاي است از بادگیرها و ستونهاي درهم تابیده

بر سر ستونها نقوشی از زندگی واقعی حکاکی کردهاند، . موزائیکهاي داخله بنا مشهور، لکن خالی از ظرافتند ;میکنند

مثال نوح را سر خوش از میگساري و در حال خواب، خوك چرانی را سرگرم مراقبت از یک خوك، و آکروباتی را در 

  . ده است مشاهده میکنیمحالی که روي سرش ایستا

چهل سال بعد . شاید اخالقیات شرقی پادشاهان نورمان سیسیل بود که بنیه آنها را ضعیف و دودمان آنها را کوتاه کرد

به همین سبب تانکرد، فرزند  ;ویلیام دوم اوالدي نداشت. از مرگ روژه، سلسله وي با سرشکستگی منقرض شد

در خالل این احوال هانري ششم، امپراطور آلمان، ). 1189(ا به سلطنت برداشتند نامشروع یکی از پسران روژه دوم، ر

هانري از آنجا که مشتاق بود تمام ایتالیا را در زیر لواي امپراطوري واحدي . با عمه ویلیام دوم، کنستانس، ازدواج کرد

ی آنها بر اثر استیالي نورمانها بر وي پیزا و جنووا را، که بازرگان. متحد سازد، مدعی اریکه سیسیلهاي دوگانه شد

، هانري با لشکر عظیمی خود را مقابل شهر 1194در . ناحیه مرکزي مدیترانه لطمه دیده بود با خود متفق ساخت

هاي پالرمو را بر روي او بگشایند و در آنجا تاج سلطنت سیسیل  پالرمو رسانید و اعاظم شهر را ترغیب کرد که دروازه

، تمامی قلمرو پهناورش به فرزند سه سالهاش فردریک رسید و در )1197(گامی که وي درگذشت را بر سر نهاد هن

  . قرن سیزدهم قرن پادشاهان مقتدر تواناترین و روشنفکرترین تاجداران اروپا شد

II  -  ایاالت پاپی

در . بارد حکومت میکردندشهر بنونتو قرار داشت که در آنجا دوکهایی از تیره لوم -در شمال ایتالیاي نورمان کشور 

، مشتمل بر آنانیی، تیوولی، رم و پروجا، که همه زیر ))میراث پطرس((آن سوي بنونتو سرزمینهایی بودند مشهور به 

  . قدرت مستقیم غیر روحانی پاپها اداره میشدند
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نبود که در عالم مسیحی هیچ شهري . رم مرکز مسیحیت التینی بود لکن ابدا سرمشق آن جهان محسوب نمیشد

مردمان آن مثل رومیان بی اعتنا به دیانت باشند، و احترامی هم که براي دستگاه پاپ قایل میشدند از آن نظر بود که 

ایتالیا در جنگهاي صلیبی فقط سهم مختصري ایفا کرد و نیز در جنگ چهارم . منافع مادیشان چنین اقتضا میکرد

شهرهاي ایتالیا جنگهاي صلیبی را اکثر از آن . یه را فتح کندصلیبی از آن نظر شرکت جست که میخواست قسطنطن

نظر مفید میشمردند که فرصتی براي ایجاد بنادر، بازارها، و دادوستد در خاور نزدیک دست میداد فردریک دوم جنگ 

ور قیام صلیبی خویش را تا نهایت درجه امکان به تعویق افکند و سرانجام با حداقل معتقدات مذهبی به مبارزات مذک

در رم جمعی از افراد دیندار نیز بودند که با خلوص نیت در نگاهداري از اماکن متبرکه به زائران مسیحی کمک . کرد

صرفنظر از دستگاه . لکن در میان غوغاي سیاست عصر، صداي این قبیل افراد به ندرت به گوش میرسید ;میکردند

عملی بود که غفلت و خرابیهاي شش قرن را به  1084نها در سال پاپی، در این عهد رم شهر فقیري بود تاراج نورما

نفوس رم، که در ازمنه باستانی سر به یک میلیون میزد به حدود چهل هزار کاهش یافته بود رم . اوج کمال رسانید

یاالت درحالیکه شهرهاي ایتالیاي شمالی پیشرو نهضت انقالب اقتصادي بودند، ا. یک کانون بازرگانی و صنعتی نبود

پاپی تحت یک رژیم کشاورزي ساده به کندي روزگار میگذرانیدند در داخله دیوارهاي آورلیا صیفی کاریها، تاکستانها 

ها خودنمایی میکردند طبقات پایینتر نفوس پایتخت نیمی از مخارج  ها و ویرانه و آغلهاي رمه دوش بدوش خانه

طبقات متوسط عبارت . ی را از راه صدقات کلیساها تامین میکردندزندگی خود را از راه اشتغال به صنایع دستی و نیم

نجباي امالك و . بودند از آمیزهاي از بازرگانان، قضات، معلمان، بانکداران، طالب علوم، و کشیشان مقیم یا میهمان

در روستا و  روحانیان واال مقام طبقات عالیه شهر را تشکیل میدادند رسم باستانی روم، یعنی داشتن ضیاع و عقار

اشراف رومی چون مدتها قبل حس وطنپرستی، یعنی آن عاملی را که . زندگی کردن در شهر، هنوز رواج داشت

هاي چندي تقسیم  ممکن بود به منظور دفاع از مملکت میان آنها وحدت ایجاد کند از کف داده بودند خود به دسته

فرانجیپانی، اورسینی، کولونا، پیر : دي وجود داشتند از قبیلهاي توانگر و نیرومن میشدند، که در راس آنها خانواده

هر خانوادهاي مسکن خود را در شهر رم به صورت دژ . لئونی، کائتانی، ساولی، کورسی، کونتی، آنیبالدي، و مانند آنها

میانداخت، مستحکمی در میآورد، اعضا و خدم خود را مسلح میساخت، اکثر در معابر شهر جارو جنجال و مرافعه راه 

پاپها، که فقط مسلح به اسلحه روحانی بودند در رم چندان مایه رعب . و گاهی به جنگ داخلی مبادرت میجست

اکثر مورد اهانت مردم شهر واقع و گاهی با  ;بیهوده تالش میکردند تا آرامش را در شهر حفظ نمایند ;کسی نمیشدند

صلح یا جان خویش به آنانیی، ویتربو، یا پروجا، حتی به لیون  بسیاري از آنها به خاطر حفظ ;خشونت مواجه میشدند

. و سرانجام به آوینیون گریختند

غایت آمال پاپها ایجاد حکومت روحانیی بود که در آن کلمه خدا، با تفسیري که البته کلیسا میکرد به عنوان قانون 

ران، اولیگارشی نجبا، و دموکراسی رعایا لکن آنها خود را در میان فشار حکومت استبدادي امپراطو ;کفایت کند

در بین رومیان خاطره امپراطوري کهنسال آنها و بقاي فوروم یا میدان باستانی و کاپیتول هنوز به . درمانده مییافتند

هر چند . جا مانده بود، و هر چند وقت یکبار یکی قد علم میکرد تا حکومت خودمختار و روشهاي کهن را زنده کند

وجود نداشت، هنوز نجباي برجسته را سناتور میخواندند کنسولها انتخابی یا انتصابی بودند لکن هیچ گونه که سنایی 

ها رفته بود به صورت مقداري دستنبشته کهنسال حفظ  قدرتی نداشتند، و فرامین حقوق رومی، که تقریبا از خاطره

تالیاي شمالی الهام گرفته بودند، بتدریج خواستار در قرن دوازدهم نفوس شهر رم، که از ترقی شهرهاي آزاد ای. میشد

مردم شهر پنجاه و شش نفر را به عضویت یک مجلس  1143در . اعاده یک حکومت خودمختار غیر روحانی شدند

  . سنا برگزیدند، و از آن پس تا چند سالی مرتبا همه ساله سناتورهاي جدیدي انتخاب میکردند

www.IrPDF.com



٢٣٨٠

بنا بر روایات، آرنالدو . چنین آدمی آرنالدو دا برشا بود ;که قد مردانگی علم کندروحیه مردم عصر خواهان رجلی بود 

بعد از آنکه وي به عنوان راهبی به شهر برشا بازگشت، روزگار را در گوشه زهد و . چندي شاگرد آبالر در فرانسه بود

نه چیزي ((آدمی توصیف کرد که ریاضت میگذرانید، و جهدش در این باره به قدري بلیغ بود که قدیس برنار او را 

از نظر اصول عقاید دینی، آرنالدو مومنی بود اساسا اصیل آیین، اما منکر اعتبار و .)) میخورد، و نه چیزي میآشامد

وي معتقد بود که تملک براي کشیش منافی . صحت آیینهاي مقدسی که به دست کشیشان گناهکار صورت گیرد

شان مانند حواریون عیسی مردمانی فقیر باشند، و به کلیسا توصیه میکرد که میخواست که کشی ;اصول اخالقی است

) 1139(در دومین شوراي التران . باید جمیع مایملک دنیوي و اختیارات سیاسی خود را به حکومت تسلیم کند

از کلیساهاي لکن پاپ ائوگنیوس سوم آرنالدو را به شرط زیارت . اینوکنتیوس دوم او را توبیخ و امر به سکوت کرد

عمل پاپ خطایی بود از روي محبت، زیرا دیدن مآثر پر شکوه ادوار روم باستان مرغ اندیشه . مختلف رم عفو کرد

هاي شهر رم ایستاده بود از مردم شهر دعوت کرد که دست  وي در حالی که میان ویرانه. آرنالدو را بال و پر داد

مردم شهر، که مجذوب حمیت وي ). 1145(م را از نو برقرار کنند روحانیان را از کار کوتاه و حکومت جمهوري رو

شده بودند، کنسولها و تریبونهایی را به عنوان حکام واقعی خویش انتخاب کردند و سوار نظامی تشکیل دادند تا افراد 

از سهولت  طرفداران آرنالدو، که. آن هر کدام رهبر دستهاي از سپاهیان جدید براي دفاع از استقالل شهر باشند

جریان این انقالب مجلل سرمست شده بودند، نه فقط اختیارات ملکی پاپها را نادیده گرفتند، بلکه قدرت امپراطوران 

درواقع، مدعی بودند که جمهوري روم نه فقط باید بر  ;آلمانی امپراطوري مقدس روم را در ایتالیا بکلی منکر شدند

این جماعات کاپیتول را تعمیر و مستحکم . را اداره کند)) جهان((وار قدیم ایتالیا حکمفرما باشد بلکه باید مثل اد

نمودند، کلیساي سان پیترو را تسخیر کردند و به صورت دژي در آوردند، واتیکان را متصرف شدند، و زایران مسیحی 

قبیح گرفته بود و به آنها در حالی که قدیس برنار دو کلروو مردم شهر رم را به باد ت. را به پرداخت باج مجبور کردند

خاطر نشان میکرد که امرار معاش ایشان بسته به وجود دستگاه پاپی است، خود پاپ ائوگنیوس سوم به ویتربو و پیزا 

، ائوگنیوس سوم به خود 1148در . بر شهر قیصرها و پاپها فرمان میراند)) کمون رم((مدت ده سال ). 1146(گریخت 

وي چند صباحی تمام اوقات خویش را صرف امور روحانی و توزیع صدقات و جلب . شتجرئت داد و به شهر رم بازگ

دومین جانشین وي، هادریانوس چهارم، که از قتل یک کاردینال در ضمن . محبت خالیق نسبت به خویشتن کرد

اري آشوبی عمومی سخت متغیر شده بود، به عموم کشیشان دستور داد که از اجراي شعایر مذهبی در رم خودد

مجلس سناي رم، از بیم آنکه مبادا انقالبی شدیدتر از آنکه آریستوکراسی رومی قادر به مقابله با آن ). 1155(ورزند 

آرنالدو، که از طرف پاپ تکفیر شده بود، گریخت و خود را . باشد بروز کند، جمهوري را منحل کرد، و تسلیم پاپ شد

دریک بارباروسا به نزدیکی رم رسید، پاپ هادریانوس از وي تقاضا کرد که هنگامی که فر. در ناحیه کامپانیا پنهان کرد

به امر امپراطور، آرنالدو را یافته، دستگیر کردند و او را تحویل پلیس پاپ در شهر رم . آن مرد سرکش را دستگیر کند

سوزانیدند و خاکسترش را به جسد وي را به آتش ). 1155(دادند، و به اشاره وي آرنالدو در همانجا به دار آویخته شد 

بیم آن میرفت که مردمان آن خاکسترها را برچینند، و به عنوان ((رود تیبر ریختند، زیرا به قول یکی از معاصران،

آراي آرنالدو پس از مرگ وي به جا ماند و بعدها دوباره به صورت .)) خاکستر یک نفر شهید راه حق گرامی دارند

هاي مارسیلیوس پادوایی، و باالخره به  ، آلبیگاییان فرانسه، گفته)بدعتگذاران لومباردي(ان عقاید پاتارینها و والدوسی

بر پا ماند، و در آن سال بود که  1216سناي رم همچنان تا سال . شکل آراي رهبران نهضت اصالح دینی تجلی کرد

. رام پاپی بودند جانشین آنها کندپاپ توانست آن جمعیت را منحل، و یکی دو تن از سناتورانی را که موافق با م

  . همچنان بر قرار بود 1870اختیارات غیر روحانی پاپها تا 
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 ;پارهاي مواقع، ایاالت پاپی، عالوه بر آنچه قبال مذکور افتاد، مشتمل بود بر اومبریا به انضمام سپولتو و پروجا

یا ناحیه تابع رم که خود عبارت میشد )) رومانیا((و  ;یا ایالت مرکزي آنکونا واقع در کرانه دریاي آدریاتیک)) مارك((

در این عهد راونا همچنان رو به تنزل نهاده بود، حال آنکه فرارا، بر . از شهرهاي ریمینی، ایموال، راونا، بولونیا، و فرارا

انان عالیقدري شهر بولونیا در اثر هدایت حقوقد. اثر رهبري خردمندانه دودمان آسته، اهمیت و رونق شایانی پیدا کرد

هاي آن بیرون آمده بودند صاحب تشکیالت سیاسی فعالی شد، به طوري که یکی از نخستین شهرهایی  که از دانشگاه

و براي پیشبرد روابط خارجی ) پودستا(بود که براي رتق و فتق امور داخلی کمون خود، به انتخاب یک نفر فرماندار 

مستلزم ))) صاحب قدرت(((گزینش یک نفر به عنوان پودستا . اقدام کرد) وکاپیتان(خود، به انتخاب یک نفر کاپیتان 

اهل خود شهر نباشد، بالغ بر سی و شش سال داشته باشد، . شرایط خاصی بود، به این معنی که باید از اشراف باشد

هموطن یا در داخل شهر ملکی نداشته باشد، هیچ یک از انتخاب کنندگان با شخص وي قرابتی نداشته باشند، و 

این نظامات عجیب، که غرض غایی از اتخاذ آنها حفظ بیطرفی در اداره امور شهر . منسوب به فرماندار سابق نباشد

. بود، در بسیاري از کمونهاي ایتالیایی معمول بود

د، بلکه ، یا به عبارت دیگر ناظم روابط خارجی یک کمون با خارج، بر عهده شوراي کمون نبو))کاپیتان خلق((انتخاب 

وي نماینده . این عمل به دست حزبی صورت میگرفت داراي وجهه ملی که اصناف و بازرگانان بر آن تسلط داشتند

در قرون بعد، همچنانکه بورژوازي از لحاظ ثروت نفوذ بر طبقه نجبا . طبقه سوداگران بود نه مردمان تنگدست جامعه

  . خویش را به ضرر شخص پودستا توسعه بخشیدمزیت پیدا کرد، شاغل چنین منصبی نیز دایره قدرت 

III  -  1311-1096ونیز پیروز   

در شمال فرارا و دره پو ناحیه ونتو قرار گرفته بود که به سبب وجود شهرهایی چون ونیز، ترویزو، پادوا، ویچنتسا ، و 

اتحاد ونیز با امپراطوري بیزانس . در این عهد بود که ونیز قدرت خود را به سر حد کمال رسانید. ورونا بر خود میبالید

مشهور است که تعداد اتباع ونیزي در . ورود بازرگانان آن کشور را به بنادر واقع در دریاي اژه و سیاه ممکن ساخت

قسطنطنیه، در خالل قرن دوازدهم، متجاوز بر یکصد هزار نفر شد، و بر اثر گستاخی و جار و جنجال و مرافعات آنها 

ناگهان امپراطور یونانی، مانوئل، به تحریص بازرگانان حسود جنووایی، . هر پیوسته در هراس بودندساکنان بخشی از ش

با ونیزیهاي پایتخت خویش دشمن شده و جمع کثیري از آنها را دستگیر کرد و دستور داد که تمامی اموال آنها را 

تمام هم خویش را مصروف به احداث ونیز به بیزانس اعالن جنگ داد، ونیزیها شب و روز ). 1171(ضبط کنند 

، دوج ونیز، ویتاله میکیلی دوم، در راس یکصد و سی فروند کشتی متوجه ائوبویا شد تا آنجا 1171ناوگانی کردند، در 

لکن، در کرانه ائوبویا، . را، که در نظر وي مهمترین مرکز سوقالجیشی براي تسلط بر تنگه بوسفور بود، تسخیر کند

. به مرضی شدند که به قول مشهور ناشی از عمل یونانیها در مسموم ساختن منبع آب آشامیدنی بودسربازانش مبتال 

عده تلفات به چند هزار رسید، تا آنجا که دیگر تدارك ناوها براي جنگ میسر نبود، دوج ناوگان عظیم خود را به ونیز 

هنگام . را چون مور و ملخ تلف میکرددر این موقع مرض طاعون شیوع داشت و ساکنان آن کشور . باز گردانید

بازگشت دوج، اعضاي مجلس شهر شخص وي را مسئول تمام این مصایب دانستند، و کسی یا کسانی وي را به ضرب 

با توجه به این وقایع است که ما باید چهارمین جنگ صلیبی و انقالب متنفذانی را ). 1172(دشنه به قتل رسانیدند 

سوداگران بزرگ، از ترس آنکه مبادا بر اثر ادامه این . اساسی ونیز شد مورد نظر قرار دهیمکه منجر به تغییر قانون 

قبیل شکستها بناي امپراطوري تجاري آنها فرو ریزد، تصمیم گرفتند که حق انتخاب شخص دوج ونیز و تعیین خط 

در تشخیص و رتق و فتق  مشی عمومی کشور را از مجلس ونیز سلب کنند، و شوراي منتخبتري تشکیل دهند تا هم
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. امور کشور شایسته تر باشد و هم بتواند تمایالت آتشین ملت و حکومت مطلق شخص دوج را تحت کنترل قرار دهد

سه تن از عالیرتبهترین قضات جمهوري را ترغیب به تشکیل کمیسیونی براي تهیه قانون اساسی جدید کردند، این 

شهر باید دو تن از معتمدان خود را  - ه هریک از بخشهاي ششگانه کشورهیئت پس از شور و مطالعات توصیه کرد ک

چهار صدوهشتاد تن . انتخاب کند، و هر کدام از این معتمدان موظف به انتخاب چهل نفر از مردان صالح محل باشد

حکم مجلس  را تشکیل میدادند که در) مادجوره کونسیلیو(نمایندهاي که به این نحو انتخاب میشدند شوراي بزرگتر 

مجلس بزرگتر به نوبه خود موظف بود که از میان اعضاي خود شصت نفر را به عضویت . مقننه عمومی ملت بود

مجلس . شهر را تحت نظر داشته باشد -سنایی انتخاب کند تا آن مجلس امور بازرگانی و مالی و روابط خارجی کشور 

به عالوه، . یشنهادات مربوط به جنگ یا صلح تشکیل جلسه دهدعامه یا ارنگو قرار بود فقط به منظور تصویب یا رد پ

مقرر شد که در هر دوران فترتی، کار اداره جمهوري در دست شوراي خاصی باشد مرکب از شش نفر که هر کدام را 

د از یکی از بخشهاي ششگانه ونیز انتخاب کرده باشند، و هر گونه عملی که دوج ونیز براي اداره مملکت انجام میده

. مادامی قانونی شناخته شود که به تصویب و تایید چنین شوراي خاصی رسیده باشد

اولین شوراي بزرگتري که طبق این رویه جدید انتخاب شده بود سی و چهار تن از اعضاي خود را برگزید، اینان نیز 

در کلیساي جامع سان مارکو از بین خویش یازده تن را انتخاب کردند، و این یازده تن بودند که در جلسهاي علنی 

مردم ونیز، که به این نحو حق انتخاب فرمانرواي خویش را از کف داده بودند، ). 1173(دوج ونیز را انتخاب کردند 

. فریاد اعتراض برداشتند، لکن دوج جدید، با پخش مقداري سکه طال در میان مردم، از بروز اغتشاش جلوگیري کرد

کو داندولو، شوراي بزرگتر از وي تقاضا کرد که در مراسم تاجگذاري سوگندي مبنی بر ، هنگام انتخاب انری1192در 

. به این نحو، اولیگارشی سوداگران منتهاي قدرت را تحصیل کرده بود. اطاعت از جمیع قوانین مملکتی یاد کند

بر اثر . روایان تاریخ ونیز شدداندولو، که در این موقع پیر مردي هشتاد و چهار ساله بود، یکی از نیرومندترین فرمان

قسطنطنیه را تسخیر و تاراج کند و انتقام  1204دیپلوماسی ماکیاولی و شجاعت شخص وي، ونیز توانست در سال 

به حکم این پیروزي، ونیز مقتدرترین دولت در ناحیه مدیترانه خاوري و دریاي . را از بیزانس بگیرد 1171فاجعه 

، مردم جنووا به یونانیها مدد رساندند تا 1261در . پا از بیزانس به ایتالیا رسیدسیاه شد، و رهبري تجارتی ارو

قسطنطنیه را از چنگ ونیزیها بیرون آوردند، در برابر این خدمت، تمام مزایاي تجارتی پایتخت بیزانس به آنها تفویض 

، و امپراطور یونانی مجبور شد شد، لکن سه سال بعد ناوگان ونیز کشتیهاي جنووا را در نزدیکی سیسیل شکست داد

اولیگارشی پیروز عالوه بر . که امتیازات خاص ونیز را مجددا به بازرگانان آن جمهوري در پایتخت خویش تجدید کند

، دوج ونیز، 1297در . فتوحات خود در خارج مملکت، در داخله نیز، با تغییري اساسی، به توفیق عظیمی نایل آمد

دي را از تصویب شورا گذرانید که به موجب آن فقط آن دسته از شارمندان ونیز و احفاد ذکور پیترو گرادنیگو، پیشنها

بستن در ((با چنین عملی، که به . به بعد عضو بودند 1293ایشان صالحیت عضویت شورا را داشتند که از تاریخ 

خاصی به وجود آمد که از سایر  به این نحو، طبقه محدود. مشهور شد، اکثر مردم از حق عضویت محروم شدند)) شورا

/ در میان این طبقه اشرافی ویژه، موالید و ازدواجها را به دقت در یک کتاب طالیی یا لیبرو د . طبقات بکلی مجزا بود

به این ترتیب، اولیگارشی سوداگران، با . اورو ضبط میکردند تا اصالت نسب و انحصار اختیارات مملکتی محفوظ ماند

هنگامی که مردم درصدد شورشی علیه قانون اساسی جدید . ه افراد خود نسب اشرافی اعطا کردصدور فرامین، ب

بایستی ). 1300(برآمدند، به رهبران آنها اجازه دادند به تاالر شورا داخل شوند، و همگی را فورا بر سردار کردند 

خط . نظم عمومی بهتر حفظ میشد. کرداذعان کرد که این اولیگارشی آشکار و بیرحم، جمهوري را به خوبی اداره می

. مشی عمومی با تدبیر بیشتري به اجرا درمیآمد، و قوانین پابرجاتر و موثرتر از دیگر جوامع قرون وسطایی ایتالیا بود
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قوانینی که ونیز براي تنظیم کار پزشکان و داروفروشان وضع کرده بود مدت نیم قرن مقدم بر نظامات مشابه آن در 

هاي مسکونی  هاي صنایع غیر بهداشتی را در محله ، قوانین موضوعه ونیز تاسیس کارخانه1301در . فلورانس بود

قوانین . غدغن کرد، و کلیه صنایعی را که گازهاي سمی در هوا میپراکندند از اجازه ماندن در جمهوري محروم کرد

گزارشات . نظارت و سرپرستی داشت حکومت بر تمام واردات و صادرات. مربوط به دریانوردي سخت و گسترده بود

  . دیپلوماتیک بیشتر حاوي اطالعات تجارتی بود تا امور سیاسی

تقریبا هیچ کس در ونیز . در اینجا براي نخستین بار آمار اقتصادي را جزو بخشی از کارهاي روزانه حکومت قرار دادند

زیرا ونیز فنون و صنایعی را که در مغرب اروپا از کشاورزي اطالعی نداشت، لکن صنایع دستی بسیار ترقی کرده بود، 

. تا حدودي بر اثر انقالبات سیاسی فراموش شده بودند از شهرهاي کهنسال مدیترانه خاوري اقتباس کرده بود

. هاي زربفت و حریر ونیزي در سه قاره عالم شهرت بسزایی داشتند مصنوعات آهنی و برنجی، شیشه، و پارچه

در این رشته از صنعت بود که، با . ، بازرگانی، یا جنگی احتماال بزرگترین صنعت ونیز بودساختمان ناوهاي تفرجی

هاي بزرگ سرمایهگذاري و اشتغال توده عظیمی از کارگران، کشتیسازي ونیز شباهت به فعالیت یک  ایجاد بنگاه

شتی سازي نظارت داشت، کشور سرمایهداري پیدا کرد، و چون بزرگترین مشتري این کاال یعنی حکومت در کار ک

  . صنعت مزبور تقریبا قدم به یک مرحله سوسیالیستی نهاد

پارو بودند، ونیز را از طریق  180هایی بلند و بادبانهاي رنگ آمیزي شده، که اغلب مجهز به  کشتیهاي جالبی، با دماغه

دن، و اقال بیست شهر دیگر مرتبط یک رشته بنادر مجهز و بنادر بازرگانی با قسطنطنیه، صور، اسکندریه، لیسبون، لن

محصوالت شهرهاي . کاالهاي دره پو متوجه ونیز میشد تا از آنجا بار دیگر با کشتی به سایر نواحی صادر شود. ساخت

هاي آن سرزمین متوجه دنیاي اطراف مدیترانه  راین از جبال آلپ میگذشتند و به ونیز میرسیدند تا از طریق لنگرگاه

خاطر ازدحام بازرگانان و دریانوردان و بانکداران بسیاري از نواحی جهان، پر مشغلهترین نقطه اروپا  شوند، ریالتو، به

ثروت اروپاي شمالی ابدا طرف قیاس با جالل و حشمت شهري نبود که در آن همه چیز به فعالیتهاي بازرگانی و . شد

ه حرکت میکرد و در ضمن سفر با دشمن یا سرمایه گذاري مرتبط شده بود و اگر ناوي از آنجا به عزم اسکندری

دریازنان یا طوفان مخربی مواجه نمیشد، در برابر هر مبلغی که به کار تجارت گذاشته شده بود هزار درصد بهره 

شاید در تمامی جهان فقط شهرهاي چین بود که از این . در قرن سیزدهم، ونیز ثروتمندترین شهر اروپا بود. میآورد

هاي آن را جهانگرد ونیزي، مارکوپولو، براي  س همسري میزدند و داستان باور نکردنی گنجینهلحاظ با ونیز کو

ونیزیها در امر حکومت از . هر قدر ثروت افزایش یابد، ایمان رو به کاهش مینهد. هموطنان خویش توصیف میکرد

هاي مذهبی و  التی نداشتند، با دستهدین استفاده فراوانی میکردند و توده مردم را، که در اداره مملکت هیچ گونه دخ

لکن طبقات حاکمه هرگز اجازه نمیدادند که مسیحیت، با حکم تکفیر، مانع از . نوید بهشت موعود دلخوش میکردند

.)) قبل از هر چیز ما ونیزي هستیم بعد مسیحی: (( شعار آنها این جمله بود . معامالت تجارتی یا جنگهاي آنها بشود

بازرگانان ونیزي، هنگام جنگ میان مسلمانان و . ه مداخله در هیچ یک از کارهاي دولتی داده نمیشدبه روحانیان اجاز

با این عقیدهفروشی روشنفکرانه . مسیحیان، به دسته دشمن اسلحه و برده و گاهی اطالعات سري نظامی میفروختند

میشد تا بدون بیم از هیچ گزندي به ونیز تا حدودي سعه صدر نیز همراه بود، به طوري که به مسلمانان اجازه داده 

سفر کنند، و یهودیان به ویژه آنهایی که در جودکا واقع در جزیره سپینالونگا مقیم بودند، بدون هیچ مزاحمتی 

. هاي خود به عبادت پردازند میتوانستند در کنیسه
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د به سختگیریهاي مردي که همه را لکن ما نبای. ونیزیها را سخت تقبیح میکرد)) شهوترانی لجام گسیخته((دانته 

نکته شایان توجه مجازاتهاي شدیدي است که قانون ونیز در حق . مورد طعن و لعن قرار میداد آن قدرها اعتماد کنیم

هاي نامشروع میکردند، یا قوانینی که بارها بیهوده میکوشید تا از فساد و  پدر و مادري که از کودکان خود استفاده

آنچه از مطالعه وضع اجتماعی ونیز استنباط میکنیم این . تخابات جلوگیري به عمل آورد مقرر میداشتارتشا در امر ان

است که یک طبقه اشرافی سنگدل و برازندهاي وجود داشت که پرهیزکارانه به فقر توده مردم رضا داده بود، و توده 

قدمت سابقه کارناوال حتی به . تمردمی که لذات عشق را چون مرهمی بر روي ریش درماندگی خویش میگذاش

، براي نخستین بار، صحبت از نقابها یا ماسکهایی میشود که بر چهره میگذاشتند، 1228میالدي میرسد، در  1094

) که به فرانسه سه شنبه چرب خوانده میشود(، به حکم سناي ونیز، آخرین روز قبل از ایام روزه مسیحیان 1296در 

ها و گرانبهاترین  این قبیل اعیاد، افراد، اعم از زن و مرد، خود را به فاخرترین جامه در. تعطیل عمومی اعالم شد

هایی از پارچه زربفت بر سر  بانوان ثروتمند باشلقها یا نیمتاجهایی مزین به جواهرات یا عمامه. لباسها میآراستند

نقره برق میزد، بر گردن آنها گردنبندهایی هایی از تارهاي  مینهادند، چشمان آنها از پشت روبندهایی از طال یا پیچه

از در و مروارید آویزان بود، بر دستهایشان دستکشهایی بود از جیر یا حریر، صندلها یا کفشهایی از چرم، چوب، یا 

هاي کتان ابریشم یا زربفت  لباسشان از پارچه ;چوب پنبه، مزین به ملیلهدوزیهاي سرخرنگ و طالیی، برپا داشتند

جواهرات قیمتی بود، که به مقتضاي عهد، براي دلربایی و فریبندگی، گردن و گاهی بخشی از سینه آنها را  آراسته به

بانوان ثروتمند معموال کالهگیس بر سر میگذاشتند، صورت خود را به سرخاب و سفید آب . نمودار میساخت

ند تا الغر اندام بمانند، همیشه آزادانه میآراستند، بدن خود را سفت میبستند، و از خوردن خوراك خودداري میورزید

و در مال عام رفت و آمد میکردند، با فریبندگی توام با حجب در مجالس انس و گردشهاي دور از اغیار در روي قایقها 

شرکت میجستند، و با طیب خاطر به تروبادورهایی که نغمات گوناگون موضوع ازلی، یعنی عشق را از پرووانس 

در این دوران، ونیزیها عالقهاي به فرهنگ نداشتند، کتابخانه عمومی خوبی در . ند گوش فرا میدادندسوغات آورده بود

در چنین عهدي که ثروت ونیز مانند نداشت، . دسترس داشتند، لکن ظاهرا چندان استفادهاي از آن نمیکردند

. پابرجایی به منصه ظهور نرسانیدند مردمان آن سرزمین هیچ گونه خدمتی به عالم معرفت نکردند و هیچ گونه ادبیات

در قرن سیزدهم، مدارس چندي موجود بود، و میدانیم که مخارج تحصیل طالب بیبضاعت، چه از خزانه عمومی و 

چه از کیسه فتوت افراد، تامین میشد، لکن حتی تا قرن چهاردهم هنوز پارهاي از قضات ونیزي از نعمت سواد 

صنایع ظریفه هنوز به آن رونق با شکوهی که بعدا پیدا کرد . یت فراوانی داده میشدبه موسیقی اهم. بهرهاي نداشتند

ذوق مردم در حال تکامل بود، و زمینه بتدریج  ;نرسیده بود، اما ثروت هنر بسیاري از اقالیم را به ونیز جلب میکرد

ز آن عهد را همان قدر زیبا و دوست البته ما نباید ونی. گري احیا میشد مساعد، و فنون روم باستان به ویژه در شیشه

میدان . ها چوبی بودند، و معابر پوشیده از خاك خانه. داشتنی تصور کنیم که واگنر یا نیچه در قرن نوزدهم میدیدند

با آجر مفروش کردند، و نخستین باري که ذکري از کبوترهاي این میدان به میان میآید سال  1172سان مارکو را در 

یج بر روي کانالهاي ونیز پلهاي خوش منظري احداث شد، و کشتیهاي ونیزي، قبل از پیدایش بتدر. است 1256

شاید عفونت . به سوي دیگر آن میبردند) کاناله گرانده(بسیاري از این پلها، مسافران را از یک سوي کانال بزرگ 

ي در سیر تکاملی یا قهقرایی خود احتیاج کانالهاي فرعی در آن ایام به مراتب کمتر از این ایام بود، زیرا طبعا هر چیز

ها نمیتوانست بیننده را از تحسین و اعجاب در  اما هر گونه نقص و عیبی در معابر یا رودخانه. به گذشت زمان دارد

برابر جالل شهري که قرنها سرخود را از میان باتالقها و مه و میغ آبگیرها بر میافراشت مانع شود، یا از عمل قومی که 

میان ویرانی و گوشه انزوا قد علم کرده و پهناي دریاها را با ناوهاي خود سیاه ساخته و از نصف جهان خراج ثروت از 

درباره این ناحیه . هاي آلپ شهر و ناحیه مرزي ترویزو قرار داشت بین ونیز و کوه. و زیبایی ستانده بود متحیر نشود
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یا ) والیت عشق(آن قدر زیاد بود که آنجا را مارکا آموروزا فقط خاطرنشان میسازیم که عشق مردمانش به زندگی 

مردم شهر ترویزو در جشنی شرکت جستند  1214میگویند که در . لقب دادند) سرزمین نشاط انگیز (مارکا جویوزا 

ز آن ، مراسم این جشن از آن قرار بود که ابتدا دژي از چوب برپا کردند و ا)قلعه عشق(آموره / موسوم به کاستلو د 

هاي گل، به  زنان زیباروي ترویزو، مسلح به گالب و میوه و دسته. هایی از گل میآویختند قالیها، دیوارکوبها، و حلقه

هاي مشابهی به سوي آن  جوانان سلحشور ونیزي در محاصره زنان و پرتاب حربه. حراست دژ مشغول میشدند

گفته اند که در این مبارزه برد با ونیزیها بود، زیرا در میان . محافظین قلعه با دالوران سرخوش پادوا رقابت میکردند

. هاي طال پنهان میکردند، و به هر حال دژ از پا در میآمد و مدافعان رعناي آن تسلیم میشدند هاي گل سکه دسته

IV  -  از مانتو تا جنووا  

هاي آلپ فرمانروایی میکردند این  هاي میان رود پو و رشته کوه در مغرب ونتو، شهرهاي معروف لومباردي بر جلگه

در جنوب رود پو، یعنی ناحیهاي که امروزه . شهرها عبارت بودند از مانتوا، کرمونا، برشا، برگامو، کومو، میالن، و پاوپا

عاشقان سرزمین ایتالیا از  ;شهرستان امیلیا را تشکیل میدهد، شهرهاي مودنا، ردجو، پارما، و پیاچنتسا قرار داشتند

میان لومباردي و فرانسه، ایالت پیمون مشتمل بود بر وورچلی و . این رشته اسامی پر طنین ملول نمیشدند شنیدن

ثروت این ناحیه . تورینو، و در جنوب این دو، ناحیه لیگوریا پیچی میخورد و به دور خلیج شهر جنووا امتداد مییافت

ها بود، کانالها را پر  داد داشت، وسیله حرکت مااللتجارهعطیهاي بود از رود پو، که از مغرب تا مشرق شبه جزیره امت

توسعه صنعت و تجارت به این شهرها ثروت و افتخاري داد که به اتکاي آن . میکرد، و مزارع را مشروب میساخت

ی حوزه عموما توانستند امپراطور آلمان را، که اسما شهریار آنها بود، نادیده گیرند و خاوندان نیمه فئودال اراضی داخل

قاعدتا در مرکز این شهرهاي ایتالیایی کلیساي جامعی قرار داشت تا، با مراسم پر ابهت . خود را مطیع و منقاد کنند

در نزدیکی کلیساي . مذهبی، زندگی یکنواخت مردم را پر رونق سازد و اخگر امید را در قلوب آنان روشن نگاه دارد

هلیز یا دروازهاي بود که طفل از درون آن به وادي مسیحیت راه جامع یک تعمیدگاه قرار داشت که به منزله د

مییافت و به کسب مسئولیتها و درك امتیازاتی که ویژه خالیق مسیحی بود نایل میشد، و یک برج ناقوس هم براي 

ی مجاور، در میدان عموم. فرا خواندن مومنان به مجلس نماز و دعا، یا احضار آنها براي مشورت، یا دعوت به بسیج بود

کشاورزان و صنعتگران کاالهاي خود را عرضه میداشتند، بازیگران و آکروباتها و خنیاگران مردم را سرگرم میساختند، 

جارچیان فرامین را به صداي بلند به آگاهی مردم شهر میرساندند، در مسابقات ورزشی یا جشنهاي نظامی شرکت 

چند خانه خصوصی یا اجارهاي به شکل دیواري آجري دور تا دور یک تاالر شهرداري، چند باب دکان، و . میجستند

عرض . هاي کج و معوج و باریکی منشعب میشد و به هر سو باال میرفت از این مرکز کوچه. میدان عمومی را میگرفتند

انهاي ها به قدري کم بود که چون یک ارابه یا سواري از آنها میگذشت، رهگذران مجبور بودند در مدخل خ این کوچه

هاي گچکاري  در قرن سیزدهم، با مرور ایام و ازدیاد ثروت، خانه. پناه گیرند یا پشت خود را صاف به دیوار تکیه دهند

شده صاحب سقفهایی از سفال سرخرنگ شد، و به این نحو، براي افرادي که میتوانستند از بوهاي عفن و گل و الي 

دور . ها و میدانهاي مرکزي سنگفرش بودند فقط معدودي از کوچه. چشم بپوشند، طرحهاي بدیع و جالبی پدید آمد

تا دور شهر را دیوار کنگرهدار مستحکمی احاطه کرده بود، زیرا جنگ بکرات اتفاق میافتاد، و اگر شخصی عالقه 

. شدنداشت که در سلک رهبانان درآید، براي اشتغال به هر پیشهاي، ناگریز بود از رموز جنگ اطالع کافی داشته با

لقب داده بودند، شهري بود از ) با شکوه(جنووا، که عاشقانش آن را السوپربا . بزرگترین این شهرها جنووا و میالن بود

نظر کار و خوشگذرانی صاحب موقعی کامال متناسب، شهر، بر روي یک تپه بلند، در برابر دریایی که از هر نظر براي 
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هواي گرم ناحیه ریویرا، که از طرف مشرق تا راپالو و از سمت مغرب تا بازرگانی مساعد بود قرار داشت و از آب و 

شهر جنووا، که قبل از این ایام در دوران امپراطوري روم بندر پرکاري بود، . سانرمو امتداد داشت، برخوردار میشد

. یاستمدارانصاحب جمعیتی شد مرکب از بازرگانان، سازندگان، بانکداران، کشتیسازان، ملوانان، سربازان و س

مهندسان جنووایی آب گوارایی را براي آشامیدن مردم، به کمک کانالی که در خور روم باستان بود، از آلپهاي 

لیگوریایی به شهر رسانیدند و در داخله خلیج سد بزرگی احداث کردند تا، به هنگام طوفان و بروز جنگ، بندر بزرگ 

و اوقات . د ونیزیهاي این عهد، چندان اعتنایی به ادبیات و هنر نداشتندمردم جنووا، مانن. جنووا را مصون نگاه دارد

بانک جنووا تقریبا حکم دولت . هاي جدیدي براي جلب منفعت میکردند خویش را صرف غلبه بر رقیبان و کشف شیوه

در . باشداین موسسه به شرطی به شهرداري جنووا وام میداد که حق تحصیل عوایدي شهرداري را داشته . را داشت

پرتو چنین قدرتی، بانک جنووا مسلط بر دولت بود، و هر دسته اي که زمامدار امور میشد ناگریز بود سرسپردگی خود 

براثر . لکن مردمان جنووا به همان اندازه که به کسب مال عالقه داشتند، شجاع نیز بودند. را نسبت به بانک تعهد کند

و ) 1113-1015(بود که دست ساراسنها از ناحیه باختري مدیترانه کوتاه شدتشریک مساعی ایشان با مردم شهر پیزا 

سپس، هر چند گاه یک بار، مرتبا میان جنووا و پیزا مبارزه در میگرفت، تا آنکه دالوران جنووا قدرت نظامی حریف را 

تا شصت ساله خود را به در این نبرد، پیزا عموم افراد ذکور بیست ). 1284(در نبرد دریایی ملوریا در هم شکستند 

خدمت احضار کرد، و حال آنکه در جنووا عموم افراد ذکور هجده تا هفتاد ساله بسیج شدند، از این نکته به خوبی 

همان طور که میان : ((فراسالیمبنه در این باب چنین نوشت . میتوان به روحیه و غلیان احساسات مردم عهد پی برد

ی وجود دارد، بین مردم پیزا و اهالی جنووا، و ساکنان پیزا و مردمان لوکا نیز حال آحاد بشر و مار تنفر شدید طبیع

در آن مبارزه مهم که در جوار ساحل کرس روي داد، مردان آن قدر تن به تن میجنگیدند که .)) همین منوال است

ضجه و فغانی به آسمان بلند  در جنووا و پیزا، بر اثر مرگ این افراد، چنان((نیمی از جنگجویان به قتل رسیدند، و 

رادمردان لوکا و فلورانس، که .)) شد که از نهادن خشت اول آن شهرها تا زمان ما هرگز کسی نظیرش را نشنیده بود

از خبر این ضایعه بر پیزا مطلع شده بودند، به فکر افتادند که از این موقع مغتنم استفاده کنند و جمعی از لشکریان 

ن شهر بخت برگشته گسیل دارند، لکن پاپ مارتینوس چهارم به ایشان فرمان داد که از ارتکاب خود را به جنگ با آ

در خالل این احوال، مردمان جنووا به سمت مشرق پیش رفتند و رقیب ونیزیها . به چنین عملی خودداري کنند

ن هیچ یک از شهرهاي شدند، و میان این دو جماعت نفرتی پیدا شد که از لحاظ شدت طرف قیاس با خصومت میا

شهسواران مهمان نواز به طرفداري از جنووا، . ، میان آن دو بر سر تصرف عکا جنگ در گرفت1255در . ایتالیایی نبود

همین . و شهسواران پرستشگاه به حمایت ونیز شمشیر میزدند در این مبارزه تنها بیست هزار نفر به هالکت رسیدند

مبارزه . ر سوریه از بین برد و شاید عوامل قاطعی در شکست جنگهاي صلیبی شدستیز بود که اتحاد مسیحیان را د

ادامه یافت، و در آن سال بود که مردان جنووا در محل کیودجا به همان شکست  1379میان جنووا و ونیز تا سال 

در میان شهرهاي . کمر شکنی دچار آمدند که خود یک قرن قبل از این تاریخ بر جنگجویان پیزا وارد ساخته بودند

این شهر، که روزگاري پایتخت امپراطوري روم بود، به سابقه . مختلف لومبارد، میالن از همه ثروتمندتر و مقتدرتر بود

کهن و سنن خویش میبالید، کنسولهاي جمهوري آن خطه از فرامین امپراطوران سر باز میزدند، اسقفانش با پاپها از 

ش از بدعتها یا بدعتگذارانی که غرض آنها از بیخ و بن مخالفت با اساس مسیحیت در مخالفت در میآمدند، و مردمان

در قرن سیزدهم میالن دویست هزار نفر سکنه، سیزده هزار دستگاه خانه مسکونی، و هزار . بود حمایت میکردند

ي نمیداد، میالن در عین حال که خود عالقهمند به آزادي بود، به طیب خاطر به دیگران آزاد. میکده داشت

ها گشت میزدند تا کاروانها را به هر جا که عازم بودند اول مجبور به عبور از شهر میالن کنند،  سربازانش در جاده

میالن دقیقهاي . کومو و لودي را به روز سیاه نشاند و کوشش فراوانی کرد تا پیزا، کرمونا، و پاویا را مطیع خود کند 
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دو تن از  1154در مجلس دیت کنستانس به سال . دوستد حوزه پو حکمفرما شدآرام نگرفت، تا آنکه بر تمامی دا

امپراطور . اهالی شهر لودي به حضور فردریک بارباروسا رسیدند و از وي استدعا کردند که از موطن آنها دفاع کند

ا اهانت رد، و دستخط پیام امپراطور ب. مزبور به میالن اخطار کرد که باید دست از اقدامات خویش علیه لودي بردارد

از آنجا که فردریک مشتاق بود لومباردي را مجبور به اطاعت از فرامین امپراطوري خویش . وي را لگد کوب کردند

پنج سال بعد جماعتی از ساکنان شهر ). 1162(کند، از این موقعیت براي درهم شکستن قدرت میالن استفاده کرد 

ق هواخواهان میالن شهر را از نو تعمیر کردند، و کلیه اهالی لومباردي از این که جان سالم به در برده بودند به اتفا

فردریک . رستاخیز شاد شدند و آن را مظهري از اراده ایتالیا براي در هم شکستن یوغ یک پادشاه آلمانی دانستند

ل، را براي پسرش ناچار سر تسلیم فرود آورد، لکن قبل از مرگ خویش، کنستانس، دختر روژه دوم پادشاه سیسی

در زمان سلطنت فرزند همین هانري بود که شهرهاي لومباردي خود را با مردي به . هانري ششم خواستگاري کرد

. مراتب سفاکتر از فردریک رو به رو دیدند و متحد در برابر وي قیام کردند

V  -  1250-1194: فردریک دوم   

  مجاهد صلیبی تکفیر شده  -  1

د که به ازدواج هانري درآمد و چهل و دو سال از عمرش میگذشت که صاحب یگانه فرزند کنستانس سی ساله بو

از آنجا که میترسید مبادا درباره حاملگی وي و تولد طفل مشروعش شک و تردید در دلهاي مردم راه . خویش شد

ن پسري زایید که مقدر بود خیمهاي افراشت و در آنجا جلو انظار همگا) در نزدیکی آنکونا(یابد، در میان بازار یزي 

در عروق این پسر خون سالطین نورمان ایتالیا با خون امپراطوران . جالبترین شخصیت اوج قرون وسطایی اروپا شود

). 1198(وي چهار ساله بود که در پالرمو تاج سلطنت سیسیل را بر سرش نهادند . هوهنشتاوفن آلمان درهم آمیخت

در وصیتنامه کنستانس از . فوت کرده بود، و مادرش نیز یک سال بعد در گذشتپدرش یک سال پیش از این تاریخ 

پاپ اینوکنتیوس سوم تقاضا شده بود که قیمومت و تربیت فرزند او را بر عهده گیرد و مملکت را حراست کند، در 

را سرور  مقابل، مقرري هنگفتی به پاپ تعلق میگرفت، نایبالسطنه میشد، و پادشاه سیسیل دوباره شخص پاپ

اینوکنتیوس با میل پیشنهاد مزبور را پذیرفت و از موقعیت خود استفاده کرد و به آن . سروران خویش میشناخت

اتحادي که پدر فردریک بتازگی میان سیسیل و آلمان پدید آورده بود پایان بخشید، پاپها حقا از هر امپراطوریی که 

ع دستگاه پاپی را محصور کند و بر آن حاکم شود وحشت داشتند، از همه سو بر ایاالت پاپی محاط باشد و در واق

اینوکنتیوس وسایل تعلیم و تربیت فردریک جوان را فراهم آورد، لکن از اوتو چهارم براي نیل به مقام امپراطوري 

ري که فردریک محروم از توجه و عنایات پاپ و گاهی در عین مسکنت روزگار میگذرانید، به طو. آلمان طرفداري کرد

فردریک میتوانست . گاهی سکنه مهربان پالرمو براي آن شهریار بی سرپرست و تهیدست خوراکی فراهم میکردند

آزادانه در معابر و بازارهاي آن پایتخت که مسکن مردمانی با زبانهاي مختلف بود رفت و آمد کند و با طیب خاطر با 

ولی ندید، اما ذهن حریصش هر چه را به چشم میدید یا وي هیچ گونه تعلیمات اص. هر کسی محشور و مانوس شود

در آن ایام و تحت . به گوش میشنید فرا میگرفت، بعدها عالمیان از وسعت و جزئیات معلوماتش به حیرت افتادند

 وي با اقوام،. چنان شرایطی بود که زبان عربی و یونانی را فراگرفت و با پارهاي از آرا و آداب و سنن یهود آشنا شد

البسه، عادات، و کیشهاي مختلفی خو گرفت و هرگز تساهلی را که در دوران کودکی طبیعت ثانویش شده بود از کف 

در سواري و شمشیر بازي مهارتی بسزا حاصل کرد و دلباخته . فردریک شروع به مطالعه تاریخهاي چندي کرد. نداد

و گیسوانی دراز و )) زیبا و با وقار((سیمایی وي جثهاي کوتاه، لکن نیرومند داشت و صاحب . اسب و شکار شد
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آدمی بود بافراست، مطمئن، و مغرور، در دوازدهسالگی شخصی را که اینوکنتیوس از جانب . سرخرنگ و پرشکن بود

در . خویش به مقام نیابت سلطنت تعیین کرده بود از کار برکنار کرد و خود زمام امور حکومت را به دست گرفت

در پانزدهسالگی با کنستانس شاهزاده خانم آراگون ازدواج کرد، و به قصد باز . سن بلوغ رسیدچهاردهسالگی به 

در این . بخت با وي یار، لکن مستلزم گذشتی از جانب او بود. گرفتن تاج امپراطوري خویش کمر همت به میان بست

. ت پاپی گذاشته بود نقض کرده بودموقع اوتو چهارم قراري را که با پاپ بر سر احترام حق حاکمیت پاپ در ایاال

اینوکنتیوس وي را تکفیر کرد و به خاوند و اسقفهاي امپراطوري آلمان فرمان داد تا فردریک را به مقام امپراطوري 

اگر چه به سن و سال جوان است، به همان اندازه عقال فرتوت : ((بردارند، و خطاب به آنها درباره فردریک نوشت

یوس، که این طور ناگهانی عطف توجه به فردریک کرده بود، از قصد اصلی خویش که حراست اما اینوکنت.)) است

از وي ) 1212به سال (پاپ در برابر حمایتی که از شخص فردریک کرده بود . دستگاه پاپی بود منصرف نشده بود

خود را حفظ کند، حرمت  انتظار تعهدي داشت مشعر بر آنکه سیسیل کماکان خراجگزار پاپها بماند، همچنان تعهدات

ایاالت پاپی را نگاه دارد، سلطنت سیسیلهاي دو گانه یا به عبارت دیگر جزیره سیسیل و ایتالیاي جنوبی نورمان را به 

طور دایم از امپراطوري آلمان منفک و مجزا سازد، به عنوان امپراطور در آلمان سکونت گزیند، و سلطنت سیسیل را 

به عالوه، فردریک متعهد . ر نظر نایبالسلطنهاي که از جانب پاپ تعیین شود واگذاردبه طفل صغیرش هانري و زی

میشد که در حوزه فرمانروایی خویش کلیه اختیارات روحانیان را محفوظ دارد، بدعتگذاران را تنبیه کند، و به عنوان 

ه مخارج سفر فردریک و پس از آنک. یک نفر از مجاهدان صلیبی به قصد جنگ با مسلمانان عازم فلسطین شود

لکن . مالزمانش از خزانه پاپ تامین شد، امپراطور جوان به خاك آلمان که هنوز در دست سپاهیان اوتو بود پا نهاد

اوتو در محل بووین از فیلیپ اوگوست، پادشاه فرانسه، شکست خورد، مقاومتش درهم شکسته شد، و فردریک طی 

در آنجا وي طی مراسمی بار دیگر سوگند خورد که یکی از . ر سر نهادتاج ب) 1215(تشریفات باشکوهی در آخن 

مبارزان صلیبی شود، و در اوج غلیان احساسات جوانی و شور پیروزي بسیاري از امراي مملکت را نیز به قبول تعهدي 

شت اورشلیم چند صباحی در نظر آلمانها وي داوودي بود فرستاده از جانب خداوند که ماموریت دا. همانند واداشت

. داوود را از چنگ جانشینان صالحالدین برهاند

هانري برادر اوتو لشکري آراست تا مگر فردریک را از مقامش برکنار کند، . اما سفرش به اورشلیم بارها به تاخیر افتاد

انري غالب فردریک بر ه. و پاپ جدید هونوریوس سوم موافقت کرد که امپراطور جوان باید از اریکه خویش دفاع کند

ظاهرا در این تاریخ وي اشتیاق فراوان داشت که به . آمد، اما در خالل این مجادله گرفتار سیاست امپراطوري شد

وطن اصلیش ایتالیا باز گردد، گرمی خون جنوب در عروقش جوش میزد و آلمان وي را رنجیده خاطر میساخت، به 

وي اختیارات فئودالی زیادي . سال را در آن کشور گذرانید طوري که از دوره عمر پنجاه و شش ساله خود فقط هشت

به اعیان مملکت تفویض کرد، به چندین شهر منشور خود مختاري بخشید و امور حکومت آلمان را در اختیار 

با وجودي که فردریک . انگلبرت، اسقف اعظم کولونی، و هرمان فون زالتسا، صدر بزرگ شهسواران توتونی، گذاشت

امور حکومت آلمان غفلت میورزید، در اثناي زمامداري سی و پنج ساله وي، آن کشور از صلح و رفاه بظاهر در 

خاوندها و اسقفها به قدري از مقارقت امپراطور غایب خویش راضی بودند که براي خشنودیش پسر . برخوردار بود

ر اعالم کردند و تاج بر سرش نهادند یا به عبارت دیگر جانشین امپراطو)) سلطان رومیان((هفتساله وي هانري را 

در عین حال، فردریک، که فرزند خود هانري را در آلمان به جا گذاشته بود، خود را نایب السلطنه پسر در ). 1120(

هاي اینوکنتیوس بود، لکن اینوکنتیوس نمیتوانست سر از گور به درآورد  این عمل به منزله قلب نقشه. سیسیل نمود

ونوریوس تسلیم شد، و حتی در طی مراسمی با دست خود در رم تاج امپراطوري بر سر وي نهاد، ه. و اعتراض کند
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اما اعیان ایتالیاي جنوبی و . زیرا مشتاق بود که فردریک هر چه زودتر عازم شود و به کمک صلیبیون در مصر بشتابد

ه به عزم چنین سفر دور و درازي فردریک مدعی شد که وي قبل از آنک. ساراسنهاي سیسیل علم شورش برافراشتند

. در خالل این احوال، همسرش فوت کرد. حرکت کند، ابتدا باید نظم را در قلمرو ایتالیایی خویش مستقر سازد

، هونوریوس به امید آنکه فردریک را هر چه زودتر به انجام تعهدش ملزم سازد وي را تشویق به ازدواج با )1222(

و عنوان سلطان اورشلیم ) 1225(فردریک به چنین امري رضا داد . رفته اورشلیم کرد ایزابال، وارث سلطنت از دست

اختالفاتی که میان وي و شهرهاي . را بر دیگر عناوین خویش، یعنی سلطان سیسیل و امپراطوري مقدس روم، افزود

گرگوریوس نهم، که مرد  ، هونوریوس درگذشت و1227در . لومبارد بروز کرد بار دیگر حرکت وي را به تاخیر انداخت

اکنون فردریک واقعا درصدد حرکت برآمد، براي این منظور ناوگان عظیمی با . سختگیري بود، به مقام پاپی ارتقا یافت

هزاران . چهل هزار نفر مبارز صلیبی در محل بریندیزي گرد آورد، که ناگهان طاعون موحشی در میان لشکریان افتاد

خود امپراطور و مهمترین سردارش لویی . ران تن دیگر فرار را بر قرار ترجیح دادندنفر به هالکت رسیدند و هزا

لویی درگذشت، و حال مزاجی . با اینهمه فردریک به کشتیها فرمان حرکت داد. تورینگنی به عارضه مزبور مبتال شدند

وصیه کردند که به ایتالیا باز اطباي وي و روحانیان عالیرتبهاي که همراهش بودند به فردریک ت. فردریک وخیمتر شد

در این هنگام پاپ گرگوریوس، که . فردریک طبق تجویز آنها مراجعت کرد و براي شفا عازم پوتسوئولی شد. گردد

کاسه صبرش لبریز شده بود، حاضر به شنیدن توضیحات نمایندگان فردریک نشد و حکم تکفیر امپراطور را به 

فردریک، که هنوز تکفیر شده درگاه پاپ بود، به قصد فلسطین حرکت هفت ماه بعد، . جهانیان اعالم داشت

وقتی خبر رسیدنش به سوریه به گوش پاپ رسید، گرگوریوس اتباع وي و فرزندش هانري را از قید ). 1228(کرد

مقام  سوگندهایی که براي وفاداري نسبت به او یاد کرده بودند رهانید و شروع به مذاکراتی به منظور عزل فردریک از

. امپراطوري کرد

. نایبالسلطنه فردریک در ایتالیا، که این اقدامات را به منزله اعالن جنگ تلقی میکرد، بر ایاالت پاپی هجوم برد

گرگوریوس در مقام تالفی برآمد و لشکري را به قصد هجوم بر سیسیل روانه داشت، رهبانان شایعه مرگ فردریک را 

. ي نگذشت که قسمت عظیمی از خاك سیسیل و ایتالیاي جنوبی ضمیمه قلمرو پاپی شدبر سر زبانها انداختند، و دیر

ضمنا دو تن از رهبانان فرقه فرانسیسیان، به نمایندگی از جانب پاپ، متوجه عکا شدند و اندکی بعد از ورود فردریک 

فردریک را اطاعت کند از  به آن شهر رسیدند و به کلیه سپاهیان و مبارزان صلیبی ابالغ کردند که هر کس اوامر

سردار ساراسنها، کامل، چون از دیدن یک پادشاه مسیحی که آشنا به زبان عربی و . جانب پاپ تکفیر خواهد شد

عالقهمند به ادبیات و علوم و فلسفه اسالمی باشد بیاندازه متحیر شده بود، با شرایط مساعدي به فردریک پیشنهاد 

از آنجا که هیچ . ن قطرهاي خون به عنوان سرداري فاتح قدم به خاح اورشلیم نهادصلح داد، و امپراطوري بدون ریخت

کشیشی حاضر نبود تاج سلطنت اورشلیم را بر سر وي نهد، خود فردریک در کلیساي قیامت به دست خویش تاج بر 

کلیه مراسم مذهبی اسقف قیصریه، که حضور فردریک را مایه لوث اماکن متبرکه و شهر اورشلیم میدانست، . سر نهاد

برخی از شهسواران پرستشگاه چون مطلع شدند که فردریک خیال زیارت از . را در آن شهر و شهر عکا ممنوع کرد

محلی را در اردن دارد که به قول مشهور در آنجا عیسی غسل تعمید دیده بود، پنهانی به کامل پیام دادند که چنین 

امپراطور، که . سردار مسلمان نامه مزبور را پیش فردریک فرستاد. م استفرصتی براي دستگیر ساختن امپراطور مغتن

از حکم تحریم مراسم مذهبی در اورشلیم ناراحت بود، به خاطر رفاه مومنان، روز سوم از آن شهر خارج و عازم عکا 

ه بر سر و در آنجا هنگامی که به سوي کشتی خود روان بود، مردم مسیحی شهر از همه طرف کثافات و مزبل. شد

  . روي وي ریختند
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هنگام ورود به بریندیزي، فردریک بی هیچ تدارکی به آراستن لشکر پرداخت و، به عزم تسخیر دوباره شهرهایی که 

. هاي خود را به روي امپراطور گشودند سپاهیان پاپ گریختند، و شهرها دروازه. تسلیم پاپ شده بودند، حرکت کرد

فردریک در سرحد ایاالت پاپی . به محاصره درآمد، تسخیر و بدل به تلی از خاکستر شدفقط سورا تن به تسلیم نداد، 

 ;)1230(پاپ پذیرفت، و پیمان سان ژرمانو به امضا رسید . درنگ کرد و نامهاي نزد پاپ فرستاد و تقاضاي صلح کرد

  . حکم تکفیر لغو، و چند صباحی باز صلح برقرار شد

  اعجاز عالم -  2

د را به اداره امور مملکتی معطوف کرد، از دربار خویش که در فودجا در ناحیه آپولیا قرار داشت، با فردریک توجه خو

قانونی به ((از آلمان دیدن کرد و با تصویب  1231وي در سال . مشکالت کشوري بیاندازه وسیع پنجه در پنجه افکند

فردریک . دها منظور داشته بود تسجیل کرداختیارات و امتیازاتی را که خودش و پسرش در حق خاون)) نفع امرا

حاضر بود آلمان را به شیوه فئودالیسم واگذارد، به شرط آنکه مخل آسایش و مزاحم وي نشوند تا بتواند آراي خود را 

شاید وي متوجه این نکته شده بود که نبرد بووین سیادت آلمان را در اروپا به پایان . در مورد ایتالیا عملی کند

تاوان غفلت فردریک از آلمان شورش و خودکشی پسرش . بود و قرن سیزدهم تعلق به فرانسه و ایتالیا داشترسانیده 

از میان احساسات آتشین مردمان سیسیل که به چندین زبان مختلف تکلم میکردند، دست فرمانرواي مستبدي . بود

پرشکوه سلطنت روژه دوم میانداخت،  چون فردریک نظم و رفاهی پی افکند که همه را بی اختیار به یاد دوران

ساراسنهاي سرکش کوهنشین را دستگیر کردند و به ایتالیا بردند و آنها را به عنوان سربازان مزدور تربیت کردند، و 

با این مقدمه، به سهولت میتوان پی برد که . همین قبیل افراد بودند که موثقترین افراد سپاه فردریک را تشکیل دادند

چه حد از دیدن مبارزان مسلمان به سرداري یک امپراطور مسیحی در مبارزه با لشکریان پاپ خشمناك پاپها تا 

قانونا پایتخت سیسیلهاي دو گانه، که آن را به اختصار رنیو میخواندند، همان شهر پالرمو بود، اما پایتخت . میشدند

. واقعی را شهر فودجا به حساب میآوردند

وي از این نکته در شگفت بود که جایی که . راتب شدیدتر از اکثر ایتالیاییان دوست میداشتفردریک ایتالیا را به م

فردریک قلمرو جنوبی خویش . ایتالیا وجود داشت به چه سبب فلسطین در نظر یهوه این سان قدر و منزلت یافته بود

، وي در شهر 1223در . میدانست)) نمامنی در میان طوفانها، و بهشتی در وسط صحرایی از خار مغیال((را نوردیده، 

. فودجا شروع به ساختن دژ و کاخ عظیم پیچ در پیچی کرد که امروزه از آن بنا فقط دروازهاي به جا مانده است

فردریک . دیري نگذشت که در حول و حوش کاخ وي، کاخهاي متعددي براي سکونت درباریان و مالزمانش برپا شد

در چنین محیطی این . ش دعوت کرد تا در دربارش به سمت غالم بچه خدمت کننداز اشراف ایتالیایی قلمرو خوی

در راس . گونه افراد بتدریج، بعد از طی مدارج مختلف و انجام وظایف متعدد، به مقامات عالی حکومتی ارتقا مییافتند

فردریک وي را صدراعظم . دتمامی آنها پیترو دال وینیه قرار داشت که از مدرسه حقوق بولونیا فارغالتحصیل شده بو

در فودجا، درست به همان نحو که هفتاد سال بعد در . خویش کرد و همچون برادر یا فرزندي عزیزش میداشت

در اینجا، یعنی نزدیکترین کشور به مقر . پاریس اتفاق افتاد، حقوقدانان در اداره امور مملکتی جانشین روحانیان شدند

شخصی چون فردریک که در عصري پر هرج و مرج . ین به درجه کمال رسیده بودپاپ رم، تفکیک امور حکومت از د

پرورش یافته و از خوان آراي مشرق زمین برخوردار شده بود هرگز به خاطرش خطور نمیکرد که هیچ قوهاي جز 

کومت به ظاهر، وي با خلوص نیت اعتقاد داشت که بدون وجود یک ح. حکومت سلطنتی بتواند کشوري را اداره کند

وي . مقتدر مرکزي، افراد تباه خواهند شد، یا خود را بر اثر جهل یا جنگ یا ارتکاب جرایم بارها بینوا خواهند کرد
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مانند بارباروسا به نظام اجتماعی بیشتر اهمیت میداد تا به آزادي مردم، و معتقد بود پادشاهی که با کفایت تمام 

در حکومت خود تا . اري از جمیع تجمالت در دسترس خود را داردآرامش را در قلمرو خویش حفظ کند حق برخورد

حدودي براي مردم حق اظهار نظر قایل بود، به این معنی که در پنج نقطه از سیسیلهاي دو گانه، سالی دوبار، 

در این قبیل مجالس نه فقط اعیان و . مجالسی تشکیل میداد تا به مشکالت، شکایات، و جرایم محلی رسیدگی شود

سقفان محل عضویت داشتند، بلکه به امر وي هر شهر مهمی چهار نماینده و بقیه شهرها هر کدام دو نماینده به آنها ا

  . گسیل میداشتند

وي از این قاعده کلی و اصل اساسی حقوق مدنی . از این گذشته، در سایر مسائل، فردریک پادشاهی بود خودکامه

فردریک در ملفی، . اري قانونگذاري را به شخص امپراطور تفویض کرده اندروم پیروي میکرد که عموم رعایا حق انحص

موسوم به لیبر ) 1231(بیشتر در پرتو مهارتی که پیترو دال وینیه در امور حقوقی داشت، به نشر قوانینی اقدام کرد

لوبی علمی تدوین آوگوستالیس که از دوران امپراطوري یوستینیانوس به این طرف اولین اصول حقوقی بود که به اس

از یک لحاظ میتوان آن را قانوننامهاي . میشد، و کاملترین مجموعه قانونشناسی در تاریخ حقوق به شمار میرود

کلیه امتیازات طبقاتی فئودالیسم را میپذیرفت و حقوق کهنسالی را که شخص خاوند در مورد سرف : ارتجاعی دانست

ننامهاي بود مترقی، چنانکه اشراف را از اختیارات وضع قوانین، رسیدگی داشت حفظ میکرد، اما از بسیاري جهات قانو

به امور حقوقی، و ضرب سکه محروم، و این امور را در دست حکومت متمرکز میساخت، دادرسی از طریق دوئل و 

ن اوردالی را منسوخ میکرد، براي رسیدگی به جرایمی که تا این تاریخ، به شرط نداشتن مدعیان خصوصی، بدو

مجازات میماند دادستان معین کرد، تاخیر و کوتاهی در دادرسی را ناپسند شمرد، به قضات توصیه کرد که از اطاله 

و مقرر داشت که محاکم کشوري باید همه روزه جز روزهاي تعطیل . کالم وکالي اصحاب دعوي جلوگیري کنند

ریک با دقت تمام به تنظیم اقتصاد مملکت خویش مثل اکثر فرمانروایان قرون وسطی، فرد. عمومی به کار بپردازند

حکومت تولید نمک، آهن، فوالد، شاهدانه، . تعیین شد)) نرخ عادله(( براي خدمات و کاالهاي مختلف یک . پرداخت

. هاي حریر را در حوزه انحصار خود آورد قیر، قماشهاي رنگ شده و پارچه

ها و  رید مسلمان و سرپرستی خواجگان اداره کرد، کشتارگاههاي پارچهبافی خود را به کمک زنان زر خ کارخانه

مزارع نمونه به وجود آورد، کاشت پنبه و نیشکر را تشویق کرد، شر  ;هاي عمومی را مالک بود و اداره میکرد گرمابه

ن آب به مردم ها براي رسانید ها و پلها و حفر چاه ها و کشتزارها دفع کرد، و به احداث جاده جانوران موذي را از بیشه

بازرگانی خارجی اکثر به دست حکومت انجام میگرفت و کاالهاي تجاري را ناوهایی حمل میکردند . همت گماشت

عوارض و باجهاي وسایط نقلیه داخلی به حداقل . متعلق به دولت که کارکنان یکی از آنها بالغ بر سیصد میشدند

واردات تعلق میگرفت بزرگترین منبع درآمد حکومت را  هاي گمرکیی که بر صادرات و تخفیف یافت، اما تعرفه

از آنجا که حکومت فردریک مثل تمام حکومتهاي عالم همواره مصارفی براي درآمدهاي خویش . تشکیل میداد

در واقع پیدایش پول رایج بر اساس اصولی صحیح و موازین . داشت، مالیاتهاي متعدد دیگري نیز از مردم گرفته میشد

  . ن را باید از افتخارات دوران زمامداري فردریک به حساب آورداخالقی متق

فردریک به منظور آنکه چنین کشور یکپارچه عظیمی را بدون اتکا به مسیحیتی که طبیعتا با وي سر دشمنی داشت 

با ابهت و مقدس سازد، سعی کرد تا تمام آن حرمت و شکوهی را که حریم امن یک امپراطور رومی در نظر مردم 

اشت در وجود خویشتن جمع کند، بر روي مسکوکات بسیار ظریف وي هیچ کلمهاي یا نشانهاي دیده نمیشد که د

/  Augحکایت از کیش مسیحیت کند، بلکه یک روي آنها، به سنت روم باستانی، دور تا دور، کلمات اختصاري 
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Cesar/ ROM / IMP )عقاب رومی و دور تا دور آن نام  و در روي دیگر، تصویر))) آوگوستوس/قیصر/روم/امپراطور

قوانین وي گردآوردهاي است از  ;فردریک نقش شده بود، به مردم میآموختند که امپراطور از لحاظی پسر خداست

یعنی تقریبا به عنوان شخص سوم از اقانیم سه گانه ) دادخواه(عدالت ربانی، و همیشه شخص وي را با کلمه یوستیتیا 

نجا که فردریک مشتاق بود که در صفحات تاریخ و گالریهاي هنري در کنار امپراطوران روم از آ. جدید یاد میکردند

باستان قرار گیرد، مجسمهسازان را مامور کرد تا تندیسهایی چند از وي با سنگ بتراشند، بر باالي پلی در محل 

به صورت برجسته نقش کردند، لکن  ولتورنو، و بر بدنه دروازهاي در کاپوا، تصویر وي و مالزمانش را، به سبک قدیم،

این جهدي که در دوران قبل از رنسانس براي احیاي . از این آثار هیچ چیز به جا نمانده است جز سر زنی بسیار زیبا

با وجودي که فردریک عالوه بر . هنر کالسیک مبذول شد نتیجهاي نداد و در زیر سیل سبک گوتیک از میان رفت

هی یافته بود و مدام براي ترقی مملکتش تالش میکرد، این امکان برایش بود که از تمام مقام پادشاهی وضع شبه اال

خیل عظیمی از بندگان، که بسیاري از آنها ساراسنها بودند، . شئون زندگی در دربار خویش در فودجا بهرهمند شود

ون دومین زنش درگذشت، چ 1235در . به رفع نیازمندیهاي امپراطور و تمشیت دستگاه اداري وي میپرداختند

زن جدیدش ایزابال، شهزاده خانم انگلیسی، از درك آرا یا اصول اخالقی شوهر عاجز بود، به همین . مجددا ازدواج کرد

هایش میگذرانید و از این موانستها صاحب فرزند  سبب از انظار غایب شد، در حالی که فردریک اوقات را با معشوقه

. متهم به داشتن حرمسرایی کردند، و گرگوریوس نهم تهمت لواط بر وي بست دشمنانش وي را. نامشروعی شد

فردریک در مقام مدافعه توضیح داد که کلیه بانوان و نوجوانان سیاه و سفید را به علت مهارتشان در آوازهخوانی، 

. ستخدام کرده استرقص، عملیات آکروباسی، یا سایر تفریحاتی که بر وفق سنت در دربارهاي پادشاهان مرسوم بود ا

عالوه بر این، وي محلی را اختصاص به نگاهداري حیوانات درنده داده بود، و گاهی هنگام سفر، جماعتی از بردگان 

ساراسن، در حالی که تعدادي پلنگ، سیاه گوش، شیر، یوزپلنگ، بوزینه، و خرس را به زنجیر بسته بودند، در عقب 

براي  ;فرطی به شکار و قوشبازي داشت و پرندگان عجیب را گرد میآوردفردریک عشق م. امپراطور حرکت میکردند

بعد از شکار عالقه و اشتیاق مفرطی به . پسرش مانفرد رسالهاي جالب و علمی در بیان شکار با باز تصنیف کرد

ن در خلوت کردن با اشخاص همفکر و مطلع را بر دست و پنجه نرم کردن دلیرا. گفتگوهاي فاضالنه و دلچسب داشت

در شوخطبعی و حاضر جوابی شهرتی بسزا . خود وي فاضلترین سخندان عهد خویش بود. میدان مرجح میشمرد

وي به نه زبان مختلف صحبت میکرد و به هفت  .بوداین فردریک احتیاجی به ولتر نداشت، خودش ولتر خود . داشت

با ملک کامل، که بعد از پسران خویش وي را عزیزترین دوست خود میشمرد، به عربی مکاتبه . نها چیز مینوشتتا از آ

و هر موقع به  ;هاي خویش را به زبان یونانی مینوشت به داماد خویش، یوحنا واتاتسز امپراطور یونانی، نامه ;میکرد

به ویژه  -دستیاران وي . له ابالغ منویات خود قرار میدادپادشاهان و امراي غرب نامه میفرستاد، زبان التین را وسی

این جماعت . در اسلوب پسندیده منشآت التینی خود زبان کالسیک روم را سرمشق خود ساختند -پیترو دال وینیه 

روحیه دوران باستان روم را درك کردند، و با آن کوس برابري زدند، و تقریبا بر اومانیستهاي عهد رنسانس پیشی 

غزلیات و اشعار بزمی پرووانس . خود فردریک شاعري بود که اشعار ایتالیاییش مورد تمجید دانته قرار گرفت. رفتندگ

هاي جوانان اشرافیی که در آنجا به خدمت مشغول بودند ضبط  و جهان اسالمی به دربار وي راه پیدا کرد و در سینه

ت داشت که پس از اشتغال روزانه به امور حکومت یا شکار یا امپراطور، مانند یکی از خلفاي مقتدر بغداد، دوس. شد

جنگ، بساط بزم بگسترد، زنان زیباروي بر گردش حلقه زنند، و شعرا در مدح جالل او و لطف آن مهرویان به 

. غزلسرایی مشغول شوند
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ورد بیش از هر رشته در این م. فردریک هر چه بیشتر پا به سن میگذاشت رغبت زیادي به علوم و فلسفه نشان میداد

خودش شخصا بسیاري از شاهکارهاي زبان عربی را خواند، . و فنی میراث اسالمی سیسیل وسیله انگیزش وي شد

فیلسوفان و دانشمندان مسلمان و یهودي را به دربار خویش آورد، و محققان را اجیر کرد تا متون کالسیک علمی 

عالقه وي به علوم ریاضی چندان زیاد بود که پادشاه مصر را وادار . ندیونانی و اسالمی را به زبان التینی ترجمه کن

خودش با لئوناردو فیبوناتچی، بزرگترین . کرد تا یک نفر ریاضیدان معروف اسالمی، الحنیفی، را به دربار وي اعزام کند

ت بود و در فردریک مثل مردمان عهد خویش پابند پارهاي خرافا. ریاضیدان مسیحی عصر، دوستی صمیمی بود

وي عالم همه فن حریف معاصر، مایکل سکات، را به . مباحثی مثل علم احکام نجوم و کیمیاگري غور و کاوش میکرد

هر حیلتی بود به دربار خود آورد و نزد وي به مطالعه و تحقیق در علوم مکنونه، شیمی، فن استخراج فلزات، و فلسفه 

تنها مسائل و معضالت مربوط به علوم و فلسفه را براي فضالي دربار نه . حس کنجکاوي وي عالمگیر شد. مشغول شد

خویش میفرستاد، بلکه در حل این قبیل دشواریها از دانشمندان کشورهاي دوردستی چون مصر، عربستان، سوریه، و 

  . عراق عرب نیز مدد میخواست

و تجربیاتی درباره پرورش  ;ده بودبه امر وي، باغ وحشی نه براي سرگرمی بلکه به خاطر تحقیقات علمی دایر ش

قوانینی که درباره شکار و تحریم شکار در فصول معینی . پرندگان خانگی، کبوتر، اسب، شتر، و سگ صورت میگرفت

 -وضع کرد مبتنی بر آمار و اطالعات دقیقی بود که در باب فصول جفتگیري و زاد و ولد جانوران به دست آمده بود 

از . ناحیه آپولیا، به عنوان قدردانی از عمل فردریک، نامه محبتآمیزي به حضورش فرستادندمشهور است که حیوانات 

وي با تشریح . جمله قوانین موضوعه وي نظامات روشنفکرانهاي بود درباره پزشکی، اعمال جراحی و فروش داروها

حیطه و عمق تبحر . یر بودندپزشکان مسلمان از احاطه و اطالع جامعه وي بر کالبدشناسی متح ;اجساد موافق بود

فردریک از آنها استدعا کرد تا . وي در فلسفه از تقاضایی که نزد پارهاي از علماي اسالمی فرستاد کامال هویداست

پارهاي از اختالفاتی را که میان نظرات ارسطو و اسکندر افرودیسی در باب ابدیت جهان وجود داشت حل و رفع 

براستی اعتقاد دارم که اگر ! اي امپراطور نیکبخت: ((کل سکات خطاب به وي گفتبه همین سبب بود که مای. کنند

فردریک از بیم آنکه )). قرار میبود کسی را به علت دانش وي از مرگ معاف سازند، تو درخور چنین پاداشی بودي

دانشگاه ناپل را  1224ل مبادامعلومات فضالیی که در دربار خویش گرد آورده بود با درگذشت آنها از بین برود، به سا

و آن نمونه بینظیري از یک دانشگاه قرون وسطایی بود که بدون اجازه مقامات روحانی قدم به عرصه  -تاسیس کرد 

وي فضالیی را که در کلیه هنرها و علوم تبحر داشتند به جرگه اساتید آن دانشگاه دعوت کرد و براي . وجود مینهاد

و براي آنکه دانشجویان واجد شرایط اما تهیدست بتوانند از مزایاي چنین  ;شتآنها مستمریهاي گزافی مقرر دا

فردریک جوانان کشور خود را از مسافرت به ممالک . دانشگاهی برخوردار باشند، کمک هزینهاي براي آنها معین کرد

رکز تعلیمات حقوقی تالی امیدوار بود که بزودي ناپل به عنوان یک م. خارجی براي فراگرفتن تعلیمات عالیه باز داشت

آیا فردریک شخص ملحدي بود وي در ایام کودکی . بولونیا شود و بتواند افراد را براي اداره امور جمهوري تربیت کند

ظاهرا . فردي بود دیندار، و شاید تا موقعی که عزم جنگ صلیبی کرد هنوز به مبانی و اصول دین مسیح اعتقاد داشت

وي شیفته دانش اسالمی شد و . متفکران جهان اسالمی به این اعتقاد پایان بخشید حشر و نشر وي با بزرگان و

در مجلس دیت امراي آلمانی در فریولی . فلسفه و علوم اسالمی را به مراتب بر دانش و آراي جهان مسیحی برتر دید

شم اسقفان و شهزادگان، وي یک هیئت نمایندگی مسلمانان را با آغوش باز به حضور پذیرفت و بعدا، جلو چ) 1232(

. در مجلس ضیافتی که این ساراسنها به مناسبت حلول یکی از اعیاد اسالمی تشکیل داده بودند شرکت جست

را بیشتر از [ ص]دشمنان وي میگفتند که امپراطور احکام محمد: ((مثیوپریس، وقایعنگار این عهد، چنین مینویسد
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شایعهاي .)) و دوستی وي نسبت به مسلمانان زیادتر از مسیحیان بود ...قوانین عیسی مسیح میپسندید و قبول داشت

سه تن شعبدهباز چنان با :((که از ناحیه گرگوریوس نهم ناشی شده بود این گفته را به فردریک نسبت میداد که

[ ص]و آن سه موسی، عیسی، و محمد. تردستی معاصران خود را اغفال کردند که سلطه بر جهان از آن ایشان گردید

فردریک این شایعه را تکذیب کرد، لکن همین . در تمام اروپا این سخن کفرآمیز بر سر زبان خاص و عام بود.)) بودند

بی شک وي آدمی بود وارسته از . شایعه نظر عمومی را در طی آخرین بحران دوره زندگیش بر علیه وي مجهز کرد

سائلی مانند آفرینش جهان طبق روایات مذهبی، خلود فردي، قیود دین، و درباره اصول عقاید دین مسیح، از جمله م

چگونه یک : ((در مقام رد شیوه دادرسی از طریق اوردالی، فردریک میپرسید. و آبستن شدن مریم باکره، تردید داشت

انسان میتواند باور کند که حرارت طبیعی آهن تفته بدون وجود علتی کافی سرد شود، یا آنکه، به سبب وجدانی 

در طول دوران زمامداریش فقط به احداث یک کلیسا )) که در آن فرو کردهاند نپذیرد((یحس، عنصر آب متهمی را ب

کاتولیکهاي یونانی، . وي در قلمرو خویش به پیروان ادیان و مذاهب مختلف تا حدي آزادي میداد. مبادرت ورزید

روي از تعالیم کیش خود مشغول باشند، لکن مسلمانان و یهودیان اجازه داشتند بدون دردسر و مزاحمت به پی

جمیع . از حق تدریس در دانشگاه یا تصدي مشاغل رسمی مملکتی محروم بودند) صرفنظر از یک مورد استثنایی(

نظیر جزیهاي که  ;مسلمانان و عبرانیها موظف بودند لباسی خاص بپوشند تا تشخیص آنها از مسیحیان آسان باشد

ن و مسیحیان میگرفتند، در قلمرو فردریک نیز یهودیان و ساراسنها به عوض خدمت لشکري امراي مسلمان از یهودیا

طبق قوانین موضوعه فردریک، دست شستن از آیین مسیح و قبول دین یهود یا . ملزم به پرداخت خراجی بودند

اده شد که یک کودك ، هنگامی که به یهودیان فولدا اسناد د1235لکن در . اسالم عملی بود در خود مجازاتی سخت

مسیحی را کشته و خونش را گرفتهاند تا در مراسم عید فصح به کار برند، فردریک به مدد آنها شتافت و این داستان 

. وي چند تن از فضالي یهود را به دربار خویش آورده بود. را افسانه بیرحمانه و بیاساسی خواند

ه این سان به اصالت عقل اهمیت میداد آزار و تعقیب بزرگترین امر خالف قاعده در دوران سلطنت مردي ک

این مزیتی  ;فردریک اجازه نمیداد که حتی اساتید دانشگاهش از آزادي فکر و بیان برخوردار باشند. بدعتگذاران بود

مثل اکثر زمامداران، فردریک به لزوم دین براي نظام . بود که انحصار به شخص خود وي و دستیارانش داشت

به عالوه، قلع و قمع . آگاه بود، و نمیتوانست به زیردستان خود اجازه دهد که تیشه به ریشه دین زننداجتماعی 

در حالی که برخی دیگر از پادشاهان قرن . بدعتها وسیله سهلی بود براي سازشی که گاه به گاه با پاپها الزم میآمد

. فردریک به تمام و کمال از آن طرفداري میکرد سیزدهم از تشریک مساعی با دستگاه تفتیش افکار تردید داشتند،

  . تنها در این مورد بود که میان پاپها و بزرگترین دشمن ایشان توافق نظر کامل وجود داشت

مجادله امپراطوري با دستگاه پاپی  -3

د روز به بتدریج که فرمانروایی فردریک در فودجا به سوي کمال گرایید، مقاصدش که متضمن اثرات بسیار زیاد بو

این نظرات عبارت بودند از استقرار سلطه وي در سراسر ایتالیا، احیاي امپراطوري روم از طریق . روز آشکارتر میشد

هنگامی که . متحد کردن ایتالیا و آلمان، و شاید هم تبدیل شهر رم به پایتخت سیاسی و همچنین دینی دنیاي غرب

یتالیا را به تشکیل دیتی در کرمونا دعوت کرد، چون براي وي اشراف و نمایندگان شهرهاي ا 1226در سال 

دوکنشین سپولتو نیز، که در آن موقع یکی از ایاالت پاپی بود، دعوتنامهاي فرستاد و به عالوه لشکریان خود را از 

ن پاپ نجباي سپولتو را از شرکت در آ. میان سرزمینهاي متعلق به پاپ حرکت داد، پرده از روي نیت خود برگرفت

شهرهاي لومبارد، که تصور کردند فردریک میخواهد آنها را نه اسما بلکه رسما منقاد امپراطوري . دیت منع کرد
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در عوض به تشکیل دومین اتحادیه لومبارد مبادرت جستند که  ;خویش کند، از اعزام نماینده خودداري ورزیدند

این شهرها . انتوا، بولونیا، ویچنتسا، ورونا، پادوا، و ترویوعبارت از ائتالفی بود میان میالن، تورینو، برگامو، برشا، م

. متعهد شدند که که در صورت تهاجم به دفاع از یکدیگر پردازند، و عهدنامهاي براي بیست و پنج سال امضا کردند

به  ، فرزندش هانري علم مخالفت با پدر برافراشت و دست اتحاد1234در سال . بنابراین، دیت کرمونا تشکیل نشد

فردریک بدون هیچگونه سپاهی، منتها با مبالغ عظیمی زر، از ایتالیاي جنوبی رو به سوي ورمس . اتحادیه لومبارد داد

هانري را به زندان . هاي طال به گوش مردم رسید، فتنه خوابید به مجردي که خبر آمدن وي یا رسیدن سکه. نهاد

رانید، و هنگامی که او را از محلی به زندان دیگري انتقال وي هفت سالی را افسرده در کنج زندان گذ. افکندند

پس از رفع این غایله، . میدادند، اسب خود را به کنار صخرهاي راند و خویش را به درهاي افکند و هالك ساخت

فردریک متوجه ماینتس شد، در آنجا دیتی را زیر نظر خویش تشکیل داد، و بسیاري از نجبایی را که حضور داشتند 

با کمک این قبیل . شویق کرد تا با وي در مبارزه براي بازگرداندن قدرت امپراطوري در ناحیه لومباردي سهیم شوندت

کلیه شهرها به جز میالن و برشا  ;)1237(نجبا بود که فردریک سپاه اتحادیه لومبارد را در کورتنوئووا شکست داد 

امیال فردریک براي استقرار وحدت ایتالیا با عشقی که گرگوریوس نهم پیشنهاد وساطت کرد، اما . تسلیم شدند

  . ایتالیاییان به آزادي داشتند سازشپذیر نبود

در این موقع بخصوص، پاپ گرگوریوس، هر چند که نود سال از عمرش میگذشت و علیل بود، تصمیم گرفت که با 

. روحانی پاپها را موکول به جنگ کند شهرهاي اتحادیه لومبارد متحد شود، خطر را به جان بخرد، و اختیارات غیر

وي نیز مانند فردریک معتقد بود که آزادي این قبیل شهرها  ;پاپ چندان عالقهاي به شهرهاي لومبارد نداشت

وسیلهاي است براي منازعه و هرج و مرج، و میدانست که شهرهاي لومبارد پناهگاه بدعتگذارانی بود که آشکارا با 

درست در همین ایام، بدعتگذاران شهر محاصره شده میالن . لیسا دشمنی میورزیدندثروت و اختیارات ملکی ک

لکن اگر فردریک بر این شهرها دست . محرابها را ملوث و تندیسهاي عیسی بر سر صلیب را وارونه آویزان میکردند

ر راس آن یک دشمن مییافت، ایاالت پاپی از همه طرف با ایتالیایی متحد و امپراطوري واحدي محصور میشد که د

، گرگوریوس، ونیز و جنووا را تشویق کرد تا در جنگ با فردریک به وي و 1238در . مسیحیت و کلیسا قرار داشت

اتحادیه لومبارد ملحق شوند، و طی نامه سرگشاده تندي امپراطور را متهم به الحاد، کفرگویی، ستمگري، و تمایل به 

یک را تکفیر و به یک یک نخست کشیشان کاتولیک رومی فرمان داد که فردر 1239در  ;انهدام قدرت کلیسا کرد

فردریک در . و کلیه رعایایش را از قید سوگند وفاداري نسبت به شخص امپراطور رهانید ;امپراطور را یاغی اعالم کنند

رد که درصدد بخشنامهاي خطاب به پادشاهان اروپا اتهام کفرگویی و بیحرمتی به دیانت را رد، و پاپ را متهم ک

به این نحو تالش نهایی . انهدام امپراطوري برآمده است و میخواهد کلیه سالطین را به زیر یوغ دستگاه پاپی درآورد

پادشاهان اروپا مراتب همدردي خود را به فردریک ابالغ کردند، لکن به . میان امپراطوري و دستگاه پاپی آغاز شد

طبقه نجباي آلمان و ایتالیا جانب وي را گرفتند، زیرا امیدوار . نداشتندتقاضاي کمک به او چندان توجهی مبذول 

در خود شهرها، طبقات . بودند که به این وسیله اساس فئودالیسم را تحکیم کنند و شهرها را فرمانبردار خویش سازند

که اولی  - گیبلینها هاي سیاسی گوئلفها و بار دیگر رقابت گروه ;متوسط و پاپین عموما از پاپ طرفداري میکردند

حتی شهر رم از این دو دستگی برکنار نماند، و در  ;احیا شد -هواخواه امپراطور، و دومی مدافع دستگاه پاپی بود 

هنگامی که وي با سپاه قلیلی به نزدیکی رم رسید، شهرها یکی پس از . آنجا نیز فردریک طرفداران فراوان داشت

گرگوریوس، که اینک . وي او گشودند که گویی قیصر دومی از راه آمده استهاي خود را چنان به ر دیگري دروازه

. شکست را به چشم خویش میدید، به نشانه سوگواري، با جماعتی از کشیشان در معابر پایتخت به حرکت درآمد
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لح شجاعت و اندام نحیف پاپ فرتوت قلوب مردم شهر رم را به رقت آورد، و بسیاري خود را براي حراست وي مس

فردریک که مایل نبود کارش با پاپ به جاي باریکی کشد، از آمدن به شهر رم صرفنظر کرد و فصل زمستان . ساختند

وي امراي آلمانی را تشویق کرده بود تا تاجشاهی بر سر پسرش کونراد نهند و او را پادشاه رومیان . را فودجا گذرانید

اتسلینو دا رومانو، را به حکومت ویچنتسا، پادوا، و ترویزو  وي داماد الیق اما سفاك خویش،). 1237(بشناسند 

انتسیو جوانی بود . گماشته و اداره دیگر شهرهایی را که تسلیم شده بودند به فرزند محبوبش انتسیو محول کرده بود

)) داماز لحاظ صورت و ان((رعنا، مغرور، سرخوش، در میدان نبرد دالوري شجاع و ادیبی فاضل، که به قول پدرش 

بنونتو، مرکز  1241راونا و فائنتسا را تسخیر و در  1240امپراطور در بهار . شباهت تام و تمامی به وي داشت

ناوگان وي جلو کاروانی از کشتیهاي جنووا را که حامل جماعتی از کشیشان، روساي . لشکریان پاپ، را ویران کرد

فردریک این جماعت را به عنوان . و ایتالیایی عازم رم را گرفتدیرها، اسقفان و کاردینالیهاي فرانسوي و اسپانیایی 

بزودي فرانسویها را آزاد کرد، لکن . گروگان در آپولیا نگاه داشت تا درمقام معامله با پاپ از وجود آنها استفاده کند

و مصونیت دوران طویل بازداشت بقیه و مرگ بر خی از آنها در زندان وي، اروپایی را که عادت به حفظ حرمت 

بسیاري از مردم اکنون پیشگویی رازوري یوآکیم دا فیوري نام را، که . روحانیان داشت سخت متوحش و متالم ساخت

باور  - و فردریک را جز او کس دیگري نمیدانستند  - چند سال پیش از این وقایع خبر از آمدن ضد مسیح داده بود 

ریوس، زندانیان را آزاد کند، لکن پاپ فرتوت حتی تا موقع نزع فردریک حاضر شد که به شرط صلح با گرگو. میکردند

اینوکنتیوس چهارم اهل سازش بیشتري بود، وي به تشویق سنلویی با شرایط صلح موافقت . ثابتقدم ماند) 1241(

اما شهرهاي لومبارد حاضر به تصویب چنین عهدنامهاي نشدند و به پاپ خاطرنشان کردند که ). 1244(کرد 

اینوکنتیوس مخفیانه رم را ترك گفت و . س متعهد شده بود جداگانه با فردریک به عقد صلح مبادرت نکندگرگوریو

. به لیون گریخت

فردریک دوباره به جنگ پرداخت و اکنون هیچ قوایی ظاهرا نمیتوانست وي را از تسخیر و تصرف ایاالت پاپی و 

شوراي لیون  ;شان کلیسا را به شوراي لیون احضار کرداینوکنتیوس نخست کشی. استقرار قدرتش در رم مانع آید

حکم تکفیر امپراطور را تجدید و او را به جرم اعمال منافی عفت، بیدینی، و غدر نسبت به پاپ، سرور مسلم وي، عزل 

بر اثر تشویق پاپ، جماعتی از اسقفان و نجباي آلمانی هانري راسپه را به امپراطوري برداشتند و ). 1245(کرد 

حکم تکفیر در مورد کلیه هواخواهان . نگامی که وي درگذشت، ویلهلم فونهالنت را به جانشینی وي برگزیدنده

به عالوه بر . فردریک صادر، و جمیع مراسم مذهبی در تمامی سرزمینهایی که نسبت به وي وفادار بودند ممنوع شد

ه براي رهایی خاك فلسطین به سپاه صلیبی علیه وي و پسرش انتسیو فرمان جهاد داده شد و به کلیه افرادي ک

پیوسته بودند وعده داده شد که، در صورت شرکت در مبارزه با امپراطور کافر از جمیع مزایایی که خاص صلیبیون 

فردریک، که زمام نفس را به دست نفرت و حس انتقامجویی داده بود، اکنون هر مفري را مسدود . بود برخوردار شوند

اقدام نمود که در آن کشیشان را به عنوان دنیاپرستانی )) بیانیه اصالح((اعالمیهاي تحت عنوان  وي به نشر. کرد

وي، . تقبیح کرد)) سرمست از پیروي هواهاي نفسانی که سیل روزافزون مال و منال تقواي آنها را خفه کرده است((

هنگامی که شهري . کلیساها را ضبط کرددر سراسر سیسیلهاي دوگانه، براي تقویت بینه مالی خود در جنگ، خزاین 

در آپولیا به قصد دستگیري وي علم شورش برافراشت، به فرمان فردریک، چشم یک یک سلسلهجنبانان آن بلوا را 

چون پسرش کونراد تقاضاي کمک . درآوردند، آنگاه جوارح آنان را قطعه قطعه کردند، سپس آنها را به قتل رسانیدند

ضمن راه در تورینو به وي خبر دادند که پارما پادگان وي را قلع و قمع . ریک عازم آلمان شداز پدر کرده بود، فرد

. کرده است، پسرش انتسیو در خطر است و سراسر ایتالیاي شمالی، حتی سیسیل، سر به شورش برداشته است

www.IrPDF.com



٢٣٩٧

آنها گروگانهایی گرفت و  ها را یک یک خوابانید، از هر کدام فردریک شهرها را یکایک مورد هجوم قرار داد، فتنه

در میان اسیران، هر کس را که . هنگامی که این شهرها بار دیگر سر به عصیان برداشتند، آن نفرات را به قتل رسانید

معلوم میشد از رسوالن پاپ است دست و پا میبریدند، و معموال در این گونه موارد سربازان ساراسنها را، که در مقابل 

. حیان مصون بودند، به دژخیمی میگماشتندسرشک و تهدیدات مسی

در اثناي محاصره پارما، فردریک که شکییایی آن نداشت دست روي دست بگذارد، به اتفاق پسرش انتسیو و پنجاه 

در حالی که این . تن از شهسواران عازم اراضی باتالقی مجاور شهر شد تا در آنجا به صید پرندگان آبی وقت بگذراند

فته بودند، مردان و زنان پارما دست از جان شستند و بر لشکریان فردریک تاختی بردند و آن قواي عده پی شکار ر

ها و حرم و مجموعه جانورانی را که جزئی از کوکبه امپراطور بود به  مغشوش و بیسردار را غافلگیر کرده، گنجینه

دالیل . ري آراست و دوباره به جنگ برخاستفردریک مالیاتهاي گزافی بر مردم تحمیل کرد، از نو لشک. غنیمت بردند

و مدارکی نزد وي بردند که ثابت میکرد صدراعظم مورد اعتماد وي، پیترو دال وینیه، مشغول توطئه است تا مگر وي 

به امر فردریک وي را دستگیر و کور کردند، و وي آن قدر سر خود را بر دیوار زندان کوفت تا . را تسلیم دشمن کند

در همان سال خبر رسید که انتسیو در نبرد الفوسالتا به دست لشکریان بولونیا اسیر شده ). 1249(ذشت همانجا درگ

این ضربات پیاپی روحیه . مقارن همین ایام، طبیب فردریک در صدد برآمد ولینعمت خود را مسموم کند. است

، سرداران وي 1250در . آپولیا رفت امپراطور را خرد کرد، به طوري که خودش را از معرکه جنگ بیرون کشید و به

. به یک سلسله فتوحات عدیده نایل آمدند و ظواهر احوال داللت بر آن میکرد که ورق به نفع فردریک برگشته است

سن لویی، پادشاه فرانسه که در مصر به دست مسلمانان اسیر شده بود، از اینوکنتیوس چهارم خواست که به جنگ 

لکن درست هنگامی که بارقه امید دوباره ظاهر میشد، بدن را . اند به مدد صلیبیون بشتابدپایان دهد تا فردریک بتو

اسهال خونی، آن االهه انتقام که بسیاري از پادشاهان قرون وسطی را خوار کرد، امپراطور . یاراي ماندن نمانده بود

به این نحو، مردي که پابند هیچ دینی . یدوي از پاپ تقاضاي بخشش کرد، پاپ نیز وي را بخش. مغرور را از پا در آورد

. در فیورنتینو درگذشت 1250نبود جامه خاص یکی از رهبانان سیسترسیان را برتن کرد و در سیزدهم دسامبر سال 

نفوذ وي آن . مردم زمزمه میکردند که شیاطین روحش را برداشته و از دهانه آتشفشان اتنا به دوزخ روانه کردهاند

به زودي امپراطوریش فرو ریخت و در تمامی قلمرو او هرج و مرجی حکمفرما شد عظیمتر از آنچه . ودقدرها آشکار نب

وحدتی که فردریک در راه رسیدن به آن جنگید بزودي حتی در آلمان ناپدید شد، و . پیش از وي وجود داشت

هایی  نه دوکاها و طبقه کوندوتیرهشهرهاي ایتالیایی از پی آزادي و انگیزش خالقه آن دچار آشوب و بیدادگري جداگا

شدند که، به طور ناخودآگاه، همان بیقیدي فردریک به اصول اخالقی، آزادي عقالنی وي، و حمایتی را که وي از هنر 

هوش مردانه عاري از هر گونه قید اخالقی، که در دوره رنسانس از ویژگیهاي سالطین . و ادبیات میکرد به ارث بردند

تعویض کتاب مقدس با . قع طنینی بود از سجایا و فکر فردریک، منتها بدون لطف و فریبندگی ويمستبد شد، در وا

طبیعت به جاي خداوند، و ضرورت به جاي مشیت . آثار کالسیک روم و یونان، و جایگزین کردن تعقل به جاي ایمان

الل آن هنوز پندارهاي متعارفی رواج االهی، همه در آرا و دربار فردریک ظاهر شد، و بعد از فاصله مختصري که در خ

فردریک یک قرن قبل از آنکه عصر رنسانس . داشت، این نظام نوین، افکار اومانیستها و فالسفه رنسانس را تسخیر کرد

هنگامی که ماکیاولی به تصنیف اثر خویش شاهزاده دست زد، غرضش . داشت)) دل در گرو رنسانس((آغاز شود، 

هاي  نیچه در نوشته. ر واقع فلسفهاي که از قلم ماکیاولی تراوش میکرد تعلق به فردریک داشتسزار بورژیا بود، اما د

به سلیقه ((خویش بیسمارك و ناپلئون را در نظر داشت، لکن خود را مدیون نفوذ فردریک میشمرد، و میگفت که 

اطور بزرگ منزجر و از قوه هوش وي نسلهاي آینده، که از اصول اخالقی این امپر.)) من، وي اولین اروپایی بوده است
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متحیر بودند و به طور مبهمی عظمت امیال وي را در بسط امپراطوري متحدي تقدیر میکردند، بارها این جمله را که 

دگرگون کننده : ((از قلم تاریخنویس قرون وسطایی، مثیوپریس، در نعت فردریک تراوش کرده بود به کار میبردند

)). لمشگفتانگیز، و اعجاز عا

VI  تجزیه ایتالیا  

فردریک در وصیتنامه خویش امپراطوري را به پسرش کونراد چهارم واگذاشت، و فرزند نامشروع خود مانفرد را 

ناپل، سپولتو، آنکونا، . تقریبا همه جا در ایتالیا مردم علیه مانفرد سر به شورش برداشتند. نایبالسلطنه ایتالیا کرد

بگذار آسمانها در این : ((اینوکنتیوس چهارم از شنیدن این خبر فریاد زد. پاپ شدندفلورانس تسلیم نمایندگان 

پاپ فاتح به ایتالیا بازگشت، ناپل را مقر فرماندهی لشکریان خود ساخت، .)) مسرت سهیم گردند و زمین شادمان شود

ري فایقه خویش بر شهرهاي درصدد الحاق سیسیلهاي دو گانه به ایاالت پاپی برآمد، و به فکر افتاد که از سرو

لکن این شهرها در عین حال که با پاپ در ستایش . ایتالیاي شمالی که تا این تاریخ بیواسطه بود اندکی بکاهد

پروردگار شریک بودند، تصمیم داشتند که از استقالل خویش نه فقط در برابر امپراطور بلکه در برابر دستگاه پاپی رم 

نا، اتسلینو و اوبرتو پاالویچینو چندین شهر را در مقابل تعهدات با کونراد در دست داشتند، در همین اث. نیز دفاع کنند

در قلمرو آنها بدعت رونق داشت، و خطر آن در میان بود که  ;هیچ کدام از این دو حرمتی براي دین قایل نبودند

هاي آلپ  کر تازه نفسی از آلمانها از کوهناگهان کونراد جوان با لش. سراسر ایتالیاي شمالی از چنگ کلیسا بیرون رود

سرازیر شد، شهرهاي یاغی را بار دیگر تصرف کرد، و پیروزمندانه قدم به خاك سیسیلهاي دوگانه گذاشته بود که به 

مانفرد لشکریان امپراطوري را زیر فرمان گرفت و سپاهیان پاپ را در نزدیکی ). 1254مه (مرض تب و نوبه درگذشت 

. هنگامی که خبر این شکست را به رم بردند، اینوکنتیوس در بستر نزع افتاده بود). دوم دسامبر(اد فودجا شکست د

خداوندا، تو آدمیزاده را به سبب شرارتش فاسد : ((وي در عین نومیدي جان سپرد، و در دم بازپسین به زمزمه گفت

آلکساندر چهارم به تدارك جهادي علیه پاپ . باقی این داستان جز هرج و مرجی شکوهمند چیزي نیست.)) کردهاي

در این مبارزه آن مرد شقی، زخمی و اسیر شد، اما حاضر به قبول خوراك و دیدن اطبا و کشیشان . اتسلینو پرداخت

برادرش آلبریگو، که او نیز ). 1259(در نتیجه، بیآنکه توبه و طلب بخشایش کرده باشد، براثر گرسنگی جان داد  ;نشد

ه واسطه ارتکاب به یک سلسله جرایم و اعمال وحشیانه مقصر بود، دستگیر شد، در جلو چشمش به همین سان ب

هنوز زنده بود که او را به دم اسبی  ;همسر و کودکان او را شکنجه دادند، آنگاه با گازانبر پوست از بدنش جدا کردند

ان اینک هر دو به یک شیوه دست به مسیحیان و ملحد. بستند و بدنش را آن قدر روي زمین کشیدند تا جان سپرد

مانفرد بعد . و فقط مانفرد حرامزاده سرخوش و رعنا بود که در این ستمگریها سهمی نداشت ;اعمال وحشیانه میزدند

، در عرض شش سال بعد، مالکالرقاب ایتالیاي جنوبی )1260(از آنکه لشکریان پاپ را دوباره در مونتاپرتو شکست داد 

وي فرصت کافی براي شکار، آوازخوانی، و سرودن اشعار داشت و، به طوري که دانته گفته است، در این مدت . بود

پاپ اوربانوس چهارم چون از پیدا کردن .)) نواختن سازهاي زهی هیچ کس در پهناي آفاق مانند وي پیدا نمیشد((

که دستگاه پاپی از این به بعد براي  کسی که در ایتالیا بتواند از عهده مانفرد برآید نومید شده و تشخیص داده بود

حراست خویش باید متکی بر فرانسه باشد، دست به دامان لویی نهم زد تا سیسیلهاي دوگانه را به عنوان تیول قبول 

را از دست )) سلطنت ناپل و سیسیل((آنژو دیهیم /لویی خودداري ورزید، لکن اجازه داد که برادرش شارل د. کند

شارل به همراه سی هزار نفر از سپاهیان فرانسوي از خاك ایتالیا عبور کرد و لشکریان ). 1264(اوربانوس قبول کند 

مانفرد که عرصه را بر خود تنگ دید، به میان دشمن جست و به . مانفرد را، که تعدادشان کمتر بود، هزیمت داد
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ساله کونراد، از آلمان براي مقابله با کونرادین، فرزند پانزده. مرگی شرافتمندانهتر از مرگ موالي خویش نایل آمد

در میدان بازار شهر ناپل، جلو انظار  1268شارل به حرکت درآمد، لکن در محل تالیاکوتسو هزیمت یافت، و به سال 

با مرگ کونرادین و نیز مرگ انتسیو، که چهار سال بعد از این واقعه پس از مدت . عامه، سرش را از تن جدا کردند

امپراطوري مقدس روم به شبحی . روي داد، خاندان هوهنشتاوفن به سرنوشت اسفناکی دچار شددرازي در حبس 

. تشریفاتی مبدل شد، و رهبري اروپا به دست فرانسه افتاد

شارل ناپل را پاتخت خود کرد، در سیسیلهاي دوگانه یک بوروکراسی و یک طبقه اشرافی فرانسوي به وجود آورد، 

ان قلمرو خود را فرانسوي کرد، و در حکومت خویش به قدري نسبت به مردم مستبد و لشکریان رهبانان و کشیش

بیاعتنا بود و چنان از رعایاي خود مالیاتهاي گزاف میگرفت که همه آرزو داشتند فردریک دوباره سر از خاك به در 

در روز دوشنبه عید قیام  .کند، و گرایش پاپ کلمنس چهارم بر آن بود که از پیروزي دستگاه روحانیت متاسف باشد

، هنگامی که شارل در راس ناوگان خویش در تدارك حرکت براي فتح قسطنطنیه بود، مردم 1282مسیح سال 

پالرمو از دیدن رفتار ناهنجار یکی از ژاندارمهاي فرانسوي نسبت به یک نوعروس سیسیل کاسه صبرشان لبریز شد، 

نفرتی که سالیان سال در دل مردهاي . هر را به قتل رسانیدندعلم شورش برافراشتند، و یک یک فرانسویان ش

سیسیل بر روي هم انباشته بود از آنجا هویداست که این گونه افراد، با شقاوت تمام، شکم زنانی را که از سربازان یا 

دیگر شهرها . افسران فرانسوي آبستن شده بودند میدریدند، و آن جنینهاي بیگانه را زیر پاهاي خویش نابود میکردند

مشهور )) نماز شامگاهان سیسیل((به پیروي از پالرمو قیام کردند، و متجاوز از سه هزار فرانسوي در قتل عامی که به 

وجه تسمیه این قتل عام آن بود که کشتارها درست هنگامی روي داد که موقع نماز . شد به هالکت رسیدند

انیان فرانسوي مقیم سیسیل امان داده نشد، و آن دسته از افراد در این قتل عام، به روح. شامگاهان مومنان بود

ها هجوم بردند و، بدون کمترین توجهی به مصونیت  سیسیل که معموال مردمان دیندار بودند بر کلیساها و صومعه

ستاند و انتقام ب)) هزار سال((آنژو سوگند خورد که تا /شارل د. روحانیان، رهبانان و کشیشان را به قتل رسانیدند

پاپ مارتینوس چهارم شورشیان را . درآورد)) صخره بیآب و علف، نفرین شده، و خالی از سکنه((سیسیل را به صورت 

مردم سیسیل، که قادر به دفاع از خویش نبودند، به پذرو سوم، پادشاه . تکفیر، و علیه سیسیل اعالم جهاد کرد

پذرو با لشکر و ناوگانی به سیسیل . سرزمین آنها را مالک شود آراگون، پیشنهاد کردند که در صورت تمایل میتواند

شارل بیهوده به تالش افتاد تا مگر جزیره مزبور را ). 1282(آمد و دودمان پادشاهان آراگون سیسیل را تاسیس کرد 

ینان جانش). 1285(ناوگان وي منهدم شد و خودش از فرط کوفتگی و اندوه در فودجا درگذشت . دوباره تسخیر کند

در شمال رم، . وي پس از هفده سال مبارزات بیفایده، از تسخیر سیسیل صرف نظر و به سلطنت ناپل قناعت کردند

در میالن، خانواده . شهرهاي ایتالیا با انداختن امپراطوري به جان دستگاه پاپی از آزادي خودسرانهاي بهرهمند شدند

ائتالفی از نجبا به رهبري . ه میکرد که موجب رضایت مردم شددالتوره مدت بیست سال امور شهر را به نحوي ادار

حکومت را تسخیر کرد، و خود ویسکونتی و اخالفش به عنوان دوکاي شهر مدت  1277اوتونه ویسکونتی در سال 

از  ناحیه توسکان از جمله آرتتسو، فلورانس، سینا، پیزا، و لوکا. سال به میالن دولت اولیگارشی الیقی عطا کردند 170

، اما این تملک اسمی پاپی بندرت مانع از آن )1107(جانب کنتس ماتیلدا به دستگاه حکومت پاپی هبه شده بود 

میشد که شهرها از حق حکومت برخویش بیبهره مانند یا حکام مطلق خودکامهاي براي اداره امور خود انتخاب 

. رافتخاري داشت که به روزگار اتروسکها باز میگشتسینا، مانند بسیاري از شهرهاي ناحیه توسکان، تاریخ پ. نکنند

این شهر، که بر اثر تهاجمات اقوام بربر ویران شد، در طی قرن هشتم به عنوان منزل میانهاي در طول جاده بازرگانی 

ن بعد از ای ;ظاهرا اصناف بازرگانی در این شهر وجود داشتهاند 1192در . میان فلورانس و رم رو به آبادانی گذاشت
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تاسیس شد، به  1209بنگاه بوئونسنیوري، که در . تاریخ به نام اصناف صنایع و باالخره به صنف بانکداران برمیخوریم

نمایندگان این بنگاه در همه جا بودند، و مجموع . صورت یکی از موسسات طراز اول تجاري و مالی اروپا در آمد

فلورانس . ان، و پاپها داده بود رقم بسیار هنگفتی را تشکیل میدادوامهایی که این موسسه به بازرگانان، شهرها، پادشاه

این دو . جادهاي که دو شهر را به یکدیگر مرتبط میساخت با هم رقابت میکردند -و سینا در امر نظارت بر ویافرانچزا 

را تحلیل  ، هرچند سال یک بار، به مبارزاتی مبادرت میجستند که نیروي هر دو1270تا  1207شهر تجارتی از 

و از آنجا که فلورانس در جدال میان امپراطوري و دستگاه پاپی از پاپها طرفداري میکرد، سینا جانب  ;میبرد

اهالی سینا گرچه به . بیشتر پیروزي سینا بر فلورانس بود) 1260(پیروزي مانفرد در مونتاپرتو . امپراطوران را گرفت

ا مرهون نظر لطف قدیسه حامی خود، مریم عذرا، مادر خدا ضد پاپ میجنگیدند، در این جنگ توفیق خود ر

به همین سبب، شهر خود را به عنوان تیول وقف مریم کردند، با سربلندي تمام عنوان کیویتاس . میدانستند

هاي شهر را، در کلیساي جامعی  را بر روي مسکوکات خود نقش کردند، و کلید دروازه) شهر مریم عذرا(ویرگینیس 

همه ساله اهالی سینا با شعایر و تشریفات . مادر عیسی پیافکنده بودند، در پاي تندیس مریم عذرا نهادند که به نام

شب عید مزبور تمام اهالی شهر، از هجدهساله تا هفتاد ساله، شمع به . موثري عید صعود مریم را جشن میگرفتند

خود، به سوي محوطه کلیساي جامع به  هاي مختلف روحانی، در دنبال کشیشان و قضات دست، به ترتیب حوزه

در روز عید، دسته دیگري به حرکت . حرکت در میآمدند و در آنجا بیعت خویش را با مریم عذرا تجدید میکردند

این گونه افراد نیز به سوي . ها، و دیرهاي مفتوحه یا تابعه بود این بار نوبت نمایندگان شهرها، دهکده. درمیآمد

هاي خود را تقدیم، و نسبت به کمون و ملکه سینا سوگند وفاداري خویش را تجدید  دیهکلیساي جامع حرکت، ه

در این اجتماع بزرگ، افراد قادر بودند . در میدان عمومی شهر، در همین روز، بازار مکاره بزرگی دایر میشد. میکردند

تها، آوازهخوانها، و نوازندگان به سرگرمی به عالوه، آکروبا. کاالهایی را که از اطراف و اکناف آمده بود خریداري کنند

غرفهاي که اختصاص به قمار داشت، بعد از زیارتگاه مریم، بیش از هر جا طرف توجه قرار  ;مردم مشغول میشدند

  . میگرفت

در آن یک قرن بود که کلیساي جامع . سینا به اوج قدرت و شکوه خود رسید 1360تا  1260در طی یکصد سال از 

، و برج ناقوس جالبی ایجاد کرد )13101320(پیافکند، ساختمان بزرگ حکومتی را بنا نهاد ) 12451339(خود را 

تا  ;)1266(نیکوال پیزانو براي نمازخانه کلیساي جامع سینا فواره بسیار زیبایی از سنگ مرمر تراشید ). 13251344(

را با برخی از شاهکارهاي اوایل عهد نقاش معروف عهد، دوتچیو دي بوئونینسنیا، کلیساهاي سینا  1311سال 

پیروزي . اما این شهر پرافتخار به انجام تکلیفی کمر بست که بیش از استطاعتش بود. رنسانس تزیین کرده بود

مونتاپرتو براي سینا مهلک بود، به این معنی که پاپ شکستخورده کلیه مراسم مذهبی، ورود کاالها به آن شهر، و 

در نتیجه، بسیاري از بانکهاي سینا ورشکست . مردم از بانکداران سینا گرفته بودند ممنوع کردپرداخت وامهایی را که 

منضم ساخت، و از ) یعنی اتحادیه ایاالت پاپی(آنژو شهر تادیب شده را به اتحادیه گوئلفها /، شارل د1270در . شدند

. دآن پس فلورانس، آن رقیب بیرحم شمالی، بر سینا تفوق جست و حکمفرما ش

VII 10951308: ترقی فلورانس  

فلورانس در حدود دو قرن قبل از میالد به عنوان . وجه تسمیه فلورانس گلهاي فراوانی بود که در این ناحیه میرویید

این شهر، که بر اثر تهاجمات اقوام . یک مرکز تجارتی در کنار رود پو و یکی از شعبات آن به نام مونیونه بنا شده بود

هاي میان  شده بود، در قرن هشتم، به سبب موقعیتی که در جاده ویافرانچزا یعنی محل تقاطع شاهراه بربر ویران
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از آنجا که فلورانس بسهولت بر مدیترانه دست داشت، بازار . فرانسه و رم پیدا کرد، بار دیگر رو به آبادانی گذاشت

گ و حریر را از آسیا، و پشم را از انگلستان و تجارت دریاییش رونق گرفت، و صاحب ناوگان عظیمی شد که انواع رن

رنگرزان فلورانسی، با کوشش تمام، رموز و  ;اسپانیا وارد، و منسوجات حاضر شده را به نیمی از جهان صادر میکرد

هاي حریر و پشمی را به رنگهایی چنان زیبا در میآوردند که  دقایق حرفه خویش را مخفی نگاه میداشتند و پارچه

  . ست صنعتگران با سابقه مشرق زمین به پاي آن نمیرسیدحتی هنرد

اصناف بزرگ پشمفروشان مواد اولیه کار خود را خود وارد میکردند و در تبدیل آن به قماش و فروش منسوجات 

هاي کوچکی صورت میگرفت که برخی از آنها در  قسمت بیشتر کار در کارخانه. منافع هنگفتی به دست میآوردند

بازرگانان مواد اولیه را به کارگر میدادند، جنس فروشی را تحویل میگرفتند، و در . نازل روستایی بودندشهر یا در م

رقابت کارگران خانگی، که بیشتر آنها را زنان تشکیل میدادند، اجرت کار را . برابر هر جنس مبلغ معینی میپرداختند

دن دستمزدهاي خویش یا بهبود شرایط کارشان متحدا به پارچهبافان مجاز نبودند براي باال بر. پایین نگاه میداشت

کارفرمایان، براي پیشرفت انضباط، اسقفان را ترغیب به نشر . و اجازه مهاجرت نداشتند ;اقداماتی توسل جویند

هاي سرگشاده بر سر منبرها خوانده  هایی خطاب به متابعین خود میکردند، تا هر ساله چهار بار این گونه نامه نامه

این صنعت و . د، و کارگري که چندین بار پشم به هدر دهد، با مواخذات مذهبی و حتی با حربه تکفیر تهدید شودشو

و بزودي بانکداران، براي حصول نظارت در حیات  ;تجارت مستلزم مقدار زیادي سرمایه نقد براي به کار انداختن بود

این جماعت، به جهت ضبط اموال بدهکارانی که در سر موعد  .اقتصادي فلورانس، بناي رقابت را با بازرگانان گذاشتند

معین قادر به پرداخت وامهاي خود نبودند، صاحب ثروت هنگفتی شدند، و چون اموال کلیسایی نزد آنها به رهن 

 ;گذاشته میشد، بزودي، بر اثر نظارتی که در امور مالی این گونه امالك پیدا کردند، وجودشان براي پاپ ضروري شد

انگیزه اتحاد . ه طوري که در قرن سیزدهم تقریبا تمام امور مالی دستگاه پاپی در ایتالیا منحصرا در دست ایشان بودب

فلورانس با پاپها در مبارزه با امپراطوران تا حدي همین قید مالی، و تا اندازهاي نیز معلول ترس ناشی از تخطی 

لهذا، در فلورانس، بانکداران از حامیان مهم . ي و طبقه بازرگان بودقدرت امپراطوران و طبقه اشرافی بر آزادیهاي شهر

به پاپ ) دالر 29600000(لیور  148000به جهت وامی که این جماعت به مبلغ . دستگاه پاپی محسوب میشدند

براي هنگامی که شارل ناپل را متصرف شد، . آنژو بر ایتالیا تدارك دیده شد/اوربانوس چهارم دادند، یورش شارل د

آنکه پرداخت وامهایی که مردم گرفته بودند میسر باشد، اجازه ضرب سکه و تحصیل مالیاتهاي مملکت نوبنیاد، امتیاز 

انحصاري تجارت اسلحه، حریر، موم، روغن، و گندم، و همچنین حق تدارك اسلحه و ساز و برگ لشکریان را به 

اور داشته باشیم، این بانکداران فلورانسی از قماش مردمان اگر سخنان دانته را ب. بانکداران فلورانس واگذار کرد

تردست و مهذب عهد ما نبودند، بلکه دریازنانی پولدوست و حریص و خشن بودند که از ضبط اموال مردمان 

هاي گزافی که مایه تالم وجدان آنها نمیشد، صاحب ثروتهاي سرشاري میشدند نظیر همان  تنگدست، و گرفتن بهره

این جماعت عملیات خود را در ناحیه . یناري، که معشوقه تخیلی دانته، بئاتریچه، را به فرزندي قبول کردفولکوپورت

، به نام دو موسسه صرافی فلورانسیها موسوم به برونللسکی و مدیچی بر 1277حدود سال . وسیعی گسترش دادند

موسوم به فرانتزسی وجوه الزم را براي جنگها و  بنگاه فلورانسی. میخوریم که تمامی امور مالی نیم را اداره میکردند

و از دوران سلطنت این فیلیپ تا قرن هفدهم میالدي بانکداران ایتالیایی بر  ;هاي فیلیپ چهارم تامین میکرد توطئه

معادل (فلورین طال  200000مبلغ  1299ادوارد اول، پادشاه انگلستان، در سال . امور مالی فرانسه حاکم بودند

این قبیل وامها پرمخاطره بودند و زندگی . از فرسکو بالدي، صراف مشهور فلورانس، به وام گرفت) دالر 2160000

اقتصادي فلورانس را تابع حوادثی میکردند که در کشورهاي دوردست اتفاق میافتادند و بظاهر هیچ ارتباطی با 
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در پرداخت قروض، و مهمتر از آنها سقوط  گذاریهاي سیاسی، تخلفهاي حکومتها افزایش سرمایه. فلورانس نداشتند

سبب ورشکستگی یک رشته از بانکها در ایتالیا و ) 1307(بونیفاکیوس هشتم و انتقال دستگاه پاپی به آوینیون 

. پیدایش کسادي عمومی شد و جنگ طبقاتی را تشدید کرد

مردم ((پوپولومینوتو یا : شدنددر تشکیالت غیر روحانی شهر فلورانس، مردمان به سه دسته یا طبقه تقسیم می

و  ;که عبارت بودند از کارفرمایان یا بازرگانان)) مردم پروار((پوپلوگراسو یا  ;، از قبیل کاسبان و افزارمندان))خردهپا

افزارمندان یا صنعتگران، که تعلق به اصناف کوچکتر داشتند، اکثر در امور سیاسی شهر تابع . طبقه گراندي یا نجبا

در رقابتی که بر سر نظارت در . ادکاران، بازرگانان، و بانکدارانی بودند که اصناف بزرگتر را تشکیل میدادندامیال است

را )) ائتالف توده((امور حکومتی درگرفت، چند صباحی مردم خردهپا و پروار دست اتحاد به هم دادند و پوپوالنی یا 

لورانس به سنت ایام باستان باجهاي فئودال میگرفت و علیه طبقه نجبا هنوز از شهر ف ;بر ضد نجبا به وجود آوردند

ائتالف توده یا پوپوالنی به تشکیل یک میلیشیا . آزادیهاي شهري، اول از امپراطوران و سپس از پاپها حمایت میکرد

و، به این نح ;دست زد که هر یک از افراد تندرست مقیم شهر موظف بود در آن خدمت کند و فنون جنگ را بیاموزد

مبارزان خلق تدارك دیده دژهاي نجبا را در روستا تسخیر و ویران کردند و خود آنها را به آمدن در داخله حصار شهر 

هاي روستایی غنی بودند، در  نجبا، که هنوز از ممر مستغالت و ماالالجاره. و پیروي از قوانین شهري مجبور کردند

هاي چند تقسیم شدند، در خیابانها به جنگ با یکدیگر  دسته شهر کاخهایی شبیه به دژهاي مستحکم ساختند، به

پرداختند، و بناي رقابت را گذاشتند تا ببینند کدام دسته باید حکومت دموکراسی محدود فلورانس را براندازد و یک 

مت ، دسته اوبرتی از طرفداران امپراطوران قیام کرد تا زمام حکو1247در . حکومت آریستوکراسی را بنیان نهد

پوپوالنی در مقابل این قیام شجاعانه مقاومت ورزید، . فلورانس را در کف حکومتی قرار دهد که با فردریک موافق باشد

رهبران گوئلفها از . لکن گروهی از شهسواران آلمانی مردم را شکست دادند، و دموکراسی فلورانس سرنگون گشت

دژهاي امراي فئودال که از یک قرن پیش تا این تاریخ از هاي آنان، به تالفی ویران کردن  خانه ;شهر گریختند

از آن پس هر بار که یکی از طرفین متخاصم در این جنگ میان طبقات و . ها محو نشده بود، خراب شد خاطره

دستجات پیروز میشد، فتح خود را با تبعید کردن رهبران دسته مغلوب، و ضبط یا از بین بردن اموال آنها جشن 

آنگاه، بر  ;ت سه سال اشراف گیبلین به حمایت پادگانی از سربازان آلمانی بر فلورانس حکومت میکردندمد. میگرفت

و به ) 1250(اثر مرگ فردریک، شورش گوئلفها زمام امور حکومت را به کف طبقات متوسط و پایینتر اجتماع سپرد 

بود، یک نفر کاپیتان خلق براي نظارت در کار تقلید از روش باستانی، که تریبونهاي خلق ناظر بر کار کنسولهاي رم 

کلیه گوئلفهایی که تبعید شده بودند به وطن فراخوانده شدند، و بورژوازي پیروز شالوده این . فرماندار تعیین شد

توفیق داخلی خویش را با مبارزاتی علیه پیزا و سینا، به منظور تسلط بر شاهراهی که تجارت فلورانس را با دریاها و 

بازرگانان ثروتمندتر به صورت طبقه نجباي جدیدي درآمدند و کوشش کردند . رم مرتبط میساخت، تحکیم کرد شهر

. تا مناصب دولتی را به افراد طبقه خویش اختصاص دهند

شکست فلورانس در جنگ با سینا و مانفرد در مونتاپرتو منجر به دومین فرار رهبران گوئلفها گشت و مدت شش سال 

گوئلفها را دوباره بر سر کار  1268شکست طرفداران امپراطوري در . ه دست نمایندگان مانفرد اداره شدفلورانس ب

براي نظارت در کار فرماندار که از جانب شارل به این . آنژو بود/آورد، منتها این بار حکومت آنان اسما تابع شارل د

زدند مرکب از دوازده نفر از معمرین یا ریش سمت منصوب شده بود، گوئلفهاي فلورانس به تشکیل هیئتی دست 

بدون اجازه ((فرماندار بود، و همچنین مجلسی معروف به شوراي یکصد نفر، که )) راهنمایی((سفیدان که کارشان 

، بورژوازي فلورانس مشغولیت شارل را به نماز 1282در .)) آن، اخذ هیچ گونه مهم یا هیچ گونه هزینهاي ممکن نبود
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سیل مغتنم شمرد، تغییري در قانون اساسی خود داد، و پیشنهاد تشکیل هیئتی را به نام پریوري شامگاهان سی

این هیئت شش نفري، که اعضاي آن را از میان استادکاران اصناف . تصویب کرد))) هیئت استادکاران صنایع(((

ت و تبدیالت، منصب فرماندار به در خالل تمام این تغییرا. در واقع هیئت حاکمه شهر شد. بزرگتر انتخاب میکردند

دسته مغلوب . بازرگانان و بانکداران صاحب قدرت واقعی شدند ;جاي خود باقی ماند، لکن مقامی فاقد اختیارات شد

نجباي قدیمی به رهبري جوان رعنا و مغروري به نام کورسو دوناتی خود را از نو متشکل کردند و به علل نامعلومی 

طبقه جدید نجبا، مرکب از بانکداران و بازرگانان به رهبري خانواده چرکی، لقب . شدند)) ها سیاه((ملقب به نري یا 

نجباي قدیمی، که اینک دیگر از ناحیه امپراطوري درهم فرو ریخته امید . بر خود نهادند)) سفیدها((بیانکی یا 

دوناتی به وسیله بنگاه . پاپ دوختند هیچگونه کمکی نداشتند، براي مقابله با بورژوازي پیروزمند چشم امید به سوي

سپینی از فلورانس، که نمایندگان وي در رم بودند، با پاپ بونیفاکیوس هشتم کنار آمد، و قرار بر این شد که نجباي 

. قدیمی زمام امور حکومت فلورانس را از دست رقباي خویش بیرون آورند

ده بود و بونیفاکیوس هیچ امیدي به استقرار آرامش در دستهبندیهاي شهرهاي توسکان، ایاالت پاپی را آشفته کر

یکی از وکالي دعاوي اهل . قلمرو خویش نداشت، مگر آنکه ابتدا حکومتهاي شهري توسکان صاحب راي قاطعی شوند

فلورانس از این مذاکرات محرمانه باخبر شد و سه نفر از نمایندگان سپینی را در رم به جرم خیانت به فلورانس متهم 

، و پاپ به مجرد شنیدن این خبر تهدید کرد )1300آوریل (این سه تن را محکوم کرد )) هیئت استادکاران. ((ختسا

. گروهی از نجباي مسلح دسته دوناتی بر برخی از صاحبمنصبان اصناف حمله بردند. که مدعیان را تکفیر خواهد کرد

از اعضاي آن بود، در مقام سرپیچی از اوامر پاپ، چند تن هیئت استادکاران، که اکنون دانته شاعر ایتالیایی نیز یکی 

بونیفاکیوس به شارل دو والوا پناهنده شد و از او تقاضا کرد وارد ایتالیا شود، ). 1300ژوئن (از اشراف را تبعید کرد 

  . فلورانس را مطیع سازد، و دوباره سیسیل را از چنگ خاندان آرگون بیرون آورد

. ارل به فلورانس رسید و اعالم داشت که غرض از آمدن وي فقط استقرار آرامش و صلح استش 1301در نوامبر سال 

هاي استادکارانی که او را تبعید  لکن دیري نگذشت که کورسو دوناتی با جماعتی از افراد مسلح به شهر ریخت، خانه

میع افرادي را که عالقه به گریختن کرده بودند تاراج کرد، درهاي زندانها را گشود، و نه فقط دوستان خویش بلکه ج

. نجبا و جانیان با هم در سرقت اموال، ربودن افراد، و قتل نفس شریک شدند. آتش بلوا باال گرفت. داشتند آزاد کرد

هاي ثروتمند را مجبور کردند که بدون مقدمه با خواستگارانی که از راه  دختران خانواده. انبارهاي کاال غارت شدند

ازدواج کنند، و پدران چارهاي نداشتند جز آنکه، با ممهور کردن اسنادي، دارایی خود را به عنوان  رسیده بودند

سرانجام، کورسو دوناتی استادکاران و فرماندار شهر را از مقامشان معزول . جهیزیه به دختران نوعروس خود ببخشند

قرار داد، و این هیئت معموال هر نقشهاي براي  هیئت جدیدي از استادکاران را در صدر امور)) ها سیاه((دسته  ;کرد

. مدت هفت سال کورسو دیکتاتور بیپرواي فلورانس بود ;انجام کار داشت به رهبران دسته مزبور تسلیم میکرد

نفر از فرقه  359). 1302(استادکاران معزول، از جمله دانته، را برابر میز دادرسی کشاندند، و محکوم و تبعید کردند 

شارل دو والوا این . را به مرگ محکوم کردند، اما به بیشتر آنها اجازه داده شد که جالي وطن اختیار کنند)) اسفیده((

گرفت و ) دالر 4800000(فلورین  24000جریانات را بی هیچ دغدغه خاطري پذیرفت، و در برابر زحماتش مبلغ 

هاي دشمنان  عی در برابر خویش نمیدیدند، خانهکه اکنون هیچ مان)) سیاهان((گروه  1304در سال . عازم جنوب شد

آنگاه سیاهان خود . خود را آتش زدند، هزار و چهارصد باب خانه ویران، و مرکز شهر فلورانس بدل به تلی خاکستر شد

هاي مختلفی تقسیم شدند، و در ضمن یکی از صد فقره اعمال شرارتآمیز، کورسو دوناتی به ضرب دشنه به  به دسته

در اینجا الزم است بار دیگر خاطرنشان سازیم که تاریخنویس، مانند روزنامهنگار، مدام در ). 1308( قتل رسید
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الجرم هرچه درباره هر عصري  ;معرض این وسوسه است که حوادث عادي را فداي وقایع هیجانآور و جالب سازد

نازعات بین امپراطوران و پاپها، در ضمن این م. بنگارد، تصویر کافی و جامعی به دست خوانندگان خویش نمیدهد

شاید در آن دوران، مانند امروز،  ;ها و سفیدها، ایتالیا به همت دهقانانی زحمتکش پایدار ماند گوئلفها و گیبلینها، سیاه

در امر کشت و زرع هم عرق جبین به کار میرفت و هم ذوق سلیم، و کشتزارها را طوري تنظیم و نسقبندي میکردند 

ها را بریدند و پلهپله صاف  ها و زمینهاي ناهموار و کوه تپه. شکم را پر کند و هم چشم را لذت بخشدکه هم انبان 

دور باغها را . کردند تا ایجاد تاکستانها، باغهاي میوه، گردو، فندق، و پسته، و غرس درختان زیتون در آنجا میسر شود

در شهرها صد نوع صنعت، . اران ذیقیمت ذخیره شودبه زحمت تمام دیوار کشیدند تا از فرسایش جلوگیري، و آب ب

بیشتر مردان را به کار مشغول ساخت و چندان مجالی براي منازعات لفظی و انتخابات، و چاقوکشیها و شمشیرزنیها 

این جماعت نیز، حتی اگر به خاطر اقناع حس ;سوداگران و بانکداران همگی غولهاي بیرحمی نبودند. باقی نگذاشت

نجبایی مانند کورسو دوناتی، گویدو کاوالکانتی، . هم بود، مایه ترقی شهرها و گسترش بازار دادوستد شدند ماالندوزي

و کان گرانده دال سکاال گرچه گاهگاهی براي اثبات نظرات خویش دست به شمشیر میبردند، مردمان صاحب کمالی 

عشق براي آنها نه یک رشته کلمات دروغی بود که  ;در این جامعه دلیر، زنان از آزادي جنبش برخوردار بودند. بودند

بر زبان تروبادورها جاري میشد، نه آمیزش تلخ دهقانانی که عرق میریختند، و نه حکایت خدمتی که یک شهسوار 

نسبت به یک مخدوم محبوب تنگ نظر ایفا میکرد، بلکه داستان شیفتگی سوزان و با شکوهی بود که با نامه بیپروایی 

در این جوش و خروش، گهگاهی . ه تسلیم محض و نیل به درجه مادري بیهیچ اندیشه قبلی منجر میشدآغاز، و ب

 ;مربیان اخالق با شکیبایی خالی از امید سعی میکردند جوانانی را که از اندرز گرفتن اکراه داشتند تعلیم دهند

ي تسلی خاطر، تمایالت سرکوبشده شاعران، برا ;روسپیان شعله آتش نفس مردان صاحب تخیل را فرو مینشاندند

 ;هنرمندان در حالی که پی زیبایی و کمال محض بودند، گرسنگی میخوردند ;خود را در قالب اشعار میریختند

کشیشان نرد سیاست میباختند، و مرمان مسکین و محروم را تسلی میدادند، و فالسفه از درون البیرنت اساطیر به 

در این جامعه انگیزهاي وجود داشت و رقابت و هیجانی بود . اري راه میسپردندسوي سراب درخشنده حقیقت به دشو

که زبان مردان را تیز کرد، عقل آنها را صیقل داد، نیروهاي پنهانی و غیر منتظرشان را آشکار نمود، و آنها را به دام 

سازند، و مقدمات ظهور چنین  انداخت تا حتی نابودي خویش را به جان بخرند و راه را براي پیدایش رنسانس هموار

در پرتو آالم بسیاري از مردمان و ریختن بسی خونها بود که تجدید حیات علم و ادب میسر . نهضتی را فراهم کنند

  . شد می

  

  

  

  

  

  

www.IrPDF.com



٢۴٠۵

فصل بیست و هفتم

  کلیساي کاتولیک روم

1095 -1294  

   

I  - ایمان مردم  

سیر نهایی آدمی است درباره زندگی، و تنها حربه دفاعی او از بسیاري لحاظ دیانت جالبترین رسم بشري است، زیرا تف

در تاریخ قرون وسطی هیچ چیز مثل وجود دیانتی همهجا حاضر، که گهگاهی تقریبا فعال مایشا است . در برابر مرگ

براي آنهایی که امروزه در عین راحت و وفور نعمت زندگی میکنند، درك و تصور هرج و . در خاطر انسان نمینشیند

لکن همان طور که باید مشکالت، مسکنت، . مرج و مسکنتی که به کیشهاي قرون وسطایی شکل بخشید دشوار است

و رنجهاي مسیحیان، مسلمانان، و یهودیان قرون وسطی را در مد نظر آوریم، از همان دریچه باید به خرافات، 

، ))دنیا، هواي نفس، و دام ابلیس((مرد و زن از گریز هزاران نفر . مکاشفات، بتپرستی، و خوش باوري آنها نظر افکنیم

ها و دیرها، آن قدر که حکایت از هرج و مرج، ناامنی، و خشونت بیاندازه قرون وسطی  و پناهنده شدن آنها به صومعه

ظاهرا از بدیهیات بود که مهار زدن بر امیال نفس اماره آدمیزادگان فقط . میکند، معرف جبن این گونه مردمان نیست

پس، باالتر از هر چیز، . ه یاري مجموعهاي از اصول اخالقی میسر تواند بود که سرچشمه آن قوایی فوق طبیعی باشدب

دنیا نیازمند کیشی بود که میان امید و محنت توازنی ایجاد کند، با تسکین خاطر از رنج محرومیت بکاهد، دل 

با حیات ابدي جبران کند، و اهمیت الهامبخش و با شکوهی دردمند رنجبر را با موسیقی ایمان بنوازد، کوتاهی عمر را 

چه در غیر این صورت ممکن بود فقط حکایت آمد و رفت بیهوده و غیر قابل تحمل . به یک درام عالم هستی بخشد

  . مردم، انواع، و اخترانی باشد که یکی پس از دیگري به انهدامی حتمیالوقوع گرفتار میشوند

این نیازمندیها را با پنداري مهیب و حماسی درباره آفرینش و گناه آدمی، مریم عذرا، و  مسیحیت درصدد برآمد که

عیساي مصلوب و نیز با آرایی در باب خلود روح انسان مرتفع سازد، انسانی که مقدر بود روز واپسین داوري در محضر 

مردي کلیسایی از عذاب رها شود و به به ماندن در دوزخ گردد، یا به پایعدل االهی حاضر شود و یا تا ابد محکوم 

آن کلیسا، در پرتو اجراي آیینهاي مقدس، فیض ربانی را، که تاوان مرگ منجی مسیحیان  - رستگاري ابدي نایل آید 

در میان چهار دیواري چنین چشم انداز محدودي بود که بیشتر مسیحیان زندگی . بود، شامل حال او میگردانید

بزرگترین عطیه ایمان قرون وسطایی حفظ اعتماد بشر به . ی حیات خویش توفیق یافتندکردند و به درك غرض نهای

این نکته بود که سرانجام حق بر باطل چیره خواهد شد و هر ظفري که به ظاهر نصیب شر میگردد، بالمآل منجر به 

. اعتالي پیروزي عالمگیر خیر میشود

اعتقاد به بازگشت مجدد مسیح و فرا رسیدن . اوري محور دین بوددر مسیحیت، مانند اسالم و یهودیت، روز واپسین د

انقراض عالم به عنوان مقدمات روز داوري، علی رغم نومیدیهاي حواریون و گذشت سال هزار میالدي و بیم و 

ه گرچه از حدت و عمومیت این انتقاد کاسته شده بود، هنوز از بین نرفت ;امیدهاي چهل نسل، هنوز بر جا مانده بود
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هر بیماري واگیر و ضایعهاي .)) بخردان عقیده دارند که پایان جهان نزدیک است: ((، راجر بیکن گفت1271در . بود

. که روي مینمود، و هر زلزله یا شهاب یا دیگر حوادث فوقالعادهاي که رخ میداد، به نظر مردم منادي انقراض عالم بود

براي مقابله با دادخواه واقعی خویش سر  درنگاح و ابدان مردگان بی لکن حتی اگر عمر جهان نیز پایان نمییافت، ارو

  . از خاك به در میکردند

در مسیحیت قرون وسطایی، . افراد به طور مبهمی امید رفتن به بهشت داشتند، اما آشکارا از دوزخ در هراس بودند

کیش دیگري در تاریخ، محبت فراوانی دیده میشد، لکن در االهیات و موعظات کاتولیک،نظیر اوایل  شاید بیش از هر

در نظر مردمان این عهد،  .دارندپیدایش مذهب پروتستان، ضروري مینمود که وحشت عذاب جهنم را با تاکید بیان 

که امروزه در سرودهاي کلیسایی از وي یاد میکنند نبود، بلکه منتقم )) یح مهربان، فروتن، و آراممس((عیسی همان 

  . سختگیري بود که براي هر گناه کبیرهاي مرتکب را مجازات میکرد

در بسیاري از کلیساها نقاشیهایی . تقریبا در همه کلیساها تندیسی بود که مسیح را به صورت دادرس مجسم مینمود

هاي شخص ملعون را به مراتب واضحتر و برجستهتر از برکات آدم  وز جزا وجود داشت که هر کدام شکنجهاز ر

منقول است که قدیس متودیوس با کشیدن تصویري از جهنم بر روي دیوار کاخ سلطنتی . درستکار نشان میداد

ان مدعی بودند که در عالم مکاشفه بسیاري از رازور. بلغارستان، شاه آن سرزمین، بوریس، را به دین مسیح درآورد

رهبانی تونداله نام، . منظره جهنم را دیدهاند، و به همین سبب موقع جغرافیایی و رعب آن مکان را توصیف میکردند

وي گفت که در مرکز جهنم شیطان را، با . که در قرن هفتم میزیست، به طرز لطیفی جزئیات دوزخ را تشریح کرد

فریادهایی که وي از فرط درد از حلقوم بر میآورد پایان . به میله مشبک سوزانی بسته بودند زنجیرهایی از آهن تفته،

دستهایش آزاد بودند، دراز میشدند، و اشخاص ملعون را میگرفت و آنها را زیر دندانهایش مثل انگور له . نداشت

یطان، با قالبهایی آهنی اجساد دستیاران ش. نفس آتشین وي آنها را به درون حلقوم سوزانش فرو میبرد. میکرد

یا آنها را از زبانشان میآویختند، یا با اره اي قاچ . مردمان ملعون را به تناوب گاه در آتش و گاه در آب یخ فرو میکردند

در . قاچ میکردند، یا بر روي سندانی مسطح میساختند، یا میجوشانیدند و عصاره آنها را با پارچهاي صاف میکردند

لکن آتش هیچ . گوگرد را با آتش میآمیختند تا بوي عفنی بر ناراحتیهاي مردمان ملعون افزوده شود محیط دوزخ،

خود . ها پنهان میساخت گونه روشنایی نداشت، به طوري که ظلمت موحشی تنوع بیشمار دردها و رنجها را از دیده

مانند اوریگنس که درباره واقعیت کلیسا رسما درباره محل و خصوصیات دوزخ توضیحی نمیداد، لکن از اشخاصی 

بدیهی است که اگر قرار میبود کلیسا اندکی از این آرا بکاهد، به غرض . وجود آتش دوزخ شک داشتند به خشم میآمد

: قدیس توماس آکویناس اعتقاد داشت. اصلی کلیه اصول عقایدي که درباره دوزخ رواج یافته بود لطمه وارد میآمد

ژرفترین نقطه ((، و نیز در نظر وي جهنم در ))ن ملعون را معذب میدارد جسمانی استآتشی که ابدان مردما((

  . قرار داشت)) زمین

در مخیله مردمان عادي قرون وسطی، و در نظر افرادي مانند گرگوریوس کبیر، شیطان جنبه مجازي نداشت، بلکه 

ي به دل مردمان میانداخت، و انگیزه موجود زندهاي بود واقعی که همه جا در کمین مینشست، هر گونه وسوسها

معموال میشد او را با یک پشنگ آب مطهر، یا کشیدن عالمت صلیب دفع کرد لکن شیطان  ;همه نوع اعمال شر بود

وي زنها را بسیار دوست میداشت، فریبایی و تبسم آنها را وسیله به . بوي بسیار عفن گوگرد سوخته به جا میگذاشت

گهگاهی مورد الطاف آنها  - اگر به قول خود خانمها اعتماد داشته باشیم  - خویش میساخت، و دام انداختن قربانیان 

به همین سبب بود که زنی از اهالی تولوز اعتراف کرد که بارها با شیطان همخوابه شده و بر اثر . قرار میگرفت
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شیطان را جماعت عظیمی از . کوششهاي وي، در پنجاه و سه سالگی، غولی زاییده بود که سر گرگ داشت و دم مار

اینان همیشه در اطراف هر فردي در پرواز بودند و مصرانه اسباب چینی میکردند تا مگر آدمی  ;دیوان کمک میکردند

. با زنان بی احتیاط یا مجرد یا پرهیزکار بودند)) همخوابگی((این موجودات پلید نیز مایل به . را به گناه وادارند

تمامی هوا چیزي نیست مگر توده غلیظی  ;همه عالم پر است از آنها: ((باره این موجودات نوشترهبانی ریشالم نام در

مایه شگفت است که چگونه هر کدام از ما باید زنده ... از شیاطین که همواره و در همه جا به کمین ما نشستهاند 

تقریبا .)) ز چنگ این شیاطین را نداشتیماگر هر آینه به برکت فیض االهی نبود، هیچ یک از ما قدرت فرار ا. بمانیم

لکن یک نوع ظریف طبعی  ;عموم مردم، از جمله فالسفه، به وجود این خیل بیشمار شیاطین اعتقاد داشتند

نجاتبخش هراس این دیوشناسی را میکاست، و در نظر مردان بسیار تندرست، این گونه شیاطین کوچک بیشتر جنبه 

اعتقاد بر آن بود که این گونه دیوها، بی آنکه دیده شوند، . د، تا موجوداتی رعب انگیزاجنه مزاحم دوبهمزن را داشتن

. هاي مردم را سوراخ میکردند، و به طرف رهگذران کثافات میریختند در میان گفتگوهاي مردم وارد میشدند، جامه

پندار . اه باشد، وي را خوردیکی از این موجودات از فرط کوفتگی بر روي کاهویی نشست، و راهبهاي، بی آنکه آگ

: انجیل متی )) (زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم((دیگري که بیشتر موجب ترس میشد اعتقاد به این بود که 

. عالمان االهی اصیل آیین، اعم از مسلمان و مسیحی، معتقد بودند که بیشتر ابناي بشر به دوزخ میروند). 22.14

هر که : ((این جمله را، که به عیسی نسبت داده شده بود، کلمه به کلمه قبول داشتند اغلب عالمان االهی مسیحی

). 16.16:انجیل مرقس .)) (ایمان آورد و تعمید یابد، نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد، بر او حکم خواهد شد

غسل تعمید بمیرند، به دوزخ قدیس آوگوستینوس از روي اکراه به این نتیجه رسید که کودکان صغیري که پیش از 

) که بر اثر گناه آدم و حوا نیابتا گناهکار بودند( قدیس انسلم معتقد بود که لعن کودکان تعمید ندیده . میروند

و چنین امري در نظر وي کامال معقول  - نامعقولتر از وضع بردگی کودکانی که در میان بردگان به دنیا میآمدند نبود 

ریه را به این طرز تعدیل کرد که کودکان تعمید ندیده به دوزخ نمیرفتند، بلکه جایشان در کلیسا این نظ. مینمود

و بیشتر  - اکثر مسیحیان معتقد بودند که همگی مسلمانان . اعراف بود، و تنها عذابشان رنج از دست دادن بهشت

چهارمین . اهل دوزخند از)) مردمان بت پرست((اعتقاد داشتند که جمیع  - )ص(آنان، اال خود حضرت محمد 

اعالم داشت که براي هیچ کس نجات اخروي میسر نخواهد بود، مگر آنکه از پیروان کلیساي ) 1215(شوراي التران 

خداوند نسبت به بندگان خویش چنان (( امید رامون لول، از فالسفه و فضالي اسپانیا، آن بود که . جهانی باشد

فیض رستگاري نایل میشوند، زیرا اگر قرار بود که بیشتر بندگان به عوض  محبتی دارد که تقریبا تمامی افراد به

لکن پاپ گرگوریوس نهم این .)) رستگاري دچار عذاب اخروي شوند، آنگاه رحمت عیسی خالی از محبت عمیم میشد

که باور کند یا از این پس هیچ یک از روحانیان معتبر به خود اجازه نمیداد . گفته را به عنوان بدعتی نکوهیده شمرد

برتولت، اهل . بر زبان آورد که عده رستگاران بر عده مردمانی که به عذاب اخروي دچار میشوند فزونی میگیرد

رگنسبورگ، یکی از معروفترین و محبوبترین وعاظ قرن سیزدهم، تخمین میزد که نسبت عده مردمان ملعون به 

در این مورد نیز ((قدیس توماس آکویناس معتقد بود که . جماعت رستگار باید یکصد هزار در مقابل یکی باشد

رحمت االهی مخصوصا آشکار میشود که فقط معدودي را به آن درجه رستگاري ارتقا میدهد که از وصول به آن 

هاي جهنم میپنداشتند، غرشهاي آنها را  هاي آتشفشان را دهانه بسیاري از مردم کوه)). جمیع کثیري قاصر میآیند

و گرگوریوس کبیر مدعی بود که دهانه آتشفشان اتنا . ی میدانستند که از حلقوم اهل دوزخ بر میخاستطنین ضعیف

امعاي متورم زمین اکثریت قریب به . همه روزه باز میشد تا عده زیادي از مردم را که مقدر بود به دوزخ روند بپذیرد

براي محکومین، تا ابد، از . وش تفته خود نگاه میداشتاتفاق آدمیزادگانی را که قدم به عرصه وجود نهاده بودند در آغ

هاي دریا کنار یا موهایی را که از زمان ظهور  سنگریزه: از اقوال برتولت بود که. آن دوزخ نه مهلتی بود و نه راه فراري
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تمامی  ;براي هر سنگریزه یا دانه مویی یک سال عذاب حساب کنید ;آدم بر بدن انسان یا حیوان رسته است بشمارید

آخرین لحظه زندگی آدمی تا ابد حایز کمال . آن طول زمان، تازه آغاز مشقتی نیست که اهل دوزخ باید تحمل کنند

اهمیت بود، و ترس از آنکه آدمی ممکن است در آن لحظه بازپسین گناهکار بماند و مورد بخشایش قرار نگیرد ارواح 

دعا . تا حدودي با احتیاط تمام از این رعب و هراسها میکاست عقیده به وجود برزخ. مردمان را گرانبار میساخت

میالدي به سوابقی بر میخوریم که حکایت از  250حتی از سال . کردن در حق اموات رسمی بود به قدمت خود کلیسا

آوگوستینوس صحبت از امکان وجود . طلب بخشایش و اجراي مراسم قداس براي کمک به ارواح مردگان میکند

یکرد که در آنجا مردمانی که پیش از مرگ کامال توبه نکرده بودند، لکن گناهانشان بعدا بخشوده شده بود، از مکانی م

گرگوریوس اول این فکر را تایید و پیشنهاد کرده بود که ممکن است آالم ارواح در برزخ، به برکت . گناه پاك میشدند

ه این فرضیه در میان قاطبه مردم کامال رسوخ نیافت، تا آنکه عقیده ب. دعاي دوستان زنده آنها، تخفیف و تسکین یابد

در قرن دوازدهم عاملی که باعث . پیترو دامیانی با بالغت آتشین خویش به آن جان بخشید 1070در حدود سال 

رواج این فرضیه شد افسانهاي بود به این مضمون که قدیس پاتریکیوس، قدیس حامی ایرلند، براي مجاب ساختن 

. از شکاکان، مقرر داشته بود که در ایرلند گودالی حفر کنند و چند تن از رهبانان به درون آن پایین روند عدهاي

هنگامی که این رهبانان از درون حفره بیرون میآمدند، طبق این افسانه، برزخ و جهنم را چنان به وضوح توصیف 

از درون آن حفره به  1153، مدعی بود که در اوون، شهسوار ایرلندي. میکردند که مایه حرمان شنوندگان میشد

مردم کنجکاو از . وصفی که وي از ماجراهاي آن دنیاي زیرین میکرد متضمن موفقیتهاي فراوانی بود. دوزخ رفته است

به همین . اطراف و اکناف براي دیدن حفره به حرکت درآمدند، و براي اشخاص ناباب راه تحصیل عوایدي گشوده شد

اکنون باید دید . ، پاپ آلکساندر ششم آن حفره را دام شیادي خواند و فرمان به مسدود کردنش داد1497سبب، در 

که چه نسبت از مردمانی که در دنیاي مسیحی قرون وسطی زندگی میکردند معتقد به اصول عقاید مسیحیت بودند 

در . مبادي مسیحیت ایمان داشتند در تاریخ ذکر بسیاري از بدعتگذاران میرود، لکن اکثر این مردمان به اصول و

منکر خلقت، تثلیث، بهشت، و )) از جمله عالیقدرترین مردمان عهد در نسب و دانش((، دو تن 1017اورلئان، به سال 

جان آو سالزبري، در قرن دوازدهم، میگوید که به گوش خود شنیده . خواندند)) یاوه محض((دوزخ شدند و جمله را 

ویالنی، وقایعنگار آن عهد، متذکر )). مخالف با آراي مرد مومن است((بر زبان میرانند که است بسی اشخاص سخنانی 

میشود که در فلورانس مردمان عیاشی زندگی میکردند که خداوند و ائمه را به باد سخریه میگرفتند و پایبند هواي 

امی را سرزنش کرد که چرا جیرالدوس کمبرنسیس حکایت میکند که یکی کشیش گمن. نفس و لذات جسمانی بودند

در اجراي مراسم قداس دقت الزم مرعی نمیدارد کشیش برآشفت و از آن خردهگیر پرسید که آیا واقعا تبدیل نان به 

جسم و شراب به خون عیسی، تناسخ، آبستنی مریم باکره، و رستاخیز را باور دارد و در مقام توضیح گفت که جمله 

ن شیاد از خود جعل کردهاند تا مردم را در هراس نگاه دارند و بر آنها افسار زنند، و این پندارها را جمعی از متقدما

حد (همین جیرالدوس نقل میکند که سیمون تورنهاي . اکنون مشتی مردم ظاهر ساز این شیوه را تعقیب میکنند

کی این فرقه خرافات تا ! اي خداوند قادر مطلق((، یکی از محققان معاصر وي، روزي دست دعا برداشت که )1201

پرست مسیحی و این جعلیات نوپا دوام خواهد آورد درباره همین سیمون حکایت میکنند که ضمن ایراد خطابهاي، 

به کمک استدالالت زیرکانه، اصول عقاید مربوط به تثلیث را ثابت کرد، و چون حضار برایش کف زدند و از این توفیق 

منقول است که . ا استدالالت محکمتري خالف همین نظریات را ثابت کندخویش سرمست شد، الف زد که میتواند ب

، پیتر 1200در حدود سال . چون این سخن بر زبان وي جاري گشت، همانجا در دم به فلج و عارضه جنون مبتال شد

ارند و پارهاي هستند که به وجود خدا اعتقاد ند: ((نامی، صدر صومعه تثلیث مقدس، در محله الدگیت لندن، نوشت

بسیاري از مردمان هستند که نه وجود فرشتگان خیر را باور دارند و نه ... میگویند که مصدر عالم تصادف است 
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ونسان دوبووه از اینکه .)) فرشتگان شر را، نه به حیات پس از مرگ قایلند و نه به هیچ چیز دیگر نامرئی و معنوي

هاي مبتذل یا دروغهاي مجهول  را به عنوان مشتی افسانه) ن دینمربوط به قدیسا(خوابنماها و داستانها ((بسیاري 

اگر مردمانی که عقیده به دوزخ ندارند اینگونه روایات : ((متاسف بود، و خود در مقام توضیح نوشت)) استهزا میکردند

به دوزخ براي قبول این پندارهاي مذهبی راجع .)) را باور نکنند، بدیهی است که عمل آنها نباید ما را متحیر کند

اگر خداوند قبال به گناه و هبوط شیطان آگاه بود، از : ((برخی از مردمان ساده لوح سوال میکردند. بسیاري آسان نبود

شکاکان مدعی بودند که خداوند نمیتواند آن قدر ظالم باشد که آدمی را براي گناهی محدود، با )) چه رو او را آفرید

جواب علماي االهی به این ادعا آن بود که ارتکاب به یکی از گناهان کبیره . کندعذابی نامحدود مواخذه و تنبیه 

، پارچه بافی از اهالی تولوز، که از شنیدن 1247در . بیحرمتی نسبت به خداوند است و لهذا متضمن گناهی نامحدود

ار نفر آدمی که خلق کرده اگر دستم به آن خدایی برسد که از هز: ((این قبیل استدالالت متقاعد نشده بود، میگفت

است یکی را رستگار میکند و باقی را به دوزخ میفرستد، او را مانند خیانتکاري خواهم گرفت، جوارحش را به سختی 

برخی شکاکان دیگر با خوش مشربی بیشتري دلیل .)) از هم خواهم درید، و به صورتش آب دهان خواهم افکند

هرکس که به ((جهنم پس از مدتی شاخی و بیحس میشوند و به همین سبب میآوردند که روح و جسم در برابر آتش 

آن شوخی قدیمی که در جهنم .)) دوزخ معتاد شود، در آنجا به همان اندازه فارغالبال است که در هر جاي دیگر

حد (ولت انسان با معاشرانی دمساز است به مراتب جالبتر از اهل بهشت، در افسانه عاشقانه فرانسوي اوکاسن و نیک

کشیشان شکایت میکردند که اکثر مردم فکر جهنم را موکول به هنگام نزع میکنند، معتقدند به اینکه . میآید) 1230

اهد مرا رستگار خو absolvo te egoاداي سه کلمه ((هر قدر در دوران حیات خویش مرتکب گناه شده باشند، 

ظاهرا در آن عهد هم مثل امروز دور از غوغاي شهر نیز بدعتگذارانی وجود داشتند، لکن از بدعتگذاران .)) کرد

و ادبیاتی که از قرون وسطی به دست ما رسیده است اکثرا از طبع روحانیان یا  ;روستایی چیزي به یادگار نمیماند

دانشوران ((در خالل همین آثار به . ا از زیر نظر میگذرانیدندافرادي است که دسته منتخبی از روحانیان آثار آنها ر

بر میخوریم که اشعاري مغایر حرمت میسرودند و وصف شهرنشینان خشنی را به میان میآوردند که کفر )) سرگردانی

مردم در کلیساها میخفتند، خرناس میکشیدند، و حتی میرقصیدند و  ;آمیزترین دشنامها بر زبانشان جاري میشد

در روز یکشنبه آن قدر به هرزگی، شکمپرستی، قتل نفس، و دزدي ) ((به قول راهبی. (مرتکب اعمال جنسی میشدند

اینگونه روایات، که نشان از .)) دست میزدند که فزونتر از همه فجایعی بود که در عرض تمام هفته مرتکب شده بودند

اشتهاند و میتوان موارد همانند آنها را از ممالک نبودن یک ایمان واقعی دارند، اختصاص به یک محل معین ند

اینگونه شواهد باید ما را هشیار سازد تا درباره تقدس مردم قرون وسطی راه . مختلف در طی هزار سال مثال آورد

با این همه آنچه دانشپژوه از مطالعه قرون وسطی استنباط میکند محیطی است مملو از معتقدات و  ;اغراق نپوییم

هر کشور اروپایی در این عهد به حمایت دین مسیح برخاست و به حکم قانون همه را مطیع و منقاد . مذهبیمراسم 

تقریبا هر واقعه تاریخی را به . تقریبا جمیع پادشاهان تحف و هدایاي سرشاري به کلیسا ارزانی داشتند. کلیسا کرد

م قبال خبر از رویدادي میداد که در کتاب عهد هر واقعه ضمنی در کتاب عهد قدی. معیارهاي مذهبی تعبیر کردند

در عهد قدیم، عهد جدید نهفته است، و در عهد جدید، عهد قدیم : ((قدیس آوگوستینوس میگفت. جدید آمده بود

مثال دیوید، آن اسقف ارجمند، معتقد بود که این مسئله که داوود نبی بتشبع را در حال استحمام .)) آشکار میشود

. نایه از این امر بود که عیسی مسیح مشاهده میکرد کلیساي وي خود را از آلودگیهاي دنیا پاك میکندنظاره میکرد ک

گولیملوس دیوراندوس، اسقف ماند، معتقد بود که هر . هر چیز طبیعی رمز و نشانهاي بود بر یک چیز فوق طبیعی

 ;برکت وجود وي قدم به بهشت مینهیمسردر کلیسا مسیح است، که به : قسمتی از کلیسا معنی مذهبی خاصی دارد 

آنجا که عیسی گوشت  -زهدان مریم  ;ستونهاي کلیسا اسقفان و علماي دینند، که کلیسا قائم به وجود ایشان است
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به همین . هاي روحانیت را بر اندام خویش میآرایند رخت کن کلیساست که در آن کشیشان جبه -آدمی به تن کرد 

در رسالهاي مربوط به وحوش، که ویژه قرون وسطی است، منقول . مذهبی خاصی داشتقیاس، هر دام و ددي معنی 

روز سوم پدر از  ;مادر سه روز از آن مراقبت میکند. شیر ماده که بچهاي میزاید، نوزاد مرده به دنیا میآید: ((است که 

در قادر مطلق فرزند خویش، به همین ترتیب بود که پ. راه میرسد، بر صورت نوزاد میدمد، و او را زنده میکند

پذیرش مردم، و بیشتر قوه تخیل آنها، سبب .)) خداوندگار ما عیسی مسیح، را از عرصه ممات به عالم حیات برگردانید

یک کودك شیطان انگلیسی در صدد . رواج یکصد هزار داستان در باب معجزات و حوادث و قواي فوق طبیعی شد

دست کودك به طور معجزه آسا بر سنگی که تکیه کرده بود خشک  ;اش بربایدهاي کبوتري را از النه برآمد جوجه

کودکی در یک زیارتگاه به . شد، و فقط دعاوي سه شبانروز مردم ده بود که کودك را از آن مهلکه رهایی بخشید

صورت سنگی مسیح از آن کودك . مجسمهاي که عیسی را به شکل کودکی مجسم مینمود لقمه نانی پیشکش کرد

کشیش هرزهاي دلباخته . ((سه روز بعد از این مقدمه، کودك مزبور در گذشت. تشکر و وي را به بهشت دعوت کرد

چون موفق به جلب رضایت زن نشد، بعد از مراسم قداس، کلوچه را، . زنی شد و میخواست از او کام دل حاصل کند

د آنکه چون زن را ببوسد، بر اثر نیروي آن آیین که بدل به گوشت مطهر عیسی شده بود، در دهان نگاه داشت، به امی

لکن هنوز از ساحت کلیسا بیرون نشده بود که دید به قدري عظیمالجثه شده است که سرش . مقدس، زن راضی شود

کشیش نان را در گوشهاي از کلیسا زیر خاك پنهان، و بعدا نزد کشیش دیگري به گناه خویش .)) به سقف میخورد

آن کلوچه مطهر را از زیر خاك بیرون آوردند، دیدند به صورت هیکل خون آلود مرد مصلوبی در  وقتی. اعتراف کرد

زنی کلوچه مطهر را از کلیسا تا خانه در دهان نگاه داشت و آن را در کندویی نهاد تا از مرگ و میر . آمده است

رینترین میهمان خویش، نمازخانه از شیرینترین عسل خود، براي شی((این زنبورها . زنبورهاي عسل جلوگیري کند

. پاپ گرگوریوس اول آثار خود را با این گونه داستانها، آکند.)) کوچکی ساختند که عقل از ظرافت آن حیران میشد

ها را چندان جدي نمیگرفتند یا در نظر آنها این  شاید مردم، یا اشخاص با سوادي که میان آنها بودند، این گونه افسانه

ایه تفریح و تردماغی بود، چنانکه امروز داستانهایی به همان پایه عجیب و شگفت انگیز مایه تفریح گونه حکایات م

مغزهاي خسته روساي جمهور و پادشاهان ما میشود، با گذشت زمان، ممکن است که خوش باوري رشته خودش را 

هاي قرون وسطایی حاکی  ن افسانهبسیاري از ای. تغییر داده باشد، لکن وسعت میدان آن چندان تغییري نکرده است

از ایمان موثري است که مردم به دین نشان میدادند، از آن جمله است قصه مربوط به پاپ محبوب لئو نهم که چون، 

چون دریاي سرخ بر روي (بعد از گردش و اصالحات خویش، از فرانسه و آلمان به ایتالیا بازگشت، آبهاي رود آنینه 

. وي از رودخانه بگذرد به دو سو رفت تا )موسی

قدرت مسیحیت در آن بود که به مردم ایمان ارزانی میداشت نه معلومات، هنر میداد نه علم، و زیبایی عرضه میکرد 

 ;ظنین بودند که هیچ کس نمیتواند به پرسشهاي آنها پاسخ گوید. مردم ترجیح میدادند که چنین باشد. نه حقیقت

نسان جوابهایی را که کلیسا با چنین کلمات آرام مطمئنی ایراد میکند به سمع احساس میکردند که عاقالنه است ا

اگر قرار میبود که کلیسا خود را جایزالخطا بشمرد، پایه اعتماد مردمان نسبت به چنین بنیادي . ایمان گوش کند

لخ درختی میشمردند که شاید مردم این عهد نسبت به علم بدگمان بودند، زیرا معلومات را ثمر ت. قطعا متزلزل میشد

چیدن آن از روي عقل ممنوع شده بود، و علم در حکم سرایی بود که آدمی را، با خیاالتی واهی، از بهشت عدنی 

به این نحو، حیات عقالنی قرون وسطی، تقریبا به تمامی، خود . بیپیرایه و حیاتی عاري از شک و تردید محروم میکرد

حو که انسان عصر نوین به علم و حکومت اعتماد میکند، به خداوند و کلیسا توکل را تسلیم ایمان کرد و، به همان ن

هالك شما غیرممکن : ((فیلیپ اوگوست، پادشاه فرانسه، در اثناي یک طوفان نیمشب، به ملوانان خویش گفت. کرد
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گذشت که براي ما است، زیرا در همین لحظه هزاران نفر رهبان مشغول برخاستن از بستر خویشند، و دیري نخواهد 

مردم معتقد بودند که همگی در دست و اختیار نیرویی هستند به مراتب عظیمتر از آنچه در .)) دعا خواهند کرد

در عالم مسیحیت، درست مثل جهان اسالم، مردم خود را تسلیم خدا کردند و، . حیطه امکان علم هر بشري است

این عصري بود . ات، در تکاپوي خدا و رستگاري ابدي بودندحتی در بحبوحه هرزگی، خشونت، و بیحرمتی به مقدس

  . سرمست از نشئه خداوندي

II  -  آیینهاي مقدس  

مراسم و تشریفاتی که به طور  -بزرگترین قدرت کلیسا، بعد از تسجیل و تعیین ایمان، برگزاري آیینهاي مقدس بود 

در هیچ دینی افراد را نمیتوان متحد نگاه : ((تقدیس آوگوستینوس میگف. رمزي حکایت از اعطاي فیض االهی میکرد

لفظ .)) داشت، مگر آنکه جمیع آنها از طریق نمادهایی مرئی یا آیینهاي مقدس در یک نوع اخوت با هم شریک باشند

غسل تعمید، صلیب،  - ساکرامنتوم را در سده چهارم میالدي تقریبا بر کلیه چیزهایی اطالق میکردند که مقدس بود 

در قرن هفتم، . در قرن پنجم، توماس آوگوستینوس این واژه را درباره مراسم عید قیام مسیح به کار برد. و نماز

سرانجام، در . قدیس ایسیدوروس سویلی آن را به غسل تعمید، مراسم تنفیذ، و آیین قربانی مقدس محدود ساخت

ید، تایید، توبه، آیین قربانی مقدس، ازدواج، تعم: قرن دوازدهم، آیینهاي مقدس را هفت تا تعیین کردند، از این قرار

تشریفات مختصري مانند افشاندن آب مطهر یا کشیدن نقش صلیب را از . هاي مقدس، و تدهین نهایی رتبه

. به حساب آوردند)) متفرعات و ملحقات آیینهاي مقدس((

آنکه، لکه گناهکاري ذاتی را از  اول: تعمید به دو منظور انجام میگرفت. مهمترین آیینهاي مقدس غسل تعمید بود

در این مراسم معموال . دوم آنکه، با این والدت جدید، فرد را رسما در سلک مسیحیان درآورد ;دامان شخص بزداید

اولیاي کودك نام یکی از قدیسین را بر کودك خویش مینهادند، تا قدیس حامی، سرمشق، و حافظ کودك باشد، و 

در قرن نهم، نخستین روش تعمید آن بود که کودك را سراپا در آب فرو . ور میشدکودك مزب)) نام مسیحی((این 

برند، لکن بتدریج افشاندن آب بر روي کودك که در اقالیم شمالی خطر کمتري براي مزاج کودك داشت جانشین آن 

در صدر . دهد هر کشیشی، به هنگام ضرورت هر فرد مسیحی میتوانست مراسم غسل تعمید را انجام. رسم اولیه شد

مسیحیت مرسوم بود که غسل تعمید را موکول به دورانی کنند که کودك پا به سن گذاشته باشد، اما بتدریج، در 

را براي اجراي  -تعمیدگاه  -در هر محلهاي، به ویژه در ایتالیا، نمازخانهاي . قرون وسطی تعمید نوزادان رواج یافت

قی، معموال آیینهاي تایید و قربانی مقدس بالفاصله پس از غسل تعمید در کلیساي شر. این آیین مقدس بنا کردند

درباره کودك اجرا میشد، و حال آنکه در کلیساي غربی بتدریج آیین تایید را موکول به هفتسالگی کردند تا آنکه 

انجام  آیین تایید فقط به توسط اسقفی. کودك در عرض این مدت به اصول و مبادي ایمان مسیح آشنا شده باشد

بر سر کودك، همراه با تالوت دعایی به این منظور که روحالقدس در جسم )) نهادن دست((میگرفت، و عبارت بود از 

سپس اسقف با روغن مقدس پیشانی کودك را تدهین میکرد و آهسته بر گونه او میکوفت . داوطلب حلول کند

فیذ ایمان مسیحی جوان بود، و داوطلب به قید ، که عالمت تن)همچنانکه سالطین بر کتف شهسواران میکوفتند(

  . سوگند تلویحا متعهد به رعایت همگی حقوق و وظایف یک فرد مسیحی میشد

اگر اصول عقاید کلیسا یک حس گناهکاري را به مردم تلقین میکرد، در مقابل . مهمتر از تعمید آیین توبه بود

یک بار بتوانند با اعتراف به گناهان خویش نزد یک نفر وسیلهاي نیز در اختیار آنها میگذاشت تا هر چند وقت 
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: انجیل متی(طبق تعالیم کتاب مقدس . کشیش، و اجراي کفارهاي که مقرر میشد، روح خود را از آلودگی منزه سازند

بستن و ((عیسی گناهان بندگان را آمرزیده بود و به حواریون خویش اختیارات همانندي در ) 18.18و  16.9

کلیسا معتقد بود که این اختیارات از حواریون مسیح بنوبت به اسقفان صدر مسیحیت، و به . عطا کرده بود ))گشادن

که در دست )) اختیار کلیدهاي ملکوت((در قرن دوازدهم  ;عبارت دیگر از پطرس حواري به پاپها منتقل شده بود

در دورانی که مسیحیت جنبه بدوي داشت، اعتراف به گناهان به طور علنی . ود به کشیشان نیز داده شداسقفان ب

در قرن چهارم میالدي، اعتراف خصوصی یا محرمانه جانشین اعتراف علنی شد، تا این مسئله مایه . صورت میگرفت

وه اعتراف علنی همچنان میان پارهاي از شرمساري بزرگانی که مایل به اقرار به گناهان خویش بودند نشود، لکن شی

هاي پیرو بدعتگذاران به جا ماند، و مقرر شد که در مورد پارهاي از جرایم شنیعه، مثل قتل عام تسالونیکا یا  فرقه

) 1215(چهارمین شوراي التران . کشتن تامس ا بکت، روحانیان حق تحمیل کفاره عمومی را بر مردم داشته باشند

عتراف ساالنه و تناول در آیین مقدس قربانی باید از وظایف حتمی مومن باشد و چنانچه کسی از این مقرر داشت که ا

به منظور تشویق . دو تخلف ورزد، از حق استفاده از برکات کلیسایی و تدفین در گورستان مسیحیان محروم شود

شد، و هیچ کشیشی مجاز نبود آنچه )) صندوق سر به مهري((گناهکاران به اعتراف و محافظت از ایشان، هر اعترافی 

منتشر شد که در آن، )) کفاره گناهان((از قرن هشتم به بعد، رسالهاي درباره . را که نزد وي اقرار شده بود فاش سازد

به حکم علماي دین، براي هر گناهی کفاره معینی تجویز شده بود، از قبیل نماز، روزه، زیارت اماکن متبرکه، دادن 

. انواع دیگر طاعات و امور خیریهصدقات، یا 

توبه کار را از مالیخولیاهاي . نتایج نیکوي بسیاري داشت)) این بنیاد حیرتانگیز((این آیین توبه یا به قول الیبنیتز 

به کشیش اجازه میداد تا، به کمک اندرز و نیاز دادن، صحت  ;دایمی و پنهانی ناشی از پشیمانی رهایی میبخشید

به قول  ;وه متابعین خود را بهبود بخشد، با امید اصالح، مایه تسلی خاطر شخص گناهکار میشدروحی و جسمی گر

: و گوته، شاعر نامدار آلمانی، گفت. ولتر، که خود از شکاکان بود، آیین توبه وسیله اي براي جلوگیري جرایم شد

بعضی اوقات . هاي آثار سو نیز مترتب بودبر توبه پار.)) اعتراف در خلوت را هرگز نمیبایستی از بشر سلب میکردند((

این بنیاد براي مقاصد سیاسی به کار میرفت، چنانکه کشیشان حاضر به آمرزش گناهان هواخواهان امپراطوران در 

گاهی وسیلهاي براي تفتیش افکار میشد، چنانکه اسقف میالن، قدیس کارلو بورومئو، به . جنگ با پاپها نبودند

د که هر توبه کاري را که براي اقرار به گناهان نزد آنها میرود مکلف سازند که نام هر کشیشان خود دستور دا

دیگر آنکه برخی از مردم سادهلوح آمرزش گناهان . بدعتگذار یا شخص مظنونی را که میشناسد پیش آنها فاش کند

هاي  مان کاسته میشد، کفارهبتدریج، هر قدر از حرارت شعله ای. را در حکم رخصتی براي تجدید گناهان میدانستند

سخت و شدید، توبهکاران را به دام وسوسه کذب میانداخت و کشیشان رخصت مییافتند تا مجازاتهاي خفیفتري 

. درباره آنها مقرر دارند، که معموال عبارت میشد از بذل اعانات در راه خیري که به تصویب مقامات کلیسا رسیده باشد

  . که بتدریج به پیدایش رسم آمرزش منجر شدبود )) تخفیف مجازاتها((این 

بلکه کلیسا گناهکار نادم و توبهکار را از تمام . غرض از آمرزش آن نبود که گناهکار رخصت ارتکاب به گناه را پیدا کند

. یا پاره اي مجازاتهایی که بر اثر ارتکاب گناهان دنیوي میبایست در برزخ تحمل نماید کال یا بعضا تبرئه میکرد

رزشی که توبهکار هنگام اعتراف به گناهان به دست میآورد عبارت از رهایی از قید تقصیري بود که او را محکوم به آم

فقط اقلیت معدودي از مسیحیان . گناهش معاف نمیدانست)) این جهانی((عذاب دوزخ میساخت، اما او را از کیفر 

مابقی خالیق مجبور بودند که براي آمرزش کامل،  ;یشدندبراي گناهان ارتکابی خویش در همین دنیا کامال آمرزیده م

کلیسا مدعی شد که حق دارد با بخشید اندکی . در برزخ، در برابر گناهان تسویه نشده خویش تن به مجازات در دهند
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به  از خزانه سرشار لطف االهی، که بر اثر رنجها و مرگ مسیح و به برکت وجود قدیسانی گرد آمده بود که مکارم آنها

. مراتب فزونتر از گناهانشان بود، گناهکاران را تبرئه کند، به شرط آنکه از عهده امور خیر و انجام طاعات مقرر برآیند

پارهاي از زایران مسیحی که در قرن یازدهم از اماکن . آمرزش گناهان رسمی بود که به قرن نهم میالدي برمیگشت

وي  ;اولین آمرزش عمومی از طرف پاپ اوربانوس دوم اعالم شد. متبرکه دیدن میکردند مشمول این مرحمت شدند

با . همه افرادي را که در صف سپاهیان جنگ صلیبی اول به خدمت در آمدند از گناهانشان تبرئه کرد 1095در سال 

این سوابق بود که رسم تبرئه گناهکاران در مقابل تکرار ادعیهاي بخصوص، شرکت در مراسم مذهبی خاص، ساختن 

پل و جاده و کلیسا و بیمارستان، پاك کردن جنگلها، یا زهکشی مردابها، کمک مالی به یک جنگ صلیبی یا یک 

از این روش . موسسه روحانی، و پرداخت هزینه یک جشن مذهبی یا جهاد مسیحی و امثال آن رواج گرفت

. ان حریص فراهم آوردهاي واقعی فراوانی شد، لکن ضمنا فرصتی براي زراندوزي مشتی روحانی استفاده

با فروش آمرزش در )) تحصیلدار((کلیسا بعضی از افراد روحانی را که قاعدتا از رهبانان بودند مامور کرد که به عنوان 

مینامیدند، در )) بخشایشگر((این تحصیلداران، که انگلیسیها ایشان را . برابر طاعت، توبه، و تحف مبالغی گرد آورند

این گونه . ر چنان شور و حمیتی نشان میدادند که مایه انزجار خاطر بسیاري از مسیحیان شدندمقام رقابت با یکدیگ

افراد، براي تشویق مردمان به دادن تحف و هدایا، اشیایی را به معرض تماشا میگذاشتند که واقعا یا به طور مجعول از 

بخشی را که یا سهم ایشان بود یا هیچ گونه یادگارهاي قدیسان دین به شمار میرفت، و از آنچه تحصیل کرده بودند 

ها  کلیسا چندین بار کوشش کرد تا از این گونه سو استفاده. حقی بر آن نداشتند، به نفع خویشتن ضبط میکردند

هاي جعلی و یادگارهاي دروغی  چهارمین شوراي التران به اسقفان دستور داد که مومنین را از اعتبارنامه. بکاهد

و  ;به عالوه، روساي دیرها را از حق آمرزش محروم، و اختیارات همانند اسقفان را محدود کرد. دارندقدیسان بر حذر 

از کلیه روحانیان درخواست کرد تا در شور و حمیت خویش، براي استفاده از این وسیله نوین، جانب اعتدال را رعایت 

سایی را به عنوان مشتی کاذب بدکار رسوا کرد، ، شوراي ماینتس عده زیادي از این تحصیلداران کلی1261در . کنند

خود را طوري  ;زیرا استخوانهاي جانوران یا اموات بی صاحب را به جاي استخوان قدیسان به مردم نشان میدادند

و مجازاتهاي اعرافی را، به نرخهاي  ;تربیت کرده بودند که در موعد مقرر، به دلخواه، سیل سرشک سر میدادند

هر کدام به ) 1317(، راونا )1311(شوراهاي وین . ر حداکثر سیم و زر و حداقل طاعت میفروختندکمتري، در براب

. ها کماکان ادامه یافت همین روال اعمال کشیشان بدکار را تقبیح کردند، لکن سو استفاده

ایت کرده بودند از عیسی مسیح رو. )یعنی تناول مراسم قداس(پس از تعمید، آیین قربانی مقدس یا افخارستیا بود 

این : ((و اشاره به شراب کرده و گفته بود.)) این است بدن من: ((اشاره به نان کرده و گفته بود)) شام آخر((که هنگام 

مهمترین قسمت مراسم قداس عبارت است . کلیسا این کلمات را به معنی لفظ به لفظ آن پذیرفت.)) است خون من

نان و جامی مملو از شراب به جسم و خون مسیح، براثر قوه معجزه آسایی که هاي  از قلب ماهیت، یعنی تبدیل ورقه

غرض اصلی از مراسم قداس آن بود که شخص مومن با خوردن نان مطهر و نوشیدن . اختصاص به کشیش داشت

که  از آنجا. ابن، یعنی دومین اقنوم از اقانیم ثالثه، شرکت جوید)) جسم و خون، روح و الوهیت((شراب مقدس در 

نوشیدن شراب مقدس متضمن خطر بر خاك ریختن خون عیسی بود، در قرن دوازدهم مرسوم شد که فقط به 

تقاضا ) که آراي آنها را بعدا هوسیان بوهم اقتباس نمودند(کاران  خوردن نان اکتفا کنند، و چون پارهاي از محافظه

لمان االهی توضیح دادند که خون مسیح کردند که باید هم در خون عیسی شریک باشند و هم در جسم وي، عا

هزار معجزه به نان . با خون وي در شراب مطهر)) مالزم((با جسم وي در نان مقدس است، و جسم عیسی )) مالزم((

مقدس نسبت دادند و مدعی شدند که شر اهریمنان را دفع میکند، عالج امراض است، مانع از بروز حریق میشود، و با 
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هر مسیحی مکلف بود که اقال سالی یک بار در مراسم قداس . روغگویان آنها را رسوا میسازدمسدود کردن حلقوم د

شرکت جوید، و اولین بار که جوان مسیحی مبادرت به چنین امري میکرد، مراسم با ابهت و تشریفات خاص برگزار 

ی به صورت یک قاعده رسمی اولین بار که چنین مطلب. بتدریج رواج یافت)) حضور واقعی مسیح((عقیده به . میشد

میالدي، رهبانی فرانسوي از فرقه بندیکتیان به نام راترامنوس  855در . بود 787ارائه شد در شوراي نیقیه به سال 

در حدود سال . تعلیم داد که نان و شراب از لحاظ معنوي جسم و خون عیسی محسوب میشود، نه از نظر مادي

به همین سبب، وي را تکفیر  ;شک نمود)) قلب ماهیت((ر، در واقعیت موضوع ، برانژه، شماس اعظم کلیساي تو1045

عقیده مومنان درست ایمان را به این نحو ) 1603(و النفرانک، صدر دیر بک، در طی نامهاي خطاب به وي  ;کردند

  :بیان کرد

مبدل به جوهر جسم  ....در نتیجه قدرتی آسمانی، که در خور وصف و وهم نیست ... ما معتقدیم که جسم خاکی 

خداوند میشود، و حال آنکه ظاهر و پارهاي مشخصات همان وجود خارجی از نظر غایب میماند تا مردم از مشاهده 

در عین حال، جسم . آن جوارح عریان و خون آلود دچار هراس نشوند و مومنان به ثمرات کاملتر ایمان نایل آیند

  . لودگی یا جراحتی، در آسمان استخداوند، دست نخورده، تمام و کمال، بدون آ

به عنوان یکی از مهمترین اصول دین مسیح اعالم کرد، و شوراي ) 1215(این عقیده را چهارمین شوراي التران 

افزود که هر ذره اي از نان مقدس، هر قدر هم کوچک باشد، حاوي تمامی جسم، خون و روح  1560ترانت به تاریخ 

امروزه ) که عبارت از خوردن خدا باشد(یکی از کهنسالترین رسوم دین اقوام بدوي به این نحو، . عیسی مسیح است

. در جوامع متمدن اروپایی و امریکایی شیوع دارد و مورد احترام عده زیادي از مردمان است

عادهاي کلیسا با قرار دادن ازدواج در ردیف آیینهاي مقدس و در آوردن آن به صورت قول و قرار مذهبی به طور فوقال

هاي مقدس، اسقف پارهاي از اختیارات روحانی را که از  در آیین رتبه. مایه اعتالي حیثیت و دوام پیوند ازدواج شد

حواریون به میراث برده بود، و گمان میرفت که این اختیارات را خداوند در هیئت عیسی مسیح به حواریونش تفویض 

ین آیین، یعنی تدهین نهایی، کشیش اعتراف فرد مسیحی محتضر در آخر. کرده است، به کشیش تازه تسلیم میکرد

را میشنید، گناهان وي را میآمرزید تا او را از عذاب دوزخ برهاند، و اعضاي بدن وي را تدهین میکرد تا از گناه دور، و 

ن بت پرستی بازماندگان وي، به عوض آنکه به شیوه دورا. براي رستاخیز در برابر دادگر حقیقی او شایسته باشند

جسدش را در آتش بسوزانند، طبق تعالیم مسیحی او را دفن میکردند، زیرا کلیسا معتقد بود که جسم آدمی نیز سر 

همچنین بازماندگان متوفا جسد را کفن میکردند، در درون تابوتش سکهاي قرار میدادند که . از گور به در میکند

. تشریفات فراوان و پرهیمنهاي بلند میکردند و به گورستان میبردندو جنازه را با  aگویی براي دستمزد خارون بود،

خود بازماندگان متوفا یک سالی . در پارهاي موارد اشخاصی را اجیر میکردند که کارشان ندبه و زاري بر میت بود

کار و جامه عزا بر تن داشتند، و هیچ کس قادر نبود بگوید که پس از ماتمی چنین طوالنی، آیا یک قلب توبه 

  . کشیشی که کمر خدمت بر میان بسته بود، براي شخص متوفا جایی در بهشت تضمین کردهاند یا نه

III  -  دعا  

شعایر و مراسم، معتقدات مذهبی را تعلیم . در هر دین بزرگی، شعایر و مراسم به همان اندازه ضرورت دارد که اعتقاد

حواس و روح را  ;لی بخش میان مومن و خداي وي ایجاد میکندرابطه تس ;میدهد، میپرورد، و اغلب به وجود میآورد
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با ترغیب افراد به شرکت در شعایر، خواندن آوازها، و تالوت دعاهایی همانند  ;با درام، ادبیات، و هنر مجذوب میسازد

  . و سرانجام همفکر ساختن آنها، همگی را در یک جامعه و جرگه برادري همبستگی میبخشد

نزدیک به پایان قرن دوازدهم، دعاي ). توکل(و کردو ) پدر ما(مسیحی عبارت بود از پاترنوستر  قدیمیترین ادعیه

به عالوه، در این تاریخ مناجاتهاي دسته جمعی شاعرانهاي در . بتدریج شکل پذیرفت)) آوه ماریا((لطیف و صمیمی

عزایم و اوراد ساحرانهاي میمانستند  پارهاي از دعاهاي قرون وسطایی به. تهلیل و درخواست از خداوند وجود داشت

برخی به یک رشته ورد تکراري تبدیل میشدند که مایوسانه حکم تحریم  ;که براي حدوث معجزات بیان میشوند

ها و بعدا مردم غیر روحانی، به تقلید از یک رسم  رهبانان و راهبه. لغو میکردند)) تکرارهاي بیهوده((مسیح را در مورد 

چون این رسم از طرف . لیبیون با خود به سوغات آورده بودند، بتدریج عادت به تسبیح کردندمشرق زمینی که ص

مراحل ((یا )) ویاکروسیس((رهبانان فرقه دومینیکیان رواج یافته بود، در مقابل، افراد فرقه فرانسیسیان به ترویج 

شمایل یا تصویر که مراحل مختلفه محکوم  اقدام کردند، و آن عبارت از تالوت دعاهایی بود در برابر چهارده)) صلیب

ها، و پارهاي از افراد غیر روحانی به تالوت  کشیشان، رهبانان، راهبه. کردن و به صلیب کشیدن عیسی را نشان میداد

میپرداختند، و آن عبارت بود از دعاها، منتخباتی از کتاب مقدس، مزامیر، و سرودهایی )) ساعات شرعی((یا خواندن 

ه به همت بندیکتوس و جمعی دیگر تشکیل یافته و به دست آلکوین و گرگوریوس هفتم در کتاب دعاي روحانی ک

در هر شبانروز، تقریبا به فاصله هر سه ساعت یک بار، از یک میلیون نمازخانه، و مساکن . موجزي مدون شده بودند

آنها به گوش مردمی که حول و حوش این بی شک آواي . مردم، این دعاهاي مومنان موافق در آسمان و لوله میافکند

آواز پرستش کنندگان درگاه ملکوتی : ((اوردریکوس ویتالیس مینویسد. مراکز میزیستند موسیقی دلنوازي بود

در دعاهاي رسمی کلیسا اغلب .)) نغمهاي است شیرین که قلب مومنان را آرامش میبخشد و آنها را شاد میکند

لکن مردم در بیشتر دعاهاي  ;، و معدودي از دعاها خطاب به روحالقدس بودخداوند، اب، مخاطب قرار میگرفت

در مخیله  ;از خداي قادر مطلق بیمناك بودند. خویش دست تضرع به سوي عیسی، مریم، و قدیسین دراز میکردند

ونه یک چگ ;عامه مردم، وي هنوز بیشتر آن سخت گیري و شدتی را که روزي از آن یهوه میدانستند حفظ کرده بود

گناهکار ساده جرئت داشت دعاي خود را به بارگاهی این سان رعب انگیز و دور عرضه دارد عیسی نزدیکتر بود، لکن 

. وي نیز خدا بود، و آن که سعادت سرمدي وي را بکلی نادیده انگاشته بود نمیتوانست رو در رو با وي به سخن پردازد

ش قدیسی را، که بر طبق قانون کلیسا در بهشت است، مخاطب سازد و ظاهرا عاقالنه تر بود که انسان در دعاي خوی

کلیه پندارهاي شاعرانه و عامه پسندي که در اعصار کهن درباره پرستش . وي را نزد عیسی مسیح شفیع قرار دهد

ا خدایان متعدد وجود داشت از گنجینه گذشتهاي که هرگز روي زوال ندیده بود بیرون آمد، و آیین مسیحیت را ب

موانست تسلیبخشی میان ارواح، و الفت برادرانهاي بین زمین و آسمان آکند، و ایمان را از بند عناصر مظلمترش 

به همان نحو که در دوران جاهلیت روم همه چیز و همه کس صاحب ربالنوعی بود، اینک هر ملتی، . نجات داد

یا امامی را به عنوان قدیس حامی و قبله شهري، دیري، کلیسایی، حرفهاي، آدمی، و بحرانی در زندگی قدیس 

در انگلستان قدیس جورج حامی کشور محسوب میشد، در فرانسه قدیس دنی را قبول . حاجات خود قبول داشت

رسته دباغان، برتوالوس را قدیس حامی خود میدانستند، زیرا پوست قدیس مزبور را دشمنان از بدن جدا . داشتند

همواره یوحناي حواري را به شفاعت میطلبیدند، زیرا اعداي دین وي را زنده زنده در رسته شمعسازان . کرده بودند

قدیس کریستوفر حامی حماالن بود، زیرا وي عیسی مسیح را بر روي دوش خود حمل . دیگی از روغن فرو برده بودند

براي . سیحیان ریخته بودمریم مجدلیه قدیسه حامی عطاران بود، زیرا وي عطرهاي خوشبویی بر قدمهاي م. کرده بود

قدیس سباستیانوس و قدیس روش از قدیسینی . هر امر ضرور یا واقعه نامیمونی مردم مددکاري در آسمانها داشتند
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قدیسه آپولینیا، که دژخیم فکش را شکسته بود، درد . بودند که هنگام بروز طاعون قدرتشان به منصه ظهور میرسید

قدیس کورنی گاوهاي نر را حراست . خارش و تورم گلو را شفا میداد) بلز(وس قدیس بالزی ;دندان را عالج میکرد

قدیس مدار در نظر مردم فرانسه . میکرد، قدیس گال محافظ جوجه ماکیانها و قدیس آنتونیوس نگاهدار خوکها بود

و باران نمیبارید، اگر وي دعوت آنها را اجابت نمیکرد  ;قدیسی بود که اکثرا براي باران دست به دامان وي میزدند

. مریدان بیحوصلهاش گهگاهی تندیس وي را به آب میافکندند، که خود شاید از راه تلقین حکم جادویی را داشت

کلیسا به تنظیم گاهنامهاي مذهبی مبادرت ورزید که به موجب آن هر روزي از سال عید یکی از قدیسان بود، لکن 

. کلیسا به مقام قدیسی ارتقا یافته بودند در یک سال جا نبود نفري که تا قرن دهم از طرف 25000براي همه 

گاهنامه قدیسان آن قدر نزد مردم اشتهار داشت که، در تدوین تقویم نجومی، سال کشاورزي را به نام آنها تقسیم 

ه عید عشاق که امروزه ب(در انگلستان، روز قدیس والنتینوس. در فرانسه، عید سن ژرژ روز بذرافشانی بود. بندي کردند

پرندگان به اشتیاق تمام در ) مشهور است که(در چنین روز مبارکی . پایان فصل زمستان محسوب میشد)اشتهار دارد

بسیاري را . ها جفتگیري میکردند، و پسران جوان در آستانه پنجره اتاق معشوقان خود دسته گل مینهادند بیشه

ه قاطبه مردم به طور کلی، یا اهالی محل بخصوص، با اصرار کلیسا از آن جهت در عداد قدیسین به شمار آورد ک

شمایل قدیسان در کلیساها و . تمام، و گاهی علی رغم مخالفت مقامات کلیسایی، به یاد آنها نیایش میکردند

و چنان به طور خلقالساعه مورد پرستش . ها نصب میشد میدانهاي عمومی بر روي دیوارهاي ابنیه، و در کنار جاده

کلودیوس اسقف تورینو، شاکی بود که . قرار میگرفت که پارهاي از فالسفه و تمثالشکنان را بکلی منزجر میکرد مردم

مردم دست از بتها برنداشتهاند، بلکه فقط نامهاي آنها را تغییر ...  ;بسیاري از مردم صورتهاي قدیسان را میپرستند((

با این . یازمندي مردم بود که شکل آیین پرستش را به وجود آورددر این موضوع بخصوص، الاقل، اراده و ن.)) دادهاند

استخوانها، مو، لباسها، و چیزهایی که در دوران  - همه تعدد قدیسان، طبعا یادگارهاي فراوانی از آنها به جا مانده بود 

فخر . دس مزین باشدانتظار میرفت که هر محرابی با یک یا چند عدد از این یادگارهاي مق. حیات به کار برده بودند

کلیساي سان پیترو آن بود که مدفن دو حواري، پطرس و بولس، است، و همین امر شهر رم را مهمترین زیارتگاه 

هایی از نیزهاي که بدن  ، پاره))صلیب واقعی((هایی از  کلیساي سنتومر مدعی بود که تکه. مسیحیان اروپایی ساخت

که از آسمان فرو باریده ) حلوایی)) (من((ز گهواره و مقبره وي، ذراتی از عیسی مسیح را سوراخ کرده بود، قطعاتی ا

هایی از محرابی که بر روي آن پطرس حواري به مراسم قداس پرداخته بود،  بود، قطعهاي از عصاي هارون، تکه

لی که ده پارهاي از موي بدن و باشلق و پیراهن و موي سر تراشیده تامس ا بکت، و مقداري از الواح سنگی اصی

کلیساي جامع آمین سر یحیاي . فرمان موسی به دست خود خداوند بر روي آنها نقش شده بود را در تملک دارد

دنی تاج خار و بدن دیونوسیوس آریوپاگوسی را به یادگار  -دیر سن . تعمید دهنده را در جامی سیمین حفظ میکرد

ودند که جسد کامل مریم مجدلیه را در تملک دارند، و سه کلیساي مختلف فرانسه هر کدام مدعی ب. نگاه میداشت

کلیساي . پنج کلیسا در فرانسه جدا اظهار میداشتند که یادگار اصیلی از ختنه کردن عیسی را در تصرف خود دارند

هاي شمعی را به زایران نشان میداد که فرشته خداوند با آن مقبره عیسی را روشن  جامع اکستر در انگلستان تکه

دیر وستمینستر در لندن . هاي بوتهاي را که از آن خداوند با موسی تکلم کرده بود حفظ میکرد ه بود، و نیز تکهساخت

صومعهاي . مقداري از خون مسیح و تکه سنگ مرمري را در اختیار داشت که بر روي آن جاي پاي عیسی نقش بود

ایی که آن قدیس را بر روي آنها سوزانیدند، قاب ، زغاله)لورنس(یکی از مفاصل قدیس الورنتیوس )) درام((در شهر 

بزرگی که بر روي آن سر یحیاي تعمید دهنده را به هرودس عرضه داشتند، پیراهن مریم باکره، و تخت سنگی را که 

، کلیساهاي 1204قبل از سال . قطرات شیر او بر روي آن ریخته شده بود در معرض انظار مومنان میگذاشت

در این کلیساها نیزهاي که بدن عیسی مسیح را . ، از لحاظ یادگارهاي متبرکه قدیسان غنی بودقسطنطنیه، به ویژه
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دریده و هنوز آغشته به خون وي بود، عصایی که با آن بر بدن وي کوفته بودند، چندین تکه از صلیب واقعی که در 

ه شده بود، چند تار از موهاي محاسن که در آخرین شام به یهودا داد)) لقمه نانی((هاي زرین نهاده بودند،  جعبه

هنگام تاراج قسطنطنیه، بسیاري از . مسیح، بازوي چپ یحیاي تعمید دهنده، و بسی آثار متبرکه دیگر دیده میشد

این اشیاي مقدس به سرقت برده شدند، پارهاي را مردمان آزمند خریدند و در مغرب از کلیسایی به کلیسایی بردند 

همه این اشیاي متبرکه را داراي . تري که حاضر به پرداخت باالترین مبلغ باشد بفروشندتا مگر به مشتري راغب

. خواصی فوق طبیعی میدانستند، و درباره معجزاتی که به برکت وجود آنها حادث میشد هزاران داستان نقل میکردند

یزهاي دیگري که در پرتو قوه مردان و زنان با اشتیاق فراوان پی تحصیل حتی کوچکترین یادگاري از قدیسان یا چ

مانند نخی از جامه یک قدیس، غباري از جعبه اشیاي : معجزه آساي این یادگارها متبرك شده باشد روان بودند

ها در گرد آوردن اشیاي متبرکه و گذاشتن آنها  صومعه. متبرکه، قطرهاي از روغن چراغ محراب زیارتگاه، و مانند آن

وتمند با هم رقابت و مرافعه داشتند، زیرا براثر تملک اشیاي متبرکه مشهور بود که در برابر دیدگان مومنان سخا

استخوانهاي تامس ا بکت به نمازخانه جدیدي در )) انتقال((براي . دیرها یا کلیساها ثروت سرشاري به هم میزدند

از کیسه فتوت خود بذل  مردم عابدي که براي نیایش به آن کلیسا میرفتند وجوهی) 1220(کلیساي جامع کنتربري 

هزاران . چنین کسب پرمنفعتی گروه بسیاري را به کار واداشت. دالر میشد 300000کردند که به پول امروزي بالغ بر 

و دیرها هروقت تهیدست میشدند، به طمع میافتادند که . اشیاي متبرکه قلب به کلیساها و افراد مردم فروخته میشد

این جریان سو استفاده به جایی رسید که اجساد قدیسان را قطعه قطعه . کنند)) کشف((اشیاي متبرکه جدیدي 

. میکردند تا چندین محل از عنایات عالیه و قدرت آنها برخوردار باشند

این مایه سرافرازي روحانیان و اکثر دیرهاست که، در عین قبول آثار سودبخش و معجزه آساي اشیاي متبرکه واقعی، 

برخی از . را که درباره این فتیشیسم عامه پسند میشد تشویق نمیکردند و اکثر ناپسند میشمردندافراط و تفریطهایی 

رهبانان، که براي طاعات خویش دنبال گوشه خلوت و امنی بودند، از معجزاتی که به اشیاي متبرکه دیرهاي آنها 

یس ستفانوس دراز کرد تا از بروز صدر دیر گرامون دست التجا به سوي جنازه قد. نسبت داده میشد خشمگین بودند

معجزات خویش که مایه جذب و جلب مردمانی پر سر و صدا میشد جلوگیري کند، و تهدید کرد که در غیر این 

در واقع خود مردم بودند که در ایجاد یا تکثیر .)) استخوانهاي تو را به درون رودخانه خواهیم افکند((صورت 

و در بسیاري موارد کلیسا حتی مردم را از  ;ي متبرکه پیشقدم میشدند نه کلیساهاي مربوط به معجزات اشیا افسانه

میالدي، به موجب فرمانی همایونی که از قرار معلوم به  386در . ها برحذر میساخت اعتقاد به این گونه افسانه

س آوگوستینوس از قدی. ممنوع شد)) شهدا((اجساد و استخوانهاي )) حمل یا فروش((خواهش کلیسا صادر شده بود، 

جوارح و اعضاي شهداي دین را، اگر واقعا شهید هم باشند، ((شکایت میکرد که )) شیادانی در جامه رهبانان((دست 

حدود . را تکرار کرد 386ساخته بودند، و به همین سبب بود که یوستینیانوس فرمان مورخ )) وسیله داد و ستد خود

هاي مبادرت جست به نام در یادگارهاي قدیسان که طی آن مردم را به گیبر دو نوژان به نوشتن رسال 1191سال 

در این رساله وي میگوید که . خاطر جنونی که نسبت به این گونه اشیاي متبرکه پیدا کرده بودند سرزنش کرد

.)) ه استقدیسانی است که نام آنها در مدارك بی ارزشی به تجلیل برده شد((بسیاري از این گونه یادگارها متعلق به 

روساي دیرها به طمع تحف و هدایاي عظیمی که مردم میآوردند به دام جعل معجزات دروغین در ((برخی از 

پیرزنان یاوه گوي و خیل عظیمی از کنیزکان فرومایه در سر دوکهاي پشمریسی : ((در جایی دیگر مینویسد.)) افتادند

اگر کسی سخنان آنها را یاوه خواند، با ابزاري که پشم نریسته  و... هاي جعلی قدیسان را پر و بال میدهند خود افسانه

گیبر دو نوژان مینویسد که کشیشان دل و جرئت اعتراض .)) بر روي آن قرار دارد، به طرفش حملهور میشوند
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 تکهاي از همان نانی را عرضه داشتند((نداشتند، و اعتراف میکند که چون دالالن اشیاي متبرکه به مومنان مشتاق 

اگر با ((، وي نیز مهر خموشی بر لب نهاد، زیرا معتقد بود که ))که خداوند ما، عیسی، به دندان خویش فشرده بود

گیبر در رساله خود خاطر نشان .)) دیوانگان از در مخالفت درآیم، براستی که بایستی مرا نیز به دیوانگی محکوم کنند

د دهندهاند، و از تعداد سرهاي آن قدیس سر بریده اظهار میسازد که چندین کلیسا مدعی تملک سر یحیاي تعمی

که از حمل اشیاي متبرکه خود به اطراف، به ) 1179(ها دستور اکید داد  پاپ آلکساندر سوم به صومعه. حیرت میکند

نشان داد اشیاي متبرکه را در خارج از ) 1215(چهارمین شوراي التران . قصد جمع آوري اعانات، خودداري کنند

چنین اشیا و صورت قدیسان را عملی )) قلب) ((1274(هاي قدیسان ممنوع کرد، و دومین شوراي لیون  ارتگاهزی

. نکوهیده شمرد

به طور کلی، کلیسا آن قدر که خرافات را از قوه تخیل مردم یا سنن باستانی جهان مدیترانه به ارث برد، مشوق رواج 

شیا، طلسمها، تعویذها، و اوراد همان اندازه در اسالم عزیز بود که در جهان اعتقاد به قوه اعجاز ا. و تکثیر آنها نبود

صور قدیمی پرستش آلت رجولیت، . مسیحی، و هر دو دین این معتقدات را از ادوار بت پرستی باستان اقتباس کردند

. سا آن را منسوخ کردبه عنوان منشا دوام حیات، رسمی بود که تا مدتها در قرون وسطی باقی ماند، لکن بتدریج کلی

آیین پرستش خداوند به منزله ربالجنود و شاه شاهان، کلیه رسوم اقوام سامی و رومی را که با تقرب به درگاه، حرمت 

عود و عبیري که در جلو محراب یا برابر کشیشان میسوزاندند . نهادن و مناجات با خدا ارتباط داشت به ارث برد

فشاندن آب مقدس بر روي . که طبق رسم باستان در حضور خدایان میسوزاندند هدایایی را در خاطر مجسم میکرد

ها و غسل، شعایر و تشریفات ازمنه بسیار قدیم را ادامه  حرکت دسته. مومن همان رسم قدیمی دفع اجنه از انسان بود

کلیسا . هلیت روم بودهاي ویژه کشیشان و عنوان پاپ، یعنی پونتیفکس ماکسیموس، از میراثهاي عهد جا جامه. میداد

ها، درختان، و سنگها را  ها، چاه چون متوجه شد روستاییانی که به دین مسیح در آمده بودند هنوز بعضی از چشمه

محترم میشمرند، شرط عقل ندانست که یکباره رشته پیوند مردم را با این رسوم کهن بگسلد، بلکه آنچه را مردم 

 دلمنبه این نحو بود که کلیسا یک . انید و به آنها رنگ و لعاب مسیحی دادگرامی میدانستند مشمول دعاي خیر گرد

واقع در پلو آره را تقدیس کرد و نمازخانه هفت تن قدیس نامید، و آیین بلوط پرستی را با آویختن صورتهایی از 

جشنهاي ادوار شري، که در نزد مردم عزیز بود یا به عنوان مهلتی براي . شتقدیسان مسیحی بر درختان عقیم گذا

شعایر دوران شرك، که ارتباط با . تصفیه اخالق عمومی ضرورت داشت، دوباره به صورت اعیاد مسیحی ظاهر شدند

ي میکردند، مردم کماکان در نیمه باستان آتشافروز. رستنیها و ثمربخشی طبیعت داشت به شکل نماز مسیحی درآمد

نهادند، که نام االهه ) ایستر(بر عید قیام مسیح، نام اوستر . منتها این مراسم در شب عید قدیس یوحنا برگزار میشد

به . گاهنامه مسیحی، پر از نامهاي قدیسان، جانشین فاستی، سالنامه رومیان، شد. چشمه در زبان توتونی باستانی بود

ربالنوع دئا . ر نظر مردم گرامی بودند با اسامی قدیسان مسیحی احیا شدندتصویب کلیسا، خدایان باستانی که د

، به نام قدیس ویکتوار مشهور شد، و دو ربالنوع کاستور و پولوکس به )آلپهاي سفال(ویکتوریا، متعلق به باسزالپ 

. هیئت قدیس کوسماس و قدیس دامیانوس در آمدند

گار ساختن کهنه با نو عبارت بود از تصعید آیینهاي پرستش االهه مادر عالیترین پیروزي این روحیه آسانگیر در ساز

، سیریل، 431در سال . در این مورد نیز ابتکار عمل با خود مردم بود. ادوار جاهلیت به آیین پرستش مریم عذرا

مشرك آن  اسقف اعظم اسکندریه، در طی موعظه معروفی که در افسوس ایراد کرد، بسیاري از تعابیري را که مردم

در همان . دیانا، به کار میبردند بر مریم عذرا اطالق کرد - نقطه از روي خلوص نیت در مورد االهه بزرگ، آرتمیس 

. ملقب سازند)) مادر خدا((سال شوراي افسوس علی رغم اعتراضات نسطوریها مقرر داشت که از آن پس مریم را به 

www.IrPDF.com



٢۴١٩

هایی مثل آستارته، کوبله، آرتمیس، دیانا، و ایسیس بود در پرستش  بتدریج تمام آن ویژگیهاي لطیفی که خاص االهه

در قرن ششم، کلیسا مقرر داشت که همه ساله روز سیزدهم ماه اوت را، که در اعصار . مریم عذرا با هم جمع آمد

مریم . باستان اختصاص به جشنهاي ایسیس و آرتمیس داشت، به عنوان عید صعود مریم به آسمان جشن بگیرند

شمایل وي را در پیشاپیش هر دسته بزرگی حمل . ذرا، قدیسه حامی مردم قسطنطنیه و خاندان امپراطوري گردیدع

. که مزین به تصویر مریم نباشد) و هنوز نیز نیست(میکردند، و در عالم مسیحی یونان هیچ کلیسا و خانهاي نبود 

ودمانیتر و جالبتر، از مشرق اروپا به مغرب سوغات احتماال جنگهاي صلیبی بود که آیین مریم پرستی را، به نحوي خ

آباي کلیسا مریم را به عنوان تریاقی در مقابل حوا توصیه کرده بودند، . خود کلیسا مریم پرستی را تشویق نکرد. آورد

ها براي ارتکاب به گناهان  و سرچشمه اکثر وسوسه)) پیکر ضعیفتر((اما دشمنی کلی آنها نسبت به زن، که او را 

هاي طوالنی وعاظ علیه فریبندگیها و نقایص زنان  میدانستند، کمرویی و گریز رهبانان از مقابل زنها، موعظه

خود مردم بودند . رویهمرفته چیزهایی نبودند که عموم پیروان کلیسا را شدیدا به پیروي از آیین مریم پرستی وادارند

اینک . وردند، و مریم را محبوبترین شخصیت تاریخ کردندکه در باغ معنوي قرون وسطی زیباترین گل را به وجود آ

نفوس اروپایی که بتدریج میخواستند از زیر بالها و رنجهاي گذشته کمر راست کنند، دیگر نمیتوانستند خداي 

مردم، به میل و نظر خویش،  ;سختگیري را که بیشتر مخلوقات خود را محکوم به عذاب دوزخ میکرد قبول کنند

از این پس گناهکاران . که علماي االهی توصیف کرده بودند، به کمک شفقت مادر مسیح، کاهش دادندرعبهایی را 

دست به دامان مریم میزدند که هیچ کس را از در نمیراند  - که هنوز بلند منزلت و عادل بود  - براي تقرب به مسیح 

، نقل میکند که شیطان )1230(هایستر باخ  رهبانی کایساریوس نام، اهل. و فرزندش نمیتوانست شفاعت او را نپذیرد

. جوانی را فریفت تا به امید ثروتی سرشار مسیح را انکار کند، لکن هر چه وسوسه کرد جوان حاضر به انکار مریم نشد

همین رهبان میگوید . هنگامی که جوان توبه کرد، مریم عذرا فرزند خویش عیسی را ترغیب کرد تا جوان را ببخشاید

خداوندا اگر تو مرا از : ((برادران عامی فرقه سیسترسیان را شنید که در مناجات خویش به عیسی میگفت که یکی از

مومنان آن قدر مریم عذرا را شفیع میساختند و به .)) بند این وسوسه نرهانی، شکایت تو را به مادرت خواهم کرد

هاي لطیف این  یکی از افسانه. رآمده بوددرگاهش دعا میکردند که عیسی در اذهان مردم به صورت مردي حسود د

ي خویش پرغلغله ساخته بود ظاهر شد و ))آوه ماریا((عهد حاکی است که عیسی بر مردي که آسمان را با دعاهاي 

مادرم به خاطر تمام تهلیل و تبجیلهایی که تو در حقش میکنی سپاسگزاري فراوان : ((بنرمی مالمتش کرده، گفت

درست به همان نحو که سختگیري یهوه وجود .)) نباید فراموش کنی که من نیز سزاوار ثنایمبا اینهمه تو . میکند

در واقع . عیسی را ضروري ساخته بود، به همان روال عدالت عیسی به ترحم مریم احتیاج داشت تا آن را تعدیل کند

انی شرایع خویش بیان ضمن بیان مب)ص(همچنانکه حضرت محمد - مادر، یعنی قدیمیترین شخص در آیین پرستش 

همه کس در تمجید و عشق نسبت به وي  آمد،به صورت سومین اقنوم از اقانیم ثالثه جدیدي در  -کرده است 

زافگویی سرکشانی چون آبالر سر در برابرش خم کردند، هجا گویانی چون روتبوف و شکاکان الف و گ. شریک شد

شهسواران قسم خوردند که . مانند دانشوران خانه به دوش هرگز جرئت نکردند کلمهاي نسبت به او بیحرمتی نمایند

طبقه بورژوازي در حال رشد . خود را وقف خدمت وي کنند، و شهرها کلیدهاي خود را در پاي تندیس وي مینهادند

ها و میدانهاي  ن اصناف، حتی دالوران کفرگوي سربازخانهمردان خش ;مریم را مظهر تقدیس مادري و خانواده دید

جنگ، در بر داشتن دست دعا به درگاه مریم و نهادن تحف به پاي پیکره او با دختران دهاتی و مادران محرومیت 

احساساتیترین اشعار قرون وسطی سرود روحانیی بود که با شور و گرمی تمام جاللش را . چشیده رقابت میکردند

ها، و کشتزارها  صورتهایی از وي همه جا، حتی در گوشه معابر، چهار راه. میداشت و کمکش را خواستار میشداعالم 

سرانجام، در قرون دوازدهم و سیزدهم، با عالیترین تجلیات احساسات مذهبی در تاریخ، فقیر و غنی، خرد . نصب شد
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رتهاي خویش را براي تجلیل و تکریم مریم در هزاران ها و مها و کالن، روحانی و عوام، و هنرمند و صنعتگر اندوخته

این کلیساها تقریبا همه به نام وي بودند یا نمازخانه مخصوصی را، به عنوان با  -کلیساي فخیم به کار بردند 

  . شکوهترین قسمت کلیسا، به زیارتگاه وي اختصاص داده بودند

این کیش نوین پایدار ماند یک انجیل مریم به وجود  دین جدیدي پدید آمده بود، و شاید مذهب کاتولیک با جذب

مردم . آمد که مقامات شرع را در آن دستی نبود، عقل از تصور آن حیران میماند، و لطافت آن به وصف در نمیآمد

ایت ها به نام افسانه زرین حک یکی از این مجموعه. ها را خلق میکردند و رهبانان آنها را به کتابت در میآوردند افسانه

آن زن بیوه . میکرد که بیوهاي تنها پسر خود را در اختیار کشورش گذاشت، و جوان در جنگ با دشمن گرفتار شد

چون چند هفتهاي . همه روزه دست دعا به درگاه مریم عذرا بر میداشت تا پسرش آزاد شود، و نزد وي باز گردد

مریم باکره . آن را در خانهاش پنهان ساخت گذشت و خبري نشد، زن تندیس کودك را از آغوش مریم دزدید، و

فرزند، به مادرت بگو اکنون که : ((چون حال بدین منوال دید، در زندان را گشود، جوان را آزاد کرد، و به وي گفت

هاي فرانسه،  ، صدر یکی از صومعه1230در حدود سال .)) من تو را آزاد ساختهام، او نیز فرزند مرا به من باز گرداند

در این . هاي مریم را به صورت دیوان عظیمی مشتمل بر سی هزار بیت مدون ساخت دو کوئنسی، افسانه گوتیه

داستان دزدي را . مجموعه به قصه راهب بیماري بر میخوریم که با نوشیدن شیر از پستان شیرین مریم شفا مییابد

فتار و به دار آویخته شد، مریم با دستهاي میخوانیم که همیشه قبل از شروع به دزدي به مریم دعا میکرد، و چون گر

به حکایت راهبهاي . نامرئی خویش آن قدر وي را بر باالي دار نگاه داشت تا متوجه این قضیه شدند و آزادش ساختند

میرسیم که دیر خود را ترك گفت تا روزگار را به گناهکاري بگذراند، چند سال بعد شرمسار و توبه کار بازگشت و 

ه مریم باکره، که هیچ روزي از دعا به درگاهش خودداري نورزیده بود، تمام مدت به عنوان یکی از متوجه شد ک

کلیسا نمیتوانست به . ها به جاي وي خدمت میکرده است، به طوري که هیچ کس متوجه غیبت او نشده است راهبه

ه صورت جشنها و اعیاد بزرگی در این گونه داستانها روي موافقت نشان دهد، لکن حوادث مهم زندگانی مریم را ب

. ، تطهیر عذرا، و عید صعود مریممریماز آن جمله بود عید بشارت، عید دیدار  -آورد 

اد که مومنان مفهوم سرانجام، کلیسا، در برابر تقاضاي نسلهایی از عوامالناس و رهبانان فرقه فرانسیسیان، ابتدا اجازه د

این مفهوم مشعر بر آن . رسما پیروان خود را به قبول واداشت 1854آبستنی معصومانه مریم را بپذیرند، و سپس در 

بود که نطفه مریم عذرا بري از گناهکاري ذاتیی که، برطبق االهیات مسیحی، هر کودکی از دوران آدم و حوا به آن 

یم پرستی مذهب کاتولیک را از صورت یک مذهب رعبآور، که شاید براي قرون مر. گناه دچار است، بسته شده بود

تیرگی ضروري بود، به یک مذهب ترحم و محبت مبدل کرد، نیمی از زیبایی و قسمت بیشتري آوازها و هنر 

دختران . کاتولیک حاصل این ایمان با شکوه به وفاداري و شفقت حتی به زیبایی جسمانی و لطف جنس زن است

ا قدم به ساحت معبد نهاده و روحیه آن را دگرگون ساختهاند، تا حدي به جهت این تحول در مذهب جدید حو

کاتولیک بود که شیوه فئودالیسم تصفیه شده، به صورت شهسواري درآمد، و مقام زن در جامهاي که پرداخته دست 

نقاشی قرون وسطی و دوره رنسانس به به علت همین تحول بود که مجسمهسازي و . مردان بود تا حدودي ترقی کرد

شخص میتواند از سر بسیاري خطاهاي . عالم هنر عمق و لطافتی بخشید که تقریبا یونانیان را از آن هیچ بهرهاي نبود

  . دین و عصري که مریم و کلیساهاي جامع را به وجود آوردند بگذرد
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IV  -  شعایر و مراسم مذهبی  

لکن در عناصر  ;روحانی و لیتورژي، از سر عقل، جایی براي مریم پرستی باز کرد کلیسا در هنرهاي زیبا و سرودهاي

به پیروي از رسوم . هاي جدیتر و با هیبتتر ایمان قرار داد قدیمیتر شعایر و مراسم مذهبی اساس تاکید را بر جنبه

به این نحو که هر روز : رندکهن، و شاید هم به علل بهداشتی، کلیسا دستور داد که مومنان در ایام مقرر روزه بگی

در طی چهل روز ایام روزه بزرگ ، لب به گوشت، تخم مرغ، یا  ;جمعه میبایست از خوردن گوشت خودداري ورزند

به عالوه، در عرض این مدت، عروسی، شادي،  ;و در ماه روزه هر روز ساعت سه بعدازظهر افطار کنند ;پنیر نزنند

این دستورات عالیترین راهنما براي تزکیه نفس و صحت بود . جنسی ممنوع بودشکار، دادرسی در محاکم، و مقاربت 

که، گرچه بندرت مو به مو مراعات میشد، به تقویت اراده و رام کردن اشتهاي مفرط مردم شکم پرور و پایبند شهوات 

ب هنر، موسیقی، و لیتورژي کلیسا میراث کهنسال دیگري بود که آن را به صور عالی و موثري در قال. کمک میکرد

مزامیر کتاب عهد قدیم، دعاها و موعظات اخالقی هیکل اورشلیم، منتخباتی از عهد . درام مذهبی عرضه میداشتند

شقاق میان کلیساي شرق و . جدید، و اجراي مراسم قداس عناصر اولیه مراسم عبادت مسیحی را تشکیل میدادند

فایت پاپهاي اولیه در بسط قدرت خویش به بیرون از ایتالیاي و عدم ک ;غرب منجر به آداب و رسوم متباینی شد

شعایر مذهبی خاصی . مرکزي، حتی در کلیساي التین نیز موجبات تعدد شکل و تنوع مراسم مذهبی را فراهم آورد

ذهبی بود که آداب م 664که در میالن مرسوم بود در اسپانیا، گل، ایرلند، و شمال بریتانیا نفوذ کرد، و فقط در سال 

پاپ هادریانوس اول، شاید در مقام تکمیل زحماتی که گرگوریوس اول کشیده بود، لیتورژي . رومی جانشین آن شد

. نزد شارلمانی فرستاد)) مجموعهاي از شعایر و مراسم مذهبی((کلیسا را اصالح کرد و نزدیک به پایان قرن هشتم در 

ک قرون وسطایی به شمار میرود و مبانی عقالیی عبادات گولیلموس دیوراندوس در کتاب خویش که یک اثر کالسی

  . نام دارد، به توضیح در لیتورژي کلیساي رومی پرداخت) 1286(روزانه 

استقبالی که عموم مردم عالم مسیحی از این کتاب کردند از آنجا پیداست که این اثر کالسیک بعد از کتاب مقدس 

  . اولین کتابی بود که به چاپ رسید

در چهار قرن اول پیدایش مسیحیت، این تشریفات . مهمترین بخش آیین پرستش مسیحی مراسم قداس بود کانون و

و یاد بود شام آخر اساسیترین بخش این مراسم را تشکیل  ;بخصوص را افخارستیا یا آیین قربانی مقدس میخواندند

ي درهم پیچیدهاي شد که به مقتضاي در طی دوازده قرن، این آیین هسته اصلی یک رشته سرودها و دعاها. میداد

روز و فصل سال و غرض اصلی هر مراسم قداس بخصوصی تفاوت میکرد و جزئیات آن، براي تسهیل کار کشیش، در 

در کلیساي یونانی و گاهی هم در کلیساي التین مرسوم بود که حین . کتاب مخصوص مراسم قداس مندرج شده بود

هیچ گونه صندلی براي نشستن وجود . کدام در جایی جداگانه استقرار یابند اجراي این مراسم، مردان و زنان هر

مردمان فرتوت یا ناتوان از این . همگی به پا میایستادند یا در لحظات فوقالعاده جدي مراسم زانو میزدند. نداشت

ت مدیدي سرپا براي رهبانان یا کشیشانی که مجبور بودند در طول مراسم مذهبی مد. قاعده کلی مستثنا بودند

ها یا  این لبه. هاي کوچک طاقچه مانندي براي تکیه گاه تعبیه میشد بایستند، در کناره جایگاه سرودخوانان کلیسا، لبه

کشیشی که . هاي چوبی رفته رفته یکی از عالیترین مظاهر هنر و ذوق استادان درودگر و منبتکار عصر شد طاقچه

داشت که روي آن را لباسی سپید، ارخالقی بدون آستین، یک حمایل، و  ناظر بر اجراي مراسم بود جبهاي بر تن

هاي رنگارنگی بودند که بر روي آن آرایشها و تزییناتی عادي  اینها همه جامه. پارچه ریشهدار مخصوصی میپوشانید

، به معنی  Soter Huios Iesosمخفف ( IHSبرجستهترین این نقوش نمادي، معموال سه حرف . دیده میشد
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مراسم قداس در پاي محراب با جمله افتتاحیه مختصري آغاز میشد، به این معنی . بود))) ، منجی)خدا(عیسی پسر ((

مالزم شمع به دستی که از عقب کشیش میآمد .)) من اینک به محراب خداوند گام خواهم نهاد: ((که کشیش میگفت

کشیش از پلکان محراب باال میرفت و آن .)) یبخشدبه خدایی که جوانی مرا شادي م: ((در دنباله این جمله میگفت

را، که )) خداوندا، بر ما رحمت آور((آنگاه ذکر معروف . را، به عنوان مخزن اشیاي متبرکه متعلق به قدیسان میبوسید

جالل و عظمت مر خداوندي را (و دعاي گلوریا  ;از یادگارهاي مراسم یونانی دو قداس التینی بود، با آهنگ میخواند

هاي نازکی از نان و جامی  سپس ورقه. را تالوت میکرد) شهادت(و دعاي کردو ) سزاست که متعال و مهیمن است

تقدیس و به جسم  meus sanguinis est Hicو همچنین  meum corpus est Hocمملو از شراب را با ذکر 

بر سبیل کفارهاي به  - به عبارت دیگر فرزند خدا را  - میکرد، و این عناصر قلب ماهیت یافته را  و خون مسیح مبدل

یادگار فداکاري عیسی مسیح بر روي صلیب، و در عوض سنت قدیمی قربانی کردن موجودات زنده، به حضور خدا 

دلهاي خود را متوجه سازند، و آنگاه کشیش رو به سوي مومنان میآورد و از آنها دعوت میکرد که . عرضه میداشت

آنگاه .)) ما دلهاي خود را متوجه درگاه خدا ساختیم((مالزم وي به نمایندگی از جانب مومنان حاضر جواب میداد که 

. میپرداخت) پدر ما(، پاترنوستر )بره خدا(، آگنوس دئی )مقدس(کشیش به تالوت دعاهاي سه گانه سانکتوس 

س میخورد، حاضران را در مراسم قداس شریک میساخت، و پس از تالوت چند خودش اندکی از نان و شراب مقد

که نام انگلیسی  - ))) مجلس را ترك گویید، این رخصت خروج است((( est missa ,Iteدعاي دیگر با جمله پایانی 

نواع قداس که در ا. مراسم را پایان میداد -در عبارت فوق گردید  missaاحتماال از همین واژه ) Mass(آیین قداس 

بعدها متداول شد، عالوه بر آنچه ذکر کردیم، کشیش براي حاضران طلب برکت میکرد، و قسمت دیگري از انجیل را 

قاعدتا در مراسم قداس هیچ موعظهاي ایراد . میخواند که معموال دیباچه نو افالطونی انجیل یوحناي حواري بود

بعد از قرن دوازدهم، هر موقع که راهبی مخصوصا براي موعظه در نمیشد، مگر هنگامی که اسقفی پیشنماز بود یا، 

. چنین مجالسی حضور مییافت

از قرن چهارم به . در ابتدا، کلیه قداسها را به آواز میخواندند، و مومنان حاضر در کلیسا نیز با کشیش هماوا میشدند

این وظیفه را بر عهده گرفت، به این )) ادسته همسرایان کلیس((بعد، شرکت حاضران در آواز بتدریج منسوخ شد و 

سرودهاي روحانیی  .میگفتمعنی که حین مراسم هر جا مقرر بود، این دسته به آهنگی که پیشنماز میسرایید پاسخ 

هاي هنر و احساسات قرون وسطی  وردهکه در مراسم مختلف نیایش کلیسا خوانده میشدند از جمله موثرترین فرآ

هنگامی . ، آغاز میشود)367'فت(تاریخ مکتوب سرودهاي مذهبی التین با هیالري، اسقف پواتیه . محسوب میشوند

که این اسقف جالي وطن کرد و از سوریه به گل بازگشت، تعدادي از سرودهاي مذهبی نیمه یونانی و نیمه شرقی را 

اینک کلیه این  ;را به التینی ترجمه کرد، و خود نیز به تصنیف چندین سرود دست زدبه موطن خویش آورد، آنها 

آمبروسیوس قدیس در میالن از نو دست به کار شد و از سرودهاي خوشاهنگ وي که عواطف . سرودها از بین رفتهاند

وزه هجده قطعه از دستبرد تا به امر - و بسیار در خاطر آوگوستینوس موثر افتاد  - شدید بشري را در بند کرده بود 

درباره ایمان و سپاسگزاري از خداوند، که  laudamus Deum Teسرود با شکوه موسوم به . زمان باقی ماندهاند

سابقا به آمبروسیوس قدیس نسبت داده میشد، به احتمال کلی اثر طبع یک اسقف رومانیایی به نام نیکتاس 

در قرون بعدي نیز احتماال سرودهاي مذهبی التینی . رم تصنیف شدرمیزیانایی است که نزدیک به پایان قرن چها

پاره اي . براثر نفوذ غزلیات شعراي مسلمان و تروبادورهاي پرووانس، احساس و اسلوب ظریف جدیدي اتخاذ کردهاند

ها و تقریبا حکایت الفاظ زنگدار بیمعنی و ماالمال از وزن) مثل برخی از اشعار عربی(از این سرودهاي مذهبی 

هاي بیحد و حساب بود، لکن سرودهاي بهتري که متعلق به زبدهترین و پررونقترین ادوار قرون وسطی، یعنی  قافیه
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قرون دوازدهم و سیزدهم، هستند یک نوع جمله بندي به هم فشرده، قافیه خوشاهنگ، و تناسب و لطافتی از لحاظ 

، جوانی از 1130در حدود سال . نایی ادبیات عالم قرار دادفکري پیدا کردند که آنها را در شمار بزرگترین اشعار غ

اهالی برتانی، که امروزه ما وي را فقط به نام آدام از رهبانان سن ویکتور میشناسیم، قدم به این دیر مشهور که در 

در طی شصت سالی که وي بعد از این تاریخ در عین قناعت و رضا زیست، . خارج شهر پاریس قرار داشت گذاشت

روحیه افرادي مانند اوگ و ریشار را که از مشاهیر رازوران بودند جذب کرد و مدرکات خویش را با فروتنی و در عین 

. زیبایی و قدرت در قالب سرودهایی ریخت که قسمت بیشتر آنها متوالیا براي مراسم قداس در نظر گرفته شده بودند

نام یاکوپونه داتودي به تصنیف عالیترین شعر غنایی دوران قرون  یک قرن بعد از آدام، رهبانی از فرقه فرانسیسیان به

یاکوپونه یکی از حقوقدانان زبردست تودي از . مبادرت ورزید) مادر ایستاده بود(وسطی، یعنی سرود ستابات ماتر 

. توابع پروجا بود

یک مجلس جشن، زیر  همسرش، که به زیبایی سیرت و صورت هر دو اشتهار داشت، بر اثر فرو ریختن صفهاي در

هاي  یاکوپونه از فرط اندوه مشاعرش را از دست داد و در حالی که به بانگ بلند گناهان و اندوه. آوار به هالکت رسید

هاي اومبریا نهاد، بدن خود را قیراندود و با  خویش را بر میشمرد، به صورت آدم وحشی آوارهاي، سر در میان جاده

سرانجام، به سومین درجه راهبان فرقه . چهار دست و پا راه رفتن آغاز نمود پرهاي پرندگان مستور کرد، و

فرانسیسیان پیوست، که تابع نظامات سخت و شدید دیر نبودند، و شعري سرود که تقواي محبت آمیز عهد وي را 

  : خالصه میکند

  مادر دل شکسته، سراپا سرشک،

  در برابر صلیب ایستاد، 

  ع از آن آویزان بود،در حالی که پسرش به حال نز

  . حجاب روحش را گرانبار با الم و سوگوار در مرگ فرزند، تیغی از اندوه بدرید

  . اوه، که چه اندوهناك و سخت رنجور بود آن مادري که با داشتن یگانه پسري آن سان فرخنده فال شده بود

  . هاي جانسوز سر داد و ناله و چون فرزند شریف خویش را در شکنجه دید، بر خود لرزید، شیون آغاز کرد،

کیست که مادر منجی ما را در چنین مشقتی گرفتار بیند و اندوهناك نشود کدامین کس است که چون آن مادر 

  ... مهربان را در اندوه فرزندش بیند، در غم وي شریک نگردد 

بگذار دل من با شراره  ;نمبیا مادرم، سرچشمه محبت، بگذار من به کنه درد تو پی برم، بگذار با تو سوگواري ک

مادر مقدس، از بهر من . بگذار این سان او را خشنود گردانم ;عیساي محبوب، خداوند و منجی ما، مشتعل گردد

بگذار من در آالم فرزند تو، که  ;چنین کن، ضرباتی را که بر پیکر چنین شهیدي وارد آمد در بن قلب من جاي ده

بگذار من از ته دل در کنار تو . من به رسوایی تن در داده است، سهیم باشمجراحات جانکاه برداشته و به خاطر 
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از جان و دل آمادهام که با تو در ماتم شریک . بگریم، و تمام سالیان عمر با تو در مرگ منجی مصلوب سوگوار مانم

  . باشم و با تو در کنار صلیب بر پا ایستم

 ;فداکاري مسیح رستگاري بینم، و با درك فیض او پرورش یابم بگذار که من در پناه صلیب ایمن باشم، به برکت

  . آنگاه که جسم من خاك شد، بگذار روان من در جالل ملکوت با او رو به رو گردد

یکی . در میان سرودهاي مسیحی قرون وسطی فقط دو قطعه شعر وجود دارد که با این منظومه کوس همسري میزند

دومی . ماس آکویناس براي جشن کورپوس کریستی یا عید جسد تصنیف کردقطعه اي زمان بسراست که قدیس تو

ساخت و هنوز در مراسم قداس مردگان  1250منظومه موحش روز خشم است که آن را تومازو دا چالنو حدود سال 

در این مورد دهشت روز محشر منبع الهام شاعر و سبب پیدایش منظومهاي است به تیرگی و . خوانده میشود

  . ی هر کدام از رویاهاي پرشکنجه دانتهبینقص

هایی را در  کلیسا به شعایر و مراسم موثر دعاها، سرودهاي روحانی، و قداس خود تشریفات با ابهت و حرکت دسته

در کشورهاي اروپاي شمالی، در جشن میالد مسیح، مراسم پرمسرتی را که تا ظهور . جشنهاي مذهبی افزود

این آداب دوره جاهلیت با پیروزي آفتاب بر ظلمت . مشرك داشتند اقتباس کردندمسیحیت اختصاص به توتونهاي 

را مردم آلمان، فرانسه  ))یول((هاي معروف به  پیشتازنده در انقالب شتوي ارتباط داشت، به همین سبب هیمه

انواع هدایا و تحف آویزان )) یول((اجاقهاي خود میسوزاندند، از درختان  شمالی، انگلستان، و اسکاندیناوي در

میکردند، و مجالس عیش و سوري تا دوازده شب پیاپی برپا بود که سرسختترین مردمان شکمپرست را از پا در 

ن، یکشنبه از آن جمله بود عید تجلی مسیح، جشن ختنهسورا - اعیاد و جشنهاي دینی فراوانی وجود داشتند . میآورد

ها، منتها قدري کمتر از ایام  این قبیل ایام و تمام یکشنبه. ، عید قیام مسیح، عید صعود، عید پنجاهه، و امثال آننخل

قیام مسیح  فرد مسیحی در عید. متبرکه، روزهاي پرهیجانی در زندگانی مردمان قرون وسطی محسوب میشدند

معموال به هر نوع گناهی که مرتکب شده بود و به یاد میآورد اعتراف میکرد، خود را مطهر میساخت، موي سر و 

در مراسم قداس به فیض ربانی نایل و . ها را بر تن میآراست ریشش را کوتاه میکرد، و فاخرترین و راحتترین جامه

در . مسیحی، که خویشتن در آن نقشی ایفا میکرد، واقف میشدبیش از هر موقع به کنه احساسات آن درام خطیر 

جریان وقایع آالم ) یا هفته مصادف با مصلوب ساختن و رستاخیز عیسی(بسیاري از شهرها، سه روز آخر هفته مقدس 

د در چن)) ها تعزیه((این گونه . مسیح را طی یک نمایش مذهبی با مکالمات و آواز ساده در کلیساها مجسم میکردند

، ژولیانا، سرپرست یک 1240در حدود سال . مورد دیگر از اعیاد گاهنامه نجومی کلیسا بر مردم عرضه میشدند

ها در نزدیکی لیژ، به کشیش دهکدهاش اطالع داد که از غیب به وي الهام شده است، تا با برگزاري  صومعه راهبه

را چنانکه در آیین قربانی مقدس به صورت  جشنوارهاي متضمن تشریفات و آداب مذهبی، باید جسم مطهر عیسی

، پاپ اوربانوس چهارم برگزاري چنین جشنی را تصویب، و قدیس 1262در . قلب ماهیت دیده میشود تجلیل کند

آن فیلسوف شهر . توماس آکویناس را مامور کرد تا براي آن جشن دعاها و سرودهاي روحانی مناسبی تصنیف کند

و در نخستین  ;سرانجام عید کورپوس کریستی بنیاد نهاده شد 1311نجام داد، و در این امر خطیر را به خوبی ا

پنجشنبه بعد از عید پنجاهه، با حرکت دادن دستهاي که پرشکوهترین نوع خود در طی سال بود، آن را جشن 

 ;ل ساختاین گونه تشریفات مایه جلب جماعات بزرگی شد و عده زیادي از شرکت کنندگان را غرق جال. گرفتند

و به تشریفات پرشکوه اصناف شهرها،  ;اینها بودند که راه را براي درامهاي اینجهانی قرون وسطی هموار ساختند

مسابقات تورنوا، مراسم پذیرش افراد به سلک شهسواران، و تاجگذاري پادشاهان جشنهاي نظامی کمک کردند تا با 
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ح و جسم، اوقات فراغت اتفاقی افرادي را که طبعا متمایل به هیجانات ناگهانی مذهبی، و تشریفاتی براي تصفیه رو

کلیسا روش تعلیمات اخالقی خود را از راه ایمان بر پایه استدالالت عقالنی . آرامش و صلحجویی نبودند مملو سازد

و ادبیات،  استوار نساخت، بلکه براي این منظور، به کمک درام، موسیقی، نقاشی، پیکرتراشی، معماري، افسانه پردازي،

به حواس آدمی توسل جست، و باید اذعان کرد که این گونه توسلها به حسیات عمومی، چه براي خیر و چه براي شر، 

از راه توسل به . به مراتب بیشتر نتیجه میدهد تا رو آوردن به قوه عقالنی انفرادي که دستخوش تغییر و تحول است

. را به وجود آوردحسیات مردم بود که کلیسا هنر قرون وسطایی 

مردان و زنان قرون وسطایی . نهایت این مراسم پرشکوه و پرتحمل در مراکزي بود که زایران متوجه آن میشدند

معموال براي کفاره گناهان یا نذري که کرده بودند، براي شفایی که به طور معجزه آسا میطلبیدند، براي طلب 

هد جدید، براي دیدن مناظر و سرزمینهاي بیگانه و پیدا کردن بخشایش گناهان، و باالخره، مثل جهانگردان ع

ماجرایی ضمن راه براي فرار از یکنواختی زندگانی محدود خالی از شور و شر، به عزم زیارت اماکن معینی به حرکت 

ورترین دال. در پایان قرن سیزدهم، تعداد این قبیل مراکز زیارت مسیحیان به حدود ده هزار بالغ میشد. در میآمدند

زائرین عزم سفر فلسطین میکردند و گاهی پیاده، یا با تنپوشی که فقط یک پیراهن بود، معموال با صلیب، عصا، و 

، لیدبر، اسقف کامبره، ساالر قافلهاي بود 1054در سال . کیسهاي که جملگی را کشیشی بخشیده بود به راه میافتادند

، دو اسقف اعظم کولونی و ماینتس، و اسقفهاي شپایر، بامبرگ، و 1064در . مرکب از سه هزار نفر زوار اورشلیم

سه هزار نفر از . اوترشت، به اتفاق ده هزار نفر مسیحی که به دنبال ایشان روان بودند، به عزم اورشلیم حرکت کردند

اعت دیگري از جم. این جماعت بین راه به هالکت رسیدند، و فقط دو هزار نفر به سالمت به زاد بوم خود باز گشتند

زایران، براي زیارت استخوانهایی که به گفته مشهور از آن یعقوب حواري در کومپوستال واقع در اسپانیا بود، از 

در انگلستان، زایران مسیحی به . هاي پیرنه عبور کردند، یا از راه اقیانوس اطلس جان خویش را به خطر انداختند کوه

بره ادوارد خستوان در کلیساي وستمینستر، مرقد قدیس ادمند در بري، دیدن مزار قدیس کاثبرت در دارم، مق

کلیسایی که به گمان مردم ساخته دست یوسف رامهاي در شهر گالستنبري بود، و باالتر از همه به دیدن مزار تامس 

نوتردام در در فرانسه مقصد زایران مسیحی عبارت بود از سن مارتن در تور، کلیساي . ا بکت در کنتربري میرفتند

در ایتالیا، مقصد زایران، کلیسا و استخوانهاي . وله - آن  -پویی  -شارتر، و همچنین کلیساي نوتردام دیگري در لو 

قدیس فرانسیس آسیزي، و سانتاکازا یا خانه مقدس در لورتو بود که به گمان مومنان همان خانهاي بود که مریم با 

مشهور بود که چون ترکان آخرین مبارز صلیبی را از فلسطین بیرون  .عیسی در ناصره در آنجا زندگی میکردند

سپس آن را از دریاي ). 1291(کردند، فرشتگان این خانه را به هوا بلند کردند و در محل دالماسی به زمین گذاشتند 

قدس را لورتو نام رسانیدند، و به همین سبب بود که آن دهکده م) لورتوم(هاي آنکونا  آدریاتیک گذرانیدند و به بیشه

. نهادند

هاي عالم مسیحیت زایران را به شهر رم رهبري میکردند تا در آنجا به زیارت مرقد دو حواري  باالخره تمام جاده

یا در جشن  ;با دیدار از مراکز یا کلیساهاي معروف شهر گناهانشان بخشوده شود ;عیسی، پطرس و بولس، نایل آیند

، پاپ بونیفاکیوس هشتم براي حلول 1299در . و اعیاد تاریخ مسیحی شرکت جویند سالگرد واقعه مهمی از وقایع

میالدي تدارك جشن بزرگی را اعالم کرد و در مورد تمام اشخاصی که به شهر رم بیایند و در مراسم  1300سال 

آن دوازده تخمین زدهاند که در . عبادت کلیساي سان پیترو در آن سال شرکت جویند آمرزش عمومی مقرر داشت

هنگام عید،  ;هاي شهر رم بگذرند ماه هیچ روزي نبود که کمتر از دویست هزار نفر مردم شهرهاي بیگانه از دروازه

از این هدایاي اندك، در برابر مقبره پطرس حواري،  ;رویهمرفته دو میلیون نفر زایر هر کدام مبلغ اندکی هدیه کردند
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شیش، کج بیل به دست، شب و روز مشغول جمع آوري آن مسکوکات چنان گنجینه عظیمی انباشته شد که دو ک

کتب راهنماي سفر، به زوار تعلیم میداد که از کدام راه سفر، و قبل از رسیدن به مقصد، حین راه، از چه . بودند

آلود براي ما درك این نکته خالی از اشکال نیست که چون زایران با تنهاي کوفته و هیئت غبار. اماکنی دیدن کنند

رم را میدیدند، چه شعفی دلهاي آنها را ماالمال میساخت و چگونه همگی با هم در حمد و )) شهر ابدي((سواد 

  : ستایش آواز بر میداشتند که 

اي شهري که با خون گلگون . اي رم بزرگوار، اي که ملکه تمام شهرهاي جهانی و پسندیدهتر از تمامی شهرهاي عالم

از فراز سالیان، ما تو را درود  ;عین حال با سوسنهاي پاك دوشیزگان باکره سپیديشهیدان سرخ رنگی، و در 

کلیسا به این مراسم مذهبی گوناگون ! از زبان همه نسلها، تو را تحیت میفرستیم. ما تو را ستایش میکنیم. میگوییم

رد و عار نیست، و خود، با گماشتن به مردم تعلیم داد که کار کردن حیثیتی دا. پارهاي از رسوم اجتماعی را نیز افزود

سازمان کارگران را در اصناف تقدیس . رهبانان به کار کشاورزي و صنعت، دستورهاي خود را به موقع عمل گذاشت

هر کلیسایی تحصنگاه افراد بود، و . هاي مذهبی مبادرت جست کرد و خود براي انجام امور خیریه به تشکیل رسته

حق داشتند در یکی از آنها آن قدر بنشینند تا آنکه غلیان احساسات دنبال کنندگان  اشخاصی که تحت تعقیب بودند

بیرون کشیدن اشخاص متحصن بعنف از کلیساها یک نوع . آنها فرو نشیند و جاي خود را به تعقیب قانونی بسپرد

مع، عالوه بر یک مرکز کلیسا، یا کلیساي جا. بیحرمتی به دستگاه روحانی بود که مرتکب را سزاوار تکفیر میساخت

پارهاي اوقات، محوطه مقدس یا حتی خود کلیسا، با رضایت . روحانی، در حکم باشگاه اجتماعی دهکده یا شهر بود

روحانیان خوش مشرب، براي انبار کردن غله یا کاه یا شراب، براي آرد کردن گندم، یا براي انداختن آبجو مورد 

. ساکنان دهکده غسل تعمید دیده بودند و بعد از مرگ به خاك سپرده میشدند در آنجا بیشتر. استفاده قرار میگرفت

و دختران و پسران جوان براي  ;در آنجا مردان و زنان سالمندتر روزهاي یکشنبه براي بحث یا وراجی جمع میشدند

در آنجا . میشد در آنجا گدایان اجتماع میکردند، و صدقات کلیسا توزیع. خودنمایی و دیدن دیگران گرد میآمدند

جمیع آثار هنریی که مردمان دهکده را بر آن وقوف بود براي تزیین خانه خدا جمع میآمد و ظلمت فقر هزاران خانه 

به نور پرستشگاهی که خود ایشان با رنج فراوان ساخته بودند و آن را از آن خویش و خانه اشتراکی و روحانی خود 

ناقوسها ساعات شبانروز را اعالم میداشتند یا مردم را به اداي فرایض مذهبی از برج کلیسا، . میدانستند منور میشد

احضار میکردند، و آهنگ آن جرسها از هر موسیقیی، جز سرودهایی که آهنگها و دلها را با هم متحد و ایمانی را که 

ادیث، و از اورشلیم تا از نووگورود تا ک. به سردي میگرایید با مزمورهاي مراسم قداس گرم میساخت دلنوازتر بود

ها و برجهاي ناقوس به طرز مخاطره آمیزي سر به آسمان برافراشته بودند، زیرا افراد بدون امید قادر به  هبریدیز، مناره

. زندگی و راضی به مرگ نیستند

V  -  قانون کلیسایی  

نجتري به وجود آمد که نحوه پهلو به پهلوي این لیتورژي بغرنج و رنگارنگ، یک سلسله احکام و قوانین شرعی بغر

عمل و تصمیمات کلیسایی را تعیین میکرد که حاکم بر سرنوشت قلمروي به مراتب پهناورتر و متنوعتر از هر 

قانون کلیسایی در واقع عبارت بود از تلفیق تدریجی . امپراطوریی بود که تا این تاریخ قدم به عرصه وجود نهاده بود

کتاب مقدس، آراي آباي کلیسا، قوانین روم یا اقوام بربري، فرامین شوراهاي کلیسایی، رسوم مذهبی کهن، عباراتی از 

برخی از قسمتهاي قانون نامه یوستینیانوس براي نظارت در طرز رفتار کشیشان . و باالخره تصمیمات و عقاید پاپها

زدواج، طالق، و وصایا سازگار سایر بخشها را طوري جرح و تعدیل کردند تا با نظرات کلیسا درباره ا. اقتباس شد
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در اروپاي باختري، گردآوري قوانین کلیسایی در طی قرن ششم تا هشتم میالدي صورت گرفت، لکن در . باشند

بود  1148در حدود سال . مشرق، امپراطوران بیزانس هر چند زمانی یک بار به تدوین این گونه احکام میپرداختند

  . تیانوس به صورت قطعی قرون وسطایی خود در آمدکه قوانین کلیساي رومی به همت گرا

گراتیانوس در آغاز کار رهبانی بود از دیرنشینان بولونیا که احتماال در دانشگاه آن شهر نزد ایرنریوس تحصیل کرده 

. شکی نیست که تالیف عظیم وي معیاري از احاطهاش بر حقوق رومی و فلسفه قرون وسطایی هر دوست. بود

در . نام نهادند) احکام(خویش را سازگاري نظامات متباین خواند، که نسلهاي بعد از وي آن را دکرتوم  گراتیانوس اثر

درباره  -1139از تاریخ پیدایش تا سال  - این کتاب، قوانین و رسوم، احکام شوراهاي کلیسایی، و پاپها، و آراي کلیسا 

هاي قضایی  اموال کلیسایی، آیین دادرسی و پیشینه اصول عقاید دین، شعایر و مراسم، سازمان و اداره نگاهداري

احتمال دارد که . هاي روحانی، نظامات زندگی رهبانان، و عقد ازدواج و احکام ارث نظم و تسلسل بخشید دادگاه

قرار  چنینگراتیانوس در طرز توضیح و تشریح نکات حقوقی این کتاب تحت تاثیر اثر آبالر موسوم به چنین، و نه 

گرفته باشد، لکن قدر مسلم این است که بعد از گراتیانوس طرز تحلیل وي تا اندازهاي در روش حکماي مدرسی 

روش گراتیانوس آن بود که ابتدا بحث را با ذکر قضیهاي از یک منبع موثق آغاز میکرد، آنگاه تمام نظرات . موثر افتاد

ابقی را که در رد آن قضیه موجود بود نقل مینمود، درصدد رفع آن تناقض بر میآمد، و خود تفسیري درباره آن یا سو

هر چند که کلیسا کتاب مزبور را به منزله یک مرجع نهایی قبول نکرد، براي دورانی که موضوع بحث . مطلب میافزود

، بونیفاکیوس هشتم )1234(گرگوریوس نهم . ا مقدسو فحص قرار گرفته بود، مجموعهاي بود بسیار ضروري و تقریب

این تعلیقات، و پارهاي حواشی مختصر . هر کدام حواشی و تعلیقاتی بر آن افزودند) 1313(، و کلمنس پنجم )1294(

با کتاب احکام گراتیانوس تحت عنوان مجموعه احکام شرع منتشر کردند، که این مجمعالقوانین ) 1582(دیگر، را در 

در واقع موضوعات و مباحثی که در قانون کلیسایی  .بودی همسنگ مجموعه قوانین مدنی یوستینیانوس کلیسای

در قانون کلیسایی نه . میآمد به مراتب مبسوطتر از هر قانون نامه حقوق مدنی بود که در آن عصر مدون کرده بودند

ز تشکیالت اصول دین و کار کلیسا بحث میشد، بلکه این مجموعه حاوي نظاماتی بود درباره مناسبات فقط از طر

میان اقوام مسیحی با ملل غیرمسیحی در سرزمینهاي مسیحیان، آیین بازجویی و سرکوبی بدعتها، سازمان مبارزات 

طالق، وصایا، کفن و دفن، زنان بیوه، و صلیبیون، قوانین عروسی، حاللزادگی، سهم زن از دارایی مرد متوفا، زنا، 

همچنین قوانینی درباره تحلیف، قسم دروغ، بیحرمتی به مقدسات، کفرگویی، خرید و فروش مناسب  ;کودکان یتیم

و دیگر )) متارکه االهی(( ;ها نظاماتی در باب اداره مدارس و دانشگاه ;کلیسایی، افترا، رباخواري، و قیمتهاي عادله

موارد صدور احکام تکفیر، لعن و تحریم  ;اداره محاکم اسقفی و پاپی ;ساختن جنگ و تدارك صلحتدابیر محدود 

و روابط میان محاکم کلیسایی و  ;هاي روحانی اجراي مجازاتهاي مقرر از طرف دادگاه ;مراسم مذهبی و حکم بازداشت

ن براي عموم مسیحیان الزمالرعایه کلیسا معتقد بود که این مجموعه عظیم قوانی. مدنی، و میان حکومت و کلیسا

میباشد، و این حق را براي خود محفوظ میداشت که در مورد هر گونه تخلفی انواع مجازاتهاي جسمانی و روحانی را 

یا به عبارت دیگر حکم قتل در )) فتواي خون((هاي کلیسایی حق نداشت به صدور  فقط هیچ یک از دادگاه. مقرر دارد

. ورزد مورد بزهکاري مبادرت

معموال قبل از پیدایش دستگاه تفتیش افکار اتکاي کلیسا به این بود که رعب و هراسهاي دینی در دل متخلفان 

این مجازاتی . تکفیر صغیر یا جزئی، یک مسیحی را از اجراي شعایر کلیسا محروم میساخت. بالقوه یا مجرمان اندازد

اگر متخلفی که محکوم شده بود قبل از طلب و دریافت . اردبود که هر کشیشی حق داشت آن را به موقع اجرا گذ

تکفیر . آمرزش در میگذشت، به عقیده مومنان چنین تکفیري حکم محکومیت ابدي به عذاب اخروي را پیدا میکرد
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حکمی بود که تنها از جانب شوراهاي دینی یا نخست کشیشان ) که اکنون تنها نوع تکفیر از جانب کلیساست(کبیر 

حکم . و آن نیز فقط در مورد شخص یا اشخاصی بود که در حوزه صالحیت شوراها یا اسقفان باشند. یشدصادر م

تکفیر کبیر شخص محکوم را از هر گونه همبستگی حقوقی یا روحانی با جامعه مسیحی محروم میکرد، به این معنی 

، یا حق ارث داشته باشد، یا عملی که تکفیر شده نمیتوانست از دست کسی به یک دادگاه کلیسایی دادخواهی کند

به عالوه، هیچ  ;انجام دهد که از لحاظ حقوقی معتبر باشد، لکن دیگران میتوانستند او را مورد تعقیب قرار دهند

مسیحی مجاز نبود که با وي بر سر یک سفره بنشیند یا صحبت کند، زیرا چنین عملی متخلف را محکوم به تکفیر 

، کلیه درباریان و )998(روبر، پادشاه فرانسه، براي ازدواج با برادرزاده خویش تکفیر شد هنگامی که . صغیر میساخت

دو نفر خدمتکاري که در دربار ماندند هر خوراکی را که بر سر سفره . تقریبا همگی خدمتکارانش او را ترك گفتند

اوقات که جرم به منتها درجه شدید  بعضی. پادشاه باقی میماند در آتش میریختند تا مبادا از این طریق ملوث شوند

. بود، کلیسا، عالوه بر تکفیر، شخص متخلف را لعنت میکرد

. به این معنی که بر حکم تکفیر حکم لعنی نیز میافزود مشتمل بر یک سلسله عبارات مبسوط موکد و دقیق حقوقی

ت تحریم تمام یا اغلب مراسم اگر اشکال به همینجا ختم نمیشد، آنگاه آخرین تیري که شخص پاپ در ترکش داش

قومی که خود را سخت نیازمند شعایر دینی میدانست و میترسید از آنکه مبادا بدون آمرزش گناهان . مذهبی بود

این گونه . ناگهان دست اجل گریبانش را بفشرد، دیر یا زود، شخص تکفیر شده را مجبور به آشتی با کلیسا میکرد

در مورد  1208در مورد آلمان، به سال  1102در مورد فرانسه، به سال  998ال فرامین تحریم مراسم مذهبی به س

  . در مورد خود شهر رم صادر شد 1155انگلستان، و به سال 

. افراط در صدور احکام تکفیر و تحریم بعد از قرن یازدهم از تاثیر این حربه، که در دست پاپها بود، به مراتب کاست

تحریم براي مقاصد سیاسی استفاده میکردند، چنانکه اینوکنتیوس دوم پیزا را تهدید  گهگاهی پاپها از صدور فرمان

فرامین تکفیر عمومی و دستهجمعی . کرد که اگر به اتحادیه توسکانی نپیوندد، چنین خطري را به جان خواهد خرید

به قدري فراوان شد که  -هایی که به کلیسا بدهکار بودند  از جمله در مورد نادرستی مردم در پرداخت عشریه - 

بخشهاي عظیمی از جامعه مسیحی دانسته یا ندانسته از حقوق اجتماعی و روحانی محروم میشدند، یا اگر اطالع پیدا 

در طی قرون سیزدهم و چهاردهم، در مورد میالن، . میکردند، لعنت را نادیده میانگاشتند و مورد استهزا قرار میدادند

میالن سومین فرمان تحریم را مدت بیست و دو سال . تبه حکم تکفیر عمومی صادر شدبولونیا، و فلورانس سه مر

بعضی اوقات با چشم خود سیصد یا چهار صد تن، و ((اسقف گیوم لومر اظهار داشت که  1311در سال . نادیده گرفت

را حقیر  که قدرت دستگاه روحانی... حتی هفتصد تن تکفیر شده را در قلمرو یک کشیش مشاهده کردهام 

فیلیپ اوگوست و فیلیپ زیبا .)) میشمردند و نسبت به کلیسا و خدام آن سخنان ناهنجار و کفرآمیز بر زبان میراندند

. هیچ کدام به فرامین تکفیري که درباره آنها صادر شد اعتنایی نکردند

از آنجا که . یر روحانی اروپا بوداین گونه بی اعتناییهاي اتفاقی مقدمه کاهش قدرت قانون کلیسایی در مورد مردمان غ

کلیسا چنین عرصه وسیعی از فعالیتهاي بشري را زیر فرمان خود در آورده بود، در عرض هزاره اول اشاعه مسیحیت، 

قدرت حکومتهاي غیرمذهبی در هم شکسته شده بود، لکن در قرون سیزدهم و چهاردهم همچنانکه حکومتهاي غیر 

ند، حقوق مدنی نیز امور بشري را یکی بعد از دیگري از چنگ قانون کلیسایی بیرون روحانی قدرت بیشتري به هم زد

در موضوع حق عزل و نصب اسقفان و روحانیان، کلیسا حقا مبارزه را برد، اما در اکثر مسائل دیگر از قبیل تعلیم . آورد

ممالکی که، در زیر کنف . هادو تربیت، ازدواج، اخالقیات، اقتصاد، و جنگ، قدرت و نفوذ کالمش رو به کاهش ن
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حمایت و به اجازه کلیسا، در سایه نظام اجتماعی پرداخته دست کلیسا بزرگ شده بودند خودشان را بالغ خواندند و 

لکن . به جریان طوالنی تفکیک امور مدنی و سیاسی از دین دست زدند، که امروزه اوج تکامل آن را به چشم میبینیم

، مثل اکثر فعالیتهاي خالقه، به هدر نرفت، بلکه بزرگترین سیاستمداران کلیسا را آماده و کار علماي احکام کلیسایی

تربیت کرد، در انتقال حقوق رومی به دنیاي جدید سهیم شد، حقوق مشروع زنان بیوه و کودکان را باال برد، اصل 

همچنین به طرح اسلوب و تعابیر فلسفه سهم زن بیوه از دارایی شوهر را در حقوق مدنی اروپاي باختري بنیاد نهاد، و 

  . قانون کلیسایی از جمله کامیابیهاي عظیم متفکران قرون وسطی بود. مدرسی کمک کرد

VI  -  روحانیان  

آنهایی که در دایره سلطه دین بودند، و آنهایی : در مکالمات قرون وسطایی، کلیه مردم را به دو طبقه تقسیم میکردند

برخی از رهبانان در عین حال . بود، یک راهبه نیز همین طور)) یک مذهبی((یک راهب  .بودند)) اهل دنیا((که 

در این مورد، غرض از کشیش رسمی کشیشی بود که از . را تشکیل میدادند)) کشیشان رسمی((کشیش بودند و 

یدند، زیرا خارج از مینام)) دنیوي((سایر روحانیان را کال روحانیان . پیروي میکرد) رسوم و نظامات صومعه(رگوال 

کلیه رهبانان، از هر مقام و درجه، وسط سر خود را . نظارت دیرها یا ، به اصطالح آن دوره، در دنیا زندگی میکردند

میتراشیدند، جبه باال بلندي به بر داشتند که تمام آن به رنگ واحدي بود غیر از سرخ و سبز، و از سر تا به پا دکمه 

مثل دربانها، قارئین، جنگیرها، و خدام اطالق میشد، )) هاي کوچکتر رتبه((قط بر شاغلین لفظ روحانی نه ف. میخورد

ها، کلیه آموزگاران، و تمامی افرادي به کار میرفت که به عنوان طلبه علوم سر  بلکه در مورد تمام دانشجویان دانشگاه

ان در میآمدند، یا به عنوان محاسب یا خود را تراشیده بودند و بعدا در سلک پزشکان، قضات، هنرمندان، و مولف

از آنجا که کلیه این افراد با دفتر و کتاب سر و کار داشتند، در زبانهاي . دستیار یک نفر ادیب خدمت میکردند

روحانیانی که داراي . از یک منبع سرچشمه گرفته است) Clerk(و لغت محرر ) Clerical(اروپایی، واژه روحانی 

نی نبودند اجازه داشتند که ازدواج کنند و به هر نوع حرفه شریفی اشتغال ورزند، و مکلف نبودند هاي باالي روحا رتبه

. وسط سر خود را به شیوه رهبانان بتراشند

کشیشی، شماسی، و نایب شماسی از مقاماتی بودند که )) هاي مقدس رتبه((یا به اصطالح روحانیان )) مهم((سه رتبه 

ها از قرن  به طور کلی، واجدین این رتبه ;بول میکرد، غیرممکن بود از آن دست بکشدچون شخص یکی از آنها را ق

بعد از گرگوریوس هفتم، در میان کشیشان التین به افرادي بر . یازدهم به بعد به هیچ وجه حق ازدواج نداشتند

بعد چنین مواردي بیش از پیش لکن باید دانست که از این تاریخ به . میخوریم که ازدواج کردند و یا همخوابه داشتند

کشیشی که امور روحانی حوزهاي را بر عهده داشت ناگزیر بود خود را با لذات روحانی قانع  .میشدنادر محسوب 

هکده هر دو داراي حدود از آنجا که طبیعتا حوزه قلمرو یک کشیش و همچنین یک روستاي خاوندي یا یک د. سازد

واحدي بودند، به همین سبب شخص کشیش را قاعدتا خاوند یا مالک آبادي، با جلب نظر و توفیق اسقف، به کار 

کمتر اتفاق میافتاد که کشیش یک نفر آدم فاضل متبحر باشد، زیرا در آن دوره فرا گرفتن تعلیمات عالی . میگماشت

یک کشیش همین قدر کفایت میکرد که از عهده خواندن دعاها و کتاب  براي. کاري پرخرج، و کتاب کمیاب بود

در بسیاري موارد، . راهنماي فرایض و اجراي شعایر دینی برآید و کار عبادت و امور خیریه حوزه خویش را اداره کند

ارم درآمد کشیش در واقع یک نایب کشیش بود که مباشر امور مذهبی حوزه او را اجیر میکرد تا، در برابر یک چه

به این ترتیب، مباشر امور مذهبی حوزه ممکن بود از . حاصله از حوزه روحانی محل، امور مذهبی آنجا را اداره کند

چهار یا پنج حوزه مختلف صاحب عایدي باشد، و حال آنکه کشیش یک محل در عین فقر و فاقه زندگی کند و از 
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د ازدواج، کفن و دفن، آیین قداس براي مردگان روزگار هنگام غسل تعمید، عق)) هزینه محراب((طریق گرفتن 

در این منازعه طبقاتی میان روحانیان، گاهی کشیش جانب مستمندان را میگرفت، همچنانکه در مورد جان . بگذراند

زیرا، بر اثر رقابت شدید میان ادیان و  - اصول اخالقی وي با کشیش عصر جدید طرف قیاس نبود . بال اتفاق افتاد

با اینهمه، به طور کلی، وي در  -هب، اینک شخص کشیش مجبور است اخالقیات را نهایت درجه رعایت کند مذا

به عیادت بیماران میرفت، مردمان  ;عین عطوفت و شکیبایی و به پیروي از نداي وجدان وظایفش را انجام میداد

را جویده جویده تالوت میکرد، و مردمی  مصیبت دیده را تسلی میداد، به تعلیم و تربیت جوانان میپرداخت، دعاها

بسیاري از کشیشان این دوره در نظر شقیترین . خشن و شهوت پرست را رام و پیرو اصول اخالقی میساخت

: بودند لکی، تاریخنویسی که خود اعتقادي به ادیان نداشت، چنین نوشت)) گل سرسبد مردم روي زمین((مخالفشان 

است که این سان بیریا و بی شایبه، با شوري خالی از دنیادوستی، بدون هیچ گونه  هیچ جماعتی از مردان نیامده((

هاي دنیوي را فداي وظیفه کرده و با شجاعتی بیپروا هر نوع رنج و سختی و حتی  منافع شخصی، عزیزترین جیفه

. شمار میرفتند دو مقام کشیشی و اسقفی از مقامات و درجات مقدس به.)) مرگ را بر خویشتن هموار کرده باشد

هاي متعددي که زیر نظر چندین نفر  اسقف عبارت از کشیشی بود که وي را براي هماهنگ ساختن امور حوزه

از لحاظ اصولی و نظري، یک . انتخاب میکردند) و همه یک حوزه اسقفی را تشکیل میدادند(کشیش اداره میشدند 

از گرگوریوس هفتم وي را شخص خاوند یا پادشاه معین معموال قبل . اسقف را کشیشان و خود مردم بر میگزیدند

، کار انتخاب اسقف زیر نظر مجمع کشیشان کلیساي جامع و با همکاري پاپ صورت 1215بعد از سال . میکرد

بسیاري از امور غیر روحانی و همچنین کارهاي مذهبی را به شخص اسقف احاله میکردند، و کار دادگاه . میگرفت

ی به پارهاي از دعاوي مدنی، به عالوه تمام مرافعاتی بود که عموم کشیشان، از هر درجه و مخصوص اسقف رسیدگ

لکن از اختیارات اسقف در مورد روساي  ;اسقف قدرت عزل و نصب کشیشان را داشت. مقام، در آن ذي نفع بودند

هاي مختلف  ترسیدند، فرقهدیرها و اداره امور دیرها بتدریج کاسته میشد، زیرا پاپها، که از قدرت اسقفان می

هاي کشیشان وي و اکثر از  در آمد وي تا حدي از محل عواید حوزه. صومعهنشین را مستقیما زیر نظر خود در آوردند

بعضی اوقات، وي زیادتر از آنچه از حوزه یک نفر کشیش . امالکی تامین میشد که منضم به حوزه اداره اسقف بود

نامزدهاي مقام اسقفی معموال موافقت میکردند که مبلغی براي تصدي به چنین . ندمیگرفت به همان حوزه بر میگردا

ابتدا این گونه وجوهات در همه جا به پادشاهان و سپس به حضور پاپها تقدیم میشد، و از آنجا که . مقامی بپردازند

را به مناصب اسقفان در حکم حکام غیرمذهبی نیز بودند، گاهی تسلیم ضعف نفس میشدند و خویشان خود 

چون خداوند اسقفان را از اوالد محروم فرمود، شیطان ((پاپ آلکساندر سوم شکایت میکرد که . پرمداخلی میگماشتند

بسیاري از اسقفان چون از خاوندان فئودال میشدند، در عین تجمل زندگی میکردند، لکن .)) به آنها برادرزاده داد

. وقف انجام تکالیف اداري و مذهبی خویش کردندبسیاري بودند که عمر و هم خویش را صرفا 

احضار یا ریاست بر یک شوراي ایالتی کلیسا از اختیارات . در راس اسقفان یک ایالت، سراسقف یا مطران قرار داشت

برخی از سراسقفان، به واسطه خصال پسندیده یا مکنت سرشاري که داشتند، تقریبا تمامی عمر را در . مطران بود

در آلمان سراسقفان هامبورگ، برمن، کولونی، تریر، ماینتس، ماگدبورگ، و . یش حکومت میکردندایاالت خو

سالزبورگ، همگی از خاوندان مقتدر فئودال بودند، که در چندین مورد امپراطوران آنها را براي صدر اعظمی، اداره 

، روان، و کنتربري نقش همانندي سراسقفان رنس. مملکت، مشورت، و نمایندگی مخصوص امپراطوري انتخاب کردند

مثل اسقف اعظم تولدو، لیون، ناربون، رنس،  - پارهاي از اسقفان اعظم . در فرانسه، نورماندي و انگلیس ایفا میکردند

به عالیترین مدارج روحانی رسیدند و ، در سراسر ناحیه خویش، در کلیه مسائل دینی مرجع  - کولونی، و کنتربري 
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هر چند وقت یک بار، اسقفان شورایی تشکیل میدادند که به منزله حکومت منتخبی براي . دتقلید روحانیان شدن

در قرون بعد، این قبیل شوراها خود را برخوردار از اختیاراتی دانستند به مراتب بیش از اختیارات شخص . کلیسا بود

روپاي باختري نبود که منکر اختیارات لکن در دوران مورد بحث، مقارن با ظهور مقتدرترین پاپها، هیچ کس در ا. پاپ

افتضاحات قرن دهم با فضایل و محاسن . مطلق دینی و روحانی خلیفه خدا بر روي زمین، یعنی اسقف رم، شود

در میان نوسانات و کشمکشهاي قرن دوازدهم، . جبران شده بود) گرگوریوس هفتم(افرادي چون لئو نهم و ایلدبراندو 

اپی چنان گسترش یافته بود که اینوکنتیوس سوم ادعا میکرد که باید تمامی جهان زیر رفته رفته قدرت دستگاه پ

پادشاهان و امپراطوران رکاب خادم سفیدپوش خدام خدا را به احترام نگاه میداشتند و . نگین خلیفه روحانی رم باشد

عالیترین عقالي عهد، در . ه بوداکنون نیل به کرسی پاپی باالترین هدف بلندپروازي بشر شد. پاي وي را میبوسیدند

و آنهایی که به  ;سختگیرترین مکاتب االهیات و حقوق، براي تحصیل مقامی در سلسله مراتب کلیسا کوشش میکردند

مقامات عالیه نایل میشدند مردان با کیاست و شجاعی بودند که از تکلیف خطیر اداره یک قاره هراسی به دل راه 

ی که زیر نظر این گونه افراد و مشاوران آنها شکل میپذیرفت به هیچ وجه با مرگ خود اجراي خط مشیهای. نمیدادند

مبارزاتی را که اینوکنتیوس . آنچه گرگوریوس هفتم ناتمام گذاشت اینوکنتیوس سوم تکمیل کرد. آنها راکد نمیماند

ان آغاز کرده بودند سوم و گرگوریوس هفتم براي جلوگیري از محصور شدن دستگاه پاپی به وسیله امپراطور

. اینوکنتیوس چهارم و آلکساندر چهارم با پیروزي به پایان رسانیدند

از لحاظ نظري ، قدرت پاپ از آنجا ناشی میشود که جانشین حواریون و وارث اختیاراتی بود که مسیح به ایشان 

بر اصل دین و به دست  یک حکومت مردم - از این لحاظ، حکومت کلیسا یک حکومت دینی بود . تفویض کرده بود

خلفاي خدا بر زمین، که در عالم مسیحیت، به استثناي معیوبین دماغی و جسمانی، جانیان محکوم، افراد تکفیر شده 

مانند . و بردگان، هر کسی حق داشت در سلک روحانیان وارد شود، و در صورت لیاقت، به مقام پاپی ارتقا یابد

غنی، براي فراهم آوردن مقدمات باال رفتن از نردبان دراز سلسله مراتب،  سیستم حکومتی، در این مورد نیز شخص

عالیترین فرصتها را در اختیار داشت، لکن در تحصیل مشاغل روحانی به روي همگان باز بود، اکثرا قریحه بود که 

هاي  ان خانوادهچندین تن از پاپها و صدها نفر از اسقفها از می. توفیق جوینده را مسلم میساخت نه حسب و نسب

وارد شدن افراد تازه نفس، از هر درجه و طبقه، به میان سلسله مراتب دستگاه روحانی به طور . بیبضاعت برخاستند

به  .))بودسالیان سال تنها وسیله واقعی در تصدیق تساوي ابناي بشر ((مداوم، قوه مدرکه کشیشان را پرورش داد و 

که در نزدیکی رم مقیم )) اسقفان کاردینال((حق انتخاب پاپ منحصرا به  1059طوري که قبال مذکور افتاد، در سال 

از آنجا که رفته رفته پاپ عدهاي از افراد ملل مختلف را به مقام کاردینالی منصوب کرد، جرگه آن . بودند واگذار شد

مجمع مقدسی شد مرکب از هفتاد عضو که نشان اختصاصی هر یک از آنها کاله  هفت تن کاردینال مبدل به یک

سرخ و جبه ارغوانی بود، و در سلسله مراتب روحانی درجه و مقام جدیدي پدید آمد که از لحاظ اهمیت بعد از مقام 

حانیان و دیگر شخص پاپ به دستیاري این گونه افراد، و با دستگاه اداري مبسوطی مرکب از رو. پاپ قرار داشت

عمال و مامورانی که دربار پاپی یا دیوان مجریه و قضائیه وي را تشکیل میدادند، بر یک امپراطوري روحانی حکومت 

تشکیل یک شوراي عمومی با حضور اسقفان از . میکرد که در قرن سیزدهم به اوج قدرت و عظمت خود رسیده بود

ن شورا هیچ گونه مناط اعتباري نبود مگر آنکه با فرمان پاپ توشیح اختیارات انحصاري وي بود، و قوانین مصوبه ای

وي . پاپ در تفسیر، تجدید نظر، و تکمیل قانون کلیسایی و معافیت افراد از رعایت این قوانین مختار بود. شده باشد

ه میتوانست تنها او بود ک. مرجع و محکمه استیناف کلیه تصمیماتی بود که از طرف محاکم اسقفی اتخاذ میشدند

پارهاي گناهان کبیره را بیامرزد، در مورد جرایم کبیره فرمان آمرزش صادر کند، یا فردي را به مقام قدیسی ارتقا 
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، کلیه اسقفان مجبور بودند نسبت به وي سوگند اطاعت و وفاداري یاد کنند و نظارت در امور 1059بعد از . دهد

جزایري مثل ساردنی و سیسیل، اقوامی مانند انگلیسیها، مجارها، و . قلمرو خویش را به نمایندگان وي واگذارند

به مدد اسقفان، کشیشان، و رهبانان، هر . اسپانیاییها وي را خاوند فئودال خویش میشناختند و به او باج میدادند

سازمان جاسوسی  این گونه افراد یک دستگاه اداري و. گوشه اي از این قلمرو پهناور زیر نظر و فرمان پاپ قرار داشت

رفته رفته و با زیرکی، حکومت رم، در پرتو . عظیمی را تشکیل میدادند که هیچ دولتی قادر به ایجاد نظیر آن نبود

. قدرت شگفت انگیز کالم، دوباره در سراسر اروپا برقرار شد

VII -  1294-1085: دستگاه پاپی در اوج اقتدار   

نصب اسقفان با گرگوریوس هفتم، و پیروزي ظاهري امپراطوري آلمان به  تصادم میان کلیسا و حکومت بر سر عزل و

میان ) 1122(پایان نرسید، بلکه مدت یک نسل در دوران زمامداري چند تن از پاپها ادامه یافت و ، با معاهده ورمس 

شد که از این  هانري طبق این معاهده متعهد. پاپ کالیکستوس دوم و امپراطور هانري پنجم، کار به مصالحه کشید

خودداري کند، و موافقت کرد که انتخاب )) هرگونه مراسم خلعت پوشان با تفویض انگشتري و عصا((پس از اجراي 

اسقفان و روساي دیرها طبق قانون کلیسایی، یا به عبارت دیگر به دست خود روحانیان یا رهبانان مربوط صورت 

در مقابل، . مناصب روحانی در معرض خرید و فروش قرار نگیرند و)) و مصون از هرگونه مداخله اي باشند((پذیرد 

پاپ کالیکستوس موافقت کرد که در آلمان انتخاب تمام اسقفان و روساي دیرهایی که اراضی خالصه را در اختیار 

عد از هر وقت که در انتخاب این گونه افراد اختالف نظري پیش آید، پادشاه، ب ;دارند در حضور امپراطور صورت گیرد

یک اسقف یا رئیس دیري که اراضی پادشاه را در تملک  ;تبادل آرا با اسقفان ایالت، میان اصحاب دعوي حکم شود

دارد مکلف باشد، طبق سنن فئودال، تعهدات واسال را نسبت به سرور خویش انجام دهد و عوارض و باجهاي مقرر را 

پس از عقد این پیمان، . و فرانسه به تصویب رسیده بود قراردادهاي همانندي قبال براي انگلستان. پرداخت کند

کلیسا به سوي خودمختاري پیشرفت شایانی کرده بود، لکن، به علت عالیق . طرفین هر کدام مدعی پیروزي شدند

، در مجمع 1130در سال . فئودالی، هنوز در سراسر اروپا پادشاهان در انتخاب اسقفان صاحب رایی قاطع بودند

دستهاي اینوکنتیوس دوم را به پاپی انتخاب کردند، و دسته دیگر آناکلتوس دوم را . دو دستگی افتاد کاردینالها

هر چند که آناکلتوس دوم از خاندان اشرافی پیرلئونی میآمد، جدش یک نفر یهودي بود که دست از دیانت . برگزیدند

و قدیس برنار، . میخواندند)) س خلیفه یهوديپونتیفک((مخالفانش او را . موسی شسته و به آیین مسیح گرویده بود

که در سایر موارد با یهودیان نظر خوش داشت، در این مورد بخصوص نامهاي پیش امپراطور لوتار دوم فرستاد و در 

 -)) مایه شرمساري مسیح است که فردي یهودي تبار بیاید و بر مسند پطرس حواري تکیه زند: ((طی آن نوشت 

به استثناي  -بیشتر روحانیان و تمامی پادشاهان اروپا . ش میکرد که خود پطرس هم یهودي بودظاهرا برنار فرامو

مردم اروپا نیز خود را با افتراهایی از این قبیل سرگرم ساختند که آناکلتوس . از اینوکنتیوس طرفداري کردند - یکی 

لکن مردم . ستان یهودي خود را توانگر سازدبا محارم خویش زنا میکند و کلیساهاي مسیحی را تاراج کرده است تا دو

شاید ماجراي آناکلتوس بود که در قرن چهاردهم منجر . دست از حمایت وي بر نداشتند) 1138(رم تا هنگام مرگش 

هادریانوس چهارم نمونه شاخص دیگري از تساوي فرصت و ترقی  a.شد)) پاپ یهودي((به پیدایش افسانه آندرئاس 

هادریانوس، که اصال نیکوالس بریکسپیر نام داشت، در دامان یک . دستگاه روحانی کاتولیک استمردان با کفایت در 

لکن، صرفا بر اثر لیاقتی که . خانواده فقیر انگلیسی در انگلستان بدنیا آمد، و طفل فقیري بود که به صومعه رفت

ند را به هنري دوم پادشاه انگلستان داشت، رئیس صومعه شد و سپس به مقام کاردینالی و پاپی هم رسید، وي ایرل
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و تقریبا آن امپراطور عظیمالشان را واداشت  ;فردریک بارباروسا را مجبور به بوسیدن پاي خویش کرد ;ارزانی داشت

هنگامی که هادریانوس درگذشت، اکثریت کاردینالها . هاي سلطنت را از اختیارات پاپها بداند تا حق بخشیدن اریکه

بارباروسا، به خیال آنکه بار . به پاپی برداشتند، و حال آنکه اقلیت از ویکتور چهارم طرفداري میکردآلکساندر سو را 

دیگر قدرت امپراطوران آلمان را بر دستگاه پاپی تجدید کند، از هر دو نفر دعوت کرد تا دعاوي خود را در محضر وي 

لکن ویکتور دعوت امپراطور را پذیرفت، به همین آلکساندر از قبول چنین پیشنهادي خودداري ورزید، . مطرح کنند

آلکساندر، فردریک را تکفیر کرد، به اتباع . ، بارباروسا ویکتور را پاپ قانونی اعالم کرد)1160(سبب، در سینود پاویا 

پیروزي . امپراطور دستور داد که در تخلف از اوامر حکومت وي آزادند، و آتش شورشی را در لومباردي دامن زد

وي در و نیز با آلکساندر آشتی کرد و بار دیگر برپاي . فردریک را سرشکسته ساخت) 1176(ادیه لومبارد در لنیانو اتح

همین آلکساندر بود که هنري دوم پادشاه انگلستان را مجبور کرد پاي برهنه به مزار تامس ا بکت سفر . پاپ بوسه زد

مبارزه طویل و پیروزي کامل آلکساندر راه را براي یکی از . ردکند و در آنجا از دست متولیان کنتربري تازیانه خو

. بزرگترین پاپهاي تاریخ هموار ساخت

اسمش لوتاریو دي کوتتی و فرزند کنت . در آنانیی نزدیکی شهر رم به دنیا آمد 1161اینوکنتیوس سوم به سال 

که از تمام مزایاي یک زندگی اشرافی و از  به این نحو، وي در دامان خانوادهاي قدم به عرصه وجود نهاد ;سنیی بود

اینوکنتیوس فلسفه و االهیات را در پاریس فرا گرفت و سپس در بولونیا به . خون بهترین فضال و متفکران بهرهور بود

آموختن قانون کلیسایی و قانون مدنی پرداخت، و چون به رم بازگشت، به واسطه مهارتی که در دیپلوماسی و در 

در سی . روحانی داشت، همراه با اقوام و بستگان ذي نفوذش، سریعا از مدارج ترقی کلیسایی باال رفتاصول عقاید 

سالگی به درجه شماسی نایل آمد، و در سی و هفت سالگی، با آنکه هنوز رسما کشیش نشده بود، بدون هیچ مخالفی 

مد، و روز بعد ارتقا یافت و به مقام پاپی یک روز مراسم رتبهبخشان براي وي به عمل آ). 1198(به مقام پاپی رسید 

نایل آمد، بخت اینوکنتیوس بلند بود، زیرا امپراطور هانري ششم، که ایتالیاي جنوبی و سیسیل را زیر سلطه خویش 

اینوکنتیوس از این فرصت . در گذشت، و جانشین وي کودك سه سالهاش فردریک دوم شد 1197آورده بود، در 

به این معنی که رئیس پلیس آلمانی شهر رم را از مقامش برداشت، تیولداران آلمانی را از  کمال استفاده را کرد،

سپولتو و پروجا بیرون کرد، فرمانبرداري توسکان را پذیرفت، حکومت پاپی را در تمامی ایاالتی که تعلق به کلیساي 

نه شناخته شد، و موافقت کرد که قیم رم داشتند استقرار بخشید، از طرف بیوه هانري سرور فئودال سیسیلهاي دوگا

. در عرض ده ماه، اینوکنتیوس خود را مالک الرقاب ایتالیا کرده بود. کودك سه ساله هانري باشد

در سی و دو یا سی و سه سالگی چهار کتاب درباره علوم . طبق مدارك موجود، وي سرآمد متفکران عهد خویش بود

هار را آثاري فاضالنه و فصیح توصیف کردهاند، لکن این تالیفات تحتالشعاع االهی به رشته تحریر در آورد که هر چ

 ;فتاویش در مقام پاپی همه حکایت از فکري منطقی و صریح میکند. شهرت درخشان سیاسی وي واقع شدهاند

ن عباراتش برنده و بجاست، چنان که اگر پاپ مشهور نمیشد، ممکن بود آکویناسی درخشان یا آبالري اصیل آیی

با این همه، . با وجود جثه کوچکی که داشت، قیافه تاریک و عبوس و چشمان تیزش حاضران را مرعوب میکرد. باشد

در عین سختگیري، آدم رئوفی بود، و . خوب آواز میخواند و طبع شعر داشت. اینوکنتیوس خالی از شوخ طبعی نبود

اصول عقاید مذهبی و اخالقیات به هیچ وجه اجازه اما در . میتوانست مهربان، شکیبا، و شخصا اهل تساهل باشد

  . نمیداد که کسی از خط مشی معین و مقرر کلیسا ذرهاي عدول نماید
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دنیاي امید و ایمان مسیحی امپراطوریی بود که وي را مامور حراست آن کرده بودند، و مانند هر پادشاهی حاضر بود 

در عین حال که در دامان . قلمرو خویش، دست به شمشیر زند که چون با حرف کاري از پیش نرود، براي محافظت از

در عهدي که حب مال اندوزي . خانواده توانگري به دنیا آمده بود، به زندگی ساده فیلسوف منشانهاي قناعت میکرد

 بالفاصله پس از ارتسام، به اعضاي دربار خویش اکیدا دستور داد. عمومیت داشت، وي آدمی فاسدنشدنی باقی ماند

وي دوست داشت خزانه پاپی از ثروت جهانیان انباشته شود، لکن . که براي خدمات خود اجرتی از مردم مطالبه نکنند

اینوکنتیوس یک دیپلومات تمام عیار و، تا حدودي . وجوهات مزبور را نسبتا با امانت و صداقت به مصرف میرسانید

انگار که یازده قرن بکلی از عرصه . ف اخالقی شریک بودمثل عموم آحاد آن حرفه شاخص، ناخواسته، در اعمال خال

گویی  ;پنداشتی که رواقی بود نه مسیحی ;وجود محو شده بود و وي به صورت یکی از امپراطوران رومی در آمده بود

. ذرهاي شک نداشت که حکومت بر جهان حق مسلم وي است

ذهان مردم رم زنده و روشن بود، طبیعی مینمود که از آنجا که خاطره عده زیادي از پاپهاي نیرومند هنوز در ا

وي دقیقا شکوه و . اینوکنتیوس باید خط مشیهاي خود را برپایه حرمت و عظمت ابالغ رسالت خویش استوار سازد

از آنجا که، به . حشمت تشریفات پاپی را حفظ کرد، و هرگز در مال عام ذرهاي از وقار امپراطورانه خویش نکاست

اي متداول عصر، از صمیم قلب خود را وارث اختیاراتی میدانست که پسر خدا به حواریون و کلیسا اعطا تبعیت از آر

  . سنگ شمرد کرده بود، بدیهی است که نمیتوانست کسی را در قدرت با خویشتن هم

وي ادعاي .)) خداوند نه تنها حکومت پیروان کلیسا، بلکه فرمانروایی تمامی جهان را به پطرس واگذار کرد: ((میگفت

اختیارات مطلق دنیوي یا امور صرفا غیر مذهبی هیچ جا جز ایاالت پاپی را نداشت، لکن اصرار میورزید که هر جا 

میان امور مذهبی و اختیارات ملکی تعارضی وجود داشته باشد، اختیارات روحانی باید بر قدرت غیر روحانی مرجح 

غایت مطلوب و آرمان اینوکنتیوس، مثل گرگوریوس هفتم، آن بود که  .باشد، همچنانکه خورشید بر ماه برتري دارد

عموم حکومتهاي عالم باید در دستگاه حکومتی جهانی شریک باشند که پاپ در کلیه امور مربوط به دادگستري، 

را  اصول اخالقی، و ایمان آن ریاست فایقه داشته باشد، و چند صباحی هم تقریبا موفق شد موجبات تحقق آن آرمان

  . فراهم کند

، به واسطه استیالي صلیبیون بر قسطنطنیه، جزئی از نقشه اینوکنتیوس عملی شد، به این معنی که 1204در 

)) جامه بدون درز مسیح((کلیساي یونانی سر تسلیم در برابر اسقف رم فرود آورد، و اینوکنتیوس توانست با شعف از 

رفته . ارمنستان را به زیر سلطه قلمرو کلیساي رومی در آورد وي صربستان و حتی سرزمین دور دست. سخن گوید

هاي حکمرانی اسقفان نیرومند را  رفته توانست در تعیین و نصب اشخاص به مقامات روحانی نظارت کند و حوزه

ند بر اثر یک رشته منازعات حیاتی شگفتانگیز، وي پادشاهان نیروم. وسیله و آلت اجراي نیات دستگاه پاپی قرار دهد

خطمشیهاي وي در ایتالیا بمراتب . اروپا را به طرزي بی سابقه وادار به قبول شناسایی حق حاکمیت خویش کرد

شهرهاي  - کمتر از سایر جاها تاثیر داشت، به این معنی که، با کوشش پی در پی، قادر نشد جنگهاي میان کشور 

را بر او ناراحت ساختند که چندي مجبور شد از  دشمنان سیاسی وي در رم چنان زندگی ;ایتالیایی را پایان دهد

سوره، شاه نروژ، علی رغم حکم تکفیر و تحریم مراسم مذهبی، پیروزمندانه در برابر وي . پایتختش دست شوید

فیلیپ دوم، شاه فرانسه، به فرمان وي در مورد صلح با انگلستان وقعی ننهاد، لکن در برابر اصرار . مقاومت به خرج داد

آلفونسو نهم، پادشاه لئون، که با برنگاریا، یکی از محارم خویش، . لیم شد و همسر مهجور خویش را باز خواندپاپ تس

پرتغال، . برخالف احکام شرع ازدواج کرده بود، مجبور شد به واسطه مخالفت پاپ، دست از همسر خویش بردارد
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وي را بر گردن نهادند، و همه ساله خراج  آراگون، و مجارستان همگی خود را تیول پاپ خواندند، طوق عبودیت

هنگامی که جان، پادشاه انگلستان، با انتصاب لنگتن به مقام سر اسقفی کنتربري از طرف پاپ . برایش فرستادند

مخالفت ورزید، اینوکنتیوس با حکم تحریر و دیپلوماسی زیرکانهاي جان را واداشت تا انگلستان را به عنوان یکی از 

. به وي تقدیم کند تیولهاي پاپی

اینوکنتیوس با پشتیبانی از اوتو چهارم در مقابل فیلیپ سوابی، سپس با طرفداري از فیلیپ در برابر اوتو، و بعدا با 

حمایت از اوتو در مقابل فردریک دوم، و متعاقبا با پشتیبانی از فردریک در برابر اوتو، قدرت خود را در آلمان توسعه 

این موارد اجري که پاپ در برابر حمایت خود خواستار میشد، کسب امتیازاتی عظیم و آزاد  بخشید، و در هر یک از

قدرت )) انتقال (( وي به امپراطوران خاطر نشان میساخت که مسئول . ساختن ایاالت پاپی از بند خطر محاصره بود

 ;اج بر سر نهاده و امپراطور خوانده بودشارلمانی را فقط یک پاپ ت ;امپراطوري از یونانیان به قوم فرانک، یک پاپ بود

یک بیزانسی که در این ایام به . و باالخره متذکر میشد که پاپها آنچه را بخشیده بودند، میتوانستند بازپس گیرند

  . توصیف کرد)) نه جانشین پطرس، بلکه قائم مقام قسطنطینی((دیدن رم رفته بود، اینوکنتیوس را 

را که حکومتهاي ملکی به عمل میآوردند تا، بدون اجازه پاپ، از کشیشان مسیحی اینوکنتیوس کلیه کوششهایی 

وي براي کشیشان نیازمند مقرري خاصی از خزانه پاپی معین کرد و در باال بردن میزان سواد . مالیات بگیرند رد کرد

باال برد که کلیسا را نه  مقام اجتماعی روحانیان را به این نحو. و معلومات روحانیان کوشش فراوانی مبذول داشت

عمل اسقفان و دیرهایی را که . جمعیت عظیم تمامی مومنان، بلکه مجمع کلیه روحانیان مسیحی معنی کرد

. هاي محلی را از دست کشیش ناحیه در میآوردند و به نفع قلمرو یا دیر خود ضبط میکردند، ناپسند شمرد عشریه

ها دیدن کنند و  ها و دیرهاي راهبه اد که مفتشین پاپی مرتبا از صومعهبراي اصالح اهمال کاریهاي دیرها، دستور د

نظاماتی که وي وضع کرد، روابط درهم و برهم روحانیان و عوام، و مناسبات . ها باشند مراقب حرکات رهبانان و راهبه

الیق براي مشورت میان کشیش و اسقف، و اسقف و پاپ را نظم بخشید و دربار پاپی را به صورت یک دیوان ساعی و 

هاي حکومتی عهد خود  این دربار تحت رهبري اینوکنتیوس، کارآمدترین دستگاه ;اداره امور و صدور فتاوي در آورد

خود اینوکنتیوس محتمال سر آمد . نحوه کار و اصالحات این دربار به ایجاد هنر و رموز دیپلوماسی کمک کرد ;شد

ا که اتخاذ میکرد، میتوانست به کمک سوابق قضایی و استدالالت حقوقدانهاي عهد خویش بود و هر تصمیمی ر

یعنی دیوان عالی کلیسایی که زیر نظر وي و هیئتی از )) دادگاه((حقوقدانها و فضال اکثر به سراغ . منطقی تایید کند

  . فاده برندکاردینالها تشکیل میشد، میشتافتند تا از مباحثات و فتاویش درباره نکات قوانین مدنی یا شرعی است

عالیترین . مینامیدند، و جمعی دیگر از سر محبت و شوخ طبعی وي را سلیمان میخواندند)) پدر قانون((برخی او را 

در محل  1215کامیابی وي به عنوان یک نفر قانونگذار و پاپ تصدي ریاست چهارمین شوراي التران بود که به سال 

در این شوراي جامع کلیسایی، که دوازدهمین نوع . رم، تشکیل شد کلیساي یوحناي حواري در الترن، نزدیکی شهر

خود در تاریخ مسیحیت بود، هزار و پانصد نفر از روساي دیرها، اسقفان، اسقفان اعظم، نخست کشیشان، و 

خطابه افتتاحیه پاپ در این شورا . نمایندگانی از طرف کلیه ملتهاي مهم یک دنیاي مسیحی متحد شرکت جستند

سرچشمه فساد مردم در میان : ((بیباکانهاي بود که در عین حال غیرت روحانیان را به محک امتحان میزد اعتراف

به این معنی که ایمان راه تباهی میسپرد، : از اینجاست که مفاسد دنیاي مسیحی ناشی میشود. روحانیان جا دارد

یگذارند، شقاقین جسور میشوند، مردم بیدین دین ضایع میشود، عدالت لگدکوب میگردد، بدعتگذاران رو به فزونی م

در این مجلس، عموم رجال مقتدر و عقالي کلیسا که حضور .)) نیرو میگیرند، و ساراسنها به پیروزي نایل میآیند
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چنین مجمع وزینی به . فتاوي وي احکام شوراي دینی شد. داشتند، یکسره خود را در اختیار فرد واحدي گذاشتند

اینک براي نخستین بار بود که آراي مربوط به قلب ماهیت رسما . اصول دین را از نو معنی کندوي اجازه داد که 

این شوراي روحانی بر احکام وي صحه گذاشت تا از این پس هر فرد غیر مسیحی، در سرزمینهاي . تعریف میشد

ا شور تمام دعوت وي را براي مجمع ب. مسیحی، مکلف به داشتن نشان ویژهاي باشد که او را از مسیحیان ممتاز سازد

جنگی علیه بدعتگذاران آلبیگایی لبیک گفت، لکن در عین حال، به تعقیب از اینوکنتیوس، به قصور و نواقص کار 

  . کلیسا واقف گشت

عمل دور از ((شوراي التران فروش اشیایی را که به دروغ از یادگارهاي قدیسین میدانستند، تقبیح کرد، و شدیدا 

پارهاي از اسقفان را، که از اعطاي آمرزش گناهان بیمی به دل راه ندادهاند و از این طریق قدرت کلیسا را  حزم و زاید

مجمع در صدد برآمد زندگی رهبانان و وضع . ناپسند دانست)) سزاوار خفت ساختهاند و اثر کفاره را از بین بردهاند

فت، و همخوابه گرفتن کشیشان را منع کرد، و مجازاتهاي بدمستی، اعمال منافی ع. دیرها را از بیخ و بن اصالح کند

شدیدي درباره متخلفین مقرر داشت، لکن بدعت فرقه آلبیگاییان را، که مدعی بودند هر گونه اعمال جنسی گناه 

از لحاظ عده حاضران، مباحثی که مطرح شد، و آثاري که بر تصمیمات شوراي التران مترتب بود، . است مردود شمرد

  . همترین مجمع روحانی بود که از اجالس شوراي نیقیه به این طرف در عالم مسیحیت تشکیل میشداین م

وي چنان در راه رتق و فتق و بسط امور اداره خویش . اینوکنتیوس از اوج قدرت خویش سریعا به مرگی نابهنگام افتاد

رباره این مرحله از زندگی خویش، با حسرت د. نجاه و پنج به کلی از پا درآمدبی وقفه متحمل مرارت شد که به سن پ

تقریبا نفس کشیدن . براي من هیچ فراغتی نماندهاست تا درباره چیزهایی فوق امور دنیوي تفکر کنم: ((نوشته است

شاید اینوکنتیوس .)) به قدري باید براي دیگران زندگی کنم که تقریبا نسبت به خویشتن ناآشنایم. برایم میسر نیست

ال زندگیش کارهاي خویش را به مراتب واقعبینانهتر مورد امعان نظر قرار دهد تا هنگامی که در در آخرین س

مبارزات صلیبیی که وي براي تسخیر مجدد فلسطین تدارك دیده بود، به نتیجهاي نرسیده . گرماگرم کشمکش بود

عت آلبیگاییان را در فرانسه جنوبی هر کس پس از وي تکیه بر مسند پاپی میزد ناگزیر بود که با شدت تمام جما. بود

اینوکنتیوس به کارهایی مبادرت ورزیده بود که معاصرانش به اتکاي آن کامیابیهاي شخص وي را . قلع و قمع کند

برخی از روحانیان . میستودند، لکن از عالقه و محبتی که مردم در حق گرگوریوس اول یا لئو نهم داشتند خبري نبود

قدیس لوتگاردیس میپنداشت که میان . که وي بیشتر به پادشاه میماند تا به یک کشیششکایت داشتند از این

و خود کلیسا، با آنکه بر نبوغ ذاتی وي فخر میکرد و از  ;اینوکنتیوس و آتش دوزخ فقط حجاب باریکی فاصله است

س خوانده بود که از نظر زحماتش ممنون بود، او را در عداد قدیسان به شمار نیاورد، و حال آنکه اشخاصی را قدی

 . اهمیت و شان به مراتب از اینوکنتیوس پایینتر بودند و در پیروي از اصول اخالقی وسواس بیشتري نشان نمیدادند

با این همه، نباید منکر شد که بر اثر کوششهاي وي بود که کلیسا به عالیترین اوج اقتدار خود دست یافت و به جایی 

. دیرینه رهبران روحانی براي ایجاد یک کشور روحانی جهانی صورت تحقق به خود گیردرسید که نزدیک بود آمال 

در راه اجراي مقاصد و نیل به هدفهاي خود بصیرت، فداکاري، پشتکاري . وي الیقترین سیاستمدار عهد خویش بود

لیسا در تشکیالت، شکوه، ، ک)1216(هنگامی که اینوکنتیوس از جهان رفت . انعطافپذیر، و نیرویی باور نکردنی داشت

و خوشنامی به اوج و قدرتی رسیده بود که هرگز پیش از آن سابقه نداشت و بعد از آن هم فقط بندرت و به مدت 

هونوریوس سوم در صفحات بیرحم تاریخ چندان مقام ارجمندي را احراز  . کوتاهی از چنین عظمتی برخوردار شد

. بتواند جنگ میان امپراطوري و دستگاه پاپی را با شدت تمام تمشیت دهد نمیکند، زیرا وي مهربانتر از آن بود که

گرگوریوس نهم هر چند که در هشتاد سالگی به مقام پاپی رسید، با یک نوع سرسختی تقریبا تعصبآمیزي به جنگ 
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و همو بود  ;مبارزهاش با فردریک دوم چنان قرین پیروزي بود که رنسانس را یکصد سال به تعویق انداخت ;پرداخت

با تمام این اوصاف، وي نیز آدمی بود بی شک صادق عقیده، و در راه . که دستگاه تفتیش افکار را تشکیل داد

یعنی کیش  -معتقدات خویش از جان گذشته، که در مقام مدافعه از آنچه در نظرش گرانبهاترین مایملک بشري بود 

  . برآمد - عیسی 

نبود، چنانکه، در مقام کاردینالی، فرانسیس را که محتمال مردي بدعتگذار گرگوریوس در واقع آدم خشک سختگیري 

اینوکنتیوس چهارم فردریک دوم را . بود، در کنف حمایت خویش گرفت و خردمندانه او را به راه راست هدایت کرد

فالسفه بود، وي حامی خوبی براي . مضمحل ساخت و به دستگاه تفتیش افکار اجازه داد که از شکنجه استفاده کند

آلکساندر چهارم مردي بود صلحجو، مهربان، رحیم، و عادل . ها مدد رسانید و چند مدرسه حقوق بنیاد نهاد به دانشگاه

وي نسبت به خصایص جنگجویانه اسالف خود، .)) به واسطه بري بودن از استبداد، جهانیان را به حیرت انداخت((که 

چون همه ((ست رجحان مینهاد، و به قول یک وقایعنگار فرقه فرانسیسیان، دینداري را بر سیا. رغبتی نشان نمیداد

کلمنس چهارم مبارزه .)) روزه شاهد کشمکشهاي موحش دم افزون میان مسیحیان بود، دلشکسته از جهان درگذشت

را به خاك کهن را از نو آغاز کرد، موجبات شکست مانفرد را فراهم آورد، و سلسله هوهنشتاوفن و امپراطوري آلمان 

تسخیر مجدد قسطنطنیه از جانب یونانیها توافقی را که بین دو کلیساي یونانی و رومی حاصل آمده بود، . سیاه نشانید

آنژو براي تسخیر امپراطوري بیزانس، /لکن گرگوریوس دهم، به واسطه مخالفت با امیال شارل د. به خطر انداخت

امپراطور یونانی، که به این نحو از خطر عظیمی جسته بود، . میخائیل پاالیولوگوس را رهین منت خویش ساخت

  . کلیساي شرقی را فرمانبردار کلیساي رم نمود، و دستگاه پاپی بار دیگر یکه تاز شد

VIII - در آمدهاي کلیسا  

، کلیسایی که در واقع به صورت مملکت عظیم واحدي بر اروپا حکومت میکرد و با عبادت، اخالقیات، فرهنگ، ازدواج

جنگها، مبارزات صلیبی،مرگ و میر، و وصایاي نفوس نیم قارهاي سر و کار داشت و به نحو موثري در اداره امور غیر 

مذهبی ملل سهیم بود و پر خرجترین سازمانها را در تاریخ قرون وسطی به وجود آورده بود، فقط در صورتی 

  . در آمدي داشته باشد میتوانست به وظایف خود ادامه دهد که از صد نوع منبع مختلف

مهمترین ممر درآمد کلیسا، عشریه بود، به این معنی که بعد از شارلمانی، کلیه سرزمینهاي مسیحی التین، به حکم 

قوانین مملکتی، مکلف بودند یک دهم محصوالت یا درآمد ناویژه خود را، جنسی یا نقدي، به کلیساي محل واگذار 

هاي خود را به اسقف بخشی که تابع  نی هر کشیشی ناگزیر بود قسمتی از عشریهبعد از قرن دهم، حوزه روحا. کنند

هاي قلمرو یک کشیش را میشد مثل هر نوع دارایی و  تحت نفوذ عقاید و آراي فئودالی، عشریه. آن میشد، واگذارد

به طوري که تا قرن  ;درآمد دیگري، به شرط خدمت معینی، به دیگران واگذار کرد، به رهن داد، هبه کرد، یا فروخت 

دوازدهم تار در هم تنیده مالی هر حوزه به شکلی در آمده بود که کلیساي محلی و کشیش کارشان بیشتر تحصیل 

از وظایف کشیش بود که اگر دید کسی از درآمدهاي . ها بود تا خرج آن در آمد براي مصارف ضروري آن محل عشریه

حق کلیسا صورت درآمدهاي خود را خالف واقع ارائه میدهد، متخلف را  عشریه تخلف میورزد، یا براي فرار از دادن

با آنکه مردم آن عهد وظایف کلیسا را براي نجات اخروي )). هایش لعنت کند براي عشریه((تکفیر یا به قول انگلیسیها 

پرداخت مالیات  خویش بسیار ضروري میشمردند، از پرداخت عشریه اکراه داشتند، همان طور که در عهد ما مردم از

در تاریخ قرون وسطی گهگاهی به ذکر بلواها و شورشهایی برمیخوریم که علت آن همین انزجار . به دولت اکراه دارند
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 1280هاي کلیسا بودهاست، مثال رهبان وقایعنگار، فراسالیمبنه، توصیف میکند که به سال  مردم از دادن عشریه

یا با .. که هیچ کس به کشیشان عشریه نپردازد((تحریم، هم پیمان شدند  مردم ردجو امیلیا، با وجود حکم تکفیر و

در این مورد مردم بودند که فیالواقع .)) و از دادن خوراك و نوشابه به آنها خودداري ورزد... آنها بر سر خوان ننشیند

. به مصالحه شدکشیشان را تکفیر میکردند، و حکم آنها به اندازهاي موثر بود که اسقف آن ناحیه مجبور 

این اراضی را کلیسا از طریق هدایا یا هبه، . در آمد اساسی کلیسا از ممر زمینهایی بود که خود کلیسا در تملک داشت

از راه خرید یا تصرف امالك افراد بدهکار، یا از طریق احیاي اراضی موات به همت رهبانان دیرها یا سایر جماعات 

نظام فئودالی، از هر مالک یا مستاجري انتظار میرفت که هنگام مرگ چیزي وقف در . روحانی به چنگ آورده بودند

اشخاصی که از دادن این گونه هدایا خودداري میورزیدند مظنون به بدعت میشدند، و ممکن بود که . کلیسا کند

اد داشتند، معموال از آنجا که فقط معدودي از عوامالناس سو. ایشان را در اراضی تقدیس شده کلیسا به خاك نسپارند

حکم  1170پاپ آلکساندر سوم در سال . هر وقت کسی قصد نوشتن وصیتنامهاي را داشت دنبال کشیشی میفرستاد

هر محرر غیر . کرد که وصیتنامه هیچ کس قانونی و معتبر نباشد، مگر آنکه در حضور کشیشی نوشته شده باشد

ادرت میورزید، مستوجب تکفیر میشد، و صدور تصدیق صحت روحانی که خالف این دستور به تنظیم وصیتنامهاي مب

مردم اعتقاد داشتند که دادن هدایا و بخشیدن اموال خود . وصایا یا تایید قانونی بودن آنها از اختیارات ویژه کلیسا بود

هاي مردم  بسیاري از هبه نامه. طبق وصیتنامه به کلیسا، مطمئنترین وسیله براي تخفیف عذابهاي مرحله اعرافی است

.)) از آنجا که شامگاه جهان نزدیک است: ((براي کلیسا، بویژه پیش از سال هزار میالدي، با این کلمات آغاز میشد

برخی از توانگران، چنانچه قبال ضمن بحث درباره جنگهاي صلیبی گفتیم، اموال خود را در برابر یک نوع بیمه ایام 

در این قبیل موارد، معموال کلیسا هنگام بیماري یا روز پیري شخص  - پیري و تنگدستی به کلیسا واگذار میکردند

مرتهن از وي توجه و دستگیري میکرد، و چون وي فوت میشد، کلیسا بی آنکه ذمهاش درباره رهن مشغول باشد، 

عده خویش میپذیرفتند و و)) جرگه اخوان((ها مالداران را در  بعضی از صومعه. ملک را به تصرف خود در میآورد

میدادند که به برکت دعاها و اعمال خیر دیرنشینان، لختی از اجر اخروي نصیب آنها شود، یا از رنجهاي مرحله اعرافی 

صلیبیون نه فقط اراضی را براي تدارك وجوه به قیمت ارزانی به کلیسا میفروختند، بلکه امالك خود . آنها کاسته شود

و مبالغی وام میگرفتند، و چون در اکثر موارد از پرداخت بدهی خود عاجز  را به ودیعه نزد مقامات روحانی میگذاشتند

برخی از اشخاص بال وارث چون از جهان میرفتند، تمامی دارایی خویش را به . بودند، از حق تملک محروم میشدند

یبا یک چهارم خاك نمونه بارز این دسته، ماتیلدا، کنتس توسکان بود که در صدد بر آمد تقر. کلیسا واگذار میکردند

. ایتالیا را به کلیسا هبه کند

طبیعتا مشمول مالیاتهاي مقامات ملکی نمیشد، قرن  1200اموال کلیسا از آنجا که غیر قابل انتقال بود و قبل از سال 

ها، داشتن چندین هزار روستاي  براي یک کلیساي جامع، یک صومعه، یا یک دیر راهبه. به قرن رو به فزونی نهاد

دوازده شهر کوچک یا حتی یکی دو تا از شهرهاي آباد بزرگ باشد، امري غیر عادي  -وندي که متضمن ده خا

صومعه قدیس مارتن در تور متجاوز بر بیست هزار سرف در  ;اسقف النگر تمامی ایالت را مالک بود . محسوب نمیشد

 ;و دارایی دیر لورش نیز به همین اندازه بود ;اسقف بولونیا در حدود دو هزار روستاي خاوندي داشت  ;اختیار داشت

، در کاستیل، واقع در اسپانیا، 1200در حدود سال . دیر الس خولگاس واقع در اسپانیا مالک شصت و چهار شهر بود

در انگلستان اراضی متعلق به کلیسا یک پنجم مملکت بود، در  ;کلیسا یک چهارم زمینهاي ناحیه را در تصرف داشت 

این ارقام البته نا دقیق و تخمینی هستند . ک سوم بالغ میشد، و در لیوونیا به نصف مجموع اراضی میرسیدآلمان به ی

تراکم این قبیل داراییها در زیر دست کلیسا، آن بنیاد را . که درباره صحت آن نمیتوان به یقین اظهار نظر کرد
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لویی  ;خویش اموال کلیسا را ضبط کرد شارل مارتل براي تدارك جنگهاي. محسود و آماج سهام حکومت ساخت

پرهیزکار، به تصویب قوانین پرداخت تا کلیسا نتواند، از طریق قبول هبه، کودکان شخص وصیت کننده را از حق ارث 

هانري دوم، پادشاه آلمان، اراضی متعلق به بسیاري از دیرها را ضبط کرد، زیرا مدعی بود که رهبانان به . محروم سازد

و در انگلستان، با تصویب چندین قانون مربوط به  ;خود را مکلف ساختهاند تا در عین فقر زندگی کنندقید سوگند 

یک عشر  1291ادوارد، پادشاه انگلستان، در سال . اوقاف، واگذاري اراضی را به تشکیالت کلیسایی محدود کردند

نیمی از درآمدهاي آن  1294د و در سال دارایی کلیساي مملکت را به عنوان مالیات از چنگ روحانیان بیرون آور

در فرانسه، بستن مالیات بر اموال کلیسا به دست فیلیپ دوم آغاز شد، سن لویی آن را ادامه . دستگاه را ضبط کرد

همینکه بازار صنعت و تجارت رونق گرفت، پول افزایش یافت و . داد، و فیلیپ چهارم آن را قاعدهاي پابرجا ساخت

هاي اسقفی ،که اکثر از عوارض فئودالی به دست میآمد، چون قبال به نرخهاي  درآمد دیرها و حوزه ;قیمتها باال رفت

نازلی تعیین شده و اکنون غیر ممکن بود پا به پاي قیمتهاي جدید ترقی کند، نه فقط دیگر براي یک زندگی تجملی 

اکثر کلیساهاي جامع فرانسه مبالغ  1270سال تا . کافی نبود، بلکه حتی یک زندگی بخور و نمیر را نیز تامین نمیکرد

متصدیان این گونه کلیساها براي پرداخت عوارض و مالیاتهایی که پادشاهان مطالبه میکردند، . هنگفتی بدهکار بودند

ناگزیر بودند از صرافان وامهایی با ربحهاي گزاف بستانند، و تا حدي به همین سبب بود که در پایان قرن سیزدهم 

  . کلیساها و دیرها رو به نقصان نهاد ساختمان

پاپها نیز ابتدا با گرفتن مالیات از امالك و درآمدهاي اسقفان براي تدارك جنگهاي صلیبی و سپس با سرشکن کردن 

هاي اسقفی را تهی کردند، هر قدر حوزه عملیات دستگاه  مخارج روزافزون حوزه حکمفرمایی پاپی، روز به روز خزانه

. عتر، و وظایف آن بغرنجتر شد، ایجاد منابع جدید براي درآمدهاي مرکزي ضرورت پیدا کردحکومت پاپی وسی

به کلیه اسقفان دستور داد که همه ساله یک چهارم درآمدهاي خود را به خزانه پاپی رم ) 1199(اینوکنتیوس سوم 

. پاپ برخوردار بودند، مالیاتها بسته شدها، و کلیساهایی که راسا از حمایت  ها، راهبهخانه بر کلیه صومعه. ارسال دارند

هر کشیشی که از طرف پاپها به مقام اسقفی ناحیهاي منصوب میشد مکلف بود که اسما در آمد یک سال اول و در 

هر کسی که به . واقع جمیع درآمد شش ماه قلمرو خویش را به عنوان حق نصب به مقام جدید، تحویل پاپ بدهد

کلیه . د، موظف بود براي تصدي مقام جدید مبالغ سرشاري تسلیم خزانه پاپی کندمقام اسقف اعظم منصوب میش

به )) پنی پطرس((به رسم ) سنت آمریکایی 90معادل (هاي مسیحی مکلف بودند که همه ساله یک پنی  خانواده

ر پاپ برده قاعدتا مخارجی که بر مرافعات حقوقی تعلق میگرفت، از طرف متقاضیان به دربا. دربار پاپ بفرستند

در بعضی موارد که ازدواج شاهان با محارم، به واسطه پارهاي علل سیاسی، مقتضی و نافع تشخیص داده میشد . میشد

و عدول از قانون کلیسایی ضرورت پیدا میکرد، پاپها این حق را براي خود محفوظ میداشتند که، در برابر گرفتن 

مبالغی عظیم از راه فروش . قی، طرفین را از قید حقوق شرع برهانندمبالغی براي رسیدگی به این قبیل جریانات حقو

با حسابی که به عمل . آمرزش گناهان و از کیسه فتوت زایران مسیحی که به شهر رم میآمدند عاید پاپها میشد

به مراتب زیادتر از عایدات کلیه حکومتهاي غیر  1250آمدهاست، مجموع درآمدهاي خزانه پاپی در حدود سال 

وجوهاتی که حکومت پاپی از انگلستان دریافت کرد، سه برابر تمام عواید خزانه  1252در سال . روحانی اروپا میشد

  . پادشاه انگلستان بود

. ثروت کلیسا، گرچه متناسب با حدود وظایف و تکالیف چنین دستگاهی بود، علت اصلی بدعتهاي این عصر شد

یا رهبانی که پس از مرگ اموالی از خود به جا گذارد، مسلما به دوزخ  آرنالدو دا برشا اعالم داشت که هر کشیش
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بوگومیلها، والدوسیان، پاتارینها، و کاتارها همه، با نکوهش ثروت پیروان مسیح، به پیشرفت و اعتالي . خواهد رفت

  . نهضت خویش کمک کردند

در آن ایام پاپ به : (( بود که با این عبارات آغاز میشد ))نقرهانجیل مرقس ((یکی از مطایبات مشهور قرن سیزدهم 

اي دوست از : ((((هنگامی که پسر انسان به محضر همایون ما آید، پیش از هر چیزي به وي بگویید: (رومیان گفت

در خالل تمام آثار ادبی .))) به ظلمت خارج درافکنیدو اگر او شما را پاسخی نداد، او را )))) کجا به این درگاه میآیی

در فابیلوها، شانسون دو ژست، در داستان گل سرخ، اشعار دانشوران خانه به دوش، تروبادورها، دانته، و  -این عهد 

ز مثیوپریس، که یکی ا. به شکایاتی از حرص و مال اندوزي روحانیان بر میخوریم - حتی در آثار رهبانان وقایعنگار 

با مشکل ((رهبانان انگلیسی بود، پست فطرتی اسقفان انگلیسی و رومی را مذمت کرد و نوشت که این جماعت 

هوبر دو رومان، صدر فرقه دومینیکیان، وصف بخشایشگرانی را .)) پسندي، از محل موقوفات مسیح روزگار میگذرانند

کشیشی به نام پتروس کانتور از کشیشانی .)) ندبا رشوه، نخست کشیشان محاکم روحانی را فاسد میکن((میکرد که 

بکت، اسقف اعظم کنتر بري، آشکارا در ذم خرید و فروش . حکایت میکرد که قداس یا نماز شامگاهان را میفروختند

دیوان عدل پاپی داد سخن میداد و میگفت که به گوش خود شنیده است که هنري دوم الف میزد که تمامی افراد 

این گونه اتهامات تقریبا  ;در تمام تاریخ، هر دولتی متهم به ارتشا و فساد شدهاست. نوکران اویند مجمع کاردینالها

 ;همیشه تا حدي صحت دارند، و تا حدي ناشی از غلو و مبالغه درباره مواردي هستند که مردم را متوحش ساختهاند

همان مردمان مومنی که . بروز میکند لکن گهگاهی این قبیل اغراقها جمع میشود و به صورت یک نفرت انقالبی

پنیهاي خود را روي هم مینهادند و به ساختن کلیساهایی براي مریم باکره مبادرت میجستند، قادر بودند علیه 

خود کلیسا در . تمایالت اشتراکی کلیسا آواي مخالفت بلند کنند و گاهی کشیش لجوجی را به خاك هالك اندازند

و پولدوست دست به دست مردم داد و براي جلوگیري از حرص و مال اندوزي و تجمل مخالفت با روحانیان حریص 

صدها نفر از روحانیان، از قدیس پیترودامیانی، قدیس برنار، قدیس . پرستی کشیشان کوششهاي زیادي مبذول داشت

هاي طبیعی، متحمل  هفرانسیس، و کاردینال دو ویتري گرفته تا رهبانان عادي، براي کاستن از این قبیل سو استفاد

  . مرارتها شدند

هاي همین گونه مصلحان بزرگ  بیشتر اطالعاتی را که امروزه درباره رفتار ناشایست روحانیان آن عهد داریم، از نوشته

دوازده فرقه مختلف از رهبانان هم خویش را مصروف بر آن داشتند که با نیکوکاري خود  - ده . کلیسا برگرفتهایم

پاپ آلکساندر سوم . گران باشند و از این طریق لزوم اصالحات را به همکیشان خود خاطرنشان کنندسرمشقی براي دی

اخاذي براي انجام غسل تعمید، یا تدهین نهایی، یا جاري ساختن خطبه عقد ازدواج ) 1179(و سومین شوراي التران 

، 1274مومی کلیسا در لیون، به سال غرض گرگوریوس دهم از تشکیل شوراي ع. را نکوهیده شمردند و ممنوع کردند

خود پاپها در این عهد، هیچگونه رغبتی به تجمل نشان . مخصوصا آن بود که اقداماتی براي اصالح کلیسا اتخاذ شود

اشکال کار در . نمیدادند و تمامی کوشش خویش را وقف انجام تکالیف سخت میکردند و از این راه روزگار میگذراندند

معنوي اگر متشکل نباشند، سست میشوند، و چون سست شدند، بر اثر حوایج مادي آن تشکیالت، این است که امور 

  . ملوث میشوند
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فصل بیست و هشتم

  آغاز تفتیش افکار

1000 - 1300  

I - بدعت آلبیگاییان  

ار، در عصر ایمان، در گوشه و کن. در پایان قرن دوازدهم مخالفت با کشیشان به صورت سیل بنیان کنی در آمد

جماعتی از رازوران و صاحبان پارهاي از احساسات رقیقه مذهبی وجود داشت که از چنگ دستگاه کهانت مسیحی 

رستند و با آن تشکیالت از در مخالفت در آمدند امواج جدیدي از رازوري شرقی، احتماال با بازگشت سپاهیان 

راي دین مانوي و کیش اشتراکی مزدك از طریق از ایران طنینی از آ. صلیبی، از مشرق زمین به مغرب سرایت کرد

از جهان اسالم مخالفت با صورت و تندیس پرستی نوعی اعتقاد مبهم به قضا و  ;آسیاي صغیر و بالکان به اروپا رسید

و بر اثر شکست صلیبیون در مبارزات خویش با جهان اسالم، تردیدي درباره  ;قدر، و تنفر از کشیشان به سوغات آمد

  . وتی کلیسا و حمایت االهی از آیین عیسی به دلها راه یافت منشا ملک

پاولیسینها، که بر اثر تعقیب و آزار امپراطوران بیزانس به طرف مغرب رانده شده بودند، تنفري را که از تندیس 

جماعت عالم این . پرستی، آیینهاي مقدس، و طبقه روحانی داشتند با خود از طریق بالکان به ایتالیا و پرووانس بردند

آفرینش را به دو جهان معنوي و مادي منقسم میدانستند، و معتقد بودند که اولی پرداخته دست خداوند و دومی 

جماعتی بودند ) یاران خداوند(بوگومیلها . مخلوق شیطان است، و شیطان را با یهوه کتاب عهد قدیم یکی میدانستند

در طی قرن سیزدهم این جماعت . ناحیه بوسنی، پراکنده شدندکه در بلغارستان پیدا و سرشناس و، باالخص در 

چندین باز مورد تهاجم قرار گرفتند و از دم تیغ گذر کردند، لکن در خالل این احوال با سرسختی تمام از خویش 

  . در برابر اسالم سر فرود آوردند نه در مقابل مسیحیت) 1463(دفاع نمودند، و سرانجام 

دي، در ناحیه تولوز و اورلئان فرقهاي پیدا شد که واقعیت معجزات، خاصیت احیاي حیات در در حدود سال هزار میال

چندي . نیایش به درگاه قدیسان دین را منکر شدندغسل تعمید، حضور واقعی عیسی در آیین قربانی مقدس، و تاثیر 

سیزده تن از ایشان را  1023ال کسی وقعی به اعتقادات این جماعت ننهاد، سپس مورد تقبیح قرار گرفتند، و به س

، )1205(به تدریج بدعتهاي همانندي پدیدار، و منجر به شورشهایی در کامبره و لیژ . زنده زنده در آتش سوزانیدند

برتولت، اهل رگنسبورگ، در قرن سیزدهم . و امثال آن شدند) 1146(، کولونی )1114(، سواسوان )1052(گوسالر 

برخی از اینها جماعاتی بی ضرر بودند که . هاي بدعتگذار باید بالغ بر صد و پنجاه نفر شود تخمین میزد که تعداد فرقه

به دور هم جمع میشدند تا بدون حضور یک نفر کشیش، براي یکدیگر کتاب مقدس را به زبان بومی خویش بخوانند 

ها، مانند هومیلیاتها در ایتالیا،  ن فرقهچند تا از ای. و عباراتی را که مورد اختالف مردم بود، به نظر خویش تفسیر کنند

، به همه چیز ایمان راشد داشتند [بلژیک، هلند، و دانمارك امروزي]بگینها و بگارها در اراضی کم ارتفاع شمال اروپا 

جز به این مطلب که کشیشان باید در عین فقر زندگی کنند، و اصرار ایشان در این موضوع مایه شرمساري روحانیان 

نهضت فرانسیسیان نیز نهضتی بود با عقایدي همانند، منتها با این تفاوت که تیر تهمت زندقه از کنار گوشش . میشد

. گذر کرد
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، پتروس والدوس نامی، از بازرگانان متمکن لیون، 1170در سال . والدوسیان از این معرکه جان سالم به در نبردند

ترجمه ) زبان اوك(اوك /زبان مردم نواحی جنوبی فرانسه یا النگ د چند تن از فضال را اجیر کرد تا کتاب مقدس را به

خود والدوس با شور فراوان به مطالعه ترجمه مزبور پرداخت و به این نتیجه رسید که مسیحیان باید مانند . کنند

ش بخشید و وي قسمتی از ثروت خود را به زن. حواریون مسیح، یا به عبارت دیگر بدون دارایی انفرادي، زندگی کنند

پتروس والدوس دسته . مابقی را میان فقرا تقسیم، و طبق تعالیم انجیل شروع به ایراد موعظاتی درباره فقر کرد

را به دور خود گرد آورد که مثل رهبانان لباس میپوشیدند، در عین عفاف زندگی )) گدایان لیون((کوچکی از 

میسپردند، و تمامی درآمدهاي خود را به طرز اشتراکی یک کاسه  میکردند، پاي افزارشان نعلین بود یا پاي برهنه راه

تا چندي کشیشان هیچگونه مخالفتی ابراز نداشتند و به این گونه افراد اجازه دادند تا در مراسم عبادت . میکردند

موعظه  لکن هنگامی که پتروس والدوس تعالیم انجیل را لفظ به لفظ به کار بست و شروع به. کلیساها شرکت جویند

کرد، اسقف اعظم لیون به تندي او را مورد عتاب قرار داد و به وي خاطر نشان ساخت که فقط اسقفان مجاز به ایراد 

و از آلکساندر سوم درخواست کرد تا اجازهاي براي موعظه به وي ) 1179(پتروس عازم رم شد . موعظات هستند

ایراد موعظات با صوابدید و زیر نظر کشیشان محل صورت  پاپ به شرطی با این تقاضا موافقت کرد که. تفویض کند

پیروانش از فدائیان انجیل شدند . ظاهرا پتروس بدون کسب اجازه از روحانیان محل به موعظات خود ادامه داد ;گیرد

به تدریج این نهضت رنگ ضد کلیسایی به خود گرفت، با هر . و بخشهاي بزرگی از کتاب مقدس را به حافظه سپردند

وع کهنگی از در ستیز در آمد، منکر اعتبار آیینهاي مقدسی که یک کشیش گناهکار اجرا نماید شد، و هر فرد مومن ن

برخی از پیروان این فرقه، خرید و فروش گناهان . پاکدامن و عفیفی را برخوردار از قدرت آمرزش گناهان دانست

شدند و با دعا کردن به درگاه قدیسان مخالفت )) اهیتقلب م((آمرزش را عملی پوچ شمردند و منکر تساهل، برزخ، و 

و دسته دیگر کلیسا را همان زن فاحشه .)) همه چیز باید اشتراکی باشد((یک دسته تبلیغ میکردند که . نمودند

محکوم  1184فرقه والدوسیان در  .بودسرخپوشی میدانستند که در کتاب مکاشفه یوحناي رسول ذکرش رفته 

. شمرده شد

به عضویت کلیسا پذیرفت، لکن اکثر  1206در )) کاتولیکهاي فقیر((اینوکنتیوس سوم بخشی از آن را، مشهور به 

 افراد این فرقه در عقاید بدعتآمیز خویش ثابت قدم ماندند و از فرانسه به اسپانیا و آلمان ریشه دوانیدند، یک شوراي

امر داد که هیچ کس از افراد  1229روحانی تولوز، احتماال براي جلوگیري از فزونی عده پیروان این فرقه، در سال 

به عالوه، چون تا  ;غیر روحانی نباید هیچ نوع کتاب مذهبی و مقدس را در تملک داشته باشد، مگر کتاب مزامیر را

زبانهاي بومی از طرف کلیسا بررسی و تضمین نشده بود، هاي کتاب مقدس به  این تاریخ هنوز هیچ یک از ترجمه

در قلع و قمع آلبیگاییان، هزاران نفر از پیروان . مقرر داشت که کتاب مقدس فقط باید به زبان التینی خوانده شود

  . در گذشت 1217خود پتروس والدوس ظاهرا به مرگ طبیعی در . فرقه والدوسیان را به آتش سوزانیدند

هاي بدعتگذار تشکیل شده بود، چنانکه  ن دوازدهم در شهرهاي اروپاي باختري شبکه عظیمی از فرقهتا اواسط قر

تنها در شهر میالن هفده .)) شهرهاي عمده پر است از این پیغمبرهاي دروغی((اظهار داشت که  1190اسقفی در 

ل میدادند، که این نام ماخوذ بود از مهمترین فرقه بدعتگذاران این شهر را پاتارینها تشکی. مذهب جدید وجود داشت

ظاهرا نهضت پاتارینها به عنوان مخالفتی از جانب فقرا نسبت به اغنیا آغاز . یک کوي فقیر نشین شهر به نام پاتاریا

شده، اما رفته رفته جنبه دشمنی با روحانیان را پیدا کرد، و تبدیل به مبارزهاي علیه خرید و فروش مناصب 

غرض فرقه پاتارینها، به قول یکی از رهبران آن نهضت، این . زدواج، و همخوابه گرفتن کشیشان شدکلیسایی، ثروت، ا

هاي آنها را بگشایند تا مردم  ثروت کشیشان ضبط شود، اموال آنها را در معرض حراج قرار دهند، خانه((بود که 
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هاي دیگري در ویتربو، اورویتو، ورونا، فرارا،  رقهف.)) هایشان را از شهر بیرون رانند چپاول کنند، و خود آنها و حرامزاده

گهگاهی این نهضتها بر مجالس عمومی . پارما، پیاچنتسا، ریمینی، و امثال آن علم مخالفت با کشیشان را بلند کردند

استیال مییافتند، حکومتهاي شهرها را قبضه میکردند، و براي پرداخت مخارج امور شهري از کشیشان مالیات 

اینوکنتیوس سوم به سفیر خویش در لومباردي دستور داد که کلیه صاحبمنصبان کشوري را به قید . دمیگرفتن

سوگند مکلف کند که از گماشتن پیروان بدعتها به مناصب خودداري ورزند و مانع از رخنه آنها در مقامات حکومتی 

چندین )) یکردند و ناسزا میگفتند،در حالی که به مقدسات توهین م((، جماعتی از مردم میالن 1237در . شوند

. ملوث ساختند)) کثافاتی ذکر ناکردنی((کلیسا را با 

آنها را کاتارها خواندهاند که برگرفته از واژهاي  - هاي بدعتگذار به اسامی چندي مشهور شدند  نیرومندترین فرقه

هاست زیرا که منشا آنها از منطقه بالکان در بعضی موارد لفظ بلغارها به آنها اطالق شد ;))پاك((است یونانی به معنی 

بودهاست ایشان را آلبیگاییان نیز نامیدهاند، چون برگرفته از نام شهر آلبی در فرانسه بود که عده بسیاري از آنان در 

  . آنجا زندگی میکردند

میشد که ارتباطات میان شاید این امر از آنجا ناشی . مونپلیه، ناربون، و مارسی نخستین مراکز بدعت در فرانسه بودند

فرانسویان با مسلمانان و یهودیان در این منطقه بسیار زیاد بود، و جماعتی سوداگر مرتبا از مراکزي مثل بوسنی، 

سوداگران سبب اشاعه . بلغارستان، و ایتالیا، یعنی مراکز رشد نهضتهاي بدعتآمیز، به این صفحات سفر میکردند

سواسون، آراس، و رنس شدند، لکن الندوگ و پرووانس به صورت دو دژ مستحکم نهضت مزبور در تولوز، اورلئان، 

در محیط دوستانه شهري،  ;در آنجا تمدن قرون وسطایی فرانسوي به اوج کمال خود رسید. بدعتگذاران باقی ماندند

ند اصول اخالقی کسی چندان پایب ;زنان به نحوي مغرورانه زیبا بودند ;پیروان ادیان بزرگ با هم آمیزش میکردند

و مانند ایتالیاي عهد فردریک، مقدمات شروع رنسانس فراهم  ;نبود، تروبادورها به انتشار آرایی طربافزا مشغول بودند

فرانسه جنوبی عبارت میشد از مشتی امیرنشینهاي تقریبا مستقل که همه به طرز ) 1200(در آن ایام . شده بود

در این ناحیه کنتهاي تولوز از همه خاوندهاو امرا مقتدرتر . انسه وفادار بودنددقیقی از نظر صوري نسبت به پادشاه فر

اصول عقاید و . بودند، و اراضی آنها به مراتب وسیعتر از سرزمینهایی بود که مستقیما زیر نظر پادشاه اداره میشد

اندازهاي معلول خاطره رسوم فرقه کاتارها تا حدي نشانه بازگشت به معتقدات و رسوم مسیحیان بدوي بود، تا 

مبهمی از بدعت آریانیسم که در دوران سلطه ویزیگوتها در فرانسه جنوبی رواج داشت محسوب میشد، و تا حدودي 

این جماعت، کشیشان و اسقفانی داشتند . هم حاصل پندارهاي مانویها و سایر آراي مشرق زمینی به حساب میآمد

لقه روحانیان، سوگند یاد میکردند که دست از پدر و مادر، دوستان، و هنگام ورود به ح ;هاي سیاه ملبس به جامه

هرگز به زنی دست نزنند، هیچ گاه حیوانی را .... خداوند و انجیل کنند((کودکان خویش بشویند و خود را وقف 

)) مومنان(( .))سبزیجاتنکشند، هرگز لب به گوشت و تخممرغ یا لبنیات نزنند، و هیچ چیز نخورند جز ماهی و 

اشخاصی بودند که قول میدادند بعدا به چنین عهدي مبادرت ورزند، و تا رسما چنین عهدي نکرده بودند، اجازه 

 پیش)) کامل((خوردن گوشت و ازدواج داشتند، لکن مکلف بودند از کلیساي کاتولیک تبري جویند، به سوي زندگی 

. روند، و هنگام برخورد با هر یک از پرفکتوسها، سه بار با احترام زانو خم کنند

اال هیات کاتارها جهان آفرینش را به شیوه مانویان به خیر، خدا، روح، بهشت، و به شر، شیطان، هیوال، عالم مادي 

لیه مادیات، از جمله صلیبی ک. عالمی که به چشم دیده میشد، پرداخته دست شیطان بود نه خداوند ;تقسیم میکرد

عیسی هنگامی . که عیسی بر روي آن جان داد، و نام مقدس آیین قربانی مقدس، همه در زمره شر محسوب میشدند
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. ، فقط به طور مجازي این سخن را بر زبان رانده بود.))این است بدن من((که در شام آخر اشاره به آن کرد و گفت 

هر گونه امور جنسی گناه داشت، و گناه آدم و حوا آن بود که با . اسی با آن پلیدهر گوشتی ماده بود و هر نوع تم

مخالفان مدعی هستند که آلبیگاییان منکر شعایر دینی،آیینهاي مقدس، احترام به . یکدیگر نزدیکی کرده بودند

ا یکی نمیدانستند، بلکه میگفتند که اینان عیسی و خدا ر ;تمثال قدیسین، تثلیث، و زادن عیسی از مریم عذرا هستند

ادعا میکردند که عیسی فرشتهاي بودهاست در آثار همین مخالفان میخوانیم که بدعتگذاران مزبور اساس مالکیت 

این جماعت . آرزویشان آن بود که همگان یکسان از اشیاي دنیوي برخوردار باشند. شخصی را زیر پا نهاده بودند

به پیروان خود تعلیم میدادند که باید دشمنانشان را . یات خود قرار دادندموعظه بر کوهسار مسیح را اساس اخالق

 ;دوست بدارند، از بیماران و مستمندان توجه کنند، هرگز دشنام ندهند، و همیشه با خالیق صلح را پیشه خود سازند

تکاب جرم از کشتن فردي به خاطر ار. توسل به قهر، حتی در مورد کفار، هرگز عمل پسندیدهاي محسوب نمیشد

  . گناهان کبیره بود

شخص مکلف بود قلبا اعتماد داشته باشد که سرانجام خداوند، بدون آنکه متوسل به وسایل شر شود، بر بدي چیره 

هر کسی، ولو آنکه روحش براي تطهیر چندین بار به  ;در این االهیات، نه از دوزخ اثري بود و نه از برزخ. خواهد شد

شخص براي آنکه به بهشت رود، ناگزیر بود طاهر . د، سرانجام به رستگاري ابدي نایل میشدحکم تناسخ عودت میکر

از جهان در گذرد، و براي این منظور ضرورت داشت که آخرین آیین مقدس یا به اصطالح این فرقه کونسوالمنتوم را 

دمی را بکلی از لوث گناه پاك از دست کشیشی از کاتارها دریافت دارد، و همین آیین مقدس آخرین بود که روان آ

، این آیین مقدس را )مثل برخی از مسیحیان اولیه که در مورد غسل تعمید چنین میکردند(مومنان کاتاري . میکرد

افرادي که بهبود مییافتند، این خطر . معموال آن قدر به تاخیر میانداختند تا به عقیده خودشان در بستر نزع میافتادند

از این رو بهبود بیمار پس از دریافت  ;د که بار دیگر ملوث شوند و بدون آیین مقدس از دنیا بروندرا به جان میخریدن

و مخالفان این جماعت اسناد دادهاند که کشیشان آلبیگایی براي  ;آن آیین مقدس، بدبختی بزرگی محسوب میشد

رفتن به بهشت از خوردن خوراکی بکلی دفع این مصیبت، بسیاري از بیماران شفا یافته را تشویق میکردند که براي 

پارهاي از وقایعنگاران عهد میگویند جاي هیچگونه شک نیست که گاهی یک کشیش براي آنکه . خودداري ورزند

. رستگاري شخص را قطعی سازد، با اجازه بیمار، وي را خفه میکرد

احتمال داشت که کلیسا کاري به کار پیروان آن اگر فرقه کاتارها بجد در مقام اعتراض و ایراد به کلیسا برنیامده بود، 

لکن کاتارها منکر آن بودند که . نداشته باشد و آنها را به حال خود گذارد تا موجبات فناي خویش را فراهم آورند

و معتقد بودند که پطرس حواري هرگز پا به رم نگذاشته و هرگز دستگاه پاپی را پی  ;کلیسا از آن عیسی باشد

عیسی چند وجب زمین براي خفتن نداشت، . پاپها جانشینان امپراطورانند نه خلفاي حواریون مسیح نریختهاست و

عیسی از مال دنیا هیچ چیز حتی یک پنی را مالک نبود، حال آنکه اسقفان مسیحی . لکن پاپ در کاخ زندگی میکرد

این اسقفان اعظم و : ن نداریدکاتارها همچنین میگفتند که مردم، مگر چشم حقیقت بی ;مردمی ثروتمند بودند

اسقفان مغرور و آقامنش، این کشیشان دنیادار، این رهبانان چاق و چله، همان فریسیان یا خشک مقدسهاي عهد 

در نظر کاتارها کلیساي کاتولیک روم بی شک همان فاحشه بابل بود، ! عتیقند که دوباره پا به عرصه وجود نهادهاند

مبلغین، جنگهاي صلیبی را به عنوان . ه شیطان بودند، و شخص پاپ، ضد مسیح بودطبقه کشیشان وابسته به کنیس

. مشتی آدمکش متهم ساختند بسیاري از افراد این فرقه تساهلها و یادگارهاي منسوب به قدیسان را مسخره میکردند

احب یک چشم بود و ایضا، به قول مخالفان، دستهاي از این جماعت مریم عذرا را صورتی کشیدند کریه منظر که ص

ابتدا عده زیادي را به این کرامات دروغی معتقد  ;و وانمود کردند که اعجاز کردهاند. قیافهاي بد ترکیب داشت
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بسیار از آراي کاتارها از راه نغمات تروبادورها . ساختند و سپس بی اساس بودن آن ادعاها را بر همه فاش کردند

که اصول اخالقی فرقه جدید را پذیرفته باشند، با اخالقیات دین مسیح مخالف این رامشگران غزلسرا، بیآن. منتشر شد

این تروبادورها . بودند، و از این رو همه تروبادورهاي برجسته، به استثناي دو نفر را طرفدار آلبیگاییان میدانستند

میخواندند، و کشیشان )) زدهاالنه د((کلیساها را  ;زیارت، اعتراف به گناهان، آب مقدس، و صلیب را مسخره میکردند

  . بودند)) خیانتکار، دروغگو، و ظاهرساز((کاتولیک در نظر ایشان جماعتی 

ظاهرا مردم . مدتی قدرتمداران روحانی و اینجهانی فرانسه جنوبی با بدعتگذاران کاتارها تا حدود زیادي مدارا کردند

میان االهیون کاتولیک و کاتارها . دیدند، اختیار کنندمجاز بودند میان دین کهن و مذهب نو، هر کدام را که میپسن

در حضور یکی از ) 1204(یکی از این گونه مجالس در کارکاسون  ;مجالس مباحثه و مناظره عمومی تشکیل میشد

، شعب مختلف کاتارها، شورایی با حضور 1167در سال . نمایندگان پاپ، و پذرو دوم، پادشاه آراگون، دایر شد

در این شورا راجع به اداره، انضباط، و . بر پا کردند که نمایندگان چند کشور در آن شرکت جستندکشیشان خود 

به . اصول دین آنان مذاکراتی در گرفت، مقرراتی وضع شد، و بی آنکه کسی مزاحم حاضران شود، شورا تعطیل گشت

کلیساي کاتولیک ثروت فراوان و  ;عالوه، طبقه نجبا مقتضی میدید که در النگدوك موقع کلیسا را تضعیف کند

، روژه دوم، 1171در . نجبا، که نسبتا بی چیز بودند، شروع به ضبط امالك کلیسا کردند ;اراضی بسیار داشت 

اسقف شهر آلبی را به زندان افکند، و یکی از طرفداران بدعت را به پاسداري  ;ویکونت بزیه، به تاراج دیري دست زد

نان آله شخصی را به ریاست دیر خود برگزیدند که بر وفق دلخواه ویکونت نبود، وي هنگامی که رهبا. وي گماشت

چون آن پیر در زندان درگذشت، ویکونت شادکام جسدش را بر  ;دیر مزبور را آتش زد و رئیس آن را زندانی کرد

رمون روژه، کنت فوا،  .باالي منبر دیر گذاشت و رهبانان را ترغیب به انتخاب جانشینی کرد که پسند خاطر وي باشد

سربازانش دستها و  ;محراب آن را اصطبل اسبان خویش ساخت  ;رئیس دیر و رهبانان پامیه را از آن دیر بیرون کرد

پاهاي مسیح مصلوب چوبی را به عنوان دنگ براي آرد کردن گندم به کار بردند و صورت مسیح را هدف نشانهگیري 

دین کلیسا را ویران کرد، رهبانان مواساك را مورد تعقیب و آزار قرار داد، و رمون ششم، کنت تولوز، چن. خود کردند

. لکن حکم تکفیر در بین نجباي فرانسه جنوبی امري پیش پا افتاده شده بود). 1196(مورد تکفیر قرار گرفت 

نهضت مزبور را حمایت بسیاري از آنها آشکارا یا خود را از پیروان نهضت کاتارها میدانستند یا از روي آزاد منشی، 

به مقام پاپی نایل آمد، متوجه شد که این تحوالت هم براي کلیسا  1198اینوکنتیوس سوم، که در سال . میکردند

وي اذعان میکرد که پارهاي از اعمال کلیسا مستوجب سرزنش است، لکن عقیده . خطرناك است، هم براي حکومت

این دستگاه میزند، اموال کلیسا را به غارت میبرد، حیثیت این  داشت که وقتی فرقهاي بدعتگذار تیشه به ریشه

تشکیالت را خراب میکند، و به مقام قدیسان اهانت وارد میسازد، وي نمیتواند دست روي دست بگذارد و عملی انجام 

واي اینوکنتیوس کلیسا را مهمترین دژ مستحکم در برابر تعدي آدمی، هرج و مرج اجتماعی، و اعمال نار. ندهد

البته حکومت نیز به . هایی باال بلند در سر میپرورانید پادشاهان میدانست، و براي ترقی آن دستگاه آرزوها و نقشه

ارتکاب گناهانی دست زده و عمال فاسد و نا الیقی را در دامان خود پرورش داده بود، لکن فقط احمقها بودند که 

ن داشت که بر شالوده اصولی که زناشویی را ممنوع و خودکشی را میخواستند حکومت را از بین بردارند، چطور امکا

تشویق میکرد، یک نظام اجتماعی مداومی بنا نهاد آیا هیچ اقتصادي ممکن بود بر مبناي آیین فقر پرستی، و بدون 

جز به  انگیزه مالکیت، روي رونق و روزبهی بیند آیا امکان داشت که بتوان روابط جنسی افراد و پرورش کودکان را

کمک بنیادي چون ازدواج از منجالب هرج و مرج و پریشانی نجات داد در نظر اینوکنتیوس، آیین کاتارها جز مشتی 

هنگامی که در قلب . اباطیل و اراجیف چیز دیگري نبود، و سادگی مردم بود که این مهمالت را زهر آگین میساخت
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زونی بودند، جنگ صلیبی با کفار در فلسطین چه معنی داشت دنیاي مسیحی این آلبیگاییان بدعتگذار مدام رو به ف

قایق : اینوکنتیوس دو ماه بعد از آنکه به مقام پاپی رسید، در نامهاي به اسقف اعظم اوش، در گاسکونی چنین نوشت 

از اما چیزي که باالتر . کوچک قدیس پطرس در میان دریا بارها سرگشته شده و طوفانهاي بسیاري به خود دیدهاست

جمعی از شیطان صفتان گمراه را مشاهده میکنیم که، به مراتب ... همه مرا اندوهگین میکند آن است که در این ایام

این جماعت با خرافات و جعلیاتشان معانی . لجام گسیختهتر و موذیتر از سابق، مردمان ساده لوح را به دام میاندازند

از آنجا که این . دد امحاي وحدت کلیساي کاتولیک بر آمدهاندرا تحریف میکنند و در ص)) کتاب مقدس((اقوال 

خطاي زیان آور در گاسکونی و اراضی همجوار رو به فزونی نهادهاست، ما میخواهیم که شما و اسقفان همکارتان با 

ر اختیار ما به شما اکیدا فرمان میدهیم که با هر وسیلهاي که د... تمام قدرتی که دارید در برابر آن مقاومت ورزید

.... دارید همه این بدعتگذاران را منهدم، و کلیه مردمانی را که بر اثر آنها آلوده شدهاند، از قلمرو خویش بیرون کنید

. در صورت لزوم، میتوانید ملوك و مردم را برانگیزید تا به زور شمشیر آنها را پایمال کنند

 ;اهل بود، ظاهرا بعد از دریافت نامه پاپ هیچ اقدامی نکرداسقف اعظم اوش، که در مورد خود و دیگران آدمی اهل تس

. اسقف اعظم ناربون و اسقف بزیه در مقابل نمایندگان پاپ، که براي اجراي فرامین وي آمده بودند، مقاومت ورزیدند

نجبا  در همین اوان، شش بانو از طبقه نجبا به رهبري خواهر کنت فوا، ضمن مراسمی علنی که در آن عده زیادي از

اینوکنتیوس نمایندگان خود را که توفیقی حاصل نکرده بودند فراخواند و . حضور داشتند، به آیین کاتارها گرویدند

، )1204(نماینده قوي ارادهتري را، آرنو نام، که صدر رهبانان فرقه سیسترسیان بود، مامور انجام این امر خطیر کرد

سراسر فرانسه دستگاه تفتیش افکاري بر پا کند، و به او اجازه داد که با پاپ به آرنو اختیاراتی بسیار بخشید تا در 

صدور فرمانی عمومی جمیع گناهان پادشاه و آن دسته از نجباي فرانسوي را که در قلع و قمع بدعت کاتارها مدد 

که به شرکت در پاپ به فیلیپ اوگوست پیشنهاد کرد که، در برابر این کمک، اراضی اشخاصی را . میرسانند ببخشاید

  . یک جهاد علیه آلبیگاییان حاضر نیستند، از آن خود کند

وي تازه نورماندي را فتح کرده بود، و براي هضم آن لقمه چرب مهلتی . فیلی پ در قبول پیشنهاد مردد ماند

حاضر نشد رمون ششم، کنت تولوز، موافقت کرد که بدعتگذاران را به قبول نظریات پاپ ترغیب کند، لکن . میخواست

رمون که حال را بدین منوال دید، قول داد اوامر پاپ را اطاعت . اینوکنتیوس او را تکفیر کرد. به جنگ با آنها برخیزد

شهسواري که به فرمان یکی از نمایندگان پاپ مامور اخراج . مورد بخشایش قرار گرفت، لکن دوباره طفره رفت ;کند

چطور میتوانیم به چنین عملی مبادرت ورزیم ما با این مردم : ((سوال میکردکاتارها از خانه و زندگیشان شده بود، 

بزرگ شدهایم، خویشان و بستگانی در میان آنها داریم، و به چشم خود میبینیم که پا از جاده عفاف و تقوا بیرون 

ه تبلیغ پرداخت، و از در این ضمن قدیس دومینیک از اسپانیا وارد فرانسه جنوبی شد، با صلح و صفا ب.)) نمیگذارند

این . آنجا که آدمی متدین و پرهیزکار بود، عدهاي از آنها را به پیروي از معتقدات صحیح کیش مسیحیت واداشت

ها و به کمک اصالحات کلیسایی مرتفع، و وحدت میان مومنان برقرار شود،  امکان بود که اشکال کار از این قبیل راه

ه نام پیر دو کاستلنو به دست شهسواري که از آن پس مورد حمایت رمون قرار لکن قتل یکی از نمایندگان پاپ ب

. گرفت، ورق را برگردانید

اینوکنتیوس، که تقریبا مدت ده سال با شکیبایی شاهد بی ثمر ماندن کوششهاي خویش براي قلع و قمع بدعت بود، 

تکفیر کرد، در تمام قلمرو وي مراسم مذهبی وي رمون و جمیع دستیاران او را . اینک متوسل به اقدامات شدیدي شد

پاپ . را ممنوع ساخت، و اعالم داشت که هر مسیحی این اراضی را تسخیر کند، آنجا مال حالل وي خواهد بود
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. همچنین از مسیحیان کلیه کشورها خواست تا در جهادي علیه بدعتگذاران آلبیگاییان و حامیان آنان شرکت جویند

هایی از  اري از خاوندهاي قلمرو خویش اجازه داد تا در چنین مبارزهاي شرکت جویند، و دستهفیلیپ اوگوست به بسی

به کلیه شرکت کنندگان در این جهاد، مانند افرادي که عازم . سپاهیان آلمانی و ایتالیایی نیز به آنها پیوستند

رمون تقاضاي عفو کرد، علنا . ودجنگهاي صلیبی میشدند، وعده داده شد که مشمول فرمان آمرزش عمومی خواهند ب

با بدنی نیمه عریان در کلیساي سن ژیل از دست کشیشان حد خورد، و رسما در چنین جهادي شرکت 

قسمت بیشتر ساکنان النگدوك، اعم از نجبا و عوام، که میدیدند خاوندها و جماعتی از مردم ) 1209.(جست

ایشان کردهاند، در مقابل مجاهدین به مقاومت قیام  تهیدست شمال شور مذهبی را وسیلهاي براي ضبط اموال

جهادگران هنگامی که . حتی مسیحیان اصیل آیین نواحی جنوبی نیز به مقابله با مهاجمان شمالی برخاستند. کردند

به شهر نزدیک شدند، پیغام فرستادند که اگر اهالی شهر کلیه افرادي را که نامشان در سیاهه اسقف محل درج است 

رهبران شهر از قبول چنین درخواستی خودداري ورزیدند، و جواب . کنند،از کلیه مخافات جنگ خواهند رست تسلیم

  . دادند که تن دادن به محاصره و حتی خوردن کودکانشان در نظر آنها به مراتب اولیتر خواهد بود

و زن و کودك را بی هیچ مالحظه به جهادگران از حصار شهر باال رفتند، و آنجا را تسخیر کردند، بیست هزار تن مرد 

کایساریوس، رهبانی از . خاك هالك انداختند، و حتی آنهایی را که در کلیسا متحصن شده بودند از دم تیغ گذرانیدند

 ;فرقه سیسترسیان اهل هایستر باخ، که بیست سال پس از این حوادث خاطرات خود را به رشته تحریر در آوردهاست

که میگوید چون از آرنو، نماینده پاپ، سوال شد که آیا از قتل کاتولیکها باید خودداري شود یا  تنها منبع موثقی است

شاید آرنو از آن میترسید که .)) همه را به قتل برسانید، زیرا خداوند میداند که چه کس بر حق است: ((نه، پاسخ داد

بعد از آنکه بزیه را آتش زدند و با خاك یکسان . تمام مغلوبین براي فرار از مرگ موقتا کاتولیک مومن شده باشند

در این محل بود که برادرزاده رمون، . کردند، جهادگران به رهبري رمون پیش تاختند و بر دژ کارکاسون هجوم بردند

سرانجام دژ مسخر شد و روژه به عارضه اسهال . روژه، کنت بزیه، به آخرین پایداري در برابر مهاجمان مبادرت ورزید

  . ی در گذشت خون

در فرانسه به دنیا آمد،  1170سیمون، که حدود سال . دالورترین سرداران در این محاصره، سیمون دو مونفور بود

و چون مادرش یکی از زنان اشرافی انگلستان  ;فرزند ارشد خاوند ناحیه مونفور بود که در نزدیکی پاریس قرار داشت

سیمون، مثل بسیاري از مردان آن عهد که در شمشیرزنی و . ر یافتبود، بر اثر این بستگی عنوان ارل آو لست

گزافهگویی سرآمد بودند، میتوانست در عین حال هم آدمی بسیار دیندار باشد و هم در میدانهاي جنگ هنر نمایی 

ین وي همه روزه در مراسم قداس شرکت میجست، به پاکدامنی و عفاف مشهور بود، و به افتخار تمام در فلسط. کند

نفر، به ترغیب نماینده پاپ، به شهرها هجوم برد، بر  4500اکنون وي با لشکر کوچکش، مرکب از . خدمت کرده بود

کلیه مخالفان چیره شد، و مردم شهرهاي فتح شده را مخیر ساخت که یا به قید سوگند خود را مکلف به پیروي از 

هزاران نفر شق نخست را اختیار کردند، و صدها . غ گذارندآیین کاتولیک سازند یا به عنوان بدعتگذار سر در زیر تی

مدت چهار سال سیمون به مبارزات خود ادامه داد، و تقریبا تمامی اراضی کنت رمون را، به . نفر به مرگ راضی شدند

رمون ، خود شهر تولوز تسلیم شد، و شورایی مرکب از اسقفان، در مونپلیه، کنت 1215در سال . جز تولوز، ویران کرد

اینوکنتیوس سوم با این جریانات . سیمون صاحب عنوان و مالک قسمت بیشتر اراضی وي شد. را از مقامش عزل کرد

وي بی اندازه از درك این حقیقت متوحش شد که جهادگران همچون مشتی راهزن درنده به . کامال موافق نبود

به . ب کردهبودند که هرگز متهم به بدعت نبودندسرقت اموال مردم و قتل نفس دست زده و اموال مردمانی را تصاح

همین سبب، بر رمون رحمت آورد و مقرر داشت که تا زندهاست، مرتبا از خزانه پاپی وظیفهاي دریافت دارد، و 
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رمون هفتم چون به سن . بخشی از اراضی وي را به امانت در اختیار کلیسا گذاشت تا فرزند رمون تهیدست نشود

اینک چون . ، سیمون درگذشت)1218(در دومین محاصره تولوز . را بار دیگر تسخیر کردرشد رسید، تولوز 

و آن دسته از فداییان آلبیگایی که جان سالم از  ;اینوکنتیوس سوم نیز از جهان رفته بود، جهاد آلبیگایی متوقف شد

نت جدید تولوز به تبلیغ و اجراي معرکه به در برده بودند، از گوشه انزوا به در آمدند تا در سایه حکومت معتدل ک

  . مراسم مذهبی خود مشغول بودند

، لویی هشتم، شاه فرانسه، به پاپ هونوریوس سوم پیشنهاد کرد که حاضر است رمون هفتم را از 1223در سال 

مه مقامش عزل کند و ریشه بدعت را در قلمرو وي بکلی از بیخ برکند، به شرط آنکه تمامی سرزمینهاي رمون را ضمی

 ;معلوم نیست جواب پاپ به این پیشنهاد از چه قرار بود، لکن میدانیم که جهاد جدیدي آغاز شد. قلمرو خویش کند

  . ، چیزي نمانده بود که به فتح قاطعی نایل آید)1226(هنگامی که لویی در مونپله در گذشت 

ا مغتنم شمرد و پیشنهاد کرد که حاضر رمون براي صلح، با بالنش دوکاستی، نایبالسلطنه لویی نهم، این موقعیت ر

است دخترش ژان را به زنی به آلفونس برادر لویی بدهد و هنگامی که خودش از جهان در گذرد، اراضیش را به دختر 

بالنش، که از دست نجباي سرکش به ستوه آمده بود، پیشنهاد را پذیرفت، و پاپ گرگریوس نهم، . و دامادش واگذارند

در سال . ز رمون براي از بین بردن هر نوع بدعتی در قلمرو وي، با این قرار روي موافقت نشان دادبا گرفتن تعهدي ا

معاهده صلحی در پاریس منعقد شد، و جنگهاي آلبیگایی، بعد از سی سال زد و خورد و خرابی، به پایان  1229

دستور اکید داد که هیچ ) 1229(آیین رسمی کاتولیک پیروز شد، تساهل از میان رفت، و شوراي ناربون . رسید

فئودالیسم رو به توسعه نهاد، آزادي شهري تنزل کرد، . قسمتی از کتاب مقدس نباید در تملک افراد غیر روحانی باشد

، ژان و آلفونس، که متصرفات رمون را به ارث 1271در . و عصر تروبادورهاي سرخوش در فرانسه جنوبی سپري شد

اکنون فرانسه . درگذشتند، و ایالت وسیع تولوز به لویی نهم و سلسله فرانسوي رسیدبرده بودند، بدون جانشینی 

این امر، و تفتیش . مرکزي صاحب بنادر تجارتی آزادي در مدیترانه شده و گام بزرگی به سوي وحدت برداشته بود

  . ایی در گرفتافکار، دو نتیجه از نتایج مهم مبارزاتی بود که به قصد از بین بردن بدعتگذاران آلبیگ

II  -  سابقه تفتیش افکار  

کتاب عهد قدیم براي معامله با بدعتگذاران دستور ساده و سرراستی به مومنان میداد، به این معنی که میگفت این 

رفته و خدایان غیر را ((گونه افراد را باید دقیقا مورد بازرسی قرار داد، و اگر سه نفر شاهد معتبر شهادت دادند که 

سفر )). (آن مرد یا زن را با سنگها سنگسار کنند تا بمیرد((آنگاه مومنان موظف بودند که )) و سجده کردهاندعبادت 

اگر در میان تو نبی یا بیننده خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه براي شما ظاهر سازد و آن  )17.5:تثنیه

دایان غیر را که نمیشناسی پیروي نماییم و آنها را عبادت آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده، گفت خ

کنیم، سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو، زیرا که یهوه خدایتان شما را امتحان میکند تا بداند که آیا یهوه 

ترسید و یهوه خداي خود را پیروي نمایید و از او ب. خداي خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت مینمایید

و آن نبی یا بیننده خواب کشته  ;اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده، به او ملحق شوید

شود، زیرا که سخنان فتنهانگیز بر یهوه خداي شما، که شما را از زمین مصر بیرون آورد و ترا خانه بندگی فدیه داد، 

پس به این طور . وه، خدایت به تو امر فرمود تا به آن سلوك نمایی منحرف سازدگفته است تا تو را از طریقی که یه

بدي را از میان خود دور خواهی کرد، و اگر برادرت، که پسر مادرت باشد، یا پسر یا دختر تو یا زن هماغوش تو یا 
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که تو و پدران تو نشناختند رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را 

عبادت نماییم، از خدایان امتهایی که به اطراف شما میباشند، خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند،از اقصاي 

زمین تا اقصاي دیگر آن، او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو بر وي رحم نکند و بر او شفقت منما و او را 

دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم، و او را به سنگ . را به قتل رسانالبته او  ;پنهان مکن

  ). 18.  22)):سفر خروج(((زن جادوگر را زنده مگذار )9- 1.  13)): سفر تثنیه... (سنگسار نما تا بمیرد

: ول کرده بود، زیرا گفتحاکی از این بود که خود عیسی مسیح این سنت قدیمی عهد قدیم را قب) 15.6(انجیل یوحنا

اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته میشود، و میخشکد، و آنها را جمع کرده در آتش میاندازند، و ((

جوامع یهود قرون وسطایی حکم کتاب عهد قدیم را درباره بدعت از لحاظ نظري قبول داشتند، اما .)) سوخته میشود

. ابن میمون بدون چون و چرا حکم مزبور را قبول کرده بود. وي نمیکردندتقریبا در عمل هیچگاه از آن پیر

یا پرستش خدایانی غیر از خدایان اصیل پانتئون یونان میشد،  asebeiaبه موجب قوانین یونانی، هر کس مرتکب 

ن جام به اتکاي چنین قانونی بود که سقراط را مجبور به نوشید. عملش یک گناه بزرگ محسوب به حساب میآمد

در رم باستان، که میان ارباب انواع حکومت هماهنگی کاملی وجود داشت، بدعت و بی حرمتی به . شوکران کردند

در هر مورد که مدعی خصوصی . خدایان در حکم خیانت بزرگ محسوب میشد، و مجازات چنین جرمی مرگ بود

ن را احضار، و خودش درباره اتهام تحقیق براي لو دادن یک نفر مقصر وجود نداشت، قاضی دادگاه رومی شخص مظنو

از این رویه کهنسال قضایی روم بود که دستگاهی براي تفتیش افکار در قرون وسطی به وجود آمد و بر آن نام . میکرد

امپراطوران شرقی، که حقوق رومی را در امپراطوري بیزانس به کار میبستند، مانویان و . اطالق گردید)) انکیزیسیون((

در طی قرون تیرگی، چون در اروپاي باختري کمتر اتفاق میافتاد که . دعتگذاران را محکوم به مرگ میکردندسایر ب

یکی از پیروان آیین مسیح به مخالفت با آن دین برخیزد، تساهل رو به فزونی گذاشت، و لئو نهم معتقد بود که در 

  . مورد بدعت فقط باید به مجازات تکفیر اکتفا کرد

زدهم چون بازار بدعتگذاري رواج گرفت، برخی از روحانیان معتقد شدند که عالوه بر صدور حکم تکفیر از در قرن دوا

در قرن دوازدهم، با احیاي حقوق رومی در . جانب کلیسا، حکومت نیز باید این گونه افراد را تبعید یا زندانی کند

آمد و قانون کلیسایی بدعت نیز کلمه به کلمه از  بولونیا، شرایط، طرق، و انگیزه یک تفتیش افکار مذهبی به وجود

سرانجام در قرن . روي پنجمین قانون موسوم به بدعتگذاران یا مندرج در قانون نامه یوستینیانوس استنساخ شد

سیزدهم، کلیسا به تقلید از قانون بزرگترین دشمن خویش، یعنی فردریک دوم، مقرر داشت که مجازات بدعت باید 

بر . کلیسا را پسر خدا تاسیس کرده بود -حتی در نظر بسیاري از بدعتگذاران  -زعم عموم مسیحیان  به. مرگ باشد

با توجه به این  ;مبناي همین فرض، هر کس بر آیین کاتولیک میتاخت، نسبت به خداوند مرتکب اهانتی شده بود

نماینده شیطان، که میخواست هر مقدمات، یک نفر بدعتگذار سرکش، در نظر مومنان اصیل آیین، کسی نبود مگر 

و هر کس یا حکومتی که با بدعتگذاران تساهل روا میداشت، به  ;چه را عیسی مسیح کرده بود نقش بر آب سازد

در این موقع، کلیسا چون خود را جز الینفکی از حکومت سیاسی و روحانی اروپا . نصرت کار شیطان کمک میکرد

به عبارت دیگر، بدعت در واقع  ;ی میدید که حکومت به خیانت مینگریستمیدانست، بدعت را درست با همان چشم

قانون مدنی، با ضبط اموال و قتل، خیانتکاران را به سزاي : ((اینوکنتیوس گفت. تیشهاي بود بر ریشه نظام اجتماعی

ی مسیح خیانت به همین سبب، ما را حق بیشتري است تا افرادي را که نسبت به آیین عیس. ... اعمالشان میرساند

میورزند تکفیر و اموالشان را ضبط کنیم، زیرا بی حرمتی نسبت به بارگاه االهی جرمی است به مراتب بزرگتر از اهانت 
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در نظر دولتمردانی روحانی چون اینوکنتیوس، یک نفر بدعتگزار به مراتب بدتر از یک نفر .)) به مقام پادشاهی

یان در خارج از دنیاي مسیحیت زندگی میکردند یا اگر در میان مسیحیان مسلمانان و یهود ;مسلمان یا یهودي بود

. میزیستند، تابع مقرراتی کامال سخت و شدید بودند

فرد بدعتگذار خیانتکاري بود که در درون  ;دشمن بیگانه سربازي بود که انسان در جنگی علنی با وي رو به رو میشد

به . دست اندرکار مبارزهاي عظیم با عالم اسالم بود خلل میرساند اردو مقام داشت و به وحدت جهانی مسیحی که

) ولو آنکه هر اندازه مبهم باشد(عالوه عالمان االهی مدعی بودند که اگر هر آدمی کتاب مقدس را طبق نظر خویش 

مان اروپا تفسیر کند و براي خود تافته جدا بافتهاي از مسیحیت بوجود آورد، دینی که پایه اصول اخالقی سست مرد

بر آن استوار است به زودي به انواع کیشهاي مختلف و متعدد تقسیم خواهد شد و خاصیت خود را به عنوان پیوندي 

خواه . اجتماعی که وسیله همبستگی افرادي بربري در یک جامعه و پیدایش یک تمدن شده است از دست خواهد داد

خواه به  ;ودند، بی آنکه خود مسئول وضع چنین آرایی باشندبه علت آنکه مردمان در این نظرات با کلیسا شریک ب

خواه به علت آنکه افراد وقتی در میان  ;علت آنکه مردم ساده لوح طبیعتا از هر چیز متفاوت یا نا مانوس میترسند

 جمعیتی قرار میگیرند و کسی به هویت آنها واقف نیست، از آشکار ساختن غرایزي که در حال عادي بر اثر فشار

خود مردم در همه جا به استثناي  - به هرکدام از این علل که باشد  - مسولیت انفرادي واخورده است لذت میبرند 

و به قول  ;فرانسه جنوبی و ایتالیاي شمالی با رغبت و ذوقی بینهایت به تعقیب و آزار همنوعان خود پرداختند

ند، خود جماعت، بدون دادرسی، بدعتگذاران را در مال مدتها قبل از آنکه کلیسا دست به اقدامی بز((تاریخنویسی، 

. مومنان راشد شکایت داشتند از اینکه کلیسا بی اندازه با بدعتگذاران با مدارا رفتار میکند.)) عام به قتل رسانیدند

الی کشیشی از فرانسه شم.)) بدعت گذاران را از چنگ کشیشانی که آنها را حراست میکردند میربودند((بعضی اوقات 

در این مملکت دینداري مردم به حدي است که هماره حاضرند نه فقط اشخاصی را : ((خطاب به اینوکنتیوس نوشت

در .)) که آشکارا از دسته بدعتگذاران هستند، بلکه آنهایی را که صرفا مظنون به بدعتگذاریند، در آتش بسوزانند

از ترس ((در حالی که وي از مقر خویش دور بود، مردم  ;، اسقف سواسون برخی از بدعتگذاران را زندانی کرد1114

درهاي زندان را شکستند و بدعتگذاران را کشان کشان به پاي تل )) آنکه مبادا کشیشان بسیار به نرمی رفتار کنند

، در شهر لیژ، جماعت اصرار در سوزانیدن برخی از 1144در . هیمهاي بردند و زنده زنده در آتش سوزانیدند

هنگامی که . انی کردند که اسقف آدالبرو هنوز امید داشت ایشان را به پیروي از آراي صحیح دین واداردبدعتگذار

کشیشان وقتی تظاهر به قلب ماهیت به جسم عیسی میکنند، ((پیردوبرویی اظهار داشت که در آیین قربانی مقدس 

سیح سوزانید، مردم در دم او را به قتل و مشتی از صلیبیها را در روز جمعه مصلوب ساختن م((، ))دروغ میگویند

حکومت نیز تا حدي با اکراه در تعقیب و از بین بردن بدعتگذاران با مردم شریک شد، زیرا میترسید .)) رسانیدند

بدون معاونت کلیسایی که به زور معتقدات مذهبی متحدالشکلی را در اذهان عامه مردم جایگزین میساخت، اداره 

به عالوه، حکومت مظنون بود از آنکه مبادا بدعت در مسائل سیاسی بهانهاي براي اصالحات . دامور مملکت مختل شو

احتمال دارد که مالحظات مادي هم موثر بوده باشند، زیرا . خانمان برانداز سیاسی باشد، و چه بسا که چنین هم بود

افکار . کلیسا و حکومت به خطر میافتاد هر گاه که بدعت جنبه مذهبی یا سیاسی داشت و بلوایی به پا میشد، مایملک

حکم میکرد که به هر قیمت  -و باز النگدوك یا فرانسه جنوبی از این قاعده کلی مستثنا بود  -عمومی طبقات عالیه 

فرمان داد که بدعتگذاران را شدیدا مورد ) 1194در (هانري ششم، امپراطور آلمان . شده ریشه بدعت کنده شود

، لویی هشتم، پادشاه )1210(فرامین همانندي از طرف اوتو چهارم . و اموال آنها را ضبط کنندمواخذه قرار دهند 

شدیدترین قوانینی که براي پایمال کردن جماعات . ، صادر شد)1228(، و میالن )1227(، فلورانس )1226(فرانسه 
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به موجب این قوانین، . بود 1239-1220بدعتگذار به تصویب رسید قوانین مصوبه فردریک دوم در خالل سالهاي 

مقرر شد که هر کس به جرم بدعت از جانب کلیسا محکوم شود، او را به حکومت محلی تحویل دهند تا در آتش 

اگر این گونه افراد از عمل خویش نادم میشدند، به جاي سوزانیدن در آتش، آنها را محکوم به حبس ابد . سوخته شود

کودکان آنها حق تصدي  ;و وارثان آنها از حق ارث محرم میشدند ;ضبط میشدجمیع اموال بدعتگذاران . میکردند

مشاغل حساس و مناصب عالیه را نداشتند، مگر آنکه با معرفی سایر بدعتگذاران کفاره گناهان پدر و مادر خود را 

تجدید عمارت هاي آنها را خراب کنند و بستگانشان را از تعمیر و  مقامات حکومتی موظف بودند خانه. میدادند

. بازدارند

در واقع . پادشاه مالیم طبع و مهربان فرانسه، لویی نهم، نیز قوانین همانندي را براي اتباع خویش تصویب کرد

روبر، . پادشاهان بودند که بر سر بردن امتیاز در شروع تعقیب و قتل بدعتگذاران با مردم بناي رقابت را گذاشتند

میالدي، که  385از سال . یزده تن از بدعتگذاران را در اورلئان به آتش سوزانیدس 1022پادشاه فرانسه، به سال 

پریسکیلیانوس به دست حکومت به قتل رسید، این نخستین بار بود که افرادي را در تاریخ به جرم بدعت محکوم به 

را در گوسالر به دار  هانري سوم، امپراطور آلمان، چند تن از مانویان یا کارتارها 1051در سال . مرگ میکردند

، 1183در . آویخت، و حال آنکه وازو، اسقف لیژ، جدا معترض بود که صدور حکم تکفیر درباره آنها کفایت میکند

جمع کثیري از نجبا، روحانیان، شهسواران، دهقانان، ((فیلیپ، کنت فالندر، به دستیاري اسقف اعظم رنس، 

.)) در آتش سوزانیدند و اموال آنها را ضیط و بین خود تقسیم کردند دوشیزگان، زنان شوهردار، و بیوگان را زنده

عمل این جماعت را نمیتوان . قاعدتا، قبل از قرن سیزدهم، کار تفتیش و تحقیق در بدعت به عهده اسقفان محول بود

اندازند و عدهاي را  تفتیش افکار نام نهاد، زیرا معموال اسقفان در انتظار مینشستند تا آنکه مردم سر و صدایی به راه

آنگاه اسقفان چون متهمین را احضار میکردند، اقرار گرفتن از آنها را کاري بس . آشکارا به بدعتگذاري متهم کنند

دشوار میدیدند، و از آنجا که شکنجه دادن عملی موهن بود، براي اثبات جرم یا برائت متهمین، بر وفق سنت قرون 

د، زیرا اعتقاد بر این بود که خداوند براي حفظ جان بیگناهان قدرت خویش را از وسطایی، به اوردالی متوسل میشدن

طریق معجزات آشکار میکند، قدیس برنار این طریقه دادرسی را مقرون به مصلحت دید، و شورایی مرکب از اسقفان 

ینوکنتیوس سوم آن را به عنوان آیینی براي دادرسی در مورد بدعتگذاران تصویب کرد، لکن ا) 1157(در رنس 

، پاپ لوکیوس سوم که از اهمال اسقفان در دنبال کردن بدعتگذاران 1185در . پیروي از این رویه را ممنوع ساخت

هاي خویش دیدن کنند، کلیه مظنونین را  ناراضی بود، به آن جماعت دستور داد که اقال هر سال یک بار از حوزه

کاتارها حاضر به شرکت در هیچ (گند کامل نسبت به کلیسا نباشد دستگیر سازند، هر کس را که حاضر به اداي سو

نمایندگان پاپ . مقصر به شمار آورند، و این قبیل معاندین را تحویل ارتش غیر روحانی دهند) گونه تحلیفی نبودند

در سال . نددر همه جا مختار بودند اسقفانی را که در پایمال ساختن بدعتگذاران اهمال میورزند از مقامشان عزل کن

کلیه بدعتگذارانی را که ((، اینوکنتیوس سوم به کلیه مقامات کشوري تکلیف کرد تا رسما سوگند یاد کنند که 1215

، وگرنه خود به جرم بدعتگذاري ))کلیسا محکوم به مجازات مقرر کردهاست در سرزمینهاي تابعه خویش نابود کنند

سالطین اخطار کرد اگر از انجام این وظیفه خویش تخلف ورزند، از مقام  به عالوه، پاپ به کلیه امرا و. محکوم میشوند

در این موقع هنوز غرض از . خود عزل خواهند شد، و وي جمیع رعایایشان را از قید بیعت آنها آزاد خواهد کرد

. فقط ضبط اموال و تبعید بود)) مجازات مقرر((

متوجه شد که، با وجود تعقیب و مجازات بدعتگذاران از طرف  ،)1227(گرگوریوس نهم چون بر اریکه پاپی تکیه زد، 

سراسر خطه بالکان، قسمت اعظم خاك . اسقفان و مقامات حکومتی و عامه مردم، بازار بدعت رو به گرمی میرود
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با ایتالیا، و بیشتر نواحی فرانسه چنان با نهضتهاي بدعتگذار متالطم شده بودند که، چندي از دوران حکومت مقتدر و 

از دیدگاه آن خلیفه روحانی . شکوه اینوکنتیوس نگذشته، کلیسا ظاهرا خود را محکوم به انشعاب و تجزیه میدید

کهنسال، جنگ کلیسا در آن واحد با فردریک و بدعتگذاران در حکم مبارزهاي حیاتی بود، و از این لحاظ کلیسا حق 

در همین اوان خبر . کشور در حال جنگ اتخاذ میکند داشت همان اصول اخالقی و اقداماتی را اتخاذ کند که یک

. رسید که اسقف فیلیپو پاترنون، که حوزه روحانی وي از پیزا تا آرتتسو ممتد بود، به آیین کاتاري گرویدهاست

گرگوریوس از شنیدن این خبر بی اندازه متوحش شد و جمعی از بازپرسان را مامور کرد تا در فلورانس، به رهبري 

  ). 1227(از فرقه دومینیکیان، دادگاهی تشکیل دهند و بدعتگذاران را به محاکمه بکشندرهبانی 

هر چند که در این مورد بازپرسان رسما تابع اوامر اسقف محل بودند، در واقع همین عمل مقدمه تفتیش افکار پاپی 

ا بدعتگذاران تصویب کرده بود، درباره معامله ب 1224گرگوریوس قوانینی را که فردریک به سال  1231در سال . بود

از این پس کلیسا و حکومت هر دو موافقت کردند که اگر فردي به بدعتگذاران بگرود و . ضمیمه احکام کلیسایی کرد

به این نحو، تفتیش افکار رسما زیر نظر پاپها دایر شده . توبه نکند، عملش در حکم خیانت است و مستوجب مرگ

. بود

III  - بازپرسان  

مخصوص را به اطراف و اکناف گسیل )) بازپرسان((، گرگوریوس و جانشینانش شمار دم افزونی از 1227ز بعد ا

هاي جدید فقراي  گرگوریوس براي این امر خطیر اعزام افراد فرقه. داشتند تا به تعقیب بدعتگذاران مشغول باشند

اخالص این جماعت بود که افتضاحات این رجحان تا حدي معلول زندگی بی پیرایه و . مسیحی را مرجح میشمرد

با  ;دنیاداري و تجمل پرستی کشیشان را خنثا میکرد و تا حدي معلول عدم اعتمادي بود که پاپ به اسقفان داشت

اینهمه هیچ بازپرسی نمیتوانست یک بدعتگذار را بدون جلب رضایت و صوابدید اسقفان محکوم به مجازاتی شدید 

که به این کار گماشته شده بودند آن قدر زیاد بود که عوام ) Dominicans(ینیکیان عده رهبانان فرقه دوم. بکند

اکثر آنها در اخالقیات . میخواندند))) سگان شکاري خدا((( canes Dominiبه شوخی، با تحریف نامشان، آنها را 

ت خود را قضاتی این جماع. بسیار سختگیر بودند، لکن تعداد کمی از آنان از فضیلت ترحم بهرهاي داشتند

نمیدانستند که کارشان در عین بیطرفی بخش و تفکیک ادله و براهین باشد، بلکه خود را مبارزانی در تعقیب 

، افرادي محتاط و تابع اوامر وجدان، و )برناردوس گویدونیس(برخی از آنها، مانند برنارگی . دشمنان مسیح میشمردند

، یکی از ))روبر دومینیکن((آزار همنوعان خویش لذت میبردند، مانند بعضی دیگر مردمان خونخواري بودند که از 

در عرض یک روز حکم  1239وي به سال . بدعتگذاران فرقه پاتارینها، که توبه کرده و به مذهب کاتولیک گرویده بود

ن قایل شده بود، نفر زندانی را، از جمله اسقفی که به عقیده وي آزادي زیاده از حدي براي بدعتگذارا 180سوزانیدن 

  . سرانجام گرگوریوس روبر را از مقامش عزل و تمام عمر زندانی کرد. صادر کرد

یهودیان و مسلمانان به این قبیل محاکم احضار نمیشدند، . حوزه صالحیت بازپرسان فقط محدود به مسیحیان میشد

دومینیکیان براي ترغیب یهودیان به . مگر آنکه بعد از قبول دین مسیح، بار دیگر به آیین خویش رجعت کرده باشند

قبول آیین مسیح مجاهدات مخصوصی مبذول میداشتند، لکن این گونه اقدامات به هیچ وجه حکایت توسل به 

، هنگامی که به یهودیان تهمت زده شد که حین اجراي شعایر دینی خود خون کودکان 1256در . خشونت نبود

هاي دومینیکیان و فرانسیسیان براي نجات آنها از چنگ جماعت، جان خویش  مسیحی را به کار میبرند، رهبانان فرقه
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غرض اصلی و حوزه عمل دستگاه تفتیش افکار به خوبی از خالل سطور فرمانی که از جانب . را به خطر انداختند

: صادر شد، هویداست  1280نیکوالوس سوم در 

و امثالهم را، به هر اسم و عنوان نامیده شوند، ... فقراي لیون بدین وسیله، ما عموم بدعتگذاران کاتارها، پاتارینها،

هنگامی که این گونه افراد از طرف کلیسا محکوم شوند، باید آنها را به قاضی حکومتی . تکفیر و لعنت میکنیم

. ... دانی سازنداگر کسی بعد از بازداشت توبه کند، و خواستار مجازات کفاره شود، باید او را مادامالعمر زن.... بسپارند

باید به عنوان بدعتگذار تکفیر و  ;کلیه افرادي که به مردمان بدعتگذار پناه دهند، یا از آنها دفاع یا به آنها کمک کنند

کسانی که مظنون . ... هر کس به مدت یک سال و یک روز در حالت تکفیر و لعنت باشد، باید تبعید شود. لعنت شوند

اگر طوق تکفیر و . ه نتوانند بیگناهی خود را ثابت کنند، تکفیر و لعنت خواهند شدبه بدعتگذاري هستند، چنانچ

این قبیل افراد . لعنت به مدت یک سال بر گردن آنها بماند، بدعتگذار تلقی میشوند و به مجازات مقرر خواهند رسید

ازه کفن و دفن دهد، محکوم هر کس ایشان را طبق شعایر مسیحی اج. ... را هیچ گونه حق فرجامخواهی نخواهد بود

چنین کسی مورد بخشایش قرار . به حکم تکفیر خواهد شد، تا آنکه به خوبی رضایت خاطر کلیسا را جلب کند

نخواهد گرفت، مگر آنکه با دست خویش اجساد به گور سپرده آن مردگان را از زیر خاك بیرون آورد و به دور 

و اگر کسی از این  ;بحث درباره مسائل مربوط به آیین کاتولیک باز میداریم ما عموم افراد غیر روحانی را از.... افکند

هر کس از وجود بدعتگذاران یا اشخاصی که در خفا محافلی تشکیل . فرمان تخلف ورزد، او را تکفیر خواهیم کرد

باشد باید این میدهند، یا کسانی که از همه جهات پیرو اصول و عقاید صحیح آیین کاتولیک نیستند، آگهی داشته 

مطالب را نزد کشیشی که براي اقرار به گناهان خدمتش میرود یا نزد کس دیگري فاش سازد، تا به اطالع اسقف یا 

بدعتگذاران و کلیه افرادي . اگر شخصی از انجام این تکلیف سرپیچی کند، تکفیر خواهد شد. بازپرس روحانی برسانند

یا مدد میرسانند، و همگی کودکان آنها تا دو نسل، حق تصدي مقامات  که آنها را پناه میدهند، حمایت میکنند،

. ما بدین وسیله کلیه این قبیل افراد را براي همیشه از عوایدشان محروم میسازیم. ... کلیسایی را نخواهند داشت

ازداشت عموم هاي تفتیش افکار ممکن بود با توقیف آنی کلیه بدعتگذاران، و گاهی هم با ب جریان دادرسی دادگاه

یا آنکه ممکن بود بازپرسان جمیع افراد ذکور یک ناحیه را براي یک بازجویی مقدماتی احضار . مظنونان آغاز شود

به مدت تقریبا سی روز معین میکردند، که در طی این مدت هر کس به بدعتگذاري )) ضرباالجلی((در ابتدا . کنند

. ی زندانی میکردند یا به طاعت یا امور خیریهاش میگماشتنداعتراف و توبه میکرد، معموال او را اندك مدت

بدعتگذارانی که در عرض این مدت به گناه خود اعتراف نمیکردند، لکن در طی این بازجویی مقدماتی، یا به همت 

جاسوسان دستگاه تفتیش افکار یا به وسایل دیگري، رازشان آشکار میشد، به حضور قضات دادگاه تفتیش افکار جلب 

معموال این دادگاه دوازده نفر عضو داشت که به وسیله حاکم، امیر، یا فرمانفرماي محلی از روي فهرست نام . میشدند

به عالوه، دادگاه مزبور دو نفر تقریر نویس و . اشخاصی که اسقف و بازپرسان به وي ارائه داده بودند، انتخاب میشد

دوم براي اعتراف به گناهان استفاده میکردند، به نسبت گناهی  اگر مقصران از این فرصت. داشت)) خدمه((چند تن 

و اگر منکر تقصیر خود میشدند، آنها را  ;که بنابر تشخیص قضات مرتکب شده بودند، مجازاتی در حقشان مقرر میشد

مقصر،  براي صدور حکم محکومیت. ممکن بود مقصران را غیابی یا بعد از مرگشان محاکمه کنند. به زندان میافکندند

شهادت زنان و کودکان . شهادت بدعتگذاران اقرار کرده علیه سایرین، مسموع بود. حضور دو نفر شاهد ضرورت داشت

کلیه متهمان یک محل، در صورت تقاضا، مجاز . علیه شوهران و پدرانشان قبول میشد، اما بر له آنها مسموع نمیافتاد

اتهام وارد کرده بودند بررسی کنند، لکن این مسئله که کدام یک از  بودند فهرست اسامی همه افرادي را که به ایشان

این افراد کدامین کس یا کسان را متهم به بدعتگذاري کردهاست، پوشیده میماند، زیرا بیم آن میرفت که اگر این 
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اقع در و((به قول هنري چارلز لی،  ;مطلب افشا شود، دوستان شخص متهم در صدد قتل متهم کنندگان برآیند

قاعدتا از شخص متهم میخواستند که دشمنانش را نام .)) عدهاي از شهود صرفا به اتکاي سو ظن به قتل رسیدند

هر کس بیهوده دیگري را به . ببرد، و آنگاه هیچگونه شهادتی از جانب این قبیل افراد علیه شخص متهم مسموع نبود

، متهم مجاز نبود براي مدافعه از حقوق خویش، 1300ل قبل از سا. بدعتگذاري متهم میکرد، به سختی تنبیه میشد

، طبق فرمان پاپ، بازپرسان مکلف بودند که مدارك را نه فقط به اسقف، بلکه 1254بعد از سال . از کسی مدد جوید

بعضی ا . به اعاظم و معاریف محل نیز ارائه دهند و با توافق نظر ایشان به صدور راي درباره متهمین مبادرت ورزند

به طور کلی، به بازپرسان دستور . وقات هیئتی از خبرگان را دعوت میکردند تا ادله را به نظر مقامات صالحه برسانند

داده میشد که گریز مقصر از چنگ عدالت اولیتر از محکوم کردن شخص بیگناه است، و بازپرسان یا باید از شخص 

  . دمتهم اعترافی گرفته باشند، یا دلیل متقنی داشته باشن

در محاکم اسقفی، و در طی بیست ساله اول تفتیش . به حکم حقوق رومی، گرفتن اقرار به کمک شکنجه مجاز بود

که هر جا قضات تقصیر ) 1252(افکار، از شکنجه هیچ استفادهاي نمیشد، لکن اینوکنتیوس چهارم مقرر داشت 

جانشینان اینوکنتیوس همگی به استفاده از . ندشخص متهم را مسلم بدانند، میتوانند متهم را مورد شکنجه قرار ده

پاپها توصیه کردند که، در امر تفتیش افکار، توسل به شکنجه باید آخرین حربه . این وسیله نظر موافق نشان دادند

)) به قلع و اتالف جوارح و خطر مرگ((باشد، فقط یک بار از آن استفاده شود، و نباید به نحوي انجام پذیرد که منجر 

را چنین تفسیر میکردند که غرض از آن یک بار شکنجه براي هر نوبت )) فقط یک بار((بازپرسان عبارت . دشو

گاهی آنها براي ادامه بازپرسی شکنجه را متوقف میکردند، سپس خود را مجاز میدانستند که شکنجه . بازپرسی است

ادن شهادت یا واداشتن یک نفر بدعتگذار اعتراف در چندین مورد، براي مجبور ساختن شهود به د. را از نو آغاز کنند

معموال در این قبیل موارد، شکنجه عبارت بود از شالق . کرده به لو دادن سایر بدعتگذاران، از شکنجه استفاده شد

پاهاي متهم را . زدن متهمان، سوزانیدن، کشیدن جوارح از اطراف، یا حبس مجرد در سیاهچالهاي تنگ و تاریک

آهستگی در روي زغالهاي سوزان، بریان کنند، یا امکان داشت که او را به سه پایهاي ببندند و دستها و  ممکن بود به

بعضی اوقات، خوراك شخص زندانی را به . پاهاي وي را با طنابهایی که به دور یک چرخ چاه پیچیده شده بود، بکشند

هایی روحی شود که گاهی تصور  ن شکنجهعمد آن قدر محدود میکردند تا جسم و ارادهاش ضعیف و مستعد چنا

. کند بر وي رحمت خواهند آورد، گناهانش را عفو خواهند کرد، یا او را به دژخیم خواهند سپرد

هاي تفتیش افکار براي اعترافهایی که به زور شکنجه از متهمان گرفته میشد چندان ارزشی قایل نبودند، لکن  دادگاه

تفع میکردند که سه ساعت بعد از شکنجه، شخص متهم را وادار میکردند که اعترافات اشکال مزبور را از این طریق مر

 1286در سال . اگر متهم از قبول چنین امري خودداري میورزید، شکنجه را از سر میگرفتند. خود را تایید کند

هارم فرستادند و از مقامات دولتی کارکاسون شکایتنامهاي پیش پادشاه فرانسه، فیلیپ چهارم، و پاپ نیکوالوس چ

برخی از زندانیان ژان را مدتهاي . هایی که زیر نظر ژان گاالن بازپرس صورت میگرفت شکوه کردند خشونت شکنجه

بعضی را چنان زنجیر میبستند که مجبور بودند روي  ;درازي در زندانهاي انفرادي و تاریکی محض نگاه میداشتند

عدهاي را چنان بر روي آلت . بر پشت خود روي زمین سرد دراز بکشند مدفوعات خود بنشینند، و فقط قادر بودند

و برخی زیر شکنجه جان  ;شکنجه از اطراف کشیده بودند که قدرت به کار بردن دست و پا از آنها سلب شده بود

نجه فیلیپ این نوع وحشیگریها را تقیبح کرد، و پاپ کلمنس پنجم به منظور تعدیل استفاده از شک. سپرده بودند

، لکن دیري نگذشت که بازپرسان تفتیش افکار این قبیل اخطارها را نادیده )1312(تالشهایی را مبذول داشت 

  . انگاشتند
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زندانیانی را که از قبول دو فرصت مقدماتی براي اقرار به گناهان خویش خودداري ورزیده و بعدا محکوم شده بودند، 

گر به بدعت گراییده بودند، مادامالعمر زندانی میکردند یا به قتل و همچنین افرادي را که پس از توبه بار دی

یا ممکن بود  ;حبس ابد را با مقداري آزادي عمل، دیدار بستگان و آشنایان، و تفریحات تخفیف میدادند. میرسانیدند

وسیله مجازات وي را  که از دادن خوراك و آب به زندانی خودداري ورزند، یا او را در غل و زنجیر نگاه دارند و به این

معموال . توقیف اموال مقصر جریمهاي بود اضافی که معموال در مورد مقصران لجوج از آن استفاده میشد. تشدید کنند

در ایتالیا یک سوم . بخشی از اموال ضبط شده به حکمران غیر روحانی ایالت محل و بخشی به کلیسا تعلق میگرفت

در فرانسه تمام دارایی مقصر را پادشاه . د که اولیاي امور را از جرم وي آگاه سازددارایی مقصر را به خبرچینی میدادن

این مالحظات مالی بود که افراد و حکومت را در تعقیب بدعتگذاران متحد کرد و سرانجام حتی منجر . ضبط میکرد

رك مردمان بدعتگذار هر آن ممکن بود اموال اشخاص بی گناه را، به استناد آن که مات. به محاکمه اموات شد

هاي فراوانی بود که پاپها در نکوهیده شمردن آنها رنج بیهوده  این موضوع یکی از سو استفاده. بودهاست ضبط کنند

اسقف رودز الف میزد که در یک مبارزه علیه بدعتگذاران حوزه روحانی خویش، صد هزار سکه سود به دست . بردند

  . است آورده

حکم قتل و مجازات مقصران را )) سرمو گنرالیس((رسان در طی مراسم موحشی موسوم به هر چند وقت یک بار بازپ

افراد توبه کننده را بر روي صفهاي در وسط یک کلیسا قرار میدادند، اعترافات آنها به صداي بلند . اعالم میکردند

. ر ذم و انکار بدعت بود تکرار کنندخوانده میشد، و از آنها میخواستند که اعترافات خود را تایید و عباراتی را که د

گردان این مجلس بود توبه کنندگان را از قید حکم تکفیر میرهانید، و احکام مختلفی را که  آنگاه بازپرسی که تعزیه

به افرادي که قرار بود به ارتش غیر روحانی تحویل داده شوند یک . در مورد مقصران صادر شده بود اعالم میداشت

آنهایی که اعتراف و توبه میکردند،  ;میدادند تا دست از بدعت بردارند و به کیش راستینی بگروندروز دیگر مهلت 

افرادي را که تا آخرین لحظه پایداري . حتی اگر توبه در پاي تل هیمه انجام میگرفت، به حبس ابد محکوم میشدند

در اسپانیا، تمامی . تل هیمه آتش میزدندمیکردند و در عقیده خود راسخ میماندند، در میدان عمومی شهر، بر روي 

مینامیدند و آن را نشانی از ایمان تعبیر میکردند، زیرا غرض از )) اوتودافه((جریان اعالم حکم و سوزانیدن مقصران را 

کلیسا هرگز حکم قتل در مورد کسی . تمامی تشریفات تحکیم شالوده اصیل آیینی مردمان و تایید ایمان کلیسا بود

براي عموم روحانیان ریختن  ;))کلیسا از خون اجتناب میورزد: ((شعار کهنسال کلیسا این جمله بود. یکردصادر نم

بنابراین، وقتی کلیسا مقصرانی را که محکوم ساخته بود تحویل ارتش غیر روحانی میداد، در واقع . خون ممنوع بود

را درباره محکومان مجري دارد، و )) ت مقررمجازا((عمل خودش را منحصر به این میکرد که از حکومت میخواست 

بعد از گرگوریوس نهم، . خودداري ورزند)) هر نوع خونریزي و هر گونه خطر مرگ((ضمنا نصیحت میکرد که از 

حکومت و کلیسا هردو توافق نظر حاصل کردند که این توصیه را مقامات حکومتی نباید لفظ به لفظ معنی کنند، و 

. خون ریخته نشود، لذا مجاز بودند که مقصران را زنده در آتش بسوزانندغرض کلیسا آن بود که 

عده افرادي که از طرف دستگاه تفتیش افکار محکوم به مرگ شدند به مراتب کمتر از آن بوده است که زمانی 

دگار گذاشت، برنار دوکو، یکی از بازپرسان غیور تفتیش افکار، دفتر بزرگی از خود به یا. تاریخنویسان میپنداشتند

حاوي جریان دادرسی افرادي که زیر نظر وي محاکمه شدند، حتی یکی از این گونه افراد تحویل ارتش غیر روحانی 

در عرض هفده سال، یکی دیگر از عمال تفتیش افکار موسوم به برنار گی فقط نهصد و سی تن از . داده نشد

در طی یکی از این مجالس اعالم نتایج . به قتل رسیدندبدعتگذاران را محکوم کرد، که چهل و پنج تن از ایشان 

برگزار شد، به بیست نفر دستور داده شد تا به زیارت اماکن متبرکه بشتابند،  1310دادرسی در تولوز، که به سال 
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، 1312در یکی دیگر از این مجالس به تاریخ . شصت و پنج نفر به حبس ابد، و هجده تن به مرگ محکوم شدند

یک نفر به زیارت اعزام شدند، هشتاد و شش نفر به مدتهایی متفاوت زندانی شدند، و پنج نفر را تحویل پنجاه و 

  . هاي سوزان دلخراشترین فجایع تفتیش افکار در سیاهچالها صورت گرفت نه بر روي هیمه. مقامات دولتی دادند

IV  -  نتایج

بدعت . بی هیچ گونه اتالف وقت به حصول آن نایل آمد تفتیش افکار قرون وسطایی براي مقاصدي پدید آمده بود که

کاتارها را در فرانسه بکلی محو کرد، جماعت والدوسیان را مبدل به چند تن از متعصبین پراکنده ساخت، آیین 

کاتولیک را دوباره در ایتالیاي جنوبی استقرار بخشید، و تجزیه مسیحیت مغرب زمین را مدت سه قرن به تاخیر 

هبري فرهنگی اروپا از دست فرانسه بیرون آمد و از آن ایتالیا شد، لکن حکومت سلطنتی فرانسه با تصاحب ر. انداخت

ناحیه النگدوك تحکیم یافت و آن قدر نیرومند شد که حکومت پاپی را در دوران خالفت بونیفاکیوس هشتم مطیع، و 

  . در دوران زمامداري کلمنس پنجم اسیر خود ساخت 

رایموند ذا پنیافورت، همان کشیشی که . ، دستگاه تفتیش افکار سهم مهمی ایفا نکرد1300ل از سال در اسپانیاي قب

. جیمز را تشویق به ترویج دستگاه تفتیش افکار کرد 1232جیمز اول پادشاه آراگون نزدش اعتراف میکرد، در سال 

مقرر داشت که تمام  1233قانونی مورخ  شاید براي آنکه مبادا شور طرفداران دستگاه تفتیش افکار به افراط کشد،

لکن همین عامل بود که در قرون بعدي وسیله به دست جمعی از . اموال بدعتگذاران متعلق به حکومت باشد

  . پادشاهان آزمندي داد که تفتیش افکار را با تحصیل عواید یکی میشمرد

اکثر مردم این نواحی، که به ظاهر . اقی ماندنددر ایتالیاي شمالی کماکان عده زیادي از بدعتگذاران به حال خود ب

پیرو اصول صحیح مذهب کاتولیک بودند، آن قدرها براي این امر اهمیتی قایل نبودند، و حاضر نمیشدند که عمال در 

امراي مستقل و مستبدي مانند اتسلینو در ویچنتسا، و پاالویچینو در کرمونا . تعقیب و آزار بدعتگذاران شریک باشند

در فلورانس رهبانی رودجري نام به قصد پشتیبانی از بنیاد . یالن، پنهانی یا آشکارا از بدعتگذاران حمایت میکردندو م

  . تفتیش افکار به تشکیل فرقهاي نظامی مرکب از نجباي اصیل آیین دست زد

از آن پس  ;)1245(ند پاتارینها در معابر با افراد این جمعیت مبارزات خونینی کردند، و از دست آنها شکست خورد

، رهبانی از بازپرسان تفتیش 1252در . بود که بدعت فلورانسیها چهره خود را زیر نقاب انزوا و گمنامی مستور ساخت

کلیسا این شخص را قدیس کرد  ;افکار، موسوم به پیرو داورونا، به دست جمعی از بدعتگذاران در میالن به قتل رسید

این عمل در جلوگیري از بدعت مردم ایتالیاي شمالی به مراتب موثرتر بود تا شور  ;کردو عنوان پیرو شهید بدو اعطا 

حکومت پاپی به تدارك جهادهایی علیه . و جوش جمیع بازپرسانی که به تفتیش افکار در آن صفحات میپرداختند

ظاهرا پیروزي کلیسا در . مغلوب شد 1268مضمحل، و دومی در  1259اتسلینو و پاالویچینو اقدام کرد، که اولی در 

هنري دوم در گرماگرم اختالف خویش با تامس ا . در انگلستان تفتیش افکار هیچ گاه استیال نیافت. ایتالیا کامل بود

بکت، براي آنکه اصیل آیینی خود را ثابت کرده باشد، فرمان داد تا بیست و نه تن از بدعتگذاران را در آکسفرد تازیانه 

در آلمان . از این گذشته، قبل از ویکلیف، در انگلستان چندان اثري از بدعت مشهود نبود). 1166(بزنند و داغ کنند

، هانري، 1212در . بازار تفتیش افکار با پیدایش دوران کوتاهی از خشونت دیوانهوار رونق گرفت، و سپس آرام شد

اکثر این افراد پیروان فرقه . نیداسقف ستراسبورگ، در عرض یک روز، هشتاد تن از بدعتگذاران را به قتل رسا
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رهبر آنها، جان کشیش، عدم اعتقاد پیروان خویش را به خرید و فروش آمرزش گناهان، برزخ، و  ;والدوسیان بودند

، 1227در . مجرد ماندن روحانیان اعالم میداشت و معتقد بود که کشیشان نباید صاحب هیچ گونه مالی باشند

یکی از کشیشان ماربورگ بود، رئیس دستگاه تفتیش افکار آلمان کرد، و به وي گرگوریوس نهم کونراد را، که 

ماموریت داد که نه فقط ریشه بدعت را برکند، بلکه به اصالح روحانیان، که به عقیده پاپ علت اصلی زوال دین 

ذاران پیشنهاد کرد که وي به تمامی بدعتگ. کونراد با نهایت بی رحمی به انجام هر دو مهم کمر بست. بودند، قیام کند

هنگامی . یا اعتراف کنند و تن به مجازات در دهند، یا انکار کنند و در آتش بسوزند: باید از دو شق یکی را برگزینند

که وي با نیرویی همانند در صدد اصالح کشیشان برآمد، مردمان اصیل آیین به مخالفت با وي دست اتحاد به 

، و اسقفان )1233(دوستان اشخاصی که وي به کشتن داده بود به قتل رسید  کونراد به دست. بدعتگذاران دادند

ها، که  بسیاري از فرقه. آلمانی خود تصدي تفتیش افکار را بر عهده گرفتند و آن را با روش عادالنهتري قرین ساختند

را براي ظهور هوس و لوتر برخی از بدعتگذاران و بعضی از رازوران بودند، در آلمان و بوهم پایدار ماندند و زمینه 

. فراهم کردند

شاید . براي قضاوت درباره تفتیش افکار باید خصوصیات عهدي را در مد نظر آورد که مردم به وحشیگري معتاد بودند

که در جنگ، و بدون هیچ گونه رعایت مقررات حقوقی، عده مردمانی که به قتل  - فهم این پدیده در عهد خود ما 

انی که به خاك افتادند به مراتب بیشتر از تمام جنگها و تعقیب و آزارهایی بود که از زمان قیصر تا رسیدند و بی گناه

تساهل فقط هنگامی . عدم تساهل طبیعتا الزمه ایمان محکم است. بهتر قابل درك باشد -عهد ناپلئون اتفاق افتاد 

  . آدمکش است اطمینان و ایقان. افزایش مییابد که ایمان اطمینان را از کف بدهد

در قرن شانزدهم مصلحان بزرگ اروپا آن را تجویز . افالطون در کتاب نوامیس خویش عدم تساهل را جایز شمرد

کردند، و برخی از منقدان تفتیش افکار در عهد ما از همان روشهاي تفتیش افکار قرون وسطایی که مورد استفاده 

اي بازپرسان تفتیش افکار، از جمله شکنجه را بسیاري از دول روشه. حکومتهاي جدید قرار گرفتهاست دفاع میکنند

ضمیمه آیین دادرسی خود کردهاند، و احتماال شکنجه دادن مخفیانه مظنونین در عصر خود ما بیشتر تقلید از روش 

تعقیب و آزار مسیحیان در امپراطوري روم طی سه قرن اولیه رواج . تفتیش افکار است تا اقتباس از حقوق رومی

با . چشیدند، اقدامی بود معتدل و مشفقانه 1492تا  1227مسیحیت، در مقام قیاس با زجري که بدعتگذاران اروپا از 

تمام مالحظاتی که از یک تاریخنویس باید انتظار داشت، و تا آنجا که یک مسیحی بتواند مراعات احوال دیگران را 

ها و آزار صاحبان آراي مختلف عهد خود ما را باید از بکند، نظر مولف آن است که تفتیش افکار به اضافه جنگ

هاي ننگ بر صحایف تاریخ بشري دانست، زیرا این همه معرف یک نوع درندهخویی است که نظیرش  سیاهترین لکه

   . هرگز از هیچ حیوان درندهاي دیده نشده است
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فصل بیست و نهم

  رهبانان و فرایارها

1095 -1300  

  

I -  زندگی رهبانی  

هاي جدیدي از راهبان از  هاي دستگاه تفتیش افکار، بلکه به واسطه پیدایش فرقه کلیسا نه به علت شکنجه شاید

هایی که فورا اقوال بدعتگذاران را درباره فقر حواریون اقتباس کردند و مدت یک قرن  فرقه- ورطه فنا رهایی یافت 

  . دند سرمشق بارزي از خلوص نیت شدندهاي رهبانان قدیمی و کشیشانی که خادم حکومتها بو براي فرقه

دیرها در طی قرون تیرگی رو به فزونی نهاد و در قرن پرآشوب دهم، که اروپا به منتهاي ذلت رسیده بود، به اوج 

اعالي ترقی خود رسید، و از آن پس هر قدر حکومتها در اعاده نظم و استقرار رفاه موفقتر شدند، به همان نسبت از 

میرسید، و حال آنکه این رقم در  543، تعداد دیرها به 1100در فرانسه، حدود سال . کاسته شدها  تعداد صومعه

ها را  شاید عاملی که جبران این کاهش تعداد صومعه. تنها به دویست و هشتاد و هفت بالغ میشد 1250حدود سال 

ه، دیرهایی که عده رهبانانشان به با اینهم ;میکرد افزایش عدهاي بود که به طور متوسط در هر دیري مقام داشتند

هایی که عیال  در قرن سیزدهم هنوز بین پدران و مادران پرهیزکار یا خانواده. یکصد نفر میرسید انگشت شمار بودند

درگاه خداوند به دیرها )) پیشکش((بسیار و کفاف اندك داشتند رسم بود که کودکان هفتساله یا بیشتر را به عنوان 

بندیکتیان را . وماس آکویناس از جمله افرادي بود که زندگی رهبانی خود را این سان آغاز کردقدیس ت. بسپارند

اعتقاد بر این بود که اگر کودکی را پدر و مادرش در راه خدا وقف صومعه کرده باشند، چون به سن رشد برسد، دیگر 

هاي جدید معتقد بودند که چنین  قهلکن قدیس برنار و فر ;نمیتواند به هیچ وجه دست از زندگی رهبانی بشوید

. کودکی چون به سن بلوغ برسد، میتواند به راه و رسم زندگی عادي بازگردد، بی آنکه مورد شماتت کسی قرار گیرد

به طور کلی، یک رهبان بالغ، در صورتی که میل به ترك حلقه رهبانان میکرد و میخواست که با نقض عهد خویش 

. اجازه از طرف پاپ بودبه تحصیل  مرتکب گناهی نشود، ناگزیر

اغلب دیرهاي اروپاي باختري هر کدام به تفاوت با صداقت تمام از یک نوع نظامات بندیکتیان پیروي  1098قبل از 

در عرض این مدت داوطلب میتوانست  ;براي هر نوچهاي یک سال به عنوان آزمایش فرصت قایل بودند. میکردند

کایساریوس، رهبانی اهل هایستر باخ، مینگارد که شهسواري از زندگی رهبانی . ون رودبدون هیچ اشکالی از دیر بیر

هاي پشمین ما پناهگاه شپشهاي  میترسد، زیرا جامه) رهبانی(بزدالنه به این عذر دست کشید که از شپش جامه ((

ك معموال نباتی و مختصر خورا ;در حدود چهار ساعت از اوقات روزانه رهبان صرف دعا خواندن میشد.)) فراوان است

کایساریوس . مابقی روز به کار، قرائت، تعلیم، مراقبت از بیماران، امور خیر، و استراحت تخصیص داده میشد ;بود

خوراك به )) سهم سرانه(( 1500، در عرض روز 1197توصیف میکند که چگونه دیر وي، به وقت خشکسالی 

من، همه مردمان فقیري را که به طلب نان به سراغ ما میآمدند زنده تا هنگام برچیدن خر((مستمندان بذل میکرد و 
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در همین قحطی بزرگ، دیري متعلق به رهبانان فرقه سیسترسیان در وستفالی تمام گله و رمه خود را .)) نگاه داشت

زحمات سرفهاي  رهبانان بر اثر عرق جبین و. ذبح کرد، و کتابها و ظروف متبرکه خود را فروخت تا فقرا را اطعام کند

خویش به ساختن دیرها و کلیساي کوچک و بزرگ پرداختند، آبادیهاي بزرگی را حاصلخیز کردند، مردابها و جنگلها 

را مبدل به اراضی کشاورزي ساختند، صنایع دستی بی شماري را رواج دادند، و به تهیه آبجوها و شرابهاي بسیار 

عده زیادي از افراد نیکو سیرت و کاردان را از جهان میگرفت و آنها را در هر چند که به ظاهر صومعه . گوارا پرداختند

آموخت و سپس آنها را  یک نوع تقدس خودپرستانهاي غرقه میساخت، به هزاران نفرشان انضباط فکري و اخالقی می

   .کنندمت به دنیا باز میگردانید تا در خدمت اسقفان و پاپها و پادشاهان به عنوان مشتی مشاور و وزیر خد

ها، دیرها را در بر گرفت، و فتوت مردم سبب شد که گهگاهی رهبانان نیز از  با گذشت زمان، ثروت روزافزون جامعه

با اینهمه صد دیر سن ریکیه در شمار ثروتمندترین دیرهاي اروپا محسوب نمیشد، . تجمالت زندگانی برخوردار شوند

ها همه ساله ده هزار جوجه، ده هزار  باب خانه مسکونی، که از مستاجران این خانه 2500و هفده واسال داشت و 

خروس اخته، و هفتاد و پنج هزار عدد تخم مرغ دریافت میداشت، و ماالالجاره، که براي هر خانه مبلغ عادالنهاي بود، 

دنی فوقالعاده ثروتمندتر  -ثل مونته کاسینو، کلونی، فولدا، سن گال، و سندیرهایی م. رویهمرفته مبلغ گزافی میشد

صدر دیر  -صدر دیر کلونی، یا حتی سامسن  - دنی، و پیر لوونرابل -صدر دیر سن -بودند، و پیر دیرهایی مثل سوژه 

ار سیاسی و اجتماعی بري سنت ادمند، واقع در انگلستان، در حکم خاوندهایی بودند صاحب ثروت مادي فراوان و اقتد

سوژه پس از اطعام رهبانان خویش و ساختن یک کلیساي جامع بسیار مجلل، هنوز آن قدر مال داشت که . بسیار زیاد

اگر : ((شاید درباره همین سوژه بود که قدیس برنار چنین نوشت. بتواند نیمی از هزینه جنگهاي صلیبی را بپردازد

ام که با کوکبهاي مرکب از شصت سر اسب، بلکه بیشتر، در حرکت باشد، بگویم که صدر دیري را به چشم ندیده

در  ;لکن سوژه صدر اعظم بود و براي مرعوب ساختن مردم این سان در انظار عمومی ظاهر میشد.)) دروغ گفتهام

کلیه  حالی که در خلوت با سادگی تمام در حجرهاي زندگی میکرد و، تا آنجا که وظایف دیوانیش اجازه میداد، از

وي، با وجود اقدامات پی در پی، قادر نشد  ;پطرس یا پیرلوونرابل آدم نازنینی بود. نظامات فرقه خویش پیروي میکرد

از گرایش به سوي جیفه دنیوي باز دارد، و به اتکاي ) که روزي پیشاهنگ اصالحات بودند(که دیرهاي تابع کلونی را 

ه مالک چیزي نبودند، به دام تن پروري در میافتادند و به تدریج فاسد این تمایالت بود که رهبانان، در عین حال ک

در . هر قدر مکنت رو به فزونی نهد، اخالقیات تنزل میکند، و طبیعت بر وفق استطاعت افراد آشکار میشود. میشدند

در . و پیمانهایشان باشدهر اجتماع بزرگی پارهاي از افراد را میتوان سراغ گرفت که غرایز آنها به مراتب قویتر از عهد 

هاي مربوطه بودند، اقلیتی نیز بود که تمایل به دنیا و تن  حالی که اکثر رهبانان تا حدود زیادي پیرو نظامات فرقه

در بسیاري از موارد، خاوند یا پادشاه صدر دیر را معموال از میان افراد طبقهاي برمیگزیدند که به تن . پروري داشت

از شکار، قوش بازي، شرکت در جشنهاي  ;این قبیل پیران دیر فوق نظامات رهبانی قرار داشتند. آسایی معتاد بودند

از آنچه جیرالدوس کمبرنسیس . بسیاري از رهبانان به تقلید از آنها فاسد شدند ;نظامی، و سیاست لذت میبردند

هیچ کس از ((حالی بود، زیرا درباره صدر دیر ایوشم نگاشته است پیداست که این فرد بخصوص آدم سرخوش و اهل 

. مردم آن حول و حوش تصور میکردند که عده کودکان وي بالغ بر هجدهاست)). چنگ عفریت شهوتش مصون نبود

این گونه پیران دنیا دار، یعنی افرادي چاق و چله، و متمکن و . سرانجام مجبور شدند او را از مقامش عزل کنند

عجیبترین و بیرحمانهترین مطایبه در ادبیات قرون . ات ادبی قرار میگرفتندنیرومند آماج شوخطبعی عامه و مطایب

ها به داشتن  برخی از صومعه. وسطی توصیفی است درباره یک صدر دیر که از قلم والترمپ تراوش کرده است

رفتند، نباید اگر رهبانان گهگاهی از نعمات زندگی اندك بهرهاي بر میگ. شرابهاي ناب و خوراکهاي اعال مشهور بودند
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آنها را مورد شماتت قرار دهیم، زیرا میتوان بخوبی درك کرد که تا چه حد از خوردن سبزیجات یکنواخت کسل 

و اگر گهگاهی وقت خود را به وراجی یا جر و بحث میگذراندند، و یا حین  ;بودند و آرزوي خوردن گوشت را داشتند

  . ده بگیریممراسم قداس به خواب میرفتند، نباید بر آنها خر

رهبانان، که هنگام ورود به حلقه دیر نشینان متعهد میشدند مجرد بمانند، قدرت غریزه جنسی را، که بر اثر دیدن 

کایساریوس، اهل هایسترباخ، به . زنان و مردان متاهل غیر روحانی بارها به جنبش در میآمد، دست کم گرفته بودند

میگوید که صدر دیري به اتفاق رهبان . اقعات قرون وسطی از آن یاد میکنندنقل حکایتی میپردازد که بارها در مورد و

اینها : ((جوان، که براي نخستین بار زنها را به چشم میدید، پرسید. جوانی سوار بر مرکب شدند و از دیر بیرون رفتند

ترین موجوداتی آمدند که تا به به نظرم اینها زیبا: ((رهبان گفت.)) اینها شیاطینند: ((صدر دیر جواب داد)) چه چیزند

نشین معروف است، در پایان عمري که مثل یک تن از  پیترو دامیانی، که از زاهدان گوشه.)) حال به چشم دیدهام

:قدیسان لکن توام با تلخی گذرانیده بود، میگفت

تارچشم نظر من که اکنون پیر مردي شدهام، میتوانم بی هیچ گزندي به صورت چروکیده و خشکیده عجوزهاي 

. هاي خوشایند و آراسته اجتناب میورزم، آنسان که کودکان از آتش احتراز میجویند با اینهمه از دیدن چهره. افکنم

را با صد بار خواندن محفوظ دارد، و حال آنکه )) کتاب مقدس((تفو بر این دل هرزهگرد من که قادر نیست اسرار 

  . خود نمیزدایدپیکري را که فقط یک بار دیده است از لوح 

ترك عالقه از جنس . در نظر برخی از رهبانان، فضیلت عبارت بود از مبارزهاي با نفس در گزینش میان زن و عیسی

هاي تمنا سبکبار  احکام پاك آنها گاهی به ژاله. زن تالشی بود تا خود را در برابر افسونگریهاي زنان بکلی مصون سازند

در . م میدیدند توام با تعابیري بود که از عشق بشري به عاریت گرفته بودندمیشد، و آنچه با چشم بصیرت معصو

بعضی از دیرها آثار اووید طالبان فراوان داشت، و دستاویزهاي عشق ورزي او از جمله مطالبی نبود که رهبانان با بی 

حتی تصاویري که در پارهاي  تندیسهاي برخی از کلیساهاي جامع، کندهکاریهاي اثاثه آنها،. اعتنایی از آن در گذرند

خوکها را در لباس رهبانی مجسم : ها را به صور مختلف نشان میدادند از کتاب دعاها کشیده شده بود، رهبانان و راهبه

ها را گرم معاشقه با شیاطین نشان  هاي رهبانی، قضیبها را در حال نعوذ کشیده بودند، و راهبه میکردند، زیر جبه

در رنس، شیطانی را مجسم ساخته است که )) واپسین داوري((اي بر سر دروازه معروف به نقش برجسته. میدادند

در میان این جمعیت اسقفی را با کاله درازش میتوان به عیان  ;مشغول کشانیدن مردان محکوم به سوي دوزخ است 

نسبه به این قبیل  - ردندشاید کشیشان دنیوي که بر روحانیان تارك دنیا غبطه میخو -روحانیان قرون وسطی . دید

. کاریکاتورها ایرادي نداشتند، و حال آنکه به نظر روحانیان عهد جدید، محو اکثر این نقوش عملی پسندیده بودهاست

جمعی از مصلحان عالی قدر کلیسا،  ;نکته مهم آن است که کلیسا خود شدیدترین منقد اعضاي گناهکار خویش بود

  . رهبانان و صدر دیرها را بار دیگر به پیروي از آرمانهاي عیسی وادار سازند یکی پس از دیگري، تالش کردند تا

II -  قدیس برنار

در پایان قرن یازدهم، همزمان با تصفیه دستگاه پاپی و باال گرفتن شور در اولین جنگ صلیبی، نهضتی خود اصالحی 

را که بکلی از دنیا قطع عالقه نکرده بودند  تمامی عالم مسیحی را در نوردید، پایه اخالق کشیشان دنیوي یا افرادي

هاي جدیدي از رهبانیت دست زد که تمام شور و حمیت خویش را موقوف به اجراي  بغایت ترقی داد، و به ایجاد فرقه
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میالدي، در تاریخی که دقیقا بر ما  1039قبل ازسال . نظامات قدیس آوگوستینوس یا قدیس بندیکتوس میکردند

س جان گوالبرتوس فرقهاي را در دره مشجر والومبروزا واقع در ایتالیا، به همین نام، تاسیس کرد مکشوف نیست، قدی

و مقرر داشت که افراد عادي بتوانند، در عین اشتغال به کارهاي دستی، به حلقه رهبانان در آیند، و همین امر بود که 

، کشیشانی را که در انجام امور و عواید 1059سینود رم، به تاریخ . بعدا به دست فقراي مسیحی راه تکامل سپرد

حاصله از یک کلیساي جامع شریک بودند ترغیب کرد تا به طور دسته جمعی زندگی کنند و مثل حواریون عیسی 

لکن بسیاري این  ;برخی از این کار اکراه داشتند و کماکان پابند متعلقات دنیوي ماندند. اموالشان اشتراکی باشد

تند و یک رشته نظامات و دستورات رهبانی را، که به قدیس آوگوستینوس نسبت میدادند، براي دعوت را لبیک گف

خود اقتباس کردند و به تشکیل اجتماعاتی شبیه دیرها مبادرت ورزیدند که مجموع آنها را کشیشان آستن یا 

، قدیس برونو، اهل کولونی، پس از آنکه از قبول مقام اسقفی اعظم رنس سر باز 1084در  .نهادهاندآوگوستینوسی نام 

هاي آلپ، دیري را بنیاد نهاد و فرقه  زد، در نقطهاي بکلی متروك موسوم به شارتروز، واقع در جوار گرنوبل، در کوه

تن پروري روحانیان خسته شده بودند، سایر مردان پرهیزکاري که از کشمکشهاي دنیوي و . کارتوزیان را تاسیس کرد

هر رهبانی در حجره جداگانه خویش . هایی براي کارتوزیان اقدام کردند در اماکنی دور افتاده و خلوت، به ایجاد خانقاه

هایی میپوشید از موي اسب، و  با نان و شیر تغذیه میکرد، جامه ;کار میکرد، خوراك میخورد، و همانجا میخوابید

این گونه رهبانان هفتهاي سه بار براي مراسم قداس، نماز مغرب، و دعاهاي .دایم از تکلم لب فرو میبست تقریبا بطور

نیمشب دور هم جمع میشدند و روزهاي یکشنبه و ایام عید نیز خود را از قید گوشه نشینی و سکوت میرهاندند و به 

ي رهبانان مسیحی، این یکی از همه ها در بین تمام فرقه. گفتگو و صرف خوراك دسته جمعی میپرداختند

ات اولیه جمعیت عدول نکرده ریاضتکشتر بود، و در خالل هشت قرن، با صداقت و امانت تمام، هنوز ذرهاي از نظام

، روبر، اهل مولم، که ریاست چندین صومعه متعلق به بندیکتیان را بر عهده داشت و از اصالح این 1098در . است

 ;خودش دیر جدیدي را در صحرایی خالی از سکنه به نام سیتو، در نزدیکی دیژون، بنیاد نهاددیرها فرسوده شده بود، 

یا (همچنانکه رهبانان فرقه کارتوزیان نام خود را از محل شارتروز اقتباس کرده بودند، پیروان روبر نیز خود را سیتو 

ایالت دورستشر موسوم به ستیون  سومین صدر دیر سیتو، یک انگلیسی اهل. نامیدند) به عبارتی سیسترسیان

هاردینگ، صومعه مزبور را توسعه بخشید و از نو سازمان داد و شعبی براي آن افتتاح کرد و به تدوین آیین نامهاي 

پرداخت موسوم به منشور محبت که در واقع تشریک مساعی و تعاون صلحجویانهاي را میان دیرهاي سیسترسیان و 

ر میان پیروان این جمعیت جدید، نظامات بندیکتیان با همان شدت و قوتی که در د. صومعه سیتو تضمین میکرد

آغاز داشت از نو رواج گرفت، به این معنی که فقر محض ضروري بود، از خوردن هر نوع گوشتی میبایستی دوري 

اي مذهبی مجلل، میشد، فرا گرفتن علم تشویق نمیشد، سرودن شعر ممنوع بود، و پیروان فرقه مکلف بودند از لباسه

هر راهب تندرستی موظف بود که با دیگران در کارهاي . ظروف اعال، یا حضور در اماکن لوکس خودداري ورزند

دستی و باغبانی شریک شود تا حاصل کار آنها دیر را از دنیاي خارج بی نیاز سازد، و چیزي نماند که رهبان به بهانه 

. طلب آن از دیر خارج شود

ها، اعم از صومعه نشین یا کشیشان اهل دنیا، را  از لحاظ نیرو و کاردانی در کشاورزي، کلیه فرقه رهبانان سیتو،

اراضی  ;افراد این جمعیت در نواحی غیر مسکون مراکز جدیدي براي فرقه خویش بنیاد نهادند. تحتالشعاع قرار دادند

ر تبدیل نواحی شرق آلمان به کوچنشین، و و د ;ها را براي کشت و زرع آماده ساختند باتالقی و جنگلی و بیشه

سعی جمیل رهبانان . همچنین ترمیم خرابیهاي ویلیام فاتح در صفحات شمالی انگلستان، سهم مهمی ایفا کردند

سیتو براي بسط تمدن به کمک دستهاي از برادران عوام یا کانورسی مبذول میشد که متعهد میشدند مجرد بمانند، 
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در طلب علم قدمی برندارند، و براي مسکن، پوشاك، و خوراك خود به عنوان کشاورز یا  خاموشی اختیار کنند، و

  . خدمتکار کار کنند

از این رو جمع قلیل رهبانان سیتو خیلی بکندي رو به توسعه . هاي بالقوه را مرعوب میکرد این قبیل ریاضتها نوچه

برنار نبود، امکان داشت که فرقه جدید، در  گذاشت، و شاید هم اگر به برکت ظهور آدم با حمیتی چون قدیس

، در نزدیکی دیژون، در دامان خانواده شهسواري قدم به عرصه 1091برنار به سال . عنفوان جوانی راه زوال سپرد

وجود نهاد، و چون پا به رشد گذاشت، جوان محجوب پارسایی شد که از خلوت گزیدن حظ وافر میبرد، از آنجا که 

لکن قبل از انجام این تصمیم، در . روحانی را جاي ناراحتی دید، مصمم شد به صومعهاي پناه برد برنار دنیاي غیر

میان بستگان و دوستان خویش شروع به تبلیغ کرد تا با وي به فرقه سیتو بپیوندند، چنانکه گویی میخواست در عین 

دم بخت همین که او را از نزدیک مشهور است که مادران و دختران . سکوت، از مصاحبت یاران بیبهره نماند

با . میدیدند، بر خویشتن میلرزیدند، زیرا میترسیدند که مبادا شوهران یا معشوقگان آنها را از لذایذ دنیوي محروم کند

وجود سرشکها و افسونگریهاي آنها، برنار در کار خود موفق شد، و هنگامی که وي را به جرگه اخوان سیتو راه دادند 

بعدا وي . ت و نه تن داوطلب از جمله برادران، یک عم، و جمعی از دوستان را با خود همراه آورده بود، بیس)1113(

اگر کفاره گناهانت را ((ها بپیوندند، و پدرش را با تهدید به اینکه  مادر و خواهر خویش را ترغیب کرد تا به دیر راهبه

ستیون . روانه دیر کرد)) عفونت پراکنده خواهد شد و از الشه تو دود و... ندهی، تا ابد در آتش خواهی سوخت

هاردینگ به مجرد دیدن برنار، از پاکدامنی و نیروي وي چنان غرق تحسین شد که او را بی درنگ به اتفاق دوازده 

برنار بیشه انبوهی را واقع ). 1115.(تن رهبانان براي ساختن دیر دیگري گسیل داشت، و به مقام صدر دیر ارتقا داد

)) دره روشن((محلی که به کالرا والیس یا  - . صد و چهل و پنج کیلومتري سیتو براي دیر جدید انتخاب کرد در

. در این محل نه جاي سکونتی وجود داشت و نه سکنهاي. و از آن پس به برناردو کلروو معروف شد - اشتهار داشت 

و آن بنایی بود . را احداث کنند)) صومعه((ین نخستین تکلیف این برادران گوشه نشین آن بود که به دست خود اول

چوبی با یک نمازخانه و یک سفرهخانه که زیر سقف واحدي قرار داشتند، و قسمت باالي آن خوابگاه بود، که به 

جاي خواب هر فرد عبارت بود از جعبهاي چوبی که کف آن را با برگ درختان . وسیله نردبانی به پایین متصل میشد

خوراك رهبانان نباتی بود، جز . هاي این دیر از سر انسان بزرگتر نبود، و کف آن خاکی بود پنجره. دندمفروش کرده بو

شراب اندك بود، و . در بساط آنها اثري از نان گندم و ادویه دیده نمیشد. بعضی مواقع که ماهی به دست میآوردند

یلسوفانی تغذیه میکردند که طالب عمري درازند، این رهبانان، که عاشق بیقرار رستگاري اخروي بودند، درست مثل ف

به حکم نظاماتی . رهبانان خود مسئول تهیه غذاي خویش بودند، و هر بار یکی از آنها به عنوان آشپز آستین باال میزد

. که برنار وضع کرد، صومعه مجاز به خرید ملک نبود، فقط میتوانست صاحب چیزي باشد که کسی به دیر میبخشید

رزومند بود که دیر وي فقط آن قدر زمین داشته باشد که رهبانانش بتوانند با دست خویش و به کمکافزار برنار آ

در آن دره ساکت، برنار و یاران روزافزون وي، در عین خموشی و رضایت، فارغ از . سادهاي در آن کشاورزي کنند

حصول میکاشتند و برمی چیدند، به ساختن اثاثه ها را صاف میکردند، م به کار اشتغال داشتند، بیشه)) طوفان جهان((

و )) مزامیر((مورد نیاز میپرداختند، و هنگام اداي فرایض شرعی به دور هم گرد میآمدند تا بدون ارگ به خواندن 

هر قدر با دقت بیشتري آنها را : ((ویلیام آوسن تیري درباره پیروان برنار گفت. سرودهاي روحانی روز مشغول شوند

اندکی کمتر از فرشتگان، لکن به مراتب باالتر از .... ، بیشتر باورم میشود که اینها پیروان واقعی مسیحندمینگرم

آوازه شهرت این دیر مسیحی، که قرین صلح و استغنا بود، در اطراف پیچید، به طوري که دیر کلروو .)) مردمان عادي

نین محیطی احساس خوشبختی میکردند، زیرا تقریبا قطعا افراد در چ. قبل از مرگ برنار هفتصد تن رهبان داشت
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جمیع کسانی که از این واحه اشتراکی به سمت صدر دیر، اسقف، و دستیار به سایر نقاط جهان مسیحی روانه 

خود برنار، که باالترین مقامات کلیسا به وي تفویض شد و . میشدند، به امید بازگشت به کلروو روز شماري میکردند

ها به سرزمینهاي فراوانی سفر کرد، همواره در اشتیاق آن بود که به حجره خویش در کلروو باز گردد تا به اشاره پاپ

دستهاي کودکانم چشمان مرا بر هم گذارند، و جسدم را در کلروو، پهلو به پهلوي اجساد ((آنکه، به گفته خودش، 

اعتقادي راسخ، و شخصیتی بسیار بارز وبدون  برنار آدمی بود کمابیش با فراست، صاحب.)) مسکینان، به خاك سپرند

در نظر او ذهن بشر ذرهاي آن قدر کوچک و ناچیز از عالم خلقت . وي ابدا اعتنایی به علوم یا فلسفه نداشت. تزلزل

وي از تفاخر ابلهانه . بود که امکان نداشت بتواند درباره آفرینش قضاوت کند، یا مدعی شناخت چنین پدیدهاي شود

از پیشنهاد آبالر که  ;که درباره طبیعت، منشا، و سرنوشت عالم وجود وراجی میکردند در شگفت بود فیلسوفان

و جدا با آراي مربوط به مکتب خرد گرایی مبارزه میکرد،  ;میگفت زمام ایمان را باید به کف عقل نهاد متوحش بود

به جاي آنکه در صدد شناختن عالم . دانستزیرا این قبیل عقاید را جسارت و اهانتی به آفریننده کون و مکان می

برنار کتاب . هستی برآید، ترجیح میداد که زبان درکشد و، مرهون الطاف االهی، در پرتو معجزه مکاشفه گام بردارد

مقدس را به عنوان کالم خداوندي قبول داشت، زیرا در غیر این صورت، به نظر وي، زندگی عبارت میشد از بیابان 

هر قدر بیشتر به تبلیغ آن ایمان کودکانه میپرداخت، بیشتر اطمینان حاصل میکرد که این . سرگردانیتاریکی پر از 

هنگامی که یکی از رهبانانش با وحشت تمام اذعان کرد که واقعا نمیتواند . باید راه رسیدن به سر منزل حقیقت باشد

و شراب را به خون عیسی مبدل سازد، برنار  باور کند که کشیش بتواند حین مراسم قربانی مقدس نان را به جسم،

.)) برو و به کمک ایمان من در مراسم شرکت کن((وي را شماتت نکرد، بلکه به وي دستور داد که، با وجود این، 

وقایعنگاران ما را مطمئن میسازند که ایمان برنار به قدري سرشار بود که در روح آن راهب شکاك نفوذ کرد و نجات 

تنفر وي از بدعتگذارانی نظیر آبالر یا آرنالدو دا برشا به قدري بود، و به حدي در . ي وي مسلم ساختاخروي را برا

حق این قبیل افراد آزار روا میداشت، که مرگ آنها باري بر خاطرش نمینشست، زیرا این بدعتگذاران موجبات 

ه داشت، در نظر وي وسیله ابالغ منویات و کلیسا، با تمام معایب و نواقصی ک - تضعیف کلیسا را فراهم میآوردند 

از طرف دیگر، وي میتوانست تقریبا با همان لطافتی که خاص مریم باکره بود، و او را با شور تمام پرستش . عیسی بود

براي رهایی وي دست  ;منقول است که دید دزدي را میبردند تا بر سر دارش کشند. میکرد، اشخاص را دوست بدارد

امپانی زد و به وي وعده داد که آن مرد را به اداي کفارهاي وادارد به مراتب شدیدتر از مرگی که به دامان کنت ش

. یک لحظه به طول میانجامد

برنار در محضر پادشاهان و پاپها به موعظه میپرداخت، لکن از داللت روستاییان و شبانان دره خویش خشنودي 

قبیل مردمان ساده و سهلگیر بود، روش خود را براي آنها سرمشق وي در برابر لغزشهاي این . بیشتري کسب میکرد

برنار . میساخت، و در مقابل ایمان و عشقی که به آنها میداد، محبت توام با خاموشی این جماعت را جلب کرد

ر دینداري خود را به عالیترین مراحل ریاضت میرسانید، چنانکه آن قدر روزه میگرفت که پیر ارشدش در سیتو مجبو

وي مدت سی و هشت سال تمام در حجره کوچک و تنگی در کلروو . بود به وي امر کند که روزه خود را بشکند

تمامی آسایش و . زندگی کرد که داراي بستري از کاه بود و، جز حفرهاي در دیوار، هیچ جایی براي نشیمن نداشت

وي در همین باب به تصنیف چند سرود روحانی . مال و منال دنیوي در قیاس با خیال و نوید مسیح هیچ و پوچ بود

عیسایی که یاد شیرین تو : از آن جمله است این ابیات. مبادرت ورزید که حاکی از کمال سادگی و لطافتی دلنشینند

. دل را شادمانی واقعی میبخشد، اي که حضور تو شیرینتر از عسل و تمام شیرینیهاست
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عیسی، اي امید انسان . تر، هیچ خیالی شیرینتر از عیسی فرزند خدا نیستهیچ نغمهاي دلکشتر ، هیچ آوایی دلنشین

چقدر نسبت به آنها که ترا میجویند احسان میکنی پس نسبت به آنها ! توبه کار ، چقدر نسبت به البهگران مهربانی 

زیبایی و ظرافتی که ترا مییابند چه باید باشی با وجود قوه تمیزي که برنار در صنایع لفظی داشت، به هیچ نوع 

دستها را بر روي چشمان مینهاد تا مبادا دیدگانش از دیدن . اهمیت نمیداد، مگر آنکه جنبه معنوي داشته باشد

صومعه وي از هرگونه تزیینی جز شکل مسیح . هاي سویس بیش از اندازه به درك لذت نفسانی نایل آیند دریاچه

  . مصلوب عاري بود

غ عظیمی که در راه معماري و تزیین کلیساهاي جامع خود صرف کرده بود، شماتت وي دیر کلونی را، براي مبال

سنگهاي خود . کلیسا دیوارهاي خود را با شکوه ساخته، و از مسکینان خود بکلی غافل ماندهاست: ((میگفت. میکرد

وي شاکی .)) سحور میسازدبا سیم تیرهبختان دیدگان اغنیا را م. را به طال میآراید، و کودکان خود را برهنه میگذارد

دنی، به عوض آنکه جایگاه مومنان بیریا باشد، پایگاه خیل بزرگی از شهسواران مسلح و - بود از اینکه دیر عظیم سین

سوژه، . میخواند)) پادگان، مدرسه شیطان، و النه مشتی از دزدان((مغرور شدهاست، و به همین سبب دیر مزبور را 

فروتنی از این انتقادها متاثر شده بود، به اصالح قوانین کلیسا و رهبانان خویش دنی، که در عین -صدر دیر سن

  . پرداخت و هنوز در قید حیات بود که مورد ستایش برنار قرار گرفت

هاي رهبانی که از کلروو سرچشمه گرفت، و بهبود سلسله مراتب روحانیت که بر اثر گماردن  اصالح دیرها و جامعه

هاي اسقفی و اسقفی اعظم میسر شد، فقط جزئی از نفوذ این مرد عجیب بود که توقع هیچ  ر حوزهرهبانان برنار بر س

چیز مگر قرص نانی نداشت، و آن نفوذ در عرض نیم قرن حیات وي در تمام شئون دستگاه روحانی ریشه دوانید و، 

برنار مدتی با  ;رانسه، به دیدن وي رفتهانري، برادر پادشاه ف. در جمیع درجات، افراد را به انجام وظایف خود واداشت

وي به کمک . همان روز هانري به حلقه رهبانان پیوست و در کلروو به ظرفشویی مشغول شد ;وي گفتگو کرد

به وسیله  ;موعظاتی چنان فصیح و آبدار که گویی تقریبا شعر بودند، قلوب کلیه شنوندگان خود را تسخیر میکرد

یی از دادخواستهایی آتشین بودند، شوراها، اسقفان، پاپها، و پادشاهان را تحت نفوذ هاي خویش، که شاهکارها نامه

هاي خصوصی، خط مشیهاي کلیسا و حکومت را به طرز مطلوب معین میکرد، برنار  و از طریق مراوده ;قرار میداد

مقام پاپی  هیچ گاه حاضر نشد که متصدي مقامی جز صدر صومعه باشد، لکن وي کسی بود که اشخاص را به

سخن وي را با چنان عزت و احترامی میشنیدند که در مورد هیچ پاپی سابقه . میرساند، یا از آن مقام عزل میکرد

هر بار وجودش براي انجام یک  ;دوازده بار، به دعوت کلیسا، از گوشه عزلت کلروو بیرون آمد- وي ده. نداشت

لف در آن واحد آناکلتوس دوم و اینوکنتیوس دوم را به رقابت هنگامی که دو گروه مخا. دیپلوماسی خطیر ضروري بود

موقعی که آناکلتوس رم را تصرف کرد، . ، برنار از اینوکنتیوس حمایت کرد)1130(با یکدیگر به مقام پاپی برداشتند

تیوس به برنار وارد ایتالیا شد و، صرفا با نیروي کالم و شخصیت خویش، شهرهاي لومبارد را به طرفداري از اینوکن

هاي وي را ریش  مردم که از بالغت و پاکدامنی وي سرمست شده بودند، بر پایش بوسه زدند و جامه. قیام واداشت

سیل بیماران به سوي . ریش کردند تا هر تکهاي را به عنوان یادگاري از آن معصوم براي اخالف خود محفوظ دارند

الیان به دیگر بیماریها اعالم داشتند که همه به برکت لمس وي متوجه میالن شد، و مومنان مصروع و مفلوج و مبت

هر بار که برنار از این قبیل سفرهاي پیروزمندانه دیپلوماتیک خود به کلروو باز میگشت، برزگران از . وي شفا یافتهاند

فارغ بال دوباره ها نزد وي میآمدند، از او دعاي خیر طلب میکردند، و پس دعاي وي پاك و  کشتزارها و شبانان از کوه

. به سر کار خود بر میگشتند
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یعنی تاریخ فوت ستیون ( 1134در گذشت، تعدا دیرهاي سیسترسیان، که در سال  1153هنگامی که برنار در 

آوازه تقدس و قدرت وي عده بیشماري را به فرقه . از سی تجاوز نمیکرد، به سیصدو چهل و سه بالغ شد) هاردینگ

  . صومعه مختلف داشت 693رویهمرفته شصت هزار نفر رهبان و  1300تا سال  جدید جلب کرد، چنانکه

آربریسول فرقه رهبانان / ، روبر د1100در حدود . هاي دیر نشین دیگري نیز پدید آمدند در قرن دوازدهم فرقه

رمونتره، واقع در ، قدیس نوربر از میراث هنگفت پدري صرف نظر کرد و در پ1120در . فونتوروو را در آنژو بنیاد نهاد

، قدیس گیلبرت فرقه رهبانان 1131در . مشهور شدهاند پرمونستراتنسیننزدیکی الن، فرقهاي را بنیاد نهاد که به 

، برخی از 1150ود در حد. سمپرینگم انگیسی را به تقلید از فونتوروو تشکیل داد که به گیلبرتیان مشهور شدند

زاهدان گوشه نشین اهل فلسطین نظاماتی را که قدیس باسیلیوس درباره گوشه نشینی وضع نموده بود اقتباس 

هنگامی که فلسطین به تصرف مسلمانان در  ;کردند و به نشر و ترویج آراي خویش در سراسر فلسطین پرداختند 

، اینوکنتیوس سوم آیین نامه فرقه موسوم 1198در . کوچ کردند آمد، کرملیان به قبرس، سیسیل، فرانسه، و انگلستان

به تثلیثیون را تصویب کرد، و به آن فرقه ماموریت داد که کارش صرفا تهیه فدیه و آزاد ساختن مسیحیانی باشد که 

اعتالي مقام ها که نام بردیم همه عاملی نجاتبخش و وسیلهاي براي تصفیه و  این فرقه. به اسارت ساراسنها در میآیند

. کلیسیاي مسیحی بودند

. شور اصالح دیرها، که به دست قدیس برنار به اوج کمال رسید، با پیشرفت قرن دوازدهم به تدریج رو به کاهش نهاد

هاي جوانتر مقررات و نظامات سخت و شدید خود را تا حدود معقولی در عین امانت حفظ کردند، لکن در آن  فرقه

کمتر کسی را ممکن بود سراغ گرفت که بتواند مثل برنار از لذایذ زندگی پرهیز کند و به دوران پر جنب و جوش 

بر اثر هدایاي  - حتن در خود کلروو، یعنی صومعه برنار  - به مرور ایام، رهبانان فرقه سیسترسیان . ریاضت تن در دهد

به کلیسا و دیرها )) نان بخور و نمیري((بر از آنجا که جماعتی از مردم اموال خود را در برا ;مردم امیدوار غنی شدند

هبه میکردند، رهبانان بتدریج توانستند گوشت و مقادیر زیادي شراب را بر سر سفره خویش بیفزایند، و از این پس 

هر چه کارهاي دستی بود به برادران عوام، یعنی افرادي غیر روحانی که ملبس به لباس رهبانانی و مکلف به رعایت 

چهار سال بعد از مرگ برنار، رهبانان وي گروهی از بردگان ساراسن را . معه شده بودند، محول کنندنظامات صو

از راه فروش کاالهایی که به طور اشتراکی در چهار دیواري دیرها میساختند، تجارت عمده به هم  ;خریداري کردند

بر . ف بودند، دشمنی اصناف را برانگیختندو چون به واسطه مقام اجتماعی خویش از پرداخت عوارض نقلیه معا ;زدند

اثر بی نتیجه ماندن جنگهاي صلیبی از وحدت ایمان کاسته شد، و به همان نسبت عده تازه واردین به دیرها تقلیل 

لکن آرمان کهنسال زندگی به سیره حواریون عیسی در یک جامعه . هاي رهبانی متزلزل شد یافت و روحیه تمام فرقه

ز تملک فردي فراموش نشد، و اعتقاد به این امر که یک مسیحی حقیقی باید از ثروت و قدرت دوري اشتراکی عاري ا

در آغاز قرن سیزدهم مردي در . جوید و با ثبات قدم هماره مرد صلح باشد، در اذهان هزاران نفر از مردمان بر جا ماند

پاکی، تقدس، و محبت وي چنان به این آرمانهاي  هاي اومبریا در ایتالیا ظهور کرد که سادگی زندگی، میان رشته کوه

کهنسال مسیحی قوت بخشید که مردم بی اختیار گفتند نکند عیسی مسیح است که دوباره قدم به جهان نهاده 

  . است
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III -  فرانسیسقدیس 

کنی موسوم به سرپیترو دي برنادونه، که با سرزمین پرووانس داد و ستد جووانی دي برنادونه، فرزند بازرگان متم

پدرش هنگام توقف در پرووانس عاشق دختري فرانسوي موسوم . در آسیزي به دنیا آمد 1182فراوانی داشت، به سال 

ز پرووانس هنگامی که وي از سفر دیگري ا. به پیکا شده و او را به همسري گرفته و با خود به آسیزي آورده بود

بازگشت و دریافت که زنش پسري زاییدهاست ظاهرا، به احترام زنش، نام او را به فرانچسکو، همان فرانسیس، تغییر 

این کودك در یکی از زیباترین نواحی ایتالیا بزرگ شد و تا عمر داشت، هرگز ذرهاي از محبتش نسبت به مناظر . داد

وي دو زبان ایتالیایی و فرانسوي را از پدر و مادر، و زبان . استه نشدهاي اومبریا ک دلکش و آسمان شفاف کوهپایه

دیري نپایید که وي در کسب پدر شریک شد، . التینی را از کشیش محله یاد گرفت، و جز این تحصیل مرتبی نکرد

فرانسیس در . لکن سر پیترو را مایوس کرد، زیرا در خرج کردن پول به مراتب چاالکتر بود تا در به دست آوردن آن

به همین سبب دوستان دورش را گرفتند، بر سر خوان و در . موطن خویش غنیترین و دست و دل بازترین جوانها بود

در این ایام گهگاهی فرانسیس . بادهگساري با وي انباز شدند، و در خواندن آوازهاي تروبادورها با وي هماواز گشتند

جوانکی بود نیکو منظر، با گیسوان و چشمانی سیاه، . نسترلها داشتهایی بر تن میآراست که اختصاص به می جامه

اشخاصی که تذکره احوال جوانی وي را نگاشتهاند با تاکید بیان میدارند که هیچگونه . صورتی گشاده، و صدایی دلنواز

ادعا نشانه  آمیزشی با جنس مخالف نداشت، و در واقع فقط دو نفر زن را به چشم میشناخت، لکن مسلم است که این

احتمال دارد که در آن سالها، یعنی سنین رشد، وي از پدرش شمهاي درباره . بیانصافی در حق فرانسیس است

  . بدعتگذاران آلبیگایی و والدوسیان جنوب فرانسه، و بشارت آنها به فقر انجیلی شنیده باشد

سارت در آمد، و یک سالی را در گوشه به سپاهیان آسیزي در جنگ با پروجا پیوست، به ا 1202فرانسیس در سال 

هنگامی که . وي به عنوان داوطلبی به لشکریان پاپ اینوکنتیوس سوم پیوست 1204در سال . عزلت به تفکر پرداخت

چرا موال را میگذاري و : ((در سپولتو به بیماري تب در بستر افتاده بود، به خیال خودش صدایی شنید که میگفت

خداوندا میخواهی چه : ((وي پرسید)) یر را رها میکنی و فرمان رعیتش را گردن مینهیخدمت بنده را میکنی ام

.)) در آنجا به تو گفته خواهد شد که باید به کدامین عمل مبادرت ورزي. به زاد بومت بازگرد: ((ندا آمد)) کنم

ر به مراتب کمتر از اینک عالقهاش به کسب و کار پد. فرانسیس خدمت لشکري را ترك گفت و به آسیزي بازگشت

در نزدیکی آسیزي نمازخانه محقري قرار داشت که آن را نمازخانه سان . سابق و به دین بیش از پیش شده بود

، هنگامی که فرانسیس مشغول عبادت در آنجا بود، به خیالش رسید که عیسی از 1207در فوریه . دامیانی مینامیدند

از آن . مابقی عمر و جان وي را به عنوان موقوفهاي در راه حق میپذیرد محراب نمازخانه با وي به تکلم در آمده و

لحظه به بعد احساس کرد که وي خود را وقف زندگی جدیدي کردهاست بیدرنگ هر چه نقدینه با خود داشت به 

در هم روزي در راه به یک جذامی برخورد و از دیدن وي با اشمئزاز روي . متولی نمازخانه سپرد و به خانه شتافت

لکن چند لحظهاي بعد، به خاطر این نقض عهدي که با مسیح کرده بود، پشیمان شد، . کشید و راه خود را کج کرد

از زبان خود فرانسیس حکایت میکنند که . بازگشت، کیسه خود را در دست جذامی خالی کرد و دست او را بوسید

پس بارها به دیدن مساکن جذامیان میرفت و به ایشان از آن . این عمل به منزله سرآغازي در زندگی معنوي او بود

اندکی پس از این واقعه، وي چند روزي را در خود نمازخانه یا حول و حوش آن گذانید، و . خیرات و مبرات میداد

هنگامی که بار دیگر به آسیزي بازگشت، لباسهایش چنان پاره پاره و خودش آنقدر  ;ظاهرا لب به خوراك آشنا نکرد

فرسوده، رنگپریده، و پریشان احوال شده بود که کودکان شیطان در میدان عمومی شهر، از دیدن قیافه وي  نحیف،
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در آنجا بود که پدرش وي را پیدا کرد، فرزند ابله خواند، او را کشان !)) آهاي دیوانه! آهاي دیوانه: ((فریاد میزدند

مادرش او را آزاد کرد، فرانسیس با شتاب راه نمازخانه را  همین که. کشان به خانه برد، و در دوالبچهاي زندانی کرد

پدرش که از جریان آگاه شد، خود را به فرزند رسانید و زبان به مالمتش گشود که با کردار خویش . در پیش گرفت

خانواده را مضحکه خاص و عام ساخته و در ازاي آنهمه پولی که در راه تربیتش صرف شدهاست، به جایی نرسیده 

فرانسیس که تمام مایملک شخصی خود را به قصد کمک به نمازخانه . ت، و به او حکم کرد که شهر را ترك گویداس

فروخته بود، پولش را تسلیم پدر کرد، لکن پسري که اکنون خود را از آن مسیح میدانست دیگر نمیتوانست فرامین 

در حالی که خلقی . سانتاماریا مادجوره کشیده شد مرافعه پدر و پسر به دادگاه اسقف در میدان. پدر را اطاعت کند

این همان جلسه دادرسی بود که قلم نقاش معروف . نظاره میکردند، فرانسیس با فروتنی در محضر اسقف حاضر شد

اسقف سخنان فرزند را شنید و به وي امر کرد که . ایتالیایی، جوتو، آن را روي تابلوي زیباي خود جاودانی ساخت

فرانسیس به اتاقی در کاخ اسقف خزید، و دیري نگذشت که لخت مادر زاد . ک خود را تحویل پدر دهدتمام مایمل

تا این لحظه من : ((بازگشت و البسه خود را، که در هم پیچیده بود، با چند سکه باقیمانده در برابر اسقف نهاد و گفت

به همین سبب است که من این . خدا قیام کنمپیترو برنادونه را پدر خود میخواندم، لکن اکنون مایلم به خدمت 

و همچنین پوشاکم و هر چیزي را که از وي داشتهام به وي مسترد میدارم، زیرا از این پس میل دارم که هیچ ... پول

در حالی که اسقف بدن عریان و لرزان جوان را با طیلسان خود میپوشانید، .)) پدر ما، که در آسمانی((نگویم مگر 

فرانسیس بار دیگر متوجه نمازخانه سان دامیان شد، براي خویشتن . آن لباسها را برداشت و به خانه بازگشتبرنادونه 

جامهاي به سبک مردان تارك دنیا دوخت، براي سد جوع خانه به خانه به دریوزگی پرداخت، و با دست خود شروع 

ري وي شتافتند، و همچنانکه به کار اشتغال چند تن از ساکنان شهر نیز به یا. به مرمت آن نمازخانه ویران کرد

. داشتند، در تسبیح خدا با هم آوازخوانی میکردند

، هنگامی که فرانسیس در مراسم قداس شرکت جست ناگهان از شنیدن آیاتی که کشیش در 1209در فوریه سال 

و چون : یات چنین بودندآن آ. باب اندرزهاي عیسی به حواریون خویش از روي انجیل میخواند حالش دگرگونه شد

بیماران را شفا دهید، ابرصان را طاهر سازید، مردگان را  ;میروید موعظه کرده، گویید که ملکوت آسمان نزدیک است

و  ;طال یا نقره یا مس در کمرهاي خود ذخیره مکنید ;زنده کنید، دیوها را بیرون نمایید، مفت یافتهاید، مفت بدهید

انجیل . ( ((یراهن یا کفشها یا عصا برندارید، زیرا که مزدور مستحق خوراك خود استبراي سفر توشهدان یا دو پ

به یک باره فرانسیس پنداشت که این کلمات از زبان خود مسیح جاري میشود و او را مخاطب ) 710. 10)) : متی

  . قرار داده است

چ چیز نباشد، و به موعظه مردمان براي مصمم شد که آن عبارات را مو به مو اطاعت کند، به عبارت دیگر صاحب هی

هاي  سالی از فراز قرون به عقب بازگردد، و پرده 1200عزم خود را جزم کرد که . نیل به ملکوت آسمانی مشغول شود

. و زندگی خود را به سیره آن موجود ملکوتی از نو پی ریزد. ابهامی را که به دور عیسی مسیح تنیده شده بود، بدرد

ها و ریشخندهاي مردم هرزهگوي را بر تن مالیده بود، در میان  ه، بهار آن سال، فرانسیس که پیه طعنهبا این اندیش

از آنجا که وي از . میدانهاي شهر آسیزي و شهرهاي نزدیک به تبلیغ تعالیم مسیح و دعوت مردم به فقر پرداخت

آمده و از تشریفات و تجمل زندگانی  دست بی بند و باري مردم در کسب مال، یعنی صفت ممیز آن عهد، به ستوه

پارهاي از روحانیان منزجر شده بود، خود ثروت را به عنوان دام ابلیس و لعنت مطرود دانست، و به پیروان خود 

دستور داد که پول را با همان دیده حقارت نگرند که تپاله را، و از عموم مردان و زنان دعوت کرد که هر چه دارند 

هاي کوچکی از مردمان با شگفتی و تحسین به موعظات وي گوش فرا  گروه. ضعفا بذل کنند بفروشند و در راه
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اسقف نیکو سیرت . میدادند، لکن اکثرا او را سفیهی عاشق عیسی میشمردند و بی اعتنا دنبال کار خود میشتافتند

.)) ن بسیار نامطبوع و شاق استطرز زندگی تو، بدون هیچ گونه علقه مالکیت، به نظر م((آسیزي، به وي تذکر داد که 

عالیجناب، اگر همگی ما از مال دنیا نصیبی داشته باشیم، براي : ((جواب فرانسیس به این سخن اسقف آن بود که

دوازده تن . قلوب پارهاي مردمان از صداقت وي به تپش در آمد.)) مدافعه از آن اموال نیازمند به اسلحه خواهیم بود

فرانسیس با آغوش باز ایشان را پذیرفت و اندرزي را که عیسی به . یم وي پیروي کنندمرد حاضر شدند از تعال

هایی  این گروه براي خویش جامه. شعار و دستور العمل آنها ساخت -و در فوق مذکور افتاد -حواریون خود داده بود 

فرانسیس و یارانش، که از سنت همه روزه . هایی ساختند ها و برگهاي درختان غرفه قهوهاي رنگ دوختند، و از شاخه

قدیمی رهبانیت، یعنی گوشهنشینی دست شسته بودند، پاي پیاده و بی آنکه پشیزي در تملک داشته باشند، براي 

گاهی چند روزي از انظار غایب بودند و در انبارهاي علوفه یا در . هدایت مردم به اطراف و اکناف رو مینهادند

ر سقف هشتی کلیساها میخفتند، و هنگامی که مراجعت میکردند، فرانسیس پاي هاي جذامیان یا در زی مریضخانه

  . آنها را شستشو میداد و به ایشان خوراك میداد

پیروان فرانسیس حین برخورد با یکدیگر، و وقتی به هنگام سفر به کسی برمی خوردند، به شیوه کهنسال مشرق 

 ;هنوز پیروان این فرقه را فرانسیسیان نمیخواندند. ود به کار میبردندرا به عنوان در)) سالم خدا بر تو((زمینی، عبارت 

بودند که با ) برادر(از این نظر فرایار . مینامیدند)) فرایارهاي کهتر((افراد این جمعیت خود را فراترس مینورس یا 

کهترین غالمان درگاه کشیشان عادي تفاوت داشتند، و بدین جهت خود را کهتر یا اصغر میخواندند که معتقد بودند 

هر فرایار مکلف بود . هرگز براي خود قدرت عالیتر قایل نمیشدند، بلکه فرمانبردار اوامر مقامات باالتر بودند ;مسیحند

که اوامر کشیشان را، ولو در مقام بسیار نازل و کوچک باشند، اطاعت کند، و در برخورد با هر کشیشی دست وي را 

خود فرانسیس هیچ گاه  ;هاي مقدس شدند ه فرانسیسیان عده بسیار معدودي داراي رتبهاز اولین افراد فرق.ببوسد

پیروان این فرقه در اجتماع کوچک خودشان به خدمت یکدیگر قیام میکردند و  ;مقامش از یک نفر شماس باالتر نبود

افراد را از اشتغال به . آوردبه کارهاي دستی میپرداختند، کسی که تن پرور بود، آن قدرها در چنین محیطی دوام نمی

خود فرانسیس هیچ گونه برتري براي معلومات غیر مذهبی قایل نبود مگر . تحصیل علوم و حکمت دلسرد میکردند

آن برادران من که در پی میل به کسب دانش روانند، در روز جزا، خود : ((گرد آوردن مال یا کسب قدرت، و میگفت

یخنویسان را به باد مالمت میگرفت که خودشان هیچ کار خطیري انجام نمیدهند، وي تار.)) را تهیدست خواهند دید

سالیان دراز پیش از آنکه گفته کوتاه گوته درباره . لکن براي ضبط کارهاي خطیر دیگران به افتخارات نایل میآیند

آدمی را فقط آن قدر : ((رواج یابد، فرانسیس میگفت -دانشی که به عمل نینجامد بیهوده است -گفتار بی کردار 

در . هیچ یک از پیروان فرقه حق تملک کتابی، حتی کتاب دعایی را نداشت.)) دانش است که به موقع عمل گذارد

فرانسیس حتی آنها را مجاز ساخته . هنگام ایراد موعظات میتوانستند عالوه بر کالم عادي، از آواز نیز استفاده کنند

  . شوند)) خنیاگران خدا((هد با نغمه سرایی مردم را سرگرم سازند و بود که به تقلید مغنیان غزلسراي ع

نصیحت . گاهی مردم فرایارهاي رهبان را ریشخند میکردند، آنها را کتک میزدند، و حتی تنپوش آنها را میربودند

هب از بی در بسیاري موارد، این گونه افراد المذ. فرانسیس به ایشان آن بود که هیچ گونه مقاومتی نشان ندهند

اعتنایی فوق بشري رهبانان به نخوت و مال دنیا متحیر میشدند، طلب بخشایش میکردند و اموال دزدي را به آنها 

معلوم نیست که نمونه ذیل از کتاب گلهاي کوچک قدیس فرانسیس جنبه تاریخی دارد یا افسانه . مسترد میداشتند

خته به وجدي که از خالل تمام احواالت این قدیس بزرگ است، لکن هر چه باشد، معیار خوبی است از تقدس آمی

یکی از روزهاي زمستان، هنگامی که فرانسیس از پروجا بیرون میرفت و به سختی از شدت سرما متالم بود، : میتراود
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اي برادر لئو، هر چند که فرایارهاي کهتر سرمشق نیکویی از تقدس و تهذیب اخالقند، معالوصف با سعی : ((گفت

و فرانسیس اندکی دیگر )) بنگار و ضبط دفتر کن که خوشی واقعی را نباید در میان افراد این فرقه جستجو کرد تمام

اي برادر لئو، حتی اگر فرایارهاي کهتر کور را بینا، کج را راست، اجنه را دفع، کر را شنوا، و لنگ : ((راه سپرد، و گفت

باز هم بنویس که خوشی واقعی  -ر خاك خفته بودند حیات بخشیدند و کسانی را که چهار روز د.... را معالجه کردند

اي برادر : ((و وي اندك مدتی راه در نوردید، و آنگاه به صداي بلند آواز داد که.)) هرگز در میان ایشان پیدا نمیشود

توانستند نه فقط از  لئو، اگر فرایارهاي کهتر به جمیع زبانها و علوم کتب مقدس آشنا شدند و به برکت این دانستنیها

بنویس که شادمانی واقعی آنجا  - وقایع آینده خبر دهند، بلکه از روي مافیالضمیر و اسرار نفس پرده بردارند 

اي برادر لئو، حتی اگر برادر فرایارهاي کهتر چنان در : ((باز اندکی فراتر رفت، و دوباره آواز برداشت که.))... نیست

بنویس که خوشی واقعی در این  -ودند همگی کفار را به پیروي از آیین عیسی وادارند موعظه استاد شدند که قادر ب

پدر، تو را به نام خداوند : ((و هنگامی که دو فرسنگ راه بر این نمط سخن گفته شد، برادر لئو پرسید.)) نیست

نگامی که ما به نمازخانه ه: ((و فرانسیس پاسخ داد)) سوگند، به من بازگو که خوشی واقعی را در کجا توان یافت

میرسیم، و سراپا خیس از باران، یخ [ که در آن موقع صومعه فرقه فرانسیسیان در آسیزي بود]مریم مقدس فرشتگان 

بسته از فرط سرما، آلوده به گل و الي، و در رنج از شدت گرسنگی، حلقه بر در میکوبیم و دربان خشمگین میآید و 

دروغ میگویید، شما دو : ((،و او پاسخ میدهد))دو تن از برادران شماییم: ((اب میدهیم، و ما جو))کیستید: ((میگوید

و در را به !))نفر شیادید که به هر طرف روان میشوید، مردم را میفریبید، و صدقات فقرا را میدزدید، پی کار خود روید

ا میگذارد، آنگاه ما با شکیبایی این ستم روي ما نمیگشاید و ما را تمام شب در میان باران و برف گرسنه و سرد به ج

بی آنکه شکایتی یا ندبهاي کنیم، و با کمال محبت و در عین فروتنی باور داریم که خداوند ... را بر خود هموار سازیم

و اگر ما مصرانه همچنان  ;اي برادر لئو، بنویس خوشی واقع در آنجاست - است که دربان را سد راه ما کرده است 

: هاي ما تف کند، و بگوید در زنیم، و او بیرون آید و با خشم ما را از در براند، به ما دشنام دهد و بر گونهحلقه بر 

بنویس، اي برادر لئو، که این  -و اگر این عتاب را ما با محبت و شعف تحمل کنیم !)) دور شوید اي دزدان نابکار((

نگی، بار دیگر بر در کوبیم و با سرشک فراوان تمنا کنیم که و اگر ما، جان به لب از سرما و گرس ;است خوشی واقعی

با چماقی کلفت و گرهدار بیرون آید و باشلقهاي ما را بگیرد و ما را بر ... به خاطر عشق به خدا در را بگشاید، و او

م مسیح سعید، به زمین افکند، در برف بغلتاند، و با آن چماق سنگین تمام استخوانهاي ما را بکوبد، و ما، به یاد آال

بنویس، اي برادر لئو، که در اینجا و در چنین حالی  - خاطر عشق او، این همه را با روي گشاده و حلم تحمل کنیم، 

یاد سبکسریهاي اوان دوره جوانیش یک نوع حس گناهکاري بر وجودش .)) است که خوشی واقعی را جستهایم

ر مندرجات کتاب گلهاي کوچک قدیس فرانسیس را مناط مستولی میساخت که مدام او را معذب میداشت، و اگ

همین کتاب حکایت . اعتباري باشد، وي گاهی متحیر بود که آیا خداوند هرگز گناهانش را خواهد بخشید یا نه

دلنشینی دارد به این مضمون که در اوایل پیدایش فرانسیسیان چون کتاب دعایی وجود نداشت که از روي آن به 

انجام فرایض پردازند، فرانسیس در حال مناجاتی ساخت در توبه، و به برادر لئو، یکی از رهبانانی که  خواندن دعاها و

هر جملهاي حاوي کلماتی . در سفر و حضر ندیم وي بود، دستور داد که آن عبارات را یکی یکی بعد از وي تکرار کند

ات به تقلید از پیر خود تکرار کند، متوجه میشد بود دال بر گناهکاري فرانسیس، و هر دفعه که لئو میرفت آن عبار

در موردي دیگر، هنگامی که فرانسیس دوره نقاهت بیماري تب .)) رحمت خدا بی پایان است: ((که در عوض میگوید

چهار روزه را میگذرانید، دستور داد که وي را عریان به محوطه بازار شهر آسیزي ببرند، و به یکی از برادران رهبان 

شما میپندارید که من : ((رد که در مال عام کاسهاي پر از خاکستر بر صورت او ریزد، و خطاب به مردم گفتحکم ک

مردي مقدسم، لکن من در حضور خداوند و شما اقرار میکنم که در بیماریم، گوشت و آشی که از گوشت پخته بودند، 
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هم شرح میدادند که چگونه رهبان جوانی عیسی براي . مردم بیش از پیش به پاکدامنی وي معتقد شدند.)) خوردهام

بیماران و افرادي را که  ;معجزات فراوانی به وي نسبت میدادند. و مریم عذرا را مشغول گفتگو با فرانسیس دیده بود

. شیطان به جسمشان رفته بود، براي شفا نزد وي میآوردند

هاي خود  به قدري جامه. ران را فقیرتر از خویش ببیندوي محال بود بتواند دیگ. دستگیري او از مستمندان افسانه شد

. را از تن در میآورد و به رهگذران بینوا میبخشید، که مریدانش به زحمت میتوانستند او را دایما با تنپوش نگاه دارند

  :در کتاب آیینه کمال که محتمال افسانهاست روایت شده است که زمانی 

ما باید : ((ضمن راه به مرد فقیري برخورد و به راهبی که همراهش بود گفتچون وي از سینا مراجعت میکرد، در 

... این ردا را به صاحبش مسترد داریم، زیرا این فقط به عنوان امانتی در نزد ما بود تا به آدمی فقیرتر از خود برسیم،

در حکم سرقتی به حساب خواهند اکنون اگر آن را به کسی که نیازمندتر از ماست نسپاریم، در نامه اعمال ما، آن را 

عشق وي آن قدر بیکران بود که از ابناي بشر گذشته، شامل حال جانوران، گیاهان، و حتی جمادات هم .)) آورد

در کتاب آیینه کمال از قول وي روایتی شده است که صحت آن معلوم نیست، و به هر حال یک نوع مقدمهاي . میشد

صبحگاهان چون آفتاب برآید، همه کس : س به اسم مزمور آفتاب تصنیف کرداست براي قطعهاي که بعدها فرانسی

هنگامی که شب در میرسد، همه کس باید به سبب ... باید خدا را سپاس گزارد، که آن را براي تمتع ما خلق فرمود 

نایانیم و خداوند به وجود برادر آتش خدا را شاکر باشد، که نور آن دیدگان ما را منور میشود، زیرا همگی در حکم نابی

. کمک این دو، که برادران مایند، دیدگانمان را روشن میسازد

به قدري مفتون آتش بود که از خاموش کردن شمع اکراه داشت، زیرا معتقد بود که ممکن است شمع به خاموش 

امپراطور  میخواست از. نسبت به هر موجود زندهاي یک نوع بستگی و قرابت احساس میکرد. شدن معترض باشد

به خاطر عشقی که به : ((استدعا کند، و به وي بگوید که) فردریک دوم، که عالقه وافري به کشتار پرندگان داشت(

خدا و به من داري، قانونی وضع کن تا هیچ کس نتواند چکاوکها را که خواهران مایند بگیرد، یا بکشد، و یا به آنها 

ها افراد را موظف کنند  رمانداران یا حکام شهرها و خاوندان قصرها و دهکدهو نیز مقرر فرما که کلیه ف ;آزاري رساند

که همه ساله در روز عید میالد مقداري دانه در بیرون شهرها و حصارهاي خود بریزند تا آنکه خواهران ما، چکاوکها و 

برخورد که چند قمري را و همچنین حکایت کردهاند که روزي فرانسیس به جوانی .)) دیگر پرندگان، بی قوت نمانند

قدیس، جوان را تشویق کرد که آن پرندگان را به وي بسپارد، و خود . به دام انداخته بود و براي فروش به بازار میبرد

قمریان حکم پیر را به خوبی اجابت کردند، و .)) آنکه مثمر ثمر گردند و زاد و ولد کنند((النهاي برایشان ترتیب داد تا 

هاي خورش آنان را از سر سفره  با محبت وافري نسبت به دیر نشینان میزیستند و گاهی ریزه در نزدیکی صومعه

یکی از اینها اجابت میکرد که چگونه، . هاي زیادي به وجود آمدهاست درباره عشق وي به پرندگان افسانه. برمیچیدند

ها  آنهایی که بر سر شاخه((موعظه میکرد و )) خواهران کوچکم، پرندگان((بین راه کانورا و بوانیا، فرانسیس خطاب به 

و ساکت بر جاي میماندند تا قدیس فرانسیس موعظه خود را تمام  ;بودند پایین میآمدند تا سخنان وي را بشنوند

خواهران کوچکم، پرندگان، شما بسیار مرهون خداوند، آفریدگار خویش میباشید، و همواره باید سپاسگزار وي .)) کند

به شما آزادي بخشیده است تا هر جا . هایی دو الیی و سه الیی عطا فرمودهاست داوند به شما جامهباشید زیرا خ

ها  شما را از رودخانه ;از اینها گذشته، شما نه میکارید و نه میدروید، و خداوند به شما قوت میرساند. ... بخواهید بروید

به شما درختان بلند را داده است تا در  ;شما ساختهاست ها را پناهگاه کوهستانها و دره ;ها سیراب میسازد و چشمه

به همان اندازه که قادر به رشتن یا دوختن نیستید، خداوند به شما و کودکانتان ;هاي خود را بنا کنید آنجا النه
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پس، خواهران کوچک من، از گناه حق ناشناسی بر حذر باشید، و هماره سعی کنید تا شکر . ... پوشاك بخشیدهاست

  . داوند را به جا آوریدخ

دوتن از فرایارها، جیمس و ماسیو، ما را خاطر جمع میسازند که پرندگان با حرمت تمام سر تعظیم در برابر فرانسیس 

کتاب فیورتی یا گلهاي کوچک . خم کردند، و تا وي دعاي خیر در حقشان نکرد، حاضر نشدند وي را ترك گویند

فته شده از آن است، نسخه ایتالیایی مفصلتري از کتاب التینی آکتوس بئاتی قدیس فرانسیس، که این داستان برگر

این قصص در احوال و مکارم فرانسیس بیشتر جنبه ادبی دارد تا . است) 1223) (کرامات فرانسیس(فرانکیسکی 

. حوادث تاریخی، لکن از نظر نقد ادبی از جمله جالبترین تصنیفات عصر ایمان است 

وي  1210توصیه شده بود که براي تاسیس یک فرقه مذهبی محتاج به اجازه پاپ است، در سال چون به فرانسیس 

. به اتفاق دوازده تن مرید خویش متوجه رم شد، و تقاضاي خود و مریدان را به حضور اینوکنتیوس سوم عرضه داشت

تدا عملی بودن تعالیم آن فرقه را به آن پاپ بزرگ با مالیمت به ایشان تجویز کرد که دست نگاه دارند تا مرور ایام اب

میبینم که در واقع . فرزندان عزیزم، به نظر من زندگی شما بی اندازه سخت است: ((اینوکنتیوس گفت. ثبوت رساند

لکن من باید مالحظه احوال کسانی را بکنم که بعد از شما میآیند، تا مبادا روش زندگی ... شوري عظیم در سر دارید

به  -فرانسیس اصرار ورزید، و پاپ سرانجام در برابر تقاضاي وي تسلیم شد .)) رت آنها بیرون باشدشما از حیطه قد

  . عبارت دیگر، قدرت مجسم در برابر ایمان مجسم سر فرود آورد

پیروان وي وسط سر را به سبک دیگر رهبانان تراشیدند و خود را مکلف به رعایت یک سلسله مراتب کر دند، و از 

را براي پرستشگاه )) مریم مقدس فرشتگان((کوه سوبازیو، واقع در نزدیکی آسیزي، نمازخانه موسوم به  بندیکتیان

بخش ((که به پورتیونکوال یا ) درازي آن از چند متر تجاوز نمیکرد(این نمازخانه به قدري کوچک بود . پذیرفتند

ها بود که اولین صومعه  ند، و این کلبههایی ساخت در اطراف آن رهبانان براي خویش کلبه. موسوم شد)) کوچک

از این پس نه فقط اعضاي جدیدي به فرقه نوبنیاد پیوستند، بلکه قدیس . نخستین فرقه فرانسیسیان را تشکیل داد

مزبور از این خوشحال بود که دختر هجده ساله متمکنی به نام کالرا دي سکیفی از وي رخصت میخواست تا دومین 

این دوشیزه، پس از ترك خانه، عهد کرد که در عین فقر، . بنیاد نهد) 1212(ا براي زنان فرقه قدیس فرانسیس ر

سرپرست یک صومعه فرانسیسیان شد که در اطراف نمازخانه سان دامیانی براي  ;پاکدامنی، و اطاعت زندگی کند

  . ها پی افکنده شد راهبه

اعضاي فرقه اخیر از آن دسته . تشکیل شد) ممشهور به گروه سو(، سومین فرقه قدیس فرانسیس 1221در سال 

، میخواستند تا حداکثر امکان از نظامات فرانسیسان پیروي کنند ))دنیا((عوامی بودند که در عین تمایل به زندگی در 

و ضمنا هم عالقه داشتند در کارهاي دستی و امور ) بی آنکه خود را کامال مکلف به رعایت آن قواعد کرده باشند(

هاي فرانسیسیان سبب انتشار آرا و  اکنون عده روز افزون افراد فرقه. هاي اولی و دومی کمک برسانند ه فرقهخیریه ب

این جماعت بدعتی با خود نیاورده . و بعدا به دیگر شهرستانهاي ایتالیا شد) 1211(تعالیم آنها به شهرهاي اومبریا 

نکته مهمتر آنکه مبلغان فرانسیسیان از  -یار اندك بود بودند، لکن آنچه از االهیات در مقام موعظه میگفتند بس

از خدا بترسید و : ((میگفتند. شنوندگان خود توقع همان پاکدامنی، فقر، و اطاعتی را که شعار خودشان بود نداشتند

از شر ... دزیرا میدانید که ما بزودي خواهیم مر... توبه کار باشید. ... او را حرمت نهید، تسبیح گویید و ستایش کنید

مردم ایتالیا این گونه سخنان را بارها شنیده بودند، لکن کمتر از زبان افرادي که .)) بپرهیزید و در راه خیر پویا باشید
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مردم یکی از دهات کوهپایه  ;انبوه خالیق در مجلس موعظه آنهاگرد میآمدند. تا این درجه صداقتشان عیان باشد

هاي گل  سیس متوجه دهکده آنهاست، دسته جمعی، از کوچک و بزرگ، با دستهاومبریا، همینکه شنیدند قدیس فران

موعظه . در سینا، فرانسیس شهر را گرفتار یک جنگ داخلی دید. و علم، در حال آواز خوانی به استقبال آنها شتافتند

فراموش  هاي متخاصم به پاي وي افتادند و به تشویق وي چند صباحی دشمنی دیرین را وي سبب شد که گروه

ضمن این گونه سفرها در ایتالیا بود که فرانسیس به عارضه تب نوبه مبتال و به همین علت دچار مرگی نا . کردند

با اینهمه، فرانسیس، که از توفیق خویش در نواحی مختلف ایتالیا دلگرم شده بود و چندان اطالعی درباره . بهنگام شد

د تا مگر مسلمانان و حتی سلطان اسالمی آن دیار را به قبول آیین اسالم نداشت، مصمم شد که به سوریه سفر کن

، از یکی از بنادر ایتالیا به قصد سوریه در کشتی نشست، اما طوفان کشتی را به ساحل 1212در سال . مسیح وادارد

ن قدیس، پادشاه آ((دالماسی راند، و فرانسیس ناگزیر شد به ایتالیا بازگردد، از طرف دیگر، گفته شده است که چگونه 

نیز روایت دیگري که محتمال جنبه افسانه دارد حاکی است که در همان سال، .)) بابل را پیرو کیش عیسی گردانید

فرانسیس به اسپانیا رفت تا مورهاي آن سرزمین را مسیحی کند، لکن هنگام ورود چنان بیمار شد که مریدانش 

ت مشکوك دیگري حاکی از آن است که به مصر رفت و از میان روای. ناگزیر شدند او را به آسیزي بازگردانند

لشکریانی که در دمیاط با صلیبیون میجنگیدند بی هیچ گزندي عبور کرد و به پادشاه مسلمان پیشنهاد کرد که 

حاضر است از میان آتش گذر کند و هیچ آسیبی نبیند، به شرط آنکه پادشاه و عموم لشکریانش پیرو آیین مسیح 

فرانسیس، . کن پادشاه قبول نکرد، و به فرمان وي قدیس فرانسیس را به سالمت روانه اردوي مسحیان کردندشوند، ل

که از دیدن قتل عام فجیع مسلمانان به دست سربازان سپاه عیسی در فتح دمیاط منزجر شده بود، دلشکسته و 

عارضه تب نوبه وي افزوده شد، و به همین منقول است که در سفر مصر چشم دردي بر . رنجور به ایتالیا مراجعت کرد

  . علت بود که در سالهاي آخر عمر تقریبا او را از نعمت بینایی محروم کرد

. در ضمن غیبتهاي طوالنی آن قدیس، عده پیروانش سریعتر از آن رو به فزونی نهاد که به صالح و صرفه فرقه وي بود

. یان شد که بدون غور و تامل الزم سوگند وفاداري یاد میکردندآوازه شهرتش سبب گرویدن افرادي به فرقه فرانسیس

. برخی بعدا از این شتابزدگی خود پشیمان شدند، و عدهاي شکایت کردند که نظامات فرقه وي بسیار شدید است

همچنین بی شک توسعه فرقه و تجزیه آن به شعب مختلفی که در اطراف . فرانسیس به اکراه گذشتهایی نشان داد

هاي اومبریا پراکنده بود، حضور ذهن و کاردانی زیادي در اداره امور میخواست که هرگز از عهده یک صوفی  ایهکوهپ

در خبر است که یک بار چون رهبانی از دیگري نزد وي بدگویی کرد، فرانسیس وي را امر . گوشه نشین ساخته نبود

رهبان مزبور حکم پیر را اطاعت کرد، لکن . ویی نکندبه خوردن یک تکه سرگین االغ داد تا زبانش دیگر میل به زشتگ

، فرانسیس از رهبري فرقه دست شست و به 1220در . یاران وي از مجازات بیشتر منزجر شدند تا از خود تقصیر

پیروان خویش دستور داد که دیگري را به سمت صدر جمعیت خویش برگزینند، و از آن پس خود مثل یک رهبان 

مورخ (لکن، یک سال بعد، که از مشاهده سیستمهاي مجددي که در نظامات اولیه  ;ت خزیدعادي به گوشه عباد

غرض وي . فرانسیس اشتهار دارند)) عهد((فرقه پریشان خاطر شده بود، مقررات جدیدي را تنظیم کرد که به ) 1210

هاي  انع از آن شود که ایشان کلبهاز این کار آن بود که رهبانان فرقه خویش را به رعایت کامل سوگند فقر وادارد، و م

. خود را در پورتیونکوال ترك گویند و در اماکن مطبوعتري که مردم شهرنشین براي آنها ساخته بودند مقام گزینند

فرانسیس نظامات جدید خود را به حضور پاپ هونوریوس سوم عرضه داشت، و پاپ آن را به مجمعی از نخست 

دوازده عبارت در تکریم - هنگامی که نتیجه به دست فرانسیس رسید، حاوي ده .کشیشان براي تجدید نظر فرستاد

بدین ترتیب، پیشگوییهاي اینوکنتیوس . دوازده فقره از نظامات وي را سست میکرد -وي بود، گذشته از اینکه ده 
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ی، باقی عمر را فرانسیس که حال بدین منوال دید، از روي اکراه، لکن در عین فروتن. سوم جامه تحقق پوشیده بود

شدت سرسپردگی و قدرت اندیشهاش به حدي بود که گاهی به . حصر بر گوشهنشینی، تفکر در انزوا و عبادت ساخت

، وي به اتفاق سه تن 1224در سال . خیال خویش عیسی مسیح، یا مریم عذرا، یا حواریون را به چشم مشاهده میکرد

ها و جلگه گذشت، و خود را به خانقاهی واقع در کوه ورنا در  ان کوهاز مریدان خود آسیزي را ترك گفت، سواره از می

در اینجا فرانسیس در کلبه دور افتادهاي در کنار پرتگاهی عمیق مقیم شد و به هیچ کس . نزدیکی کیوسی رسانید

ه دیدار او رود، و هر به وي دستور اکید داد که همه روزه فقط دو بار ب. اجازه نداد که از او دیدن کند، مگر به برادر لئو

، که عید 1224در چهاردهم سپتامبر . بار که به کلبه نزدیک میشود و آواز برمیدارد، اگر لبیکی نشنید، فراتر نرود

تجلیل صلیب مقدس بود، بعد از آنکه فرانسیس روزه طوالنی گرفته و همه شب را به دعا و عبادت گذرانیده بود، 

  . آسمان نازل میشود و حامل صورتی از مسیح مصلوب استچنین پنداشت که یکی از کروبیان 

هنگام که آن فرشته از نظرش غایب شد، درد عجیبی در خود احساس کرد، و متوجه شد که بر کف و پشت دستها و 

بر روي و کف پاها و همچنین بر بدنش جراحاتی وارد شده که به ظن وي شباهت به جاي زخم نیزهاي داشت که با 

یح را دریده بودند، و گمان میکرد زخمهایی که بر اثر آویختن جسم وي بر صلیب حادث شده بود، در آن پهلوي مس

   .گشتهاستبدن وي نیز پدیدار 

ز آثار زخم، وي به یک سال بعد از برو. بعد از این واقعه فرانسیس به دیر کوه ورنا و سپس به آسیزي مراجعت کرد

کالرا با مراقبت از وي . هاي قدیسه کالرا کامال نابینا شد تدریج دید خود را از دست داد، و حین دیداري از دیر راهبه

قوه دیدش را بازگردانید و مدت یک ماه او را در دیر سان دامیانی نگاه داشت، و در این محل بود که روزي از روزهاي 

ران نقاهت را میگذرانید، از سر شعف، به نثر موزون ایتالیایی، قطعه مشهور خویش، مزمور هنگامی که دو 1224سال 

اي که حمد، جالل، عزت، و هر دعاي خیري از آن . خداوند محبوب متعال، اي قادر مطلق: آفتاب را تصنیف کرد

ه نیست که نامت را بر زبان توست، اي بلندپایهترین که جمله ثناها تنها مر تو را سزاوار است ، و هیچ کس شایست

سپاس مر ترا پروردگار من، با تمامی موجودات تو، باالتر از همه، برادر آفتاب که بخشنده روز است و ما را به نور . آرد

سپاس مر . خود منور میسازد و او زیباست و درخشان، با شکوهی فراوان، که به تو میماند اي بلند پایهترین همگان

. به خاطر خواهر ماه و اختران، که جملگی را، روشن و گرانبها و خوبرو، تو در آسمان آفریدهاي ترا پروردگار من،

سپاس مر ترا پروردگار من، به خاطر برادر باد و نسیم و ابر و هواي خوش و همه گونه هوا، که با آنها تو به مخلوقات 

. بسیار مفید است و ناچیز، گرانبهاست و نابسپاس مر ترا پروردگار من، به خاطر خواهر آب، که . روزي میرسانی

هاي گوناگون  سپاس مر ترا پروردگار من، به خاطر خواهر ما، مام زمین، که ما را روزي میدهد و موید میدارد، و میوه

با گلها و ریاحین الوان به بار میآورد سپاس مر ترا پروردگار من، به خاطر آن کسانی که در راه عشق تو میبخشایند و 

بیماري و آالم خود را بر خود هموار میسازند خجستهاند آن کسانی که با آرامش آالم را تحمل میکنند، زیرا به دست 

بول کودك ((، برخی از پزشکان ریتی، بعد از آنکه بی نتیجه 1225در . تو، قادر متعال، تاج بر سر خواهند نهاد

ند که باید میلهاي از آهن گداخته را بر روي پیشانیش را در چشمش کشیدند، براي معالجه تجویز کرد)) نابالغی

تو از تمام مخلوقات زیباتري، در این ساعت ((شد که )) برادر آتش((میگویند که فرانسیس دست به دامان . بکشند

بعد از این عمل، وي اظهار داشت که .)) روي موافق به من بنما، تو میدانی که من همواره چقدر دوستت داشتهام

قوه بیناییش آن قدر عودت کرد که توانست سفر دیگري براي موعظه خلق در . ونه دردي احساس نکردهاستهیچ گ

دیري نپایید که بر اثر مشکالت سفر از پا در آمد، تب نوبه و استسقا او را ناتوان کرد، و مریدان به آسیزي . پیش گیرد

  . بازش گردانیدند
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وي از طبیب معالج خواست که حقیقت حال را بر . اسقفی بستري کردند با وجود اعتراضات وي، فرانسیس را در کاخ

پس از شنیدن این خبر، با آواز . وي آشکار سازد، و پزشکش گفت که احتمال نمیرود تا پایان فصل خزان زنده بماند

: مضمونآنگاه در خبر است که بند دیگري بر مزمور آفتاب خویش افزود، به این . خوانی مایه تحسین همگان شد

افسوس بر آنها که با . سپاس مر ترا پروردگار من، از براي خواهر مرگ تن، که هیچ کس را فرار از دامش میسر نیست

گناهی عظیم از جهان رخت برمیبندند، خجسته آنهایی که به مشیت مقدس تو راضی گشتهاند، زیرا از دومین مرگ 

  . گزندي نخواهند دید

برادر تن را از خود ((ین ایام عمر، براي ریاضتهایی که کشیده و به همین سبب روایت کردهاند که در این آخر

هنگامی که اسقف از کاخ خویش دور بود، فرانسیس رهبانان را تشویق کرد تا او را . طلب بخشش کرد)) رنجانده بود

آمرانه بود به رشته تحریر  در آنجا به اشاره وي وصیتنامهاش را که ناچیز و در عین حال. به پورتیونکوال منتقل کنند

بسنده کنند، )) کلیساهاي فقیر و متروك((در این وصیتنامه، فرانسیس به پیروان خویش حکم کرد که به . در آوردند

هایی را که باعهد و پیمان فقر آنها ناسازگارند نپذیرند، هر بدعتگذار یا رهبان مرتدي را که در فرقه آنها  و اقامتگاه

  . کنند، و هرگز نظامات فرقه خویش را تغییر ندهندباشد تسلیم اسقف 

دو . ، در چهل و پنج سالگی، هنگامی که مشغول ترنم مزموري بود، دیده از جهان فرو بست1226در سوم اکتبر سال 

در این عهد پر جوش و خروش، دو مرد برجسته دیگر نیز یکه تاز عرصه . سال بعد، کلیسا در شمار قدیسانش در آورد

اینوکنتیوس کلیسا را به شامخترین مقامات ارتقا . یکی اینوکنتیوس سوم بود، و دیگري فردریک دوم: بودندمیدان 

فردریک امپراطوري را به عالیترین مراحلش رسانید، ولی این . داد، ولی یک قرن بعد کلیسا از آن درجه سقوط کرد

هل راه مبالغه پیمود، با این حال، به اتکاي وارد فرانسیس درباره فضایل فقر و ج. ترقی ده سالی بیش دوام نیاورد

امروزه،پس از گذشت قرنها، فقط . کردن همین تعالیم اولیه عیسی بود که به عالم مسیحیت جان تازهاي بخشید

محققانند که بر احوال آن پاپ و آن امپراطور آگاهی دارند، و حال آنکه اخگر نفوذ آن قدیس بیریا، فرانسیس، هنوز 

. میلیونها مردم جهان مشتعل است در قلوب

فرقهاي که به همت قدیس فرانسیس به وجود آمد هنگام مرگ وي در حدود پنج هزار نفر پیرو داشت و دامنه آن به 

وجود همین فرقه بود که سد محکمی براي کلیسا . مجارستان، آلمان، انگلستان، فرانسه، و اسپانیا کشیده شده بود

سرلوحه تعالیم این فرقه . ا از خطر بدعتگذاران رهانید و بار دیگر پیرو آیین کاتولیک گردانیدشد، و ایتالیاي شمالی ر

اروپا اصرار داشت که قوس مهیج ثروت، علم، . را، که فقر و جهل بود، فقط عده قلیلی از مردم میتوانستند بپذیرند

ه خود فرانسیس به اکراه قبول کرده بود ضمنا همان نظامات جرح و تعدیل یافتهاي را ک. فلسفه، و شک را طی کند

انتظار نمیرفت که افراد، مخصوصا به تعداد ضروري، بتوانند در همان مقام رفیع ). 1230(بیش از پیش تخفیف دادند 

ریاضتی که تقریبا مقرون به جنون بود، و عمر فرانسیس را کوتاه ساخت، مدتهاي مدید دوام آورند، با تعدیل نظامات، 

پیروان این فرقه وعاظ . به دویست هزار نفر یا هشت هزار صومعه افزایش یافت 1280رهاي کهتر تا سال عده فرایا

چیره دستی شدند، و به تقلید از روش آنان بود که کشیشان اینجهانی فن موعظه را، که تا این تاریخ اختصاص به 

د برناردینو سینایی، و آنتونیوس پادوایی، و از میان همین جماعت بود که قدیسانی مانن. اسقفان داشت، فرا گرفتند

بعضی از . دانشمندانی مثل راجر بیکن، فالسفهاي چون دانز سکوتس، و معلمینی چون الگزاندر آو هیلز برخاستند

و  ;برخی به مقام اسقفی، اسقفی اعظم و پاپی ارتقا یافتند ;افراد این جماعت ماموران دستگاه تفتیش افکار شدند

تحف . تبلیغ دین و اشاعه ایمان به ماموریتهاي خطرناکی در سرزمینهاي بیگانه و دور دست روانه شدند بسیاري براي
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بعضی از بزرگان آنها، مثل برادر . و هدایایی از جانب مردمان پرهیزکار دیندار به دیرهاي فرانسیسیان اعطا میشد

ن کلیساهاي مجلل و پر تزئین را منع کرده بود، الیاس، با وجود اینکه فرانسیس ساخت ;الیاس، به تجمل راغب شدند

تاریخ . به یاد آن قدیس، باسیلیکاي با شکوهی را پی افکند که تا این تاریخ زیب و زیور کوهستان آسیزي است

هاي قدیس فرانسیس در هنرهاي ظریفه ایتالیا موثر افتاد، و تابلوهاي نقاشان بزرگی مانند چیمابوئه  حوادث و افسانه

  . هاي نفوذ عظیم و پایدار آن مرد بزرگ بود اولین فراورده و جوتو

در حالی که . عده زیادي از فرانسیسیان با هرگونه اقدامی در جهت کاستن از شدت نظامات فرانسیس مخالف بودند

مثل هاي وسیع را مرجح میشمردند، افراد اقلیت با اسامی مختلفی  اکثریت عظیم پیروان فرقه مزبور زندگی در صومعه

هاي آپنن زندگی  هاي محقري واقع در میان کوه ، گروه گروه، در دیر یا صومعه))متعصبان((یا )) روحانیگران((

قدیس بوناونتوره با . مدعی بودند که عیسی و حواریون وي از مال دنیا هیچ نصیبی نداشتند)) روحانیگران. ((میکردند

پاپ یوآنس بیست و  1323قبول کرد، لکن در  1279یه را در این نظر موافق بود، و پاپ نیکوالوس سوم همین نظر

که در تبلیغ این موضوع اصرار نورزید، او را )) اهل معنی((دوم آن را پندار غلطی اعالم داشت، و از آن پس هر کس از 

گاه یک قرن بعد از مرگ فرانسیس، با وفاترین پیروان وي را به حکم دست. بدعتگذار خواندند و سر کوبش کردند

. تفتیش افکار، زنده زنده در آتش میسوزاندند

IV - قدیس دومینیک  

وي . بی انصافی است که نام دومینیک در تاریخ باید با دستگاه تفتیش افکار قرین باشد و آن را در خاطر مجسم سازد

مام کوشش خود ت. نه بنیاد گذار آن دستگاه بود و نه مسئول اعمال وحشتانگیزي که عمال آن دستگاه مرتکب شدند

. وي صرف آن شد که از طریق موعظه، و سرمشق نیک بودن براي دیگران، مردم را به راه راست هدایت کند

دومینیک آدمی بود بمراتب سختگیرتر از فرانسیس، لکن وي را به عنوان قدیسی پاکدامنتر حرمت مینهاد، و 

به این معنی که هر کدام جمعیت : ها یکی بوداساسا کار هر دو آن. فرانسیس نیز در عوض او را دوست میداشت

عظیمی را بنیاد نهاد که افراد آن همشان تحکیم، تبلیغ، و اشاعه دین در میان مسیحیان و کفار بود، نه به کنج عزلت 

هر دو آنها برندهترین اسلحه جماعت بدعتگذار، یعنی تجلیل فقر و عمل به . خزیدن و گلیم خویش از آب به در بردن

  . ت، را اقتباس کردند، و کوششهاي هر دو آنها کلیسا را از ورطه فنا نجات بخشیدموعظا

در کاالروئگا از توابع کاستیل به دنیا آمد و زیر نظر کشیشی از نزدیکان خویش  1170دومینگو د گوزمان به سال 

منقول است که چون . بودندوي یکی از هزاران افرادي بود که در آن ایام از جان و دل پیرو مسیحیت  ;پرورش یافت 

در پالنسینا خشکسالی بروز کرد، وي هر چه از مال دنیا داشت، از جمله کتابهاي گرانبهایش را فروخت تا شکم ضعفا 

 1201به سال . در آغاز کار وي از کشیشان دایمی فرقه آوگوستینوسی و مقیم کلیساي جامع اوسما بود. را سیر کند

جام ماموریتی عازم تولوز شد که در آن موقع مرکز مهم بدعت آلبیگاییان محسوب به همراه اسقف خویش براي ان

منقول است که دومینیک وي را یکشبه به . میشد، حتی میهماندار آنها نیز خود از بدعتگذاران مزبور پیروي میکرد

قف و طرز زندگی پارهاي دومینیک، که نصایح اس. راه راست هدایت کرد، لکن احتمال دارد که این روایت افسانه باشد

از بدعتگذاران را منبع الهامی براي خویشتن دیده بود، داوطلبانه فقر را انتخاب کرد، پاي برهنه به اطراف حرکت 

در مونپلیه وي به سه تن از . میکرد، و میکوشید که در عین آرامش مردم را دوباره به پیروي از آیین کلیسا وادارد

ل، و پیر دو کاستلنو، برخورد و از ظاهر پر تجمل و لباسهاي فاخر آنها بی اندازه متغیر و نمایندگان پاپ، آرنو، رائو
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دومینیک، با شجاعتی که خاص یک . منزجر شد، و همین امر را علت ناکامیابی آنها در مبارزه با بدعتگذاران دانست

ه، یا خیل عظیمی از مالزمان، یا قطار با نشان دادن قدرت و شکو: ((پیغمبر عبرانی بود، آنها را مالمت کرد و گفت

کردن اسبهاي مجلل خوش اندام، یا با لباسهاي رنگارنگ فاخر نیست که بدعتگذاران مردم را به آیین جدید خویش 

میخوانند، بلکه علت، شوق آنها در موعظه، فروتنی آنها به سیره حواریون، سختگیري بر خویشتن، و پاکدامنی 

ت که نمایندگان شرمسار پاپ مالزمان خود را مرخص کردند و پایافزارهاي خود را به دور روایت شده اس.)) آنهاست

تنها موردي که ضمن . در النگدوك ماند، و با شور تمام به موعظه مشغول بود) 1216- 1205(مدت ده سال . افکندند

عدهاي از آنهابودهاند، و  کشتارها و آزار بدعتگذاران از وي نام برده میشود هنگامی است که مشغول سوزانیدن

برخی از پیروان فرقهاش بعد از مرگ مرشد خویش . هاي آتش رهانید میگویند که دومینیک یکی از ایشان را از شعله

او را پرسکوتور هایرتیکوروم نام نهادند، که ضرورتا معنی شکنجه کننده بدعتگذار نمیدهد، بلکه معنی تعقیب کننده 

 ;دومینیک جماعتی از وعاظ هم مسلک را به دور خویش گرد آورد. یق از آن افاده میشودبدعتگذاران براي ارائه طر

جمعیت فرایارهاي موعظهگر را به عنوان فرقه ) 1216(موعظات ایشان به قدري موثر بود که پاپ هونوریوس سوم

آنگاه . صویب کردجدیدي به رسمیت شناخت و نظاماتی را که دومینیک براي این فرقه نوبنیاد وضع کرده بود ت

دومینیک، که مرکز کار خویش را در شهر رم مستقر کرده بود، داوطلبان را گرد آورد، آنها را تعلیم داد، و با شوقی که 

کمابیش آمیخته به تعصب بود ایشان را الهام بخشید و به اطراف اروپا و حتی به سمت مشرق تا کیف و به اقالیم 

در نخستین . اهر مسیحی و ملل بتپرست را به پیروي از تعالیم عیسی دعوت کنندبیگانه روانه داشت تا مردمان بظ

در بولونیا تشکیل شد، دومینیک پیروان خویش را ترغیب کرد تا متفق  1220مجمع عمومی دومینیکیان، که به سال 

بود که یک سال در همین محل . القول فقر محض را به عنوان سرلوحه مرام و مهمترین نظامات فرقه خود بشناسند

  . بعد درگذشت 

. دومینیکیان، مثل فرانسیسیان، از فقراي مسیحی خانه به دوش بودند که بزودي در اطراف و اکناف پراکنده شدند

میالدي، چنین  1240مثیو پاري، تاریخنویس انگلیسی قرون وسطایی، در احوال این جماعت در انگلستان سال 

اك و پوشاك امساك میکردند، صاحب زر و سیم یا هیچ چیزي از آن خود نبودند، مردمانی بودند که در خور: مینگارد

به موعظه )) انجیل((ها به حرکت در میآمدند و درباره تعالیم  در میان شهرهاي کوچک و بزرگ و در دهکده

دند و نه چیزي را از بهر ابدا نه به فکر فردا بو... هاي هفت تایی یا ده تایی با هم یکجا میزیستند در گروه... میپرداختند

هر چه را که به عنوان خیرات به ایشان داده بودند، و در سفره آنها مانده بود، بی ... بامداد روز بعد ذخیره میکردند

هاي  با لباسهاي خود بر روي بوریا میخفتند و تکه ;بود)) انجیل((تنها توشه راه ایشان . درنگ به فقرا بذل میکردند

  . لش زیر سر میگذاشتندسنگ را به جاي با

از جانب . دومینیکیان در کار دستگاه تفتیش افکار سهم موثري ایفا کردند که همواره با نرمی و مالیمت همراه نبود

ها پا نهادند و دو تن از بزرگترین مردان  به دانشگاه. پاپها مصدر مقامات عالی و مامور انجام امور دیپلوماسی شدند

اینها بودند که ارسطو را در قالبی مسیحی . را به وجود آوردند -کبیر و توماس آکویناس  آلبرتوس -فلسفه مدرسی 

همین جماعت بودند که به اتفاق فرانسیسیان، کرملیان، و فرایارهاي . در آوردند و کلیسا را از بند فلسفه وي رهانیدند

نقالبی پدید آوردند، و رهبانیت را در قرن اوستین در انجام امور روزمره با مردم در آمیختند، در زندگی رهبانی ا

. سیزدهم به چنان درجهاي از قدرت و جالل رسانیدند که هرگز قبال نظیرش دیده نشده بود
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با نظر جامعی به تاریخ رهبانیت، متوجه خواهیم شد که نه گزافه گوییهاي دانشمندان علم اخالق و طرفداران آنها 

عده ریادي . زي که مطایبه نویسان در این باب به رشته تحریر در آوردهاندصحیح است و نه سرگذشتهاي مسخرهآمی

لکن باید در نظر داشت که چون بیشتر آنان مردمانی درستکار . از رهبانان را میتوان به علت خالفکاریهایشان نام برد

کدام یک از ما افراد بشر آن  و پرهیزکار بودند، کسانی که از آن قاعده کلی مستثنا شدند، جلب نظر کردند و به عالوه،

قدر معصوم است که انتظار هیچ گونه لغزش و خطایی از هیچ دسته از جماعات بشري نداشته باشد رهبانانی که به 

افرادي بودند  -به عبارت دیگر زندگی را در کنج فقر و در عین کفاف و عصمت میگذرانیدند -عهد خود وفادار ماندند 

از . ره آنها یاوه گفت و نه قلم تاریخنویسی درباره آنها چیزي بر صفحات تاریخ نگاشتکه نه زبان بدخواهی دربا

در . بودهاند)) بناهاي مجلل((میالدي، میشنویم که رهبانان فرقه فرانسیسیان صاحب  1249زمانهاي قدیم، حتی از 

به پاپ اطالع داد که ، راجر بیکن، که گزافهگویی وي اغلب سبب میشد که کسی به سخنانش وقعی ننهد، 1271

لکن آنچه ما از توضیحات .)) هاي جدید اکنون به طرز موحشی از آن مقام و مرتبه اصلی خود تنزل کردهاند فرقه((

در این . استنباط میکنیم، به کلی با اظهارات بیکن مغایرت دارد) 1288(ساده و صریح کتاب وقایع فراسالیمبنه 

را به داخل فرقه خود رهبري میکند و جریان زندگی روزمره رهبانان را براي ما کتاب راهبی از فرقه فرانسیسیان ما 

گهگاهی به لغزشهایی جزئی بر میخوریم و ذکري از بگو مگوها و حسادتها مییابیم، لکن بر آن . توضیح میدهد

هی در بین اگر گهگا. زندگانی ماالمال از منهیات، محیطی حکمفرماست مملو از فروتنی، سادگی، اخوت، و صلح

حوادث، پاي زنی به میان میآید، بر اثر وجود آن زن، مقداري شکوه و لطافت در زندگانی منزوي و سربسته رهبانان 

  : اینک نمونهاي از توصیفات بی غل و غش فراسالیمبنه، به نقل از کتاب وقایع. راه پیدا میکند

ین جوان به حکم عادت چنان در خواب خرناس میکشید ا. در صومعه بولونیا جوانی مقام داشت موسوم به برادر گویدو

به همین سبب او را به انباري در میان الوار و کاه فرستاده بودند، با . که هیچ کس نمیتوانست با او همخوابه شود

پس . اینهمه برادران از دستش راحت نبودند، زیرا صداي آن غرش لعنتی در فضاي تمامی صومعه طنین افکن میشد

و به اتفاق مقرر داشتند که، به عنوان مجازات، باید او را نزد مادرش ... شیشان و برادران بصیر، گرد هم آمدندتمامی ک

با اینهمه، او را بی درنگ . بازگردانید، زیرا مادرش قبل از آنکه وي در حلقه آنها در آید، از این قضیه آگاه بوده است

زیرا برادر نیکوالس، چون پیش خود اندیشید که میخواهند جوان ... دنزد مادرش روانه نکردند، و این خواست خدا بو

را به علت یک نقص طبیعی، و بی آنکه تقصیري مرتکب شده باشد، از حلقه رهبانان بیرون افکنند، همه روز تقریبا 

س جوان به هنگام طلوع فجر جوان را میطلبید تا بیاید و در مراسم قداس به وي خدمت کند، و در پایان مراسم قدا

آنگاه برادر . اشاره وي در پشت محراب زانو میزد، به امید آنکه پارهاي از فیض برادر نیکوالس نصیب وي شود

نیکوالس با دستان خویش صورت و بینی جوان را لمس میکرد، و به اتکاي مواهب االهی میخواست که نعمت سالمت 

و از آن  ;و بکلی شفا یافت و دیگر مایه ناراحتی برادران نشد خالصه کالم آنکه جوان ناگهان. را به وي ارزانی دارد

. پس آرام و بیصدا به خواب میرفت

V - ها  راهبه  

هاي مسیحی مرسوم بود که بیوگان و سایر زنان بیکس یا پرهیزکار بخشی یا  حتی از دوران بولس حواري، در جامعه

قرن چهارم، برخی از زنان به تقلید از روش رهبانان، ترك در . تمام اوقات و دارایی خود را صرف امور خیریه سازند

دنیا گفتند و در گوشه انزوا یا در میان جماعت به عبادت میپرداختند و به قید سوگند خود را مکلف به فقر، 

، خواهر توامان قدیس بندیکتوس، موسوم به سکوالستیکا، زیر نظر 350در حدود سال . پاکدامنی، و اطاعت میکردند
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هاي بندیکتی در  از آن زمان به بعد راهبهخانه. رشاد برادرش، در نزدیکی مونته کاسینو راهبهخانهاي تاسیس کردو ا

سراسر اروپا پراکنده شدند، و تعداد زنان راهبه فرقه بندیکتیان تقریبا همان اندازه زیاد شد که شمار رهبانان فرقه 

و معروفترین آنها را، که به پور روایال اشتهار  1125ي خود را در فرقه سیسترسیان اولین دیر زنان تارك دنیا. مزبور

. هاي فرقه مزبور در اروپا بالغ بر هفتصد شده بود مجموع راهبهخانه 1300تاسیس کرد، و تا سال  1204داشت، در 

در خانواده ها زنان طبقات ممتاز بودند، و هر زن اشرافی یا متمکنی که  هاي کهنسالتر، اغلب راهبه در این فرقه

، امپراطور مایوریانوس ناگزیر شد 458در . ها روانه میشد خانه خویش جایی یا دل خوشی نداشت به یکی از این راهبه

هر چند کلیسا مقرر داشته . ها باز دارد اولیاي دوشیزگانی را که در خانه مانده بودند، از اعزام اجباري آنها به راهبهخانه

ها چیزي از ایشان گرفته نشود، مگر آنکه تازه واردان به طیب خاطر چیزي  این راهبهخانه بود که هنگام ورود زنان به

از این رو رئیسه یک راهبهخانه، . پیشکش کنند، ورود زنان به فرقه بندیکتیان معموال مستلزم داشتن جهیزیهاي بود

به اصالت نسب و صاحب هاي خود آوردهاست، زنی بود مفتخر  همچنانکه شاعر انگلیسی، چاسر در منظومه

در آن ایام قاعدتا یک . مسئولیتهایی فراوان، که قلمرو پهناوري را به عنوان منبع عواید راهبهخانه خود اداره میکرد

. راهبه را بانو یا خاتون خطاب میکردند نه خواهر

ه قدیسه کالرا نزد هنگامی ک 1212در سال . قدیس فرانسیس در دیرهاي مردان و زنان هر دو انقالبی را سبب شد

وي آمد و اظهار تمایل کرد که میخواهد دیري براي زنان نظیر آنچه وي براي مردان ساخته بود، تاسیس کند، 

فرانسیس با آنکه خودش شماسی بیش نبود، مقررات کلیسایی را زیر پا نهاد و پیمان او را قبول کرد و او را در فرقه 

  . مبادرت ورزد ))فقیرکالرهاي ((ور داد که ساختن دیري براي فرانسیسیان وارد کرد، و به کالرا دست

اینوکنتیوس سوم، که اکثر درباره این گونه تخلفات از مقررات کلیسایی، مادام که از روي صداقت و خلوص نیت 

قدیسه کالرا جمعی از زنان ). 1216(یس را تایید کرد صورت گرفته بود، قدرت غمض عین داشت، فرمان فرانس

پاکدامن را به دور خویش گرد آورد، که هیچ کدام از مال دنیا بهرهاي نداشتند، مشترکا زندگی میکردند، پشم 

تقریبا به همان گونه که . میرشتند،پارچه میبافتند، از بیماران پرستاري میکردند، و به توزیع صدقات میپرداختند

: روایت کردهاند که . هایی پدید آمد انه براي فرانسیس داستانهایی ساخته شده بود، درباره این زن نیز افسانهمشفق

قدیسه کالرا ... زمانی یکی از پاپها به دیر او رفت تا به سخنان آن زن درباره موضوعات ربانی و آسمانی گوش فرا دارد

قدیسه کالرا با . ... نهاده بود تا مگر پدر روحانی تقدیس کندبساط طعام گسترده و قرصهاي نان را بر روي سفره 

اي خواهر : ((پدر مقدس پاسخ داد. ... حرمتی عظیم زانو زد و از وي استدعا کرد تا از سر لطف نان را تقدیس کند

رین کالرا، اي پرهیزکارترین مومنات، من مایلم که تو خودت این نان را تقدیس کنی و بر روي آن عالمت مطهرت

اي پدر مقدس، مرا عفو : ((و قدیسه کالرا جواب داد.)) صلیب مسیح را بکشی، چه تو خود را کامال وقف بدان کردهاي

فرما، من که زن فقیري خطاکارم، اگر هر آینه جسارت چنین عملی را در حضور خلیفه مسیح بکنم سزاوار سرزنش 

حمل بر جسارت نکنند، بلکه پاداش اطاعت شمرند، تو را به حکم تا دیگران این را : ((و پاپ گفت.)) فراوان خواهم بود

و آنگاه قدیسه کالرا، .)) عهدي که از بهر فرمانبرداري کردهاي فرمان میدهم که این نان را به نام خداوند تقدیس کنی

امر . کرددرست مانند یک دختر واقعی فرمانبردار، از روي تقوا، با عالمت مطهرترین صلیب عیسی نان را تقدیس 

و پدر مقدس . حیرتانگیز آنکه بی درنگ بر روي تمام قرصهاي نان، عالمت صلیب به زیباترین وجهی نمودار شد

هنگامی که این معجزه را به چشم دید، از نان تناول کرد و در حالی که خداوند را سپاس میگذاشت و در حق قدیسه 

اندکی بعد در عداد  ;چشم از جهان فرو بست  1253ر کالرا د. کالرا دعاي خیر میکرد، آن محل را ترك گفت
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ها تشکیل دادند که  راهبان فرقه فرانسیسیان در نقاط مختلف جمعیتهاي همانندي از راهبه. قدیسین دین قرار گرفت

  . مشهور شدند)) کالرهاي فقیر((به کالریسی یا 

براي )) فرقه ثانوي((نیز هر کدام یک  -ان دومینیکیان، آوگوستینوسیها، و کرملی - هاي فقراي مسیحی  سایر فرقه

در آلمان دیرهاي . هاي اروپا به همان اندازه بود که تعداد رهبانان عده راهبه 1300ها تاسیس کردند و تا سال  راهبه

در فرانسه و انگلستان این قبیل . زنان تارك دنیا، به واسطه خوي جبلی زنان، مراکزي براي غلیان افکار رازورانه شد

که پشت به عالیق دنیوي میکردند، یا بیکس و نومید و یا  -یرها اکثر به صورت پناهگاهی براي بانوان طبقه نجبا د

کتاب آیین گوشهنشینی معرف روحیهاي است که بایستی از زنان تارك دنیاي انگلیسی . در آمد -داغدیده میشدند

ها در ترنت از توابع دورستشر  سقف پور براي راهبهخانهاحتمال دارد که این کتاب را ا. در قرن سیزدهم انتظار داشت

آنچه این کتاب را ماللتبار میسازد شرح مفصلی است درباره گناهان و دوزخ، و پارهاي ناسزاهاي ناهنجار . نوشته باشد

ین لکن لحن بسیار زیباي صادقانه این کتاب نقایص آن را میپوشاند، و از کهنسالترین و اصیلتر ;درباره بدن زن

. هاي نثر انگلیسی به شمار میرود نمونه

کار سهلی است که شخص از میان حوادث ده قرن بعضی از موارد جالب هرزگیهاي مشتی از زنان تارك دنیا را گرد 

ها را بر خالف اراده و میلشان به صومعه روانه داشته بودند، و این گونه زنان درآمدن به حلقه  جمعی از راهبه. آورد

تئودور، اسقف اعظم کنتربري، و اگبرت، اسقف یورك، الزم دیدند اسقفان، . ن را امري شاق میدیدندپاکان دی

اسقف ایو دو شارتر اطالع داد که . ها به اعمال منافی عفت منع کنند کشیشان، و پیران دیر را از وادار ساختن راهبه

هاي فرانسوي عهد  درباره بعضی از راهبهخانه آبالر نیز نظرش. هاي صومعه سن فارا به فحشا اشتغال دارند راهبه

پاپ اینوکنتیوس سوم صومعه سانتا آگاتا را فاحشهخانهاي توصیف کرد که تمامیناحیه . خودش از همین قرار بود

  . اطراف را با بی عصمتی و بدنامی خود آلوده کرده است

طور کلی پسندیده بود، لکن یک ، درباره جماعات مذهبی قلمرو خویش به )1249(گزارش ریگو، اسقف روان 

راهبهخانه را نام میبرد که از میان سی و سه نفر زنان فرقه مذهبی و سه تن خواهران عامی، هشت نفرشان مظنون یا 

کوشید تا با ملزم ) 1300(بونیفاکیوس هشتم .)) رئیسه دیر تقریبا هر شب مست بود((مرتکب به زناکاري بودند و 

ا به گوشهنشینی محض انضباط دیرهاي زنان را بهبود بخشد، لکن اجراي این حکم میسر ه ساختن رهبانان و راهبه

مثال در اسقف نشین شهر لینکن، هنگامی که اسقف به یک راهبهخانه رفت تا طوماري را که حاوي حکم پاپ . نشد

ز آن اطاعت نکنند، زیرا این ها فرمان را بر سر اسقف انداختند و سوگند خوردند که هرگز ا بود در آنجا بگذارد، راهبه

هاي کنتربري، اثر  در قصه. قبیل زندگانی انفرادي را از جمله تعهدات اولیه خویش براي دیر نشینی نمیشمردند

جفري چاسر، شاعر انگلیسی، یکی از اشخاص اصلی قصه، رئیسه یک راهبهخانه است که اصوال نمیبایستی در میان 

  . ا کلیسا زنان تارك دنیا را از رفتن به زیارت اماکن متبرکه منع کرده بودزایران مزار تامس ابکت باشد، زیر

اگر تاریخنویسان با همان دقتی که موارد تخلف از نظامات دیرهاي زنان تارك دنیا را ثبت کردند، اطاعت از آن 

مورد از عصمت و عفت نظامات را نیز ضبط میکردند، محتمال میتوانستیم در برابر هر لغزش و ارتکاب گناه، هزاران 

. در بسیاري موارد نظامات به طرزي وحشیانه شدید بودند، و افراد خود را در نقض آنها محق میدیدند. زنان برشمریم

هاي دو فرقه کارتوزیان و سیسترسیان مکلف بودند همواره خاموش باشند، لب به سخن نگشایند، مگر آنکه  راهبه

ها  قاعدتا راهبه. دستوري بود که اجرایش براي جنس لطیف، شاق مینمود نهایت درجه ضروري باشد، و طبعا این
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اوقات را مصروف به رفع حوایج خود از قبیل نظافت، پخت و پز، رختشویی، و دوخت و دوز میکردند و براي رهبانان و 

ه بافتن و هاي کشیشان میپرداختند، ب مستمندان جامه میدوختند، براي محراب پارچه میبافتند، به تهیه جبه

ها وقت میگذرانیدند، و با ظرافت و شکیبایی بسیار نیمی از حوادث تاریخ  قالبدوزي بر روي دیوارکوبها و فرشینه

به عالوه، این قبیل زنان خود را به استنساخ و تذهیب کتابها سرگرم . ها نقش میکردند جهان را بر روي این گونه پرده

. یت زیر نظر میگرفتند، و به آنها ادبیات، طب، و فنون خانهداري میآموختندمیکردند، کودکان را براي تعلیم و ترب

بسیاري از زنان تارك . مدت چند قرن این قبیل دیرها تنها مراکز تعلیمات عالیهاي بود که براي دختران وجود داشت

عبادت از خواب بر  همگی آنها نیمشب، و بار دیگر پیش از پگاه، براي ;دنیا در بیمارستانها پرستاري میکردند

بسیاري از ایام سال را روزه میگرفتند، و از پگاه  ;میخواستند و طبق احکام کلیسایی به اداي فرایض مشغول میشدند

. تا شام شب، که هنگام افطار بود، لب به خوراك نمیزدند

اگر به تاریخ نوزده . باشد اگر گاهی کسانی این نظامات سخت و شدید را نقض میکردند، همین امر باید مایه امیدواري

دشوار است در میان طبقه  - با تمام قهرمانان، پادشاهان، و قدیسان عالم مسیحی آن  - قرن مسیحیت نظر افکنیم 

زندگانی . ها به سر حد کمال و غایت مطلوب مسیحیت نایل آمده باشند ذکور از عدهاي نام ببریم که مانند این راهبه

و گشاده رویی آنها در انجام وظایفی که بر عهده گرفته بودند، مایه نیکبختی افراد مشحون از پرهیزکاري آنان، 

  . چندین نسل شد

هنگامی که تمام گناهان تاریخ را در ترازوي انصاف توزین کنند، کفه فضایل این زنان بر رذایلی که از آنها برشمرده 

  . شد، خواهد چربید و مایه نجات بنی بشر خواهد بود

VI  - رانرازو  

بسیاري از این قبیل زنان را میتوان در شمار قدیسان به حساب آورد، زیرا احساس میکردند که ذات پروردگار از 

قوه تخیل انسان قرون وسطایی چنان بر اثر جمیع نیروهاي مکمون در کالم، . اندامهایشان به آنها نزدیکتر است

خته میشد که آن تصورات فوق حواس پنجگانه آدمی به تصویر، تندیس، مراسم، و حتی در رنگ و کمیت نور برانگی

ذهن . سهولت حاصل میآمد، و روح مومن احساس میکرد که از درون حصار طبیعت به وادي فوقالطبیعه راه مییابد

آدمی خود با تمام معماي قدرتش چیزي فوقالطبیعه و معنوي به نظر میرسید، و بی شک نظیر یک نقش تیره، و جز 

بنابراین، ممکن بود که نوك عقل بر پاي . ل کلی که جهان را اداره میکرد بود و در دل جوهر جا داشتناچیزي از عق

در دنیاي رازوري که فروتنی با بلند پروازي توام شده بود،دل رازور در این امید مشتعل بود که . سریر االهی بوسه زند

د، میتواند به لطف رب به دیدار جمال سرمدي نایل آید و چون روان از قید بار گناهان برهد و به برکت دعا اعتال گیر

دیدار جمال سرمدي هرگز از راه حسیات، تعقل، طبیعیات، یا فلسفه میسر . همنشین بارگاهیان حق تعالی شود

نمیشد، زیرا اینها جملگی با زمان و خالیق و زمین ارتباط داشتند، و محال بود او بتواند به کنه ذات و قدرت و 

مشکل رازور آن بود که جان را، به منزله وسیلهاي درونی، براي ادراکات معنوي پاکیزه . یت عالم کون راه یابدوحدان

سازد، هرگونه لکه خودپرستی انفرادي و تعدد اغفال کننده را از آینه نفس بزداید، حیطه عمل و عشق آن را به منتها 

د ربانی، ازلی وفلکی نظر افکند، و به این نحو، چون غریبی درجه وسعت بخشد، آنگاه بوضوح و به چشم معنی به معبو

که پس از زمانی دراز به وطن بر میگردد، به پروردگاري ملحق شود که تولد آدمی به معنی جدایی از وي براي تمام 

لهذا  شدمگر نه مسیح وعده داده بود که هر کس دلش پاك باشد به فیض دیدار خداوند نایل خواهد . عمر بودهاست
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مسیحیت یونانی علی رغم میراث تعقلی که از یونان باستان به جا . رازوران در هر عصر، دیانت، و اقلیمی پیدا شدند

. رب بودقدیس آوگوستینوس سرچشمه رازوري براي مغ. مانده بود، از وجود این گونه رازوران و آراي آنها سرشار شد

تا این تاریخ کمتر اتفاق افتاده بود که یکی از . کتاب اعترافات وي حکایت بازگشت روح بود از مخلوق به خالق

قدیس انسلم دولتمرد، قدیس برنار مدیر با کفایت، هر . موجودات فانی تا این حد با پروردگار خویش سخن گفته باشد

مکتب خرد گرایی افرادي چون روسلن و آبالر، پیروي از عشق را مرجح دو شیوه رازوري را انتخاب کردند و، در مقابل 

هنگامی که گیوم دو شامپو قادر به مقاومت در برابر منطق آبالر نشد و پاریس را ترك گفت، در یکی از . شمردند

ت بنیاد نهاد هاي شهر، دیر رهبانان آگوستینوسی موسوم به سن ویکتور را به عنوان مدرسهاي براي تعلیم االهیا حومه

در اینجا بود که جانشینان وي، اوگ و ریشار، ماجراي پرمخالفت فلسفه ناآزموده را نادیده انگاشتند و اساس ). 1108(

در هر مرحلهاي ) 1141فت (اوگ . دین را نه بر بحث بلکه بر درك فیض حضور حق از طریق رازوري استوار ساختند

منطق و دانش را ) 1173فت (ریشار. رمزي از شعایر دین مشاهده میکردهایی فوق طبیعی و  از مراحل خلقت نشانه

طرد کرد، به سیره پاسکال عشق را بر عقل رجحان نهاد، و با منطقی محققانه اعتالي باطنی روح را به درگاه حق 

. توصیف کرد

ي، که از اشراف کاالبریا یوآکیم دا فیور. احساسات پرجوش ایتالیا اخگر رازوري را بدل به لهیب سوزان انقالب کرد

حین این سفر به قدري از تیره روزي مردم متاثر شد که مالزمان خود را . بود، سخت مشتاق دیدن فلسطین شد

هایی که به دست ما رسیدهاست حاکی است که  افسانه. مرخص کرد و به عنوان زایر بی چیزي به سفر ادامه داد

واقع در کوه تابور گذرانید و چطور در روز یکشنبه عید قیام مسیح پرتو چگونه وي تمام ایام روزه را در چاه خشکی 

عظیمی پیش روي وي ظاهر شد، و چنان وي را غرق انوار االهی ساخت که در دم به تمام کتاب مقدس و جمیع 

سترسیان هنگام بازگشت به کاالبریا، یوآکیم به حلقه رهبانان و کشیشان فرقه سی. حوادث گذشته و آینده وقوف یافت

جماعتی از مریدانش دورش را گرفتند، . در آمد، بی اندازه عالقمند به زندگی بی پیرایه شد، و به گوشه دیري پناه برد

و این  ;پایه این فرقه جدید بر فقر و دعا قرار داشت. و دیري نپایید که یو آکیم فرقه جدیدي به نام فلورا بنیاد نهاد

، یوآکیم یک رشته از آثار خویش را نزد پاپ 1200در . سوم واقع شدنظامات مورد قبول پاپ کلستینوس 

الزم . اینوکنتیوس سوم فرستاد و نوشت که هر چند محتویات این کتابها از جانب خداوند به وي الهام شدهاست

وي دو سال بعد از این تاریخ، . میداند که پاپ باید به آنها نظر افکند و هر چه را مقتضی نمیداند، حذف کند

. درگذشت

به موجب . هاي یوآکیم فرضیه آگوستینوسی بود که اکثر محافل مردمان اصیل آیین آن را قبول داشتند اساس نوشته

این فرضیه، یک نوع توافق رمزي میان حوادث مندرج در کتاب عهد قدیم و تاریخ مسیحیت از میالد عیسی گرفته تا 

نخستین : یوآکیم تاریخ بشر را به سه مرحله تقسیم میکرد. استقرار سلطنت ملکوتی بر روي زمین وجود داشت

دومین مرحله، که  ;مرحله تحت فرمانروایی اولین اقنوم، یعنی خداوند اب هنگام زادن عیسی از مادر به پایان میرسید

 ;فرمانروایی با دومین اقنوم یعنی ابن بود، طبق محاسبات مکاشفهاي، هزار و دویست و شصت سال طول میکشید

سومین مرحله عبارت بود از فرمانروایی روح القدس که قبل از آن دورانی فرا میرسید مشحون از مصایب جنگ، فقر، 

در پی این ایام سخت فرقه جدیدي از رهبانان قدم به عرصه وجود مینهاد که کلیسا را از جمیع . و فساد روحانیان

ا پی میافکند که بر مدار صلح، عدالت و نیکبختی استوار آلودگیها پاك میساخت و در سراسر جهان مدینه فاضلهاي ر

  . بود
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هزاران نفر از مسیحیان، از جمله اعاظم و مشاهیر کلیسا، از صمیم قلب باور کردند که یوآکیم از خداوند الهام 

. بودند) ظهور مجدد مسیح(به عنوان شروع آدونت دوم  1260و با امیدواري مشتاق رسیدن سال  ;گرفتهاست

با اعتماد به اینکه غرض از فرقه جدید، چیزي جز جمعیت آنان )) فرانسیسیان روحانیگران((عت موسوم به جما

نیست، از تعالیم یو آکیم قویدل شدند، و هنگامی که کلیسا افراد آن فرقه را حرامی و یاغی خواند، ایشان نیز به اسم 

نسخهاي از مجموعه آثار یو آکیم تحت عنوان  1254در سال . یوآکیم شروع به نشر افکار و عقاید خویش کردند

انجیل جاودانی منتشر شد، به انضمام تفسیري به این مضمون که چون پاپی آلوده به گناه خرید و فروش مناصب 

روحانی تکیه بر مسند خالفت زند، چنین واقعهاي پایان دومین مرحله خواهد بود، و در سومین مرحله تاریخ، از آنجا 

کلیسا این کتاب . حبت عالمگیر میشود، دیگر احتیاجی به شعایر مذهبی و وجود کشیشان نخواهد ماندکه حکومت م

را مردود شمرد و رهبانی از فرقه فرانسیسیان، موسوم به گراردو دا بورگو، را که ظاهرا مولف آن بود مادامالعمر زندانی 

که یو آکیم را اهل بهشت (فرانسیس تا عهد دانته  اما نشر این کتاب مخفیانه ادامه یافت و از زمان قدیس. ساخت

. در افکار رازوران و بدعتگذاران فرانسه و ایتالیا موثر افتاد) دانست

یک نوع جنون توبه مذهبی مانند  1259احتماال به واسطه هیجان نزدیک شدن ملکوت آسمان بود که در سال 

هزاران نفر از مردم توبه کار، از کوچک و . شمالی را در نوردید طوفانی در اطراف پروجا سر بلند کرد و سراسر ایتالیاي

این مردمان، که فقط با لنگی ستر عورت . بزرگ و فقیر و غنی، به حال اجتماعی در هم و بر هم به حرکت در آمدند

ه صاحبان کرده بودند، همه میگریستند، از خداوند طلب رحمت میکردند، و هر چه به غضب از دیگران گرفته بودند، ب

جانیان، که دچار این واگیري توبه شده بودند، در برابر بستگان مقتوالن زانوي عجز بر . اصلیش مسترد میداشتند

اسیران را آزاد میساختند، تبعید شدگان را احضار  ;زمین زده و استدعا میکردند که به دست آنها به قتل رسند

چند صباحی چنین . یتالیا سراسر آلمان را گرفت و به بوهم رسیدمیکردند، و دشمنیها فراموش میشد، این نهضت از ا

. به نظر میرسید که گویی کیش جدید و رازورانهاي کلیسا را نادیده انگاشته است و تمامی اروپا را مسخر خواهد کرد

شد،  دشمنیهاي جدیدي آغاز. لکن دیري نپایید که طبیعت آدمیزاد دوباره قدرت از دست داده خویش را بازیافت

گناهکاري و جنایت او نو رواج گرفت، و این جنون متعصبان، تازیانه زنان، به همان زوایاي روان آدمی که از آنجا سر 

  . بر آورده بود خزید

، در 1184به سال ) یا الکن(کشیشی اهل لیژ به نام المبر لو بگ . شعله رازوري در ناحیه فالندر کمتر دچار تشنج شد

ي زنانی که مایل بودند بدون دادن پیمان ترك دنیا در اجتماعات کوچکی شبه اشتراکی با دیگر کناره رود موز، برا

همجنسان خود زندگی کنند، خانهاي تاسیس کرد که در آنجا این قبیل زنان از طریق رشتن پشم و بافتن تور روزگار 

مردانی که در . اي مردها نیز تاسیس شدبر)) خانه خدا((هاي همانندي به نام مزون دیو یا  بزودي خانه. میگذراندند

این جماعات مثل پیروان . مینامیدند)) بگینها((و زنان خود را )) بگارها((ها زندگی میکردند، خود را  این قبیل خانه

و خودشان داوطلبانه فقر را شعار خود ساخته . فرقه والدوسیان عمل کلیسا را در تملک مال دنیا تقبیح میکردند

در آوگسبورگ سر بلند کرد و در  1362در حدود سال )) برادران آزاد روان((دیگري نظیر این به نام  فرقه. بودند

هر دو این نهضتها مدعی نوعی الهام غیبی بودند که به اتکاي آن از بند نظارت . شهرهاي کرانه رن رواج گرفت

  . روحانیان و حتی حکومت یا قید قوانین اخالقی میرستند

در سرکوبی این جماعات دست اتحاد به هم دادند، لکن پیروان هر دو نهضت مخفیانه به نشر عقاید حکومت و کلیسا 

هاي  و سایر فرقه آناباتیستهاخویش پرداختند، و آراي آنها بارها با اسامی جدیدي سر بلند کرد و به پیدایش و شور 
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آلمان سرزمین مطلوب رازوري در مغرب . دست داشتند کمک کرد)) اصالح کلیسا((که در نهضت عظیم رادیکالی 

هشتاد و دو سال عمر کرد و در تمام این مدت، به )) غیبگوي راین((هیلدگارد، اهل بینگن، مشهور به . زمین بود

. ه ریاست راهبهخانه روپرتسبرگ رسیدهاي فرقه بندیکتیان بود و در پایان کار ب استثناي هشت سال، یکی از راهبه

این زن معجون عجیبی بود از یک مدیره و یک زن خیالباف، مومن و در عین حال طرفدار اصالحات اساسی، شاعره و 

او خطاب به پادشاهان و پاپها نامه مینوشت و همواره در مکاتبات خود لحن . عالم، پزشک و در عین حال قدیسه دین

هیلدگارد چندین کتاب درباره رویاها یا . ، و نثر التینیش قدرت و صالبتی مردانه داشتآمرانهاي بکار میبرد

خوابنماهاي خویش نگاشت که مدعی بود تمامی آنها را به کمک دستی غیبی به رشته تحریر در آوردهاست 

کلیسا  کشیشان از شنیدن این قبیل سخنان سخت ملول میشدند، زیرا ضمن مکاشفات هیلدگارد ثروت و فساد

نوبت عدالت خداوندي خوهد : وي با لحنی که حاکی از امیدواري ازلی بود گفت. شدیدا مورد مذمت قرار میگرفت

امپراطوري و دستگاه پاپی، که هر دو آلوده به  ;به زودي احکام خداوند به موقع عمل گذاشته خواهد شد... آمد

. ... هاي آنها قوم جدیدي سر بلند خواهد کرد بر روي ویرانهلکن . ... گناهکاریند، با هم مضمحل و نابود خواهند شد

بر دنیایی که جوانی از  ;مردمان بت پرست، یهودیان، دنیاداران و بدعتگذاران همه با هم پیرو آیین مسیح خواهند شد

میان سر گرفته است طراوت بهاري و صلح حکمفرما خواهد شد و فرشتگان با اطمینان خاطر باز خواهندگشت تا در 

  . ابناي بشر زندگی کنند

یک قرن بعد، الیزابت تورینگنی، دختر اندراش، شاه مجارستان، با دوران کوتاه عمرش، که سراپا تقدس و ریاضت بود، 

این شهزاده خانم سیزده سال بیش نداشت که به عقد ازدواج یک امیر آلمانی در آمد،و . مردم مجارستان را برانگیخت

برادر شوهرش مال او را به یغما برد و زن را بیآنکه صاحب . ر، و در بیست سالگی بیوه شددر چهارده سالگی ماد

الیزابت زاهدي شد خانه به دوش که باقی عمر خود را وقف توجه از . پشیزي باشد از خانه و دارایی محروم کرد

ن نیز اکثر در عالم مکاشفه این ز. مستندان کرد، زنان جذامی را خانه و مسکن میداد، و زخمهاي آنها را میشست

. خود را به حق واصل میدید، لکن در این باب علنا چیزي نمیگفت، و مدعی داشتن هیچ گونه قواي فوقالطبیعه نبود

هنگامی که الیزابت کونراد ماربورگی، بازجوي آتشین مزاج دستگاه تفتیش افکار را دید، دیوانهوار فریفته صداقت و 

کونراد براي انحرافی جزیی از . اصول و مبانی دین گشت و کنیز حلقه به گوش او شد سرسپردگی بیرحمانه وي به

آنچه در نظر وي موازین پاکدامنی بود الیزابت را کتک میزد، و الیزابت با فروتنی تمام به هر چه کونراد میگفت، راضی 

و چهارسالگی درگذشت نام الیزابت  میشد و بیش از پیش به ریاضت تن در میداد، تا آنکه بر اثر این رویه در بیست

در پاکدامنی و تقوا به قدري بلندآوازه بود که هنگام کفن و دفنشان فداییان تقریبا دیوانه گیسوان، گوشها و نوك 

به ) 1141(الیزابت دیگري در دوازدهسالگی . پستانهایش را به عنوان یادگارهاي مقدسی بریدند و حفظ کردند

بر اثر رنجوري . همانجا مقیم بود 1165ن شونو در نزدیکی بینگن رفت و تا هنگام مرگش در راهبهخانه فرقه بندیکتی

تن و ریاضتهاي شدیدي که این الیزابت بر خویشتن هموار میکرد، در حالت جذبه و نشئه، با ارواح قدیسان مختلفی 

جذبه بود که فرشته محافظ  در یکی از این حاالت. که تقریبا همگی آنها مخالف روحانیان بودند صحبت میکرد

اي .... پدر کلیسا بیمار است، و اعضاي آن مردهاند. نهال تاك خداوند پژکرده گشته است: ((الیزابت به او گفت

نزدیک به پایان این دوره امواج رازوري در .)) فریاد بیعدالتی شما حتی به ساحت من بلند شده است! پادشاهان زمین

، به 1326متواد شد، شصت و شش سال بعد، در  1260ستر اکهارت، که در حدود سال آراي مای. آلمان طغیان کرد

شاگردان وي، سوسو و تاولر، افکار عرفانی پیر . شد 1327اوج کمال رسید و منجر به محاکمه و مرگ وي در سال 
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اتکا به کشیشان، خویش را در موضوع وحدت وجود رواج دادند، و بر مبناي همین پرهیزکاري و دینداري بود که، بی

. یکی از ارکان اصالح دین استوار شد

کلیسا با هیچ گونه انحراف شدیدي از اصول عقاید رسمی . معموال رویه کلیسا با رازوران قرین تساهل و شکیبایی بود

هاي مذهبی را به رسمیت بشناسد،  خود سر سازش نداشت و حاضر نبود استقالل هرج و مرج طلبانه پارهاي از فرقه

لکن منکر رابطه مستقیم رزوران با خدا نمیشد، و با روي گشاده حاضر بود سخن قدیسانی را که خطاهاي خدام 

بسیاري از روحانیان، حتی اعاظم و مشاهیر . جایزالخطاي دستگاه روحانیت را به باد مذمت میگرفتند بشنود

ند، و آرزو داشتند که آنها نیز میتوانستند کشیشان، با مخالفان اظهار همدردي میکردند، به تصور کلیسا واقف بود

از امنیت و آرامش دیرها، که به برکت تقدس مردمان . اسبابها و تکالیف آلوده کننده امور سیاسی جهان را رها کنند

احتماال این قبیل روحانیان صبور بودند که مسیحیت را در . پایدار و در حریم قدرت کلیسا مصون بود، برخوردار شوند

مکاشفات هذیانآمیزي که هرچند وقت یکبار ذهن بشر قرون وسطایی را تهدید میکرد ثابت و پایدار نگاه  میان

وقتی آرا و عقاید رازوران قرون دوازدهم و سیزدهم را میخوانیم، طبعا به این نتیجه میرسیم که اصول عقاید . داشتند

وان گفت که، در میان هرج و مرجی از آراي صحیح اغلب سدي بود در برابر خرافات مسري، و از یک لحاظ میت

که میخواست ) همانطور که حکومت نیرویی بود متشکل(مختلف و متشتت، کلیسا عبارت بود از عقایدي متشکل 

  . افراد را از ورطه جنون برکنار دارد

VII - پاپ بد فرجام

اقتدار خویش بود، گرگوریوس هم  به مقام پاپی رسید، کلیسا دوباره در اوج 1271هنگامی که گرگوریوس دهم در 

. به عبارت دیگر، آدمی بود اهل صلح و دوستی که عدالت را بیشتر از پیروزي دوست میداشت ;مسیحی بود و هم پاپ

از آنجا که امیدوار بود با یک کوشش دسته جمعی دوباره بر فلسطین دست یابد، ونیز، جنووا، و بولونیا را تشویق کرد 

وسایلی برانگیخت تا رودولف، از خاندان هاپسبورگ، به مقام امپراطوري برسد، و در  ;خاتمه دهندکه به منازعات خود 

گوئلفها و گیبلیتهاي دو شهر  ;عین حال با ادب و مهربانی از دیگر طالبان شکست خورده آن مقام دلجویی کرد

ی داد و به طرفداران خود، یعنی مخالف و متخاصم، و در نتیجه خود این دو شهر فلورانس و سینا، را با هم آشت

گیبلینها دشمنان شمایند، لکن در عین حال، اینها همنوع و هموطن و همکیش ((گوئلفها، خاطر نشان ساخت که 

هزار و پانصدو هفتاد نفر در آن محفل  ;)1274(گرگوریوس نخستکشیشان را به شوراي لیون دعوت کرد .)) شمایند

نماینده به آن شورا اعزام داشت، امپراطور یونانی رهبران کلیساي یونان را به  هر مملکت بزرگی یک ;حضور یافتند

کشیشان التینی و . لیون فرستاد تا مراتب اطاعت و انقیاد خود را در برابر دستگاه پاپی رم به ثبوت رسانیده باشد

هرستی از خالف کاریهاي موجود از اسقفان دعوت شد تا ف. یونانی با هم به ترنم سرود در تسبیح خداوند هماواز شدند

و اصالحات ضروري براي تصفیه کلیسا تسلیم محفل کنند، و آن جماعت نیز با حمیتی شگرف دعوت محفل روحانی 

اینک تمامی اروپا به طرزي با شکوه براي . نتیجه آنکه قوانینی براي رفع این مفاسد به تصویب رسید. را لبیک گفتند

جانشینان وي آن قدر ). 1276(لکن گرگوریوس هنگام بازگشت به رم در گذشت . ه بودمبارزه با سارانسها متحد شد

با تمام این اوصاف، هنگامی . هاي گرگوریوس نکردند سرگرم امور سیاسی ایتالیا بودند که هیچ کدام اعتنایی به نقشه

ن حکومتهاي اروپا بود و از به مقام پاپی انتخاب شد، دستگاه پاپی هنوز مقتدرتری 1294که بونیفاکیوس هشتم در 

بخت با کلیسا یار نبود، زیرا در این موقع که یک قرن . لحاظ سازمان، حسن اداره، و عواید سرشار نظیري نداشت

فعالیت و پیشرفت تقریبا به سر میرسید، مسند پاپی به دست کسی میافتاد که خلوص نیت و عشقش به کلیسا 
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چنین آدمی خالی از . ور شخصی، و اراده بی بند و بار وي براي تحصیل قدرتدرست برابر بود با اخالقیات ناقص، غر

لطف نبود، به این معنی که عشقی به دانش داشت و در وسعت معلومات و تبحر در مسائل حقوقی به پاي 

د، همو بود که دانشگاه رم را بنا نهاد، کتابخانه واتیکان را تعمیر کرد و توسعه دا. اینوکنتیوس سوم میرسید

هنرمندانی مانند جوتو و آرنولفو دي کامبیو را تشویق کرد، و مخارج احداث نماي شگفتانگیز کلیساي جامع اورویتو 

وي مقدمات ارتقاي خویش را به مقام پاپی به این نحو فراهم ساخت که پاپ معصوم لکن بیکفایتی . را بر عهده گرفت

این عمل بکلی بی سابقه از بدو امر براي . به استعفا کردچون کلستینوس پنجم را پس از پنج ماه پاپی تشویق 

پاپ جدید، براي جلوگیري از هر گونه اقدامی به منظور بازگشت . بونیفاکیوس محیطی سراپا سو نیت به وجود آورد

. کلستینوس به مسند پاپی، دستور داد که آن پیر مرد هشتاد ساله را در رم محبوس نگاه دارند

ن گریخت، دستگیر شد، بار دیگر فرار کرد، مدت چندین هفته در شهرستان آپولیا سرگردان بود، کلستینوس از زندا

به آدریاتیک رسید، در صدد عبور از دریا برآمد تا مگر خود را به دالماسی رساند، کشتیی که بر آن سوار بود در 

ام او را دستگیر ساختند و به حضور هاي ایتالیا برگردانید، و سرانج طوفان شکست، امواج دریا او را به کرانه

پاپ او را به حبس در زندان بسیار محقري واقع در فرنتینو محکوم کرد، و همانجا بود که ده ماه . بونیفاکیوس بردند

یک رشته شکستهاي سیاسی و پیروزیهاي پی در پی که به قیمت گزافی تمام ). 1296(بعد کلستینوس در گذشت

  . کرد شد آتش پاپ جدید را تیزتر

چون فردریک زیر بار نرفت،  ;وي درصدد برآمد پادشاه آراگون، فردریک، را از قبول تاج و تخت سیسیل منصرف سازد

نه پادشاه آراگون به ). 1296(بونیفاکیوس او را تکفیر و اجراي کلیه مراسم مذهبی را در جزیره سیسیل تحریم کرد

سرانجام، بونیفاکیوس مجبور شد مقام  ;امین پاپ وقعی گذاشتنداین احکام اعتنایی کرد، و نه مردم سیسیل به فر

براي تهیه مقدمات یک جنگ صلیبی، پاپ جدید به ونیز و جنووا حکم کرد که ترك . فردریک را به رسمیت بشناسد

آن دو شهر سه سال دیگر به منازعات خود ادامه دادند و به میانجیگري وي براي آشتی وقعی  ;مخاصمه گویند

از آنجا که بونیفاکیوس قادر نشد در فلورانس آرامش را به طرز دلخواه بازگرداند، کلیه مراسم مذهبی را در . ندننهاد

شارل نه تنها از این ). 1300(آن شهر تحریم، و از شارل دو والوا دعوت کرد که براي اعاده آرامش وارد ایتالیا شود

  . اپ برانگیختلشکرکشی سودي نبرد، بلکه تنفر را علیه خویشتن و پ

بونیفاکیوس براي استقرار آرامش در ایاالت پاپی خود کوشیده بود تا به مرافعاتی که میان افراد خانواده مقتدر کولونا 

پیترو و یاکوپو، از اعضاي خاندان مزبور، که هر دو سمت کاردینالی داشتند، پیشنهادات . جریان داشت پایان بخشد

دو ). 1297(حال بدین منوال دید، هر دو را از مقامشان منفصل ساخت و تکفیر کردبونیفاکیوس که .وي را رد کردند

هایی از آن را بر در کلیساهاي رم زدند، و اصل آن را بر روي  تن اشرافی سرکش بیانیهاي تحریر کردند و نسخه

  . محراب کلیساي سان پیترو نهادند و از حکم پاپ به شوراي عمومی روحانیان استیناف دادند

بونیفاکیوس حکم تکفیر را تکرار کرد، آن را شامل حال پنج تن از یاغیان دیگر نیز ساخت، فرمان داد که اموال آنها را 

ضبط کنند، با سربازان پاپی بر قلمرو خاندان کولونا هجوم برد و دژ آنها را به تسخیر در آورد، پالسترینا را با خاك 

یاغیان تسلیم شدند، مورد عفو قرار گرفتند، دوباره علم . ي آنجا نمک بپاشندها یکسان کرد، و دستور داد که بر ویرانه

شورش برافراشتند، باز هم از دست آن پاپ مبارز شکست خوردند، و سرانجام از ایاالت پاپی گریختند و در صدد 

  . انتقام بر آمدند
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فیلیپ چهارم، که مصمم . انسه موجه شددر میان این محنتها بود که بونیفاکیوس ناگاه با بحرانی عظیم از جانب فر

ادوارد اول پادشاه انگلستان، به اعالم . بود قلمرو خویش را وحدت بخشد، ایالت انگلیسی گاسکونی را متصرف شده بود

اکنون دو پادشاه براي تهیه مقدمات مبارزه خویش تصمیم گرفتند بر دارایی کلیسا و ). 1294(جنگ مبادرت جست 

پاپها قبال گرفتن این گونه مالیاتها را فقط براي جنگهاي صلیبی تصویب کرده بودند، . لیات ببندندعواید خدام آن ما

روحانیان فرانسه وظیفه . لکن هرگز سابقه نداشت که براي مبارزات غیر مذهبی از کلیسا مالیاتی گرفته شده باشد

مبالغی کمک کنند، لکن بیم آن داشتند که خود میدانستند که براي دفاع از حکومتی که حافظ دارایی ایشان بود، 

پیش از این حوادث، فیلیپ، . اگر جلو قدرت حکومت در اخذ مالیات سد نشود، چنین اختیاراتی مهلک و مخرب شود

پادشاه فرانسه، مقداري از اختیارات کشیشان فرانسوي را سلب کرده و آنها را از محاکم خاوندي و درباري، و از 

فرقه سیسترسیان، که از این جریانات . دستگاه حکومتی و شوراي سلطنتی، برکنار ساخته بود مشاغل قدیمیشان در

پریشان خاطر شده بود، حاضر نشد دعوت پادشاه را لبیک گوید و یک پنجم تمام در آمد خود را، که فیلیپ براي 

بونیفاکیوس . به پاپ پناهنده شد بنا بر این، صدر فرقه مزبور. جنگ با انگلستان مطالبه میکرد، به وي تسلیم دارد

ناگزیر بود با احتیاط تمام دست به عمل زند، زیرا فرانسه در مبارزات پاپی با امپراطوران آلمان همواره مهمترین 

لکن در عین حال وي احساس میکرد که اگر بدون جلب رضایت پاپ، با گرفتن مالیاتهاي  ;پشتیبان و حامی پاپها بود

آمد کلیسا را بگیرند، دیري نخواهد گذشت که اساس اقتصادي قدرت و آزادي دستگاه کلیسا در  حکومتی، عواید و در

، پاپ بونیفاکیوس به صدور یکی از معروفترین توقیعات پاپی در تاریخ روحانیت 1296در فوریه سال . هم فرو میریزد

 ;مشهور شد)) افراد غیر روحانی((این توقیع، به مناسبت عبارت اول آن، به کلریکیس الیکوس یا . مبادرت جست

اولین جملهاش حاوي اعترافی بود نابخردانه، و به طور کلی لحن آن اظهارات نسنجیده پاپ گرگوریوس هفتم را به 

  : شد فرمان مزبور چنین آغاز می. خاطر میآورد

و آنچه ما به تجربه  ;رندپیشینیان خبر دادهاند که افراد غیر روحانی فوقالعاده نسبت به طبقه روحانیان دشمنی دا

پس از مشورت با برادران خود، و به اتکاي قدرتی  000. دریافتهایم، مسلما در حال حاضر صدق این گفتار را میرساند

هر حصهاي از درآمد یا ... بدون اجازه پاپ... که از حواریون به ما رسیده است، مقرر میداریم که اگر هر کشیشی

و نیز مقرر میداریم که جمیع . ... غیر روحانی تسلیم کند، مستوجب حکم تکفیر خواهد شد به افراد... مایملک خود را

افرادي که این قبیل مالیاتها را مطالبه یا دریافت میکنند، یا اموال کلیسا یا روحانیان را ضبط میکنند، و یا وسایلی 

  . محکوم به حکم تکفیر گردند... د،براي ضبط این قبیل اموال بر میانگیزند، در هر مقام و درجهاي که باشن

هاي نداشت که کلیسا با ثروت سرشار خویش در فرانسه باید بخشی از  فیلیپ به سهم خویش هیچ گونه شبه

وي، به عنوان عملی متقابل در برابر توقیع پاپی، فرمان داد که از آن پس صدور . هاي مملکتی را بر عهده گیرد هزینه

یا خواروبار ممنوع باشد و هیچ کدام از بازرگانان یا مامورین مخفی خارجی حق ماندن در  طال، نقره، سنگهاي قیمتی،

این تصمیمات، یک ممر عمده در آمد پاپ را مسدود کرد و نمایندگان وي را، که مشغول . فرانسه را نداشته باشند

نیفاکیوس که حال بدین منوال بو. جمعآوري وجوهی براي تدارك یک جنگ صلیبی بودند، از خاك فرانسه بیرون راند

اجازه داد که )) محبت بیان ناکردنی((، با 1296دید، عقب نشینی اختیار کرد و طی توقیع دیگري، مورخ سپتامبر 

کشیشان میتوانند، براي پرداخت مخارج ضروري براي دفاع از مملکت، داوطلبانه مبالغی در اختیار خزانه پادشاه 

فیلیپ نیز فرامینی را که در . رت و تعیین موارد ضروري را موکول به راي پادشاه نمودبگذارند، و قضاوت درباره ضرو

وي و ادوارد اول بونیفاکیوس را نه به عنوان یک پاپ بلکه به عنوان داوري غیر  ;مقام تالفی صادر کرده بود، لغو کرد
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انگلستان موقتا تسلیم . فیصله داد بونیفاکیوس اکثر مسائل را به نفع فیلیپ. رسمی دراختالفات خود قبول کردند

. نظرات پاپ شد، و هر سه مبارز از برکات صلحی زود گذر برخوردار شدند

شاید به منظور پر کردن خزانه پاپی بعد از نقصان عواید حاصله از انگلستان و فرانسه، و احتماال براي تامین مخارج 

اپی، و نیز شاید براي هزینه مبارزه دیگري به منظور جنگی به قصد بازگرفتن سیسیل و تبدیل آن به یک تیول پ

را سال جشن و شادمانی عالم مسیحی  1300توسعه ایاالت پاپی به داخله سرزمین توسکان بود که بونیفاکیوس سال 

. شهر رم در تاریخ طویل خویش هرگز جمعیتی چنین انبوه ندیده بود. نقشه وي کامال قرین کامیابی بود. اعالم داشت

این سال بود که ظاهرا براي نخستین بار، به منظور حفظ نظم در حرکت مسافران، مقرراتی جهت عبور و مرور به در 

اغذیه را به مقادیر زیادي . بونیفاکیوس و دستیارانش در این امر به خوبی توفیق حاصل کردند. موقع اجرا گذاشته شد

به صرفه پاپ بود که وجوهات . نه در دسترس مردم قرار دادندوارد کردند و، زیر نظر ماموران پاپی، به قیمتهاي عادال

با . هنگفت حاصله را اختصاص به کار معینی نداده بود، بلکه میتوانست این عواید سرشار را به میل خود خرج کند

  . وجود فتوحاتی ناقص و شکستهایی شدید، اینک بونیفاکیوس به اوج اقتدار خویش رسیده بود

ل، افراد تبعید شده خاندان نیرومند کولونا فیلیپ، پادشاه فرانسه، را با داستانهایی از بیعدالتی، آز ،و در خالل این احوا

میان مالزمان فیلیپ و نماینده پاپ، برنارسسه، نزاعی در گرفت که در . بدعتهاي خصوصی پاپ سرگرم میکردند

برنارد در دادگاه شاهی محاکمه شد، و وي . ردندنتیجه آن نماینده پاپ را به اتهام تحریک مردم به شورش دستگیر ک

بونیفاکیوس، که از این دادرسی سریع و فتواي بی ). 1301(را به اسقف اعظم ناربون تسلیم کردند تا زندانیش کند

مالحظه در مورد نماینده خویش منزجر شده بود، تقاضا کرد که برنارد را فورا آزاد کنند، و به کشیشان فرانسوي 

در توقیع موسوم به آوسکولتا فیلی یا . د که از پرداخت عواید کلیسایی به حکومت موقتی خودداري کننددستور دا

، بونیفاکیوس خطاب به فیلیپ نوشت که از سر فروتنی باید به سخنان خلیفه 1301مورخ دسامبر )) فرزند، بشنو((

به محاکمه یک کشیش در یک دادگاه  وي. مسیح، که پادشاه روحانی فوق جمیع شاهان روي زمین است، گوش دهد

مدنی و ادامه استفاده از وجوه مقامات روحانی براي مصارف غیر روحانی معترض شد، و اعالم داشت که از تمامی 

براي حفظ آزادیهاي کلیسا، دادن تغییرات اساسی در مملکت، و ((اسقفان و روساي دیرهاي فرانسه خواهد خواست تا 

هنگامی که این توقیع به حضور فیلیپ عرضه شد، کنت آرتوا آن . امات الزم را مرعی دارنداقد)) اصالح شخص پادشاه

را از دست فرستاده پاپ قاپید و در آتش افکند، و از انتشار نسخه دیگري که قرار بود براي اطالع عمومی تحویل 

اختگی آتش خشم طرفین را دامن پس از این واقعه، انتشار دو سند س. روحانیان فرانسوي شود جلوگیري به عمل آمد

اولی، که به ظاهر از جانب پاپ خطاب به فیلیپ صادر شده بود، به پادشاه فرانسه امر میکرد که حتی در امور غیر . زد

به آن قطب ((روحانی فرمانبردار پاپ باشد، و حال آنکه در نامه دومی فیلیپ خطاب به بونیفاکیوس مینوشت که 

هاي جعلی را اکثر  این نامه.)) دهیم که ما در امور غیر روحانی تابع هیچ فردي نیستیمحماقت و بالهت اطالع می

. هایی که واقعا میان پاپ و فیلیپ رد و بدل شده بود، قبول کردند مردم به عنوان نامه

ی از اتباع را رسما در شهر پاریس، پیش روي پادشاه و شمار فراوان)) آوسکولتا فیلی((توقیع  1302در یازدهم فوریه 

فیلیپ، به منظور جلوگیري از تشکیل یک شوراي روحانیان که مطمح نظر پاپ بود، فرمان داد که . وي، سوزانیدند

در تاریخ کشور )) اتاژنرو((در اولین . نمایندگان طبقات سه گانه قلمرو وي در ماه آوریل در پاریس اجالس نمایند

، و عوام هر کدام جداگانه در مقام مدافعه از پادشاه و اختیارات مدنی فرانسه کلیه طبقات سه گانه اشراف، روحانیان

علی رغم فرمان اکید فیلیپ، در حدود چهل و پنج نفر از اسقفان فرانسوي، که . وي به حضور پاپ عریضه نگاشتند
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در این . نددر شوراي روحانیان رم حضور یافت 1302اموالشان نیز به سبب نافرمانی ضبط شده بود، در اکتبر سال 

تنظیم شد و دعاوي دستگاه پاپی را به طرزي بسیار دقیق )) حریم واحد((شورا بود که توقیع مشهور اونام سانکتام یا 

این توقیع اعالم میداشت که فقط یک کلیساي واقعی وجود دارد و خارج از آن کلیسا رستگاري . و روشن معین کرد

سر کلیسا و صدر دین، عیسی . که آن تن فقط یک سر دارد نه دو تامسیح را فقط یک تن است . اخروي میسر نیست

در جهان دو شمشیر یا دو رشته اختیارات وجود دارد که یکی روحانی است و دیگري . است، و نماینده وي پاپ در رم

مت اولی از آن کلیساست و دومی را شخص پادشاه به نیابت از جانب کلیسا در قبضه دارد، لکن این حکو. دنیوي

اختیارات روحانی فوق اختیارات مدنی قرار دارد، و فرمانرواي روحانی . دنیوي بسته به اراده و رضایت کشیش است

حق دارد پادشاهان را در نیل به عالیترین مقاصد راهبر باشد و هر گاه که پا از جاده صواب بیرون نهند، آنها را بر حذر 

ما اعالم میداریم، تصریح میکنیم، و فتوا میدهیم به خاطر نجات اخروي (( :توقیع مزبور با این عبارت ختم میشد. دارد

مارس و ژوئن سال (واکنش فیلیپ تشکیل دو مجمع بود .)) الزم است که عموم افراد فرمانبردار پاپ رم باشند

ناکار، لواط که در آن دو حاضران بونیفاکیوس را رسما مقصر شمردند و او را ستمگر، جادوگر، جانی، دغل، ز) 1303

پادشاه . گر، منصب فروش، بت پرست، و کافر اعالم کردند، و از یک شوراي عمومی کلیسا خواستار عزل وي شدند

فرانسه به گیوم دو نوگاره، که رئیس دیوان قضاي وي بود، دستور داد که به رم رود و به پاپ اطالع دهد که فیلیپ از 

بونیفاکیوس، که در آن موقع در قصر پاپی واقع در آنانیی . دهاستیک شوراي عمومی روحانیان چنین تقاضایی کر

مقیم بود، اعالم داشت که فقط پاپ حق احضار شوراي عمومی کلیسا را دارد، و بی درنگ به تهیه حکم تکفیر فیلیپ 

تحریم ولی پیش از آنکه وي قادر به نشر احکام تکفیر و . و تحریم مراسم مذهبی در کلیساهاي فرانسه مشغول شد

باشد، گیوم دو نوگاره، به اتفاق شاراکولونا، در راس جماعتی مرکب از دو هزار تن سرباز مزدور، به درون کاخ آنانیی 

بونیفاکیوس ). 1303سپتامبر 7(ریختند، اخطاریه فیلیپ را بر پاپ عرضه داشتند، و خواستار استعفاي وي شدند 

ست که شارا سیلی بر صورت پاپ نواخت و اگر نوگاره مداخله نکرده حاکی ا)) بسیار موثقی((روایت . خودداري ورزید

بونیفاکیوس در این تاریخ هفتاد و پنج سال داشت، از نظر جسمانی ضعیف بود، . بود، قطعا وي را به هالکت میرساند

تند، و در مدت سه روز وي را در کاخش محبوس نگاه داش. لکن هنوز حاضر نبود سر تسلیم در برابر حریف فرود آورد

آنگاه مردم آنانیی،به کمک چهارصد تن سوار از . خالل این مدت سربازان مزدور همچنان به تاراج کاخ مشغول بودند

ظاهرا در عرض این سه روز زندانبانان وي هیچ . افراد ایل اورسینی، سربازان مزدور را تار و مار و پاپ را آزاد کردند

اگر از ((را هنگامی که آزاد شد، در وسط میدان عمومی شهر آواز برداشت که گونه خوراکی به پاپ نداده بودند، زی

میان شما، زن نیکو سیرتی به من لقمهاي نان و جامی شراب ایثار کند، برکات خداوندي و دعاي خیر خویش را 

در آنجا . دندافراد ایل اروسینی او را برداشتند و به شهر رم و واتیکان بازش گردانی.)) بدرقه راهش خواهم کرد

جانشین وي، بندیکتوس ). 1303اکتبر  11(بونیفاکیوس را تب شدیدي عارض شد و در عرض چند روز درگذشت 

یازدهم نوگاره، شاراکولونا، و سیزده تن دیگر را که در راس سپاهیان مزدور به داخل کاخ آنانیی ریخته بودند تکفیر 

فیلیپ . مشهور است که گیبلینهاي ایتالیا او را مسموم ساختند ;یک ماه بعد بندیکتوس در پروجا در گذشت . کرد

موافقت کرد که از انتخاب برتران دو گو به مقام پاپی طرفداري کند، به شرط آنکه وقتی اسقف اعظم به مقام پاپی 

د رسید، خط مشی مقرون به سازش اتخاذ کند، جمیع افرادي را که به جرم هجوم بر بونیفاکیوس تکفیر شده بودن

ببخشاید، اجازه دهد که مدت پنج سال کشیشان فرانسوي همه ساله ده درصد از در آمد خود را به عنوان مالیات 

تحویل حکومت فرانسه دهند، مناصب و اموال افراد خانواده کولونا را به آنها مسترد دارد، و روح بونیفاکیوس را لعنت 

با این حال، وي را به مقام پاپی . هاي فیلیپ موافقت کرد واستهمعلوم نیست که برتران تا چه اندازه با این خ. کند

کاردینالها به وي اخطار کردند که ماندنش در رم خطر ). 1305(برگزیدند، و برتران نام کلمنس پنجم بر خود نهاد
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ر پاپی را جانی دارد، و به همین سبب بعد از اندکی تامل، و شاید هم بر اثر تلقین ضمنی از جانب فیلیپ، کلمنس مق

از رم به آوینیون، واقع در کرانه شرقی رود رون و درست بیرون سرحد جنوب خاوري خاك فرانسه، منتقل 

دستگاه پاپی که خود را از چنگ آلمان . پاپی آغاز شد)) اسارت بابلی((به این نحو، شصت و هشت سال ). 1309(کرد

. وردآ رهانیده بود، اینک در برابر فرانسه سر تسلیم فرود می

وي پادشاه . کلمنس، با اراده ضعیفش، در دست آدمی چون فیلیپ که اشتهایش را حد و نهایتی نبود، آلت زبونی شد

مشهور به کلریکیس  1296فرانسه را عفو کرد، خانواده کولونا را به مقام سابقش بازگردانید، توقیع پاپی مورخ 

موافقت کرد که محفلی ) 1310(را مجاز دانست، و سرانجام  الیکوس را لغو کرد، تاراج اموال شهسواران پرستشگاه

حین . مرکب از روحانیان در گروزو، واقع در نزدیکی آوینیون، به محاکمه بونیفاکیوس بعد از مرگ مبادرت ورزند

بازجوییهاي مقدماتی که در حضور پاپ و مباشران وي صورت گرفت، شش تن از روحانیان شهادت دادند که یک 

از رسیدن به مقام پاپی، از دهان خود بونیفاکیوس شنیده بودند که میگفت کلیه قوانینی که ظاهرا از جانب سال قبل 

 ;خدا نازل شدهاست از ابداعات آدمیزادگان بوده است تا عوام را از ترس دوزخ به حسن سلوك مجبور سازند

ن حال هم یکی است و هم سه تا، یا اینکه است انسان معتقد باشد که خدا در عی)) ابلهانه((همچنین گفته بود که 

دوشیزهاي باکره باشد و کودکی بزاید، یا آنکه خدا به صورت آدمی در آمده باشد، یا آنکه ممکن باشد نان مبدل به 

من چنین معتقدم و چنین میدانم، همان طور : ((و نیز گفته بود ;جسم مسیح شود، یا آنکه آخرتی وجود داشته باشد

ما باید مثل خود عوام صحبت کنیم، لکن طرز فکر و . عوام طور دیگري میپندارند. سوادي چنین میداندکه هر فرد با

به این نحو، این شش نفر از بونیفاکیوس نقل .)) اعتقادمان باید چنان باشد که عدهاي معدود میپندارند و عقیده دارند

رئیس دیر سن ژیل . گرفتند، شهادت خود را تکرار کردندقول کردند، و سه تن از آنها که بار دیگر مورد بازجویی قرار 

واقع در سان ژمینو خبر داد که بونیفاکیوس، وقتی هنوز به کاردینالی کائتانی مشهور بود، رستاخیز تن یا روان را 

خودش یکی از اینان اظهار داشت که به گوش . چند تن از روحانیان دیگر نیز این نکته را تایید کردند. منکر شده بود

افرادي که .)) این جز خمیر چیزي نیست((از بونیفاکیوس شنیده است که اشاره به نان مقدس کرده و گفته است که 

جمعی . سابقا از خدام خانه بونیفاکیوس بودند مکرر او را متهم به ارتکاب معاصی جنسی و انحرافهاي مقاربتی نمودند

ارتباط )) قواي شیطانی((اکی بود که میخواست به نیروي جادو با دیگر گفتند که به نظر ایشان بونیفاکیوس آدم شک

  . پیدا کند

قبل از آنکه خود دادرسی جریان یابد، کلمنس فیلیپ را ترغیب کرد که مسئله مجرمیت بونیفاکیوس را به شوراي 

، سه تن از )1311(هنگامی که آن شورا اجالس کرد. عمومی روحانیان، که قرار بود در وین تشکیل شود، واگذارد

کاردینالها در حضور مردم شهادت به اصیل آیینی و عفت پاپ متوفا دادند، و دو تن از شهسواران، به سنت قرون 

وسطایی، دستکشهاي خود را به عالمت بی گناهی پاپ متوفا بر زمین افکندند تا اگر کسی منکر است، به مبارزه با 

. زه را نپذیرفت و شورا قضیه را منتفی اعالم داشتهیچ یک از حاضران دعوت به مبار. آنها برخیزد

VIII -  مروري بر احوال گذشته  

دالیلی که علیه بونیفاکیوس اقامه شد، راست یا دروغ، معرف موج شکاکیتی بود که در زیر جریان حوادث عهد به 

نحو، ضربتی که در آنانیی،  به همین. حرکت در آمده بود، و زمینه را براي پایان دادن به عصر ایمان آماده میساخت

این پیروزي . بود)) اعصار نوین((اعم از جسمانی یا سیاسی، بر بونیفاکیوس هشتم وارد آمد از یک نظر معرف آغاز 
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حکومت پاپی بر اثر . سوپرناسیونالیسم بود، ظفر حکومت بود بر کلیسا، غلبه قدرت شمشیر بود بر جادوي کالم

فرانسه و . وفن و به واسطه شکستهاي خود در جنگهاي صلیبی ضعیف شده بودمبارزات خود با خاندان هوهنشتا

انگلستان بر اثر اضمحالل امپراطوري مقتدرتر شده بوند، و ثروت فرانسه به واسطه تسخیز النگدوك با کمک کلیسا رو 

تم، نموداري از تنفر شاید پشتیبانی توده مردم از فیلیپ چهارم در مبارزه با بونیفاکیوس هش. به فزونی نهاده بود

مشهور است که بعضی از نیاکان . عمومی نسبت به افراط و تفریطهاي دستگاه تفتیش افکار و جهاد با آلبیگاییان بود

بونیفاکیوس متوجه نشده بود که شرکت در . نوگاره را عمال دستگاه تفتیش افکار زنده زنده در آتش سوزانیده بودند

صنعت و بازرگانی سبب پیدایش . الحهاي حکومت پاپی را کند خواهد ساختاین همه مبارزات متعدد طبعا س

زندگانی و نحوه فکر مردمان . طبقهاي شده بود که به مراتب کمتر از طبقه کشاورزان و روستاییان پابند دین بودند

کرد، زیرا هفتاد روز به روز بیشتر متمایل به حکومت دنیوي میشد، و طبقه غیر روحانی به تدریج پرو بالی پیدا می

  . سال پس از این حوادث بود که حکومت کلیسا را در خود تحلیل میدید

اکنون که نظري به قهقرا میافکنیم و تمامی حوادث تاریخ مسیحیت التین را از مد نظر میگذرانیم، چیزي که باالتر از 

مختلف و گوناگون وجود داشت، و همه در خاطر ما موثر میافتد وحدت نسبی ایمان مذهبی است که در میان اقوام 

یعنی دنیایی خالی از اقوام اسالو و دور  - قدرت کلیساي رم است که با سلسله مراتبی دامن گستر به اروپاي باختري 

هیچ مورد دیگري در . چنان وحدت فکر و اخالقیاتی بخشید که نظیرش هرگز دیده نشده بود -از امپراطوري بیزانس 

  . ست که یک سازمان نفوذي این قدر ژرف بر اینهمه مردم، و دورانی چنین طوالنی داشته باشدتاریخ بشر دیده نشده ا

امپراطوري مغول، یا . سال بود 480قدرت امپراطوري و جمهوري بر سرزمین پهناورش از عهد پومپیوس تا آالریک 

ي کاتولیک رم از هنگام مرگ امپراطوري انگلیس در عصر جدید دویست سالی بیشتر دوام نیاورد، حال آنکه کلیسا

سازمان و . سال مقتدرترین حکومتهاي اروپا بود 489مدت ) 1303(تا فوت بونیفاکیوس هشتم ) 814(شارلمانی 

دستگاه اداري آن به ظاهر کفایت امپراطوري روم را نداشت، عمال و مامورانش از نظر لیاقت یا فضل به پاي افرادي 

ي قیصرها در کف با کفایت ایشان بود نمیرسیدند، لکن کلیسا دنیاي پر جار و که رتق و فتق ایاالت و سرزمینها

جنجالی را به ارث برد که در تمام شئون آن بربریت حکمفرما بود، و چارهاي نداشت جز آنکه از راهی سخت و دشوار 

دهترین مردان عهد با تمام این اوصاف، کشیشان آن دستگاه تعلیمدی. مردم را به وادي آرامش و تمدن رهبري کند

خود بودند، و در طی پنج قرن تفوق کلیساي کاتولیک رم، تنها تعلیماتی که در اروپاي باختري وجود داشت نتیجه 

دربار پاپی آن، با . فتاوي محاکم کلیسایی عادالنهترین نوع خود در آن عهد محسوب میشدند. تالش فراوان آنان بود

یع ناپذیر بود، تا حدودي کار یک دادگاه جهانی را براي وساطت در مرافعات وجودي که گاهی رشوه گیر و زمانی تطم

بین المللی و محدود کردن منازعات انجام میداد، و هر چند که آن دربار همیشه جنبه ایتالیایی داشت، باید در نظر 

التین هر کس از هر درجه داشت که ایتالیاییها سر آمد عقال و متفکران آن قرون بودند، و به عالوه در جهان مسیحی 

. و ملتی میتوانست به عضویت آن دربار ارتقا یابد

با وجود دغلبازي، که معموال از ضمایم و ملحقات قدرت اشتراکی بشري است، به صرفه و صالح همگی بود که 

و اختالفات میان حکومتی فوق حکومتها و شاهان اروپا وجود داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم از آنها مواخذه کند 

اگر قرار میبود که حکومتی جهانی قدم به عرصه وجود نهد، چه چیز شایستهتر از آنکه سریر . آنها را تخفیف دهد

پطرس را قرارگاه خود سازد، تا از آنجا افراد، ولو آنکه دیدگاهشان محدود باشد، بتوانند با نظري اقلیمی، و به اتکاي 

کدام تصمیمات بود که مثل فتاوي مردي که او را به نام خلیفه خدا گرامی . ردسوابق چندین قرن، قضایا را بنگ
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میداشتند، بی هیچ گونه مخالفتی، مورد قبول تقریبا عموم مردمان اروپاي باختري قرار گیرد یا سهالالجراتر از احکام 

وم، شاه انگلستان، به عزم جنگ صلیبی فرانسه را ترك گفت، هنري س 1248وي باشد هنگامی که لویی نهم در 

پاپ اینوکنتیوس چهارم تهدید کرد . تقاضاهاي بسیار سنگینی از فرانسه کرد و در تدارك هجوم بر آن کشور برآمد

هنري که حال بدین منوال . که اگر هنري اصرار ورزد، وي کلیه مراسم مذهبی را در انگلستان تحریم خواهد کرد

هیوم، فیلسوف شکاك، گفت که قدرت کلیسا پناهگاه محکمی در برابر . دید، از اجراي نقشه خویشخودداري ورزید

اگر کلیسا نفوذ خود را صرفا در راه مقاصد معنوي و اخالقی به کار برده و هرگزدر پی . ستم و بیعدالتی پادشاهان بود

فتم بود، و هیچ منافع و مقاصد مادي نرفته بود، احتمال داشت به همام مقام منیعی رسد که غایت آمال گرگوریوس ه

هنگامی که اوربانوس دوم جهان مسیحی را . بعید نبود که اختیارات روحانیش بر قدرتهاي فیزیکی ممالک فایق آید

به ضد ترکان متحد ساخت، آمال گرگوریوس تقریبا تحقق یافته بود، لکن چون اینوکنتیوس سوم، گرگوریوس نهم، 

ي خود علیه آلبیگاییان، و همچنین به مبارزات با فردریک دوم و آلکساندر چهارم، و بونیفاکیوس هشتم به جنگها

افراد خانواده کولونا، نام صلیبی اطالق کردند، آن آرمان بزرگ در دست پاپها، که به خون مسیحی آلوده شده بود، 

. تکه تکه گشت

تساهلی در خور نشان هر جا که کلیسا در معرض تهدید نبود، در مقابل آراي متفاوت، حتی عقاید بدعتگذاران، 

هایی که به همت کلیسا تاسیس و زیر  در میان فیلسوفان قرون دوازدهم و سیزدهم، حتی بین استادان دانشگاه. میداد

تنها چیزي که کلیسا طلب میکرد . نظر اولیاي آن دستگاه اداره میشدند، به آزادي عقیده غیر منتظرهاي بر میخوریم

ل باید فقط محدود به طبقه با سواد و در خور فهم آنان باشد، نه آنکه به صورت آن بود که مباحثاتی از این قبی

  . هاي انقالبی از مردم درخواست کند که کیش خود را رها سازند و از کلیسا دست بردارند بیانیه

الجرم هر نوع از آنجا که کلیسا شامل تمامی خالیق بود، : ((پرکارترین منقدان اخیر کلیسا درباره این بنیاد مینویسد

عقیدهاي را از خرافیترین افکار تا افراطیترین شک و تردیدها در برداشت، و بسیاري از این عناصر غیر متعارفی چون 

رویهمرفته .)) همه گونه رعایت ظواهر را میکردند، آزادي عملشان به مراتب زیادتر از آن بود که عموما تصور میکردند

وسطایی در ذهن ما نقش میبندد عبارت از سازمان در هم پیچیدهاي است که،  تصوري که از کلیساي التینی قرون

با وجود تمام نقایص و خطاهاي پیروان و رهبران جایزالخطاي آن، تا اعال درجه آن میکوشد که نظام اجتماعی و 

مایه اشاعه هاي یک تمدن کهنسال و احساسات پرجوش یک جامعه جوان،  اخالقی را مستقر سازد و، در میان خرابه

کلیساي قرن ششم اروپا را امواج سرگردانی از اقوام . کیشی شود که پایه فکر را اعتال بخشد و روح را تسکین دهد

مهاجر بربر، معجون درهمی از زبانها و کیشهاي مختلف، و دنیاي گیج کنندهاي از قوانین غیر مدون و بی حد و 

قی ارزانی داشت قائم به مصوبات فوقالطبیعهاي آن قدر نیرومند کلیسا به چنین دنیایی یک اصول اخال. حساب دید

ها را اعطا کرد تا  هاي غیر اجتماعی افراد بی پروا را سد کند، به چنین دنیایی گوشه امن صومعه که بتواند جلو انگیزه

یایی را با محاکم کلیسا چنین دن ;آنکه مردان و زنان و نسخ کتابهاي کالسیک از گزند و دستبرد زمانه محفوظ مانند

هاي خود تربیت کرد، و سالطین روي زمین را آرام ساخت تا  اسقفی خود اداره کرد، مردمانش را در مکاتب و دانشگاه

کلیسا زندگانی کودکان خود را با اشعار و درام . به انجام مسئولیتهاي اخالقی و تکالیف سنگین صلح پروري قیام کنند

ایشان در پیدایش عالیترین آثار هنري تاریخ بشري شد، و از آنجا که قادر نشد مدینه  و نغمات منور کرد، منبع الهام

فاضلهاي از مساوات در میان افرادي که از لحاظ کفایت مساوي نبودند ایجاد کنند، به سازمانهاي خیریه و بهبود 

، کلیسا بزرگترین عامل اشاعه بی شک. احوال مستمندان بذل توجه، و تا حدودي ضعفا را در برابر اقویا حراست کرد

  . تمدن در تاریخ اروپاي قرون وسطی بود
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ام فصل سی

  اخالق و رسوم عالم مسیحی

700 -1300  

  

I - اصول اخالق مسیحی  

یا، به عبارت دیگر، به اشتیاق  - هنگامی که آدمی در جنگل یا در مرحله شکار زندگی میکرد، ناگزیر بود حریص باشد 

زیرا وقتی فرصت خوردن غذا برایش دست میداد،  - ، و با ولع تمام هر چه را یافته است ببلعدتمام دنبال خوراکی برود

انسان اولیه ناگزیر بود در روابط جنسی حساس . هیچ اطمینان نداشت که کی دوباره چنین امري میسر خوهد بود

. عا موجب افزایش موالید میشدباشد، و اکثر در هرج و مرج جنسی به سر میبرد، زیرا افزایش میزان مرگ و میر طب

چون مرد خود را مکلف میشمرد که در صورت امکان باید هر زنی را آبستن کند، لذا ناگزیر بود همواره خود را براي 

مجبور بود موجودي ستیزهجو، و براي خوراك یا همسر دایما حاضر به جنگ  ;انجام چنین امري آماده نگاه دارد

  . است روزي در زمره فضایل و ضروري براي بقاي بشر محسوب میشد آنچه امروزه از رذایل. باشد

لکن بشر هنگامی متوجه شد بهترین طریقه بقا، نه فقط براي افراد بلکه براي انواع نیز، سازمان اجتماعی است که 

ي را که به موجب این اصول، مجبور بود غرایز ;وسایل شکار را بر زمین نهاد واصولی براي نظام اجتماعی پی ریخت

روزي در مرحله شکار فوق العاده به کار میخورد در هر پیچ و خمی در بند نظارت آورد تا تشکیل جامعه را ممکن 

از نظر موازین اخالقی، هر تمدنی عبارت از تعادل و تنازعی است بین غرایز جنگلی افراد و منهیات یک اصول . سازد

از میان برمیدارند، و منهیات بدون وجود غرایز زندگی را به پایان  غرایز بدون وجود منهیات تمدن را. مدون اخالقی

مسئله اساسی در اخالقیات آن است که تا چه حد منهیات را تعدیل دهند تا بی آنکه ریشه حیات را . میرسانند

  . سست کند، تمدن را از زوال نگاه دارد

ي از غرایز که اکثر جنبه اجتماعی داشتند در امر تخفیف خشونتها، هرج و مرجهاي جنسی، و حرص بشري، پارها

عشق پدر و مادري، در بین جانوران و . تفوق پیدا کردند و از نظر زیستشناسی موجد شالودهاي براي تمدن شدند

حاکمیت پدر . آدمیان، نظام طبیعی اجتماعی خانواده را پدید آورد که متضمن کمک متقابل و انضباطی آموزنده بود

یمی حکایت الم عشق و نیمی لذت ستمکاري بود، سبب انتقال مجموعه نجات بخشی از نظامات و مادر، که خود ن

نیروي متشکلی که سر کرده ایل، شخص خاوند، شهر، یا حکومت به هم . سلوك اجتماعی به طفل خود راي شد

فرد به قبول  عشقی که. رسانید نیروي غیر متشکل افراد را محدود کرد یا اکثر به حیله بر آن پیشدستی جست

رسم و تقلید، نوجوانان را گاه و بیگاه وادار به پیروي از روشهایی . همگان داشت نفس خود سر را تابع اراده خلق کرد

وجدان، . قانون، غریزه را با بیم عقوبت متوحش ساخت. کرد که به حکم تجربیات قوم مورد تصویب قرار گرفته بودند

. شمار رام کردنوباوگان را با یک مشت منهیات بی 
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هاي اخالقی طبیعی یا غیر مذهبی براي جلوگیري انگیزشهاي بدون تاملی که  کلیسا معتقد بود که این سرچشمه

ها  میگفت این انگیزه ;زندگی آدمیزاد را در جنگل حفظ میکرد، لکن مخل نظم در یک اجتماع بود، کفایت نمیکرد

ند آنها را در چهار چوب مصوبات خود محصور سازد، خاصه که قادر نیرومندتر از آنند که یک قدرت حاکمه بشري بتوا

اگر قرار میبود مجموعهاي از اصول اخالقی را پیروي . نیست در همه حال و همه جا حاضر و بر اعمال افراد ناظر باشد

قوانین را کرد که مردم رعایت آن را سخت با تمایالت و غرایز خویش ناسازگار بینند، ضروري بود که همگان این 

الزم بود که همه معتقد شوند این اصول اخالقی از بارگاه االهی نازل شده  ;ناشی از یک منبع فوقالطبیعهاي بدانند

است تا، بدون هیچ گونه ضمانت اجرایی، نفس آدمی در پنهانیترین لحظات و خلوتترین زوایاي حیات آنها را محترم 

ر براي نظام اجتماعی اخالقی ضرورت دارند، در مبارزه با غرایز بدوي حتی اختیارات پدر و مادر که این قد. شمرد

براي آنکه دینی کمر به . شکست میخورند، مگر آنکه قائم به معتقداتی مذهبی باشند که به طفل تلقین کردهاند

ین انسانی بلکه در خدمت جامعهاي بندد و آن جامعه را از هالك برهاند، باید در برابر غریزه مبرمی که نه در برابر قوان

آن قدر آدمی گناهکار یا به (به عالوه، . برابر فرامین بی چون و چرا و قاطع االهی زبان درازي میکند مقاومت ورزد

آن احکام االهی بایستی نه فقط متضمن تمجید و تکریم در مورد افرادي باشند که ) عبارت دیگر وحشی است که

قط متضمن توبیخ و مجازاتها درباره کسانی باشند که از آن دستورات سرپیچی فرامین مزبور را گردن مینهند، و نه ف

میکنند، بلکه در عین حال براي اعمال حسنه بدون پاداش امید نیل به بهشت را وعده کنند، و براي گناهان بدون 

خداوند صادر شده  الزم بود که این احکام نه از جانب موسی بلکه از درگاه. جزا ترس رفتن به دوزخ را وعید دهند

از آنجا که اساس فرضیه غرایز بدوي، و ارتباط آن با ادامه حیات نوع، با حال آدمیزاد در جامعه متمدن تناسب . باشد

این امر، مانند اعتقاد به کرمه در میان . نداشت، در االهیات مسیحی به صورت آرایی درباره گناه آدم و حوا جلوه کرد

اقامه توجیهات عقالنی در بیان آنهمه آالم و اثقامی که ظاهرا بشر بی هیچ دلیل موجهی  هندوان، طریقهاي بود براي

به عبارت دیگر، بشر میگفت که اگر امروز خیر گرفتار سر پنجه شر است، علت این  ;خود را مجبور به تحملش میدید

. ه آدم و حوا آلوده شده بودطبق فرضیه مسیحی، تمام نژاد بشر به گنا. شکست چیزي نیست جز گناهان نیاکان ما

به مطالبی اشاره کرده بود که کلیسا آن را به طور غیر ) 1150حد(خویش ) احکام(گراتیانوس در کتاب دکرتوم 

هر آدمیزادهاي چون حاصل مجامعت مرد و زنی : ((وي نوشت. رسمی به منزله رکنی از تعالیم خود قبول کرد

است، محکوم به شرارت و مرگ است، و لذا کودکی است که باید تاوان این میباشد، با گناهکاري ذاتی به دنیا آمده

چنین موجدي را فقط لطف ربانی و کفاره مرگ عیسی بر صلیب میتواند از تباهی و لعن ابدي برهاند .)) گناه را بدهد

دمی را از قید یا، به عبارت دیگر، غرض این بود که فقط پیروي از موجود نازنینی چون مسیح مصلوب میتوانست آ(

ترویج این آرا، همراه با بروز .) اعمال تشددآمیز، آز، و بند شهوت نجات دهد و او و جامعهاش را از ورطه هالك برهاند

سوانحی طبیعی که مغز آدمی نمیتوانست دلیل موجه براي آنها پیدا کند، اال آنکه این گونه بالها را مجازاتهایی براي 

ز مسیحیان قرون وسطی یک حس ناپاکی، فساد، و گناه جبلی بخشید که در قسمت گناهان بشمرد، به بسیاري ا

از آن به بعد بود که حس گناهکاري و بیم عذاب اخروي تا . منعکس شد 1200بیشتر ادبیات اقوام اروپایی قبل از 

ن با مهابت دوران اصالح دینی کاتولیک رو به کاهش گذاشت، و پس از آن مجددا در میان پیرایشگران پروتستا

. جدیدي سر برداشت 

غرور، آز، حسد، خشم، : گرگوریوس اول، و عالمان االهی بعد از وي، گناهان کبیره را هفت تا میشمردند، از این قرار

در برابر این گناهان هفتگانه به هفت صفت نیک نیز قایل بودند که چهارتا از آنها را . شهوت، شکمبارگی، و تنبلی

و این چهار، که مورد ستایش فیثاغورس و افالطون قرار گرفته  ;یا فضایل دوران شرك میشمردند)) طبیعی((فضایل 
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بر این چهار صفت سه فضیلت دیگر را که ناشی از علوم . بود، عبارت بود از بصیرت، شجاعت، نصفت، و میانه روي

سیحیت با آنکه فضایل دوران شرك را م. االهی میدانستند میافزودند، و آن سه عبارت میشد از ایمان، امید، و محبت

دین مسیح ایمان را بر علم، شکیبایی را بر شجاعت، عشق و .قبول کرد، هرگز آنها را در تعالیم خود مستحیل نساخت 

که (در ترفیع فروتنی کوشید، و نخوت را . رحمت را بر معدلت، و کف نفس و طهارت را بر میانه روي رجحان مینهاد

گاهی سخن از حقوق آدمی به میان . از بزرگترین گناهان کبیره دانست) ن غایت مطلوب ارسطو بوداز صفات بارز انسا

کشید، لکن اساس تاکیدش بیشتر بر وظایف شخص نسبت به خویشتن و نسبت به همنوعان، به کلیسا، و به خداوند 

میخواند، هیچ ترسی از آن )) لیمعیساي مهربان، مالیم طبع، و س((وقتی کلیسا در ترویج آراي خویش عیسی را . بود

نداشت که مردان را موجوداتی حلیم و لطیف گرداند، بر عکس، مردان جهان مسیحی التینی در قرون وسطی، به 

. علت مواجهه با تنگناها و مشکالت بیشتر، به مراتب از اوالد و احفادشان در اعصار نوین خشنتر و مردانهتر بودند

. افراد و حکومتها، قهرا به اقتضاي زمان و مکان شکل میپذیرند و تجلی میکنند االهیات و افکار فلسفی مثل

II  - رعایت اصول اخالق پیش از ازدواج  

اکنون سوالی که پیش میآید این است که پرهیزکاري مردمان قروي وسطی تا چه حدودي معرف یا مجوز فرضیات 

. ي باشیم، ببینیم اوضاع و احوال آن جامعه از چه قرار بوداخالقی آن عهد بود ابتدا، بی آنکه در صدد اثبات قضیها

به این معنی که کودك را به موجب این آیین مقدس و با : اولین رویداد اخالقی زندگی فرد مسیحی، غسل تعمید بود

ین رسوم خاصی وارد جامعه و عضو کلیساي مسیحی میکردند، و به این نحو کودك را نیابتا به رعایت نظامات و قوان

به عبارت دیگر، هنگام : میشد)) نام مسیحی((هر کودکی ضمن این آداب صاحب یک . کلیسایی مکلف میساختند

نام خانوادگی ممکن بود از منابع مختلف گرفته شده باشد و با . تعمید، نام یکی از قدیسان دین را بر وي مینهادند

ن، یا عضوي از اعضاي بدن، یا صفتی از صفات، و یا حتی قرابت آدمی به نسلهاي گذشته، یا مشاغل خانوادگی، یا اماک

گرگوریوس کبیر، مثل روسو، مادران را تشویق میکرد که نوزادان خود را . یکی از شعایر کلیسا ارتباط داشته باشد

. اکثر زنان مستمند چنین میکردند، ولی بیشتر بانوان طبقه اعیان چنین نمیکردند. خود شیر دهند و بپرورانند

با وجودي که مرگ و میر در میان نوزادان و . دکان مانند این دوره محبوب بودند، لکن بیشتر آنها را تنبیه میکردندکو

کودکان، به علت کثرت عده، یکدیگر را تادیب میکردند و به . نوجوانان شیوع فراوان داشت، عده آنها بسیار زیاد بود

روستا فنون متعدد را از بستگان و همبازیهاي خود فرا  این کودکان در شهر و. حکم اصطکاك متمدن میشدند

تومازو دا چالنو، از وقایعنگاران قرن سیزدهم، . میگرفتند، و معلومات و شرارتشان به سرعت رو به فزونی مینهاد

ها زبان باز میکنند، به آنها درس خباثت آموخته میشود، و هر قدر پا به سن  به مجردي که پسر بچه: ((نوشت

لکن این نکته را باید در نظر داشت .)) ارند، به تدریج بدتر میشوند، تا آنکه فقط از مسیحیت نامی به یادگار دارندمیگذ

سن کار براي پسران دوازده سالگی بود و بلوغ قانونی . که دانشمندان علم اخالق معموال تاریخنویسان خوبی نیستند

  . در شانزده سالگی آغاز میشد

بلوغ مالی، یعنی توانایی برآمدن از . ی، به نوجوانان چیزي درباره مسائل جنسی گفته نمیشدطبق اخالقیات مسیح

عهده کفاف خانواده، معموال بعد از سن بلوغ طبیعی یعنی نیل به قدرت تولید مثل حاصل میآمد، و از آنجا که مدتی 

ر نوع راهنمایی جنسی بر مشقات طول میکشید تا جوان استطاعت گرفتن همسر را پیدا کند، احتمال میرفت که ه

به عالوه کلیسا معتقد بود که اگر جوان پیش از ازدواج، رابطه جنسی با زنی نداشته باشد، . این دوران انتظار بیفزاید

این کف نفس سبب دوام و وفاداري زن و شوهر نسبت به یکدیگر خواهد بود و به نظم اجتماعی و بهداشت عمومی 
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م این اوصاف، جوان قرون وسطایی تا سن شانزده محتمال به انحاي مختلف از لذات جنسی با تما. کمک خواهد کرد

ها، و لواط،  با بروز جنگهاي صلیبی، شیوع آراي مردم مشرق زمین، گوشهگیري رهبانان و راهبه. برخوردار شده بود

، هانري، پیر 1177در سال . فتکه در اوان اشاعه مسیحیت به سختی مردود و ناپسند شمرده شده بود، از نو رواج یا

فیلیپ زیبا، .)) آن عادت قدیمی لواط مجددا از میان خاکستر سربلند میکند((دیر کلروو، در باره فرانسه نوشت که 

رساالتی که از طرف کلیسا . پادشاه فرانسه، شهسواران پرستشگاه را متهم به ارتکاب این قبیل انحرافهاي جنسی نمود

. ي گناهان منتشر میشد، همین قبیل تبهکارها را، از جمله مجامعت با جانوران را، نام میبردها براي تعیین کفاره

هرگاه این مجامعتها مکشوف میشد، مجازات مرتکبین، اعم از . ظاهرا افراد با انواع و اقسام حیوانات جفت میشدند

عدیده بر میخوریم که سگها، بزها، گاوان، در اسناد مربوط به پالمنت انگلستان به مواردي . انسان و حیوان، مرگ بود

. موارد همخوابگی با محارم بسیار زیاد است . خوکها، و غازها را با مرتکبین این قبیل بزهکاریها زنده زنده سوزانیدهاند

. مظاهرا مناسبات جنسی قبل از زناشویی و بعد از آن به همان اندازه رایج بوده است که از اعصار باستان تا قرن بیست

سیل طبیعت هوسباز مرد از سیل بندهایی که قوانین کلیسایی براي عوام ایجاد کرده بود، سرازیر میشد، و برخی از 

با وجود مجازاتهاي بسیار . زنان نیز احساس میکردند که میتوان با طاعات هفتگی کفاره لذات شهوت آنی را داد

بر یک بوسه یا لمس دستی به خدمت بانوان یا دوشیزگان شهسوارانی که در برا. سخت، هتک نوامیس امري عادي بود

بعضی از بانوان تا چنین . نجیبزاده کمر بسته بودند، ممکن بود دل بیقرار را با وصال کنیزکان بانو تسکین بخشند

شهسوار . محبتی را در حق شهسوار مبذول نمیداشتند، غیر ممکن بود بتوانند با وجدان راحتی به خواب روند

اگر اقوال وي مناط اعتبار باشد، برخی از رجال . ندري از شیوع زناکاري در میان جوانان اشرافی متاسف بودالتورل

دو تن ((همین شهسوار نقل میکند که . زنا میکردند)) روي محراب کلیسا((طبقه وي در صحن کلیسا و حتی بر 

در صحن کلیسا از عمل پلید خود متلذذ حین مراسم عبادت، ... ملکه، در ایام روزه بزرگ، روز پنجشنبه مقدس

سر و جان را فداي شکمپرستی و ((ویلیام آو ممزبري طبقه اشرافی نورمان را مردمانی توصیف میکرد که .)) شدند

جهان مسیحی پر بود از اطفال حرامزاده، و . هاي خود را با یکدیگر مبادله میکنند و همخوابه)) فسق کردهاند

قهرمانان چندین ساگاي قرون وسطایی، از جمله کوهولین، آرثر، . زاران قصه مختلف شدحرامزادگی موضوع اصلی ه

فحشا خود را . گوین، روالن، و ویلیام فاتح،و عدهاي از شهسواران کتاب وقایعنامه فرواسار، همه افرادي حرامزاده بودند

ن که عازم زیارت اماکن متبرکه بودند، در طبق اظهارات اسقف بونیفاکیوس، برخی از زنا. با اوضاع زمانه سازگار میکرد

از پس هر فوجی از سپاهیان، فوج دیگري به . شهرهاي بین راه، با فروش خویشتن مخارج سفر را تامین میکردند

در میان صفوف صلیبیون، جماعتی ((آلبر، اهل اکس، خبر داد که . حرکت در میآمد که به قدر دشمن خطرناك بود

همگی این مردمان، بدون هیچگونه فرق جنسی، باالتفاق همسفر، . ملبس به لباسهاي مرداناز زنان حرکت میکردند 

عمادالدین، تارخنویس عرب، ) 1189(در محاصره عکا)). و به احتمال نوعی هرج و مرج جنسی موحش امیدوار بودند

زیرا این افراد ... راه رسیدند براي تسکین خاطر سپاهیان فرانسوي از... سیصد تن از زنان زیباي فرانسوي: ((مینویسد

هنگامی که لشکریان مسلمان حال را بدین منوال )) ;حاضر نمیشدند بدون وجود زنان به میدان جنگ قدم گذارند

در نخستین جنگ صلیبی سن لویی، به گفته تاریخنویس آن شاه، ژوئنویل، . دیدند، خواستار دلخوشی مشابهی شدند

ها،  دانشجویان دانشگاه.)) بساط فحشاي خود را در اطراف خیمه سلطانی گستردند(( خاوندهایی که مالزم رکاب بودند

به ویژه در پاریس، براي رفع حوایج ضروري یا به تقلید از دیگران خود را در تنگنا دیدند، و به همین سبب بود که 

  . دختران جوان مراکزي براي پذیرایی آنها تشکیل دادند
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، آوینیون، مونپلیه، و نورنبرگ فحشا را زیر نظر مقامات شهر عملی مجاز دانستند، زیرا برخی از شهرها مانند تولوز

. معتقد بودند که بدون وجود این گونه زنان روسپی، زنان پاکدامن جرئت قدم نهادن به معابر را نخواهند داشت

و )) ;شهوات متشنج خواهد شد اگر زنان فاحشه را از میان بردارند، دنیا بر اثر: ((قدیس آوگوستینوس نوشته بود

هاي  در شهر لندن قرن دوازدهم، نزدیکی پل لندن، ردیفی از خانه. قدیس توماس آکویناس با این نظر موافق بود

اجازه تاسیس این قبیل مراکز از در آغاز . میخواندند stewsیا  bordellsفواحش قرار داشت که آنها را به انگلیسی 

  . طرف اسقف وینچستر صادر شد، و بعدا پارلمنت با این امر موافقت کرد

ها نباید فاحشهاي را که  پارلمنت انگلستان مقرر میداشت که هیچ یک از متصدیان فاحشهخانه 1161قانون مصوب 

انیم، این کهنسالترین قانونی است که براي تا آنجا که مید -باشد نگاه دارند )) مرض خطرناك سوزاك((مبتال به 

، لویی نهم فرمان داد که کلیه فواحش را 1254در سال . جلوگیري از شیوع امراض مقاربتی در جهان دیده شده است

این حکم به موقع اجرا گذاشته شد، و دیري نپایید که هرج و مرجی نظیر آنچه بود، منتها . از فرانسه تبعید کنند

اعیان بورژوا زبان شکایت دراز کردند که تقریبا غیر ممکن است عفت زنان و دختران آنها، در . ت گرفتمخفیانه، صور

سرانجام، انتقاد از حکم پادشان به قدري عمومیت . برابر کشش و التماسهاي سربازان و طالب، مصون و محفوظ ماند

شد که فواحش در برزنها و کویهاي  به موجب فرمان جدیدي، مقرر). 1256(یافت که مجبور به نسخ آن شدند

بخصوص پاریس حق اقامت و کار داشته باشند، پوشاك و تزئینات ایشان معین و مصرح شد و همگی آنها را زیر نظر 

لویی نهم در حال نزع به . میخواندند)) شاه عیاشان، الواط، و هرزهگردان((یک کالنتر پلیس قرار دادند که عوام وي را 

فیلیپ خواسته پدر را اجابت کرد، و نتایج حاصله از . ه کرد که فرمان اخراج فواحش را تجدید کندفرزند خویش توصی

به گفته دوران . قانون به قوت خود باقی ماند، لکن به موقع اجرا گذاشته نشد. همان قرار بود که قبال دیدیده بودند

داشت و پلیس پاپ، در مقابل اخذ مبلغی،  هایی وجود ، در نزدیکی واتیکان فاحشهخانه)1311(دوم، اسقف ماند 

کلیسا نسبت به فواحش رویهاي مشفقانه اتخاذ کرد، براي روسپیانی . کاري به کارمتصدیان این قبیل مراکز نداشت

هاي مخصوص دایر ساخت، و وجوهاتی را که فواحش توبهکار به کلیسا هدیه میکردند،  که توبه کرده بودند، دارالعجزه

. خش میکرددر بین ضعفا پ

III - ازدواج  

یک کودك هفت ساله میتوانست نامزد . در عصر ایمان، دوران جوانی کوتاه بود، و ازدواج خیلی زود صورت میگرفت

گراس دوسلبی را در . شود، و این قبیل نامزدیها صرفا براي تسهیل کار انتقال یا حفظ اموال صورت میگرفت

عالی قدر در آوردند تا به این وسیله اموال و امالك فراوان آن دختر محفوظ چهارسالگی به عقد ازدواج یکی از اشراف 

دیري نپایید که آن شوهر درگذشت، و گراس در شش سالگی به ازدواج یکی دیگر از خاوندان در آمد، و باالخره . ماند

که ظاهرا در مورد دختر در  این گونه ازدواجها را در هر زمانی قبل از زفاف،. در یازده سالگی شوهر سومی اختیار کرد

  . دوازده سالگی و در مورد پسر چهارده سالگی بود، میشد فسخ کرد

اگر طرفین عقد ازدواج هر دو بالغ بودند، در آن صورت کلیسا براي ازدواج معتبر رضایت پدر و مادر یا قیم را 

د ممنوع کرد، لکن در این باب کلیسا ازدواج دخترانی را که کمتر از پانزده سال داشتن. غیرضروري میدانست

مستثنیات فراوانی قایل شد، زیرا در این قضیه مالکیت به مراتب مهمتر از هوسبازیهاي دل شیدا بود، و ازدواج در 

داماد وجهی یا هدایایی به اولیاي عروس پیشکش . واقع امري بود جزئی که میبایست تابع مقتضیات مال و منال شود
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. میداد، و متعهد میشد که سهمی از دارایی خود را به زن اختصاص دهد)) زیر لفظی((نوع میکرد، به خود عروس یک 

خانواده . در انگلستان معموال این حق یک سوم اموال غیر منقول شوهر بود، که مادامالعمر به وي تعلق میگرفت

دتا مشتمل بود بر لباس، عروس تحفی به خانواده داماد میدادند و براي عروس جهیزیهاي معین میکردند، که قاع

نامزدي عبارت بود از تبادل قول و قرار میان . هاي کتانی، ظروف، اثاثه خانه، و پارهاي اوقات ملک مقداري پارچه

میگفت یا به عبارت دیگر )) بله((و همسر کسی بود که در پاسخ مرد  ;طرفین، و خود ازدواج عبارت بود از یک عهد

  . رعایت تعهد زناشویی میکرد به طیب خاطر، خود را مکلف به

حکومت و کلیسا، هر دو به یک منوال، پس از زفاف، ازدواجی را که با تبادل تعهدي زبانی میان طرفین، و بدون هیچ 

به این طریق، کلیسا . گونه تشریفات حقوقی یا مذهبی دیگري، انجام میشد به عنوان ازدواج معتبر قبول داشتند

به  ;ه مردان شهوت پرست زنها را وسیله خوشی موقتی قرار دهند و بعد آنها را رها کنندمیخواست مانع از آن شود ک

لکن بعد از قرن دوازدهم . همین جهت بود که این گونه پیوندها را بر زناکاري یا گرفتن همخوابه مرجح میشمردند

و، بعد از شوراي  کلیسا ازدواجهایی را که بدون تصویب مقامات روحانی صورت میگرفت، قانونی ندانست

واضعین قوانین غیر . ، مقرر داشت که حتما در این قبیل مراسم باید یک نفر کشیش حضور داشته باشد)1563(ترانت

، )1268فت (برکتن، قانونگذار بزرگ انگلیسی . مذهبی با آغوش باز نظامات روحانی مربوط به ازدواج را پذیرفتند

کلیسا بنیاد عروسی را ترفیع بخشید و آن را . ازدواج قانونی ضرورت دارد معتقد بود که یک رشته آداب مذهبی براي

یکی از آیینهاي مقدس دانست و به صورت میثاق بین مرد و زن و خدا در آورد، و کمکم حدود صالحیت خود را 

تا آخرین از وظایف طرفین در حجله عروسی گرفته  - توسعه داد تا آنکه بالمآل هر مرحلهاي از مراحل ازدواج را 

. شامل شد -وصیتنامه زوجه محتضر

به موجب احکام شرع، . وجود داشت تهیه دید)) محظوراتی که در طریق ازدواج((قانون کلیسایی سیاهه مفصلی از 

طرفین مکلف بودند که موقع عقد ازدواج هیچ گونه تعهدي ناشی از ازدواجهاي قبلی نداشته و هیچ گونه سوگندي 

با وجود این، میان مسیحیان و  ;ازدواج با یک شخص تعمید ندیده، ممنوع بود. نکرده باشندبراي ترك دنیا یاد 

ازدواج بین غالمان، و میان بندگان و آزاد مردان، بین مسیحیان اصیل . یهودیان مزاوجتهایی عدیده صورت میگرفت

دیگر از احکام شرع آن . خته میشدآیین و بدعتگذاران، حتی میان مومنان و مردمان تکفیر شده معتبر و قانونی شنا

در این مورد کلیسا دست رد به . بود که ازدواج میان زن و مردي که تا چهار پشت نیاکان مشترك داشتند، جایز نبود

سینه حقوق رومی زد، و نظریه برونگانی را، که از ابداعات اقوام بدوي به منظور احتیاطی براي جلوگیري از فساد 

شاید هم علت دیگر مخالفت کلیسا با وصلت بستگان نزدیک عدم رضایت از تراکم ثروت . ذیرفتتدریجی نژاد بود، پ

ها و نقاط روستایی خودداري از این قبیل ازدواجها بین قوم و خویشان  در دهکده. در دست عدهاي قلیل و معدود بود

ت و قانون تفاوت شایانی وجود نزدیک دشوار بود، و به همین سبب هم، مثل بسیاري موارد دیگر که میان واقعی

  . داشت، کلیسا مجبور بود این قبیل تخلفها را نادیده بگیرد

بعد از مراسم عروسی، نوبت به حرکت مرکب عروس و داماد میرسید، که حکایت غلغله موسیقی و چمیدن افرادي 

ز تا نیمه شب مجلس سرور و بزم در آنجا بود که تمام رو. بود ملبس به انواع حریر، از در کلیسا تا به خانه داماد

. هر وسیلهاي براي جلوگیري از حاملگی ممنوع بود. عروسی قانونی نبود مگر آنکه زوجه مدخوله شود. میآراستند

معذلک، براي ممانعت از آبستنی زن،  ;آکویناس آن را گناهی میشمرد که از نظر وخامت بعد از قتل نفس قرار داشت

دارو فروشان . بود منعزلهبهاي ساده و دارو و جادو، به کار میرفت و اکثر اتکاي مرد به جماع انواع وسایل، از قبیل اسبا

www.IrPDF.com



٢۴٩٨

در رساله . دوره گرد معجونهایی براي سقط جنین، سترونی، عنن، یا حرص به جماع بر عالقمندان عرضه میداشتند

آب منی شوهر را با خوراك خود بیامیزد تا مهرش در ((، اثر رابانوس ماوروس، در مورد هر زنی که هاي گناهان کفاره

موسسات خیریه مسیحی از قرن ششم . کودك کشی نادر بود. سه سال کفاره مقرر شدهاست)) دل شوهر بیشتر شود

قرن هشتم شورایی در روان از  در. به بعد بیمارستانهایی براي کودکان سر راهی در شهرهاي مختلف ایجاد کردند

زنانی که مخفیانه زاییده بودند تقاضا میکرد که کودکان خود را در مدخل کلیسا به جا گذارند تا روحانیان از آنها 

. این قبیل کودکان یتیم را مثل سرفها بزرگ میکردند و در اراضی موقوفه کلیسا به کار میگماشتند. توجه کنند

انی تصویب شد مقرر داشت که هر کس کودکان سر راهی را از مرگ برهاند و آنها را پرورش قانونی که از طرف شارلم

رهبانی از اهالی مونپلیه به تاسیس  1190در حدود سال . دهد، میتواند چنین افرادي را به عنوان برده نگاه دارد

. کودکان یتیم بود که شعار آن حراست و تربیت)) جرگه اخوت روحالقدس((فرقهاي اقدام کرد موسوم به 

مثال، در قانون ساکسون، حداقل مجازات در مورد زنان زناکار بریدن بینی و . مجازاتهاي مقرر براي زنا شدید بود

با تمام این اوصاف، . گوشهاي وي بود، و به شوهر اختیار میداد که اگر زن خویش را بی وفا دید، او را به قتل برساند

طبق . در میان طبقات اشرافی به وفور، و بین طبقات متوسط بندرت دیده میشد زناکاري شیوع فراوان داشت و

قانون . حقوق فئودالی، خاوندانی که سرفهاي اناث خود را وادار به بی عفتی میکردند، مبلغ مختصري جریمه میشدند

یلینگ به میگفت که هر کس با دوشیزهاي خالف میلش همخوابه شود، مکلف به پرداخت جریمهاي معادل سه ش

ادوارد فریمن، تاریخنویس انگلیسی که نظراتش در تاریخ نورمانها حجت است، قرن یازدهم را . محکمه خواهد بود

میخواند و بی اندازه متحیر است از اینکه ویلیام فاتح، یعنی پسر مردي که هیچ گونه پایبند عصمت و )) عصر فسق((

تامس رایت، یکی دیگر از . ساخت و پیمان زناشویی را نقض نکردعفت نبود، چطور ظاهرا تا پایان عمر با یک زن 

جامعه قرون وسطایی، جامعهاي بود بغایت هرزه و شهوت : ((تاریخنویسان فاضل و خردمند انگلیس، مینویسد

 معموال این جدایی را طالق. کلیسا در مورد زنا، ارتداد، یا بی رحمی فاحش به جدایی زن و شوهر رضا میداد.)) پرست

حکم طالق یا فسخ عقد فقط در مواردي صادر میشد که به . مینامیدند، لکن غرض، طالق به معنی فسخ ازدواج نبود

تصور اینکه عمدا این قبیل محظورات را زیادتر میکردند تا . ثبوت رسد عروسی ناقض یکی از احکام شرعی بوده است

مخارج فراوان باطل کردن عقد ازدواج را داشتند  به دست اشخاصی که همه گونه استطاعت پرداخت مبالغ گزاف و

کلیسا این قبیل محظورات را با فتاوي انعطاف پذیري در مواردي . بهانهاي براي طالق دهند بسیار بعید به نظر میرسد

ل نادر به کار میبرد، مثال موقعی که طالق، پادشاهی را از قید ملکه سترونی میرهاند و در صورت ازدواج مجدد، احتما

داشتن جانشینی میرفت، یا وقتی طالق به نحوي از انحا به صالح و صرفه یک مملکت تمام میشد یا ممد صلح بود، با 

قوانین ژرمنی در مورد زناکاري، گاهی حتی به تراضی . استناد یکی از این دستاویزها، حکم طالق را صادر میکرد

بعضی . خویش را بر نظامات سخت کلیسا مرجح میشمردند پادشاهان قوانین نیاکان. طرفین، اجازه طالق را میداد

اوقات خاوندها و بانوان به قوانین باستانی خویش رجعت میکردند، و بدون کسب اجازه از مقامات روحانی، یکدیگر را 

، از زمانی که اینوکنتیوس سوم حاضر نشد به فیلیپ اوگوست، پادشاه مقتدر فرانسه، اجازه طالق دهد. طالق میگفتند

. کلیسا از نظر نفوذ کالم و وجدان آن قدر نیرومند شد که توانست شجاعانه احکام را به طرز دلخواه شکل بخشد

IV  - زن  

پارهاي از قوانین کلیسا بر انقیاد زنان افزود، لکن بسیاري از اصول و  ;هاي روحانیان عموما بر ضد زنان بود نظریه

د در نظر کشیشان و عالمان االهی این قرون هنوز زن همان مقامی را رسوم مسیحیت مقام اجتماعی زن را باال بر
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شري ضروري، وسوسهاي طبیعی، مصیبتی : ((داشت که در نظر یوحناي زرین دهن و بطرك قسطنطینه، یعنی

زن هنوز همان حواي مجسم در همه جا بود که آدمی .)) مطلوب، خطري خانگی، جذبهاي مهلک، و آسیبی رنگارنگ

. هنوز آلت مطلوبی بود در دست شیطان براي اغفال مردان و فرستادن آنها به دوزخ. وس برین محروم ساخترا از فرد

قدیس توماس آکویناس، که معموال مظهر مهربانی لکن در عین حال گرفتار محدودیتهاي خاص یک رهبان بود، زن 

خود، چه عقلی و چه جسمی، تابع مرد  زن به علت ضعف طبیعت: را از بعضی لحاظ پایینتر از غالمان قرار میداد

زن طبق قانون .... مرد آغاز زن و انجام وي است، همان طور که خداوند بدایت و نهایت تمام موجودات است .... است

کودکان باید پدران را بیش از مادرشان .... طبیعت باید مطیع و منقاد باشد، و حال آنکه یک نفر برده چنین نیست

  . دوست بدارند

مرد بود که . انون کلیسایی وظیفه حراست از زن را به شوهرش محول، و زن را موظف به اطاعت از شوهر میکردق

از این رو آشکار است که زنان باید تابع : ((واضعین احکام شریعت میگفتند ;شبیه خداوند آفریده شده بود نه زن

. در واقع اشتیاق مرد را به حصول تمنیات خود میرسانداین قبیل عبارات .)) شوهرانشان و تقریبا کنیزکان آنها باشند

از طرف دیگر، کلیسا افراد را مجبور به پیروي از اصل تکگانی میکرد، اصرار داشت که باید موازین اخالقی واحدي 

براي افراد هر دو جنس رعایت شود، زن را به صورت آیین پرستش مریم گرامی میداشت، و از حق زن در تحصیل 

در هر دو قانون به . قانون مدنی بیشتر با زن روي مخالفت نشان داد تا قانون کلیسایی. وروث دفاع میکرداموال م

فقط ((مرد را مکلف میساخت که )) قوانین و رسوم بووه((هنگامی که در قرن سیزدهم . شوهر اجازه زدن زن داده شد

حقوق مدنی مقرر . روشنفکرانهاي محسوب میشد زن خویش را بزند، در واقع این اقدام)) با رعایت موازین انصاف

در مورد ارتکاب جرایم و اقامه دعوي . مسموع نباشد)) به علت عدم ثبات ایشان((داشت که شهادت زنان در دادگاه 

. در دادگاه، مجرم معموال به زن نصف جریمهاي را پرداخت میکرد که براي بزه همانند به یک مرد تعلق میگرفت

هاي اشرافی را از عضویت پارلمنت انگلستان یا اتاژنروي فرانسه به  نی حتی اغلب زنان خانوادههمچنین حقوق مد

به حکم ازدواج، شوهر اختیارات تام پیدا میکرد تا از هر . عنوان نمایندگان امالك و اراضی خودشان نیز محروم ساخت

هیچ زنی حق نداشت رسما . منتفع شودنوع ملکی که هنگام عروسی در تملک زن بود استفاده کند و از اعیانی 

  . طبابت را پیشه خود سازد

زن کلیه رموز و فنون شگرفی را که بی جار و . تنوع زندگی اقتصادي زن به همان اندازه بود که تنوع اقتصادي مرد

لوا و کلوچه به عبارت دیگر، به پختن نان و ح: جنجال در اداره امور خانه به کار میرفت فرا میگرفت و به کار میبست

و انواع شیرینی، قورمه کردن گوشت، تهیه صابون و شمع خامه و پنیر، انداختن آب جو، ساختن داروهاي خانگی از 

ها و دیوارکوبها و روتختیها، تزیین و  گیاهان، رشتن پشم، بافتن پارچه، تهیه قماش از کتان، دوختن لباسها و پرده

خارج از کلبه . جازه میدادند، و باالخره به پرورش کودکان میپرداختنظافت خانه، تا حدودي که همسران آنها ا

به این معنی که بذر میپاشید، پشم : روستایی، معموال زن با نیرو و شکیبایی در انجام کارهاي مزرعه شریک میشد

ر خانه یا در در شهرها، اعم از آنکه زن د. گوسفندان را میزد، و در امر تعمیر بنا و رنگرزي و ساختن کمک میکرد

هاي  هنر رشتن و تابیدن و بافتن پارچه. دکان بود، قسمت بیشتر ریسندگی و بافندگی را براي اصناف بزاز انجام میداد

در اغلب اصناف انگلیسی تقریبا . در انگلستان رواج دادند)) زنان حریر باف((حریر را براي نخستین بار دستهاي از 

علت این امر بیشتر آن بود که به صنعتگران اجازه میدادند تا زنان و دختران خود را  .عده زنان با مردان برابري میکرد

چندین صنف، که اختصاص به مصنوعات و کاالهاي زنانه داشت، . استخدام کنند و آنها را به عضویت صنف در آورند

لکن در . به پانزده میرسید در پایان قرن سیزدهم، تعداد این گونه اصناف در پاریس. کال متشکل بود از اعضاي زن
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اصنافی که متشکل از هر دو جنس بودند، زنان بندرت به مقام استادکاري میرسیدند و، براي کار متساوي، 

زنان طبقات متوسط، با لباسهاي فاخر، ثروت شوهران خویش را به رخ سایرین . دستمزدشان از مردان کمتر بود

بانوان طبقه . جشن و سرورهاي اجتماعی شهرها شرکت میجستند میکشیدند و با شور تمام در اعیاد مذهبی و

اشرافی عهد فئودال، با سهیم شدن در مسئولتهاي شوهران و معاشرت با شهسواران عالی مقام و تروبادورها، در عین 

. کف نفس و وقار، به چنان مقام و درجه اجتماعی نایل آمدند که نظیرش را هرگز زنان ندیده بودند

ل، علی رغم االهیات و قوانین، زن قرون وسطی به کشف طرقی نایل آمد تا به کمک افسونگریهاي خود، طبق معمو

ادبیات این عهد ماالمال از اسناد و مدارکی است درباره زنهایی که شوهران خود را . نقایص خویش را جبران کند

در حالی که وي میان طبقه نجبا از . ق بوداز چندین لحاظ، تفوق زن مورد قبول و تصدی. مطیع و منقاد ساخته بودند

زن قرون وسطایی، مثل . خوان ادب و هنر و کمال برخوردار میشد، شوهر بی سوادش عرق میریخت و شمشیر میزد

هاي خود از فضالي عهد پذیرایی میکردند، با شکوه و وقار تمام ))سالون((زنان صاحب کمال قرن هجدهم که در 

هاي سمیوئل ریچاردسن، داستان پرداز انگلیسی قرن هجدهم، ضعف  ی از زنان قصهنشست و برخاست و، مثل یک

میکرد و، در عین حال، در عشق به آزادي عمل و بیان، هیچ دست کمی از مردان نداشت، همان طور که داستانهاي 

در عشقبازي با مردان هاي رکیکی براي آنها نقل میکرد، و اکثر بی هیچ پروایی  ناشایسته آنها را میشنید، خودش قصه

وي درمیان تمامی طبقات جامعه با آزادي کامل حرکت میکرد و به ندرت کسی را به عنوان مراقب به . پیشقدم میشد

همراه زایران عازم زیارت اماکن  ;در جشنها سهم مهمی ایفا میکرد ;در بازارهاي مکاره حضور مییافت  ;همراه داشت 

ی نه فقط براي تسکین خاطر مبارزان، بلکه گهگاهی به عنوان مجاهدي ملبس به و در مبارزات صلیب ;متبرکه میشد

رهبانان کمرو میکوشیدند تا خود را متقاعد سازند که زن موجودي پستتر است، لکن . لباس جنگ شرکت میجست

به زبان او را مردان . شهسواران براي جلب التفات زن شمشیر میزدند، و شعرا مقر بودند که غالم حلقه به گوش زنند

دست دعا به دامان مریم عذرا میزدند، . هاي میپرستیدند چون کنیزي زر خرید میشمردند، و در عالم رویا بر سان االه

  . آکیتن بودند/ لکن در آرزوي زنی مانند الئونور د

و از آن آکیتن فقط یکی از بسیار زنان مشهوري است که در تاریخ قرون وسطی عرض وجود کردند، / الئونور د

گاالپال کیدیا، تئودورا، ایرنه، آنا کومننا، ماتیلدا کنتستوسکان، ماتیلدا ملکه انگلیس، بالنش دوناوار، بالنش : جملهاند

جد الئونور، گیوم دهم آو آکیتن، هم امیر بود و هم شاعر، و در دربار خود . ... دوکاستی، هلوئیز، و جمعی دیگر

صاحبان عالیترین ذوقها، بهترین ظریفهگویان، پري . و خود نیز سرآمد آنان بود ;یدادتروبادورها را مورد تشویق قرار م

پیکرترین بانوان، و دالورترین جوانمردان نواحی جنوب باختري فرانسه همه متوجه دربار وي در شهر بوردو میشدند، 

تمامی فرهنگ و . افتو در چنین محیطی بود که الئونور براي ملکه شدن در زندگانی و عالم ادب پرورش ی

به عبارت دیگر زنی شد صاحب تنی نیرومند،  ;خصوصیات آن سرزمین آزاد و آفتابی را در وجود خویش جذب کرد

حرکاتی موزون، خلق و شهوتی آتشین، فکري آزاد، بدون هیچ قیدي به رعایت رسوم، گشاده زبان، با تخیالتی 

رزي و جنگ و لذت بردن از هر نعمتی، حتی تا پاي مرگ، عشق بی پایانی به عشق و ;شاعرانه و روحی سرزنده

، پادشاه فرانسه، به اشتیاق الحاق دوکنشین آکیتن و بندر عظیم )1137(هنگامی که الئونور پانزده ساله بود. داشت

هفتم الئونور نمیدانست که لویی . بوردو بر قلمرو خود، و در نتیجه افزایش عواید خزانه خویش، از او خواستگاري کرد

مردي بی عاطفه و عابد است، و اطالع نداشت که وي اکثر اوقات خود را صرف رتق و فتق امور مملکت میکند، وي، 

لکن لویی نه فریفته افراط و تفریطهاي الئونور شد  ;سرخوش و طناز و بی اعتنا به قیود اخالقی، به دربار لویی شتافت
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جه پاریس بودند و در برابر عنایات آن زن غزلیات و قصایدي به عنوان و نه اعتنا به شعرایی کرد که به دنبال وي متو

. مدیحه میسرودند

همراه شوهر عازم ) 1147(الئونور، که تشنه لذت ماجراهاي عاشقانه بود، مصمم شد که در دومین جنگ صلیبی 

را از سر تحقیر نزد  دوکهاي پشمریسی خود ;هایش لباس مردان جنگ را بر تن آراستند وي و ندیمه. فلسطین شود

شهسوارانی که در وطن مانده بودند فرستادند، و خود در صف مقدم سپاه، زیر پرچمهایی به رنگ جلی، با جماعتی از 

از آنجا که پادشاه یا در وظایف شوهري کوتاهی و یا او را . تروبادورها که از عقب آنها حرکت میکردند، به راه افتادند

در انطاکیه و سایر جاها چند تن عاشق دلخسته پیدا کرد، و مرتبا شایعاتی درباره عشق وي  سرزنش کرده بود، الئونور

گاهی او را دلباخته غالم زیباروي  ;گاه میگفتند که عاشق عم خویش، رمون اهل پواتیه، شدهاست . بر سر زبانهاافتاد

لویی . زکار، یعنی صالحالدین ایوبیعاشق مرد پرهی) به قول مشتی مردم جاهل یاوهگوي(و گاه  ;عربی میدانستند

این لهو و لعبها و زخم زبانهاي الئونور را با شکیبایی تمام تحمل میکرد، لکن قدیس برناردو کلروو، که حکم سگ گله 

، الئونور که بو برده بود لویی میخواهد طالقش 1152در . عالم مسیحیت را داشت، الئونور را پیش جهانیان رسوا کرد

ی کرد و، به عذر آنکه هر دو شش پشتشان به هم میرسد و قرابت صلبی پیدا میکنند، خواستار طالق دهد، پیشدست

این بهانه موجب ریشخند کلیسا شد، لکن کلیسا با صدور حکم طالق موافقت کرد، و الئونور بار دیگر با عنوان . شد

شتري در بر گرفتند و وي هنري پالنتاژنه، در آنجا خواستگاران او را چون نگین انگ. دوشس آکیتن به بوردو بازگشت

دو سال بعد، پالنتاژنه هنري دوم شاه انگلیس بود، و الئونور بار . وارث تاج و تخت انگلیس را به همسري انتخاب کرد

  . میخواند)) ملکه انگلستان به قهر االهی((از قول او گفتهاند که به طعنه خود را ). 1154(دیگر ملکه

ذوق و سلیقهاي را که خاص فرانسه جنوبی بود با خود به انگلستان آورد و در لندن نیز کماکان الئونور تمام آن 

اکنون دیگر الئونور آن قدر مسن شده بود که . بزرگترین مرجع تقلید، ولینعمت، و معبود تروبادورها و تروورها شد

  . که مایه فضاحت و رسوایی باشدهنري هم چیزي در او نمیدید  ;میتوانست به میثاق زناشویی وفادار بماند

هنري، که یازده سال از الئونور کوچکتر بود و از لحاظ خوي و احساسات آتشین دست کمی از . لکن ورق برگشته بود

او نداشت، به زودي مشغول باختن نرد عشق با بانوان درباري شد، و همان ملکه که روزي شوهر حسود خود را به باد 

هنگامی که هنري وي را از مقامش عزل کرد، الئونور از . ر آتش حسد میسوخت و میساختمالمت میگرفت، اکنون د

مدت . اما، به فرمان هنري، آن زن را تعقیب، دستگیر، و زندانی ساختند. انگلستان گریخت و به آکیتن پناه برد

. شانزده سال وي در گوشه عزلت زندانی به سر برد که هرگز در ارادهاش خللی وارد نساخت

فرزندان الئونور به امر وي در صدد توطئهاي . تروبادورها احساسات مردم اروپا را به ضد پادشاه انگلستان برانگیختند

همینکه ریچارد شیر دل بعد از . با ایشان مبارزه کرد) 1189(به قصد عزل پدر خویش برآمدند، اما هنري تا دم مرگ 

زاد، و مادام که مشغول مبارزه با صالحالدین بود، او را نایبالسلطنه پدر بر تخت سلطنت نشست، مادر را از زندان آ

غصه ((هنگامی که برادر ریچارد، جان، پادشاه انگلیس شد، الئونور به دیري در فرانسه رو نمود و، بر اثر . انگلستان کرد

 ;بود)) بد، و ملکهاي بدهمسري بد، مادري ((الئونور . ، همانجا در هشتاد و دو سالگی در گذشت))و پریشانی خیال

  لکن کیست که تصور کند این زن تعلق به جنسی محکوم و مطیع داشته است 
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V  -  اخالقیات عمومی  

در هر عهدي قوانین و فرایض اخالقی ملل کوشیده است تا مانع از پر و بال گرفتن نادرستی، این عادت دیرینه بشر، 

و اعصار تاریخ بشري، افراد، اعم از خوب و بد، به کودکان،  در قرون وسطی نیز، درست مانند دیگر قرون. شود

انسان قرون وسطایی عالقه خاصی به . همسران، شنوندگان، دشمنان، دوستان، حکومتها، و خداوند دروغ میگفتند

انجیلهایی جعل میکرد و اصل آنها را به حواریون عیسی نسبت میداد، بی آنکه واقعا قصد داشته . جعل اسناد داشت

انسان قرون وسطایی، براي آنکه . هایی دلپذیر چیز دیگري پندارد باشد که کسی این احادیث و روایات را جز افسانه

رهبانان  ;در مبازرات میان حکومت و دین اسلحهاي به دست روحانیان داده باشد، به جعل فرامین و مدارکی پرداخت

النفرانک، اسقف . یرهاي خویش، منشورهایی را جعل کردندپرهیزکار، به منظور اخذ مستمري از خزانه شاهی براي د

اعظم کنتربري، به گفته درباریان پاپی، براي آنکه قدمت قلمرو روحانی خویش را ثابت کرده باشد، به جعل منشوري 

پارهاي از اساتید براي ثبوت قدمت و سوابق کهن بعضی از کالجهاي دانشگاه کیمبریج نیز به جعل مدارکی . دست زد

جمعی از زاهدان ریایی انواع تحریفات را در متون دینی و مقدس وارد کردند، و به برکت جعلیات . مبادرت ورزیدند

ارتشا در آموزش و پرورش، سوداگري، جنگ، دین، حکومت، و قانون . ایشان، هزاران معجزه در کتابها ضبط شد

سیاستمداران براي احراز مناصب و  ;ستادندهایی نزد ممتحنین خود میفر کودکان مکتبی کلوچه. عمومیت داشت

شهود را با دادن رشوه میشد به اداي هر  ;مقامات عمومی رشوه میدادند، و وجوه الزم را از دوستان خود اخذ میکردند

در سال . اصحاب دعوي به اعضاي هیئت منصفه و قضات محاکم هدایایی میدادند ;نوع شهادت دروغی واداشت

دشاه انگلستان، ناگزیر شد اکثر قضات و وزیران خویش را به علت فساد از کار بر کنار کند، به ، ادوارد اول پا1289

افراد به کتاب مقدس تا مطهرترین یادگارهاي . موجب قانون، هر کس تقریبا براي هر امري مکلف به اداي سوگند بود

را که در شرف یاد کردن بودند، محترم گاهی ملزم بودند سوگند یاد کنند که سوگندي  ;اولیاي دین قسم میخوردند

با اینهمه، سوگند دروغ آن قدر شیوع داشت که گاهی طرفین مرافعه را مجبور به قبول آزمایشات .خواهند شمرد

. سخت یا دوئل میکردند، تا مگر خداوند آن کسی را رسوا کند که دروغ بزرگتري گفته بود

هرداري، صنعتگران قرون وسطی اکثر با مصنوعات بنجل و اوزان هاي صنفی و ش با وجود هزاران مقررات و جریمه

بعضی از نانوایان در روي پیشخوان خویش، . نادرست خریداران را فریب میدادند و اشیاي تقلبی به آنها میفروختند

هاي مخصوصی تعبیه کرده بودند که از این طریق مقداري از خمیر مشتري را  که مخصوص بستن خمیر بود، دریچه

هاي بهتري که به مشتري وعده داده و  بزازان مخفیانه قماش ارزان قیمت را با پارچه. پیش روي وي میدزدیدند

در گونیهاي . چرم پستتر را به عنوان جنس اعالتر به مشتري عرضه میداشتند. پولش را گرفته بودند، جابجا میکردند

قصابان ناریچ را متهم . ات سنگ پنهان میکردندیونجه یا پشم، که قیمت آن از طریق توزین معین میشد، قطع

هایی میسازند که براي خوراك انسان  خوکهاي مکروه و مریض را میخرند و از گوشت آنها قورمه((میداشتند که 

هاي گوناگون وجود  انواع مختلف حقهبازیهایی را که در حرفه) 1220حد(برتولت، اهل رگنسبورگ، .)) مناسب نیست

نویسندگان و . یی را که بازرگانان در بازارهاي مکاره به مردم ساده روستایی میزدند، توصیف میکردداشت، و نیرنگها

همه چیز مطیع : ((واعظان جمع مال را عملی مذموم میشمردند، لکن یک ضربالمثل ژرمنی قرون وسطایی میگفت

ي نیرومندتر از جاذبه جنسی برخی از دانشمندان علم اخالق این عهد شهوت کسب مال را انگیزها ;))پول است

در قرن سیزدهم، علیالظاهر، مادیات  ;در دوران فئودالیسم، شرافت شهسواري اکثر جنبه واقعی داشت. میدانستند

این مواردي که از حیله گري افراد برشمردیم . پرستی به همان اندازه رایج بود که در هر عصر دیگري از تاریخ بشري
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هر چند که این گونه نادرستیها فراوان بود، تصور نمیرود که . سرزمینی بسیار پهناور است برگرفته از ازمنهاي دراز و

این مشت نمونه خروار باشد، و چیزي زیادتر از این دستگیر ما شود که افراد عصر ایمان بدتر از مردم عهد شک و 

اعصار، قانون و اخالقیات به سختی حقیقت این است که در کلیه قرون و . تردید، یعنی دوران حیات خود ما بودهاند

توانستهاند نظام اجتماعی را، در برابر اصالت استقالل جبلی انفرادي مردمانی که هرگز طبیعت نخواسته است آنها 

  . رعایایی تابع قانون باشند، حفظ کند

دزدي اعم از کوچک یا با وجود این، . اکثر حکومتها دزدي را از جرایم کبیره شمردند، و کلیسا راهزن را تکفیر کرد

بزرگ امري عادي بود، از جیب برهاي کوچه و خیابان گرفته تا خاوندان دزدي که در رود راین جلو کشتیهاي کاالها 

بعد از  ;ها را نا امن میساختند سربازان مزدور گرسنه، جانیان متواري، شهسواران خانه خراب جاده. را سد میکردند

نظري به آمار مضبوطه . و خورد عربدهجویان، دزدي، هتک ناموس، و حتی قتل بود تاریک شدن هوا، معابر شاهد زد

تعداد قتلها به معیار اعصار جدید ننگ آور ((قرن سیزدهم معلوم میدارد که )) سرخوش((از طرف پلیس انگلستان 

ر میگذشتند، و مقصرین به تعداد افراد مقتول تقریبا دو برابر تعداد مردمانی بود که بر اثر سوانح د.)) محسوب میشود

کلیسا، در عین شکیبایی، همه گونه تالش کرد تا مگر از جنگهاي فئودالی جلوگیري کند، لکن . ندرت گرفتار میشدند

توفیق محدودي که در این راه نصیبش شد معلول منحرف ساختن این قبیل افراد و این گونه غرایز ستیزه جویانه به 

که خود از لحاظی عبارت میشدند از جنگهاي امپریالیستی به منظور فتح اراضی و جنگهایی  -جنگهاي صلیبی بود 

مسیحیان، به هنگام جنگ، در مقایسه با مبازران سایر ادیان و اعصار، نه نسبت به مغلوبین مهربانتر بودند و . تجارت

. هاي خود وفادارتر نه به میثاقها و عهد نامه

اقوام بربر به . وسطی به مراتب زیادتر از هر تمدن قبل از ما مشهود بودستمگري و درندهخویی ظاهرا در قرون 

خاوندان و . مجردي که پیرو آیین مسیحیت میشدند، یک مرتبه دست از آداب و رسوم بربري خویش نمیشستند

انه بود، با قانون جزایی بیاندازه بیرحم. بانوان طبقه نجبا با مشت به سر و روي خدمتکاران خویش و یکدیگر میکوفتند

مجازات مجرمین بیشتر عبارت بود از مجازات چرخ، فرو بردن . این حال، نمیتوانست وحشیگري و جرم را از بین ببرد

جوارح در پاتیلهایی از روغن داغ، سوزانیدن بر روي تل هیمه، کندن پوست از بدن، و انداختن جانوران درنده به جان 

آنگلوساکسون، اگر کنیزي بر اثر ارتکاب به دزدي محکوم میشد، هشتاد  طبق قوانین. مجرم براي کندن جوارح وي

تن از کنیزان دیگر هر کدام ملزم بودند جریمهاي بپردازند و سه دسته هیمه بیاورند، و بر روي تمام آن تل هیمه، زن 

ي را در اواخر قرن سالیمبنه، رهبان ایتالیایی که جریان حوادث جنگهاي ایتالیاي مرکز. گناهکار را میسوزانیدند

سیزدهم یعنی دوران معاصر خویش ضبط کردهاست مینگارد که با اسیران چنان وحشیانه معامله میشد که در دوران 

  : جوانی ما چنین چیزي باور کردنی نبود

 زیرا سر بعضی از مردان را به طناب و اهرمی میبستند و طناب را با چنان شدتی میکشیدند که چشمان آنها از حدقه

هایشان میافتاد، برخی دیگر را فقط با شست راست یا چپشان میبستند، و به این نحو تمام  در میآمد و بر روي گونه

جمعی دیگر را به طرقی شکنجه میکردند به مراتب موحشتر و شنیعتر، که . بدن آنها را از روي زمین بلند میکردند

ینشاندند، دستهایشان را از عقب به پشتهایشان میبستند، و عدهاي دیگر را م ;من از ذکر جزئیات آن شرمنده میشوم

همان (یا دستها و پاهاي آنها را به دور سیخی میبستند و ... در زیر پاي آنها منقلهایی از زغال گداخته قرار میدادند

همان نحو  تمام روز، بدون آنکه جرعه آبی یا لقمه نانی به آنها بدهند، به) طور که بره را به دکه قصاب میبرند
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یا آنکه با تکه چوب زمختی آن قدر ساق پاهاي ایشان را میتراشیدند تا استخوان خالی به چشم  ;آویزانشان میکردند

  . حتی دیدن چنین منظرهاي دل را ریش و خاطر را پریش میساخت ;میخورد

اروپاي باختري نسبت به درد انسان قرون وسطایی رنج و عذاب را شجاعانه تحمل میکرد، شاید کمتر از افراد امروزي 

اعیاد آنها همه  ;افراد کلیه طبقات مختلف، مردان و زنانی بودند خوش بنیه و شهوتپرست. حساسیت نشان میداد

. حکایت گستردن بساط سور، میگساري، قماربازي، پایکوبی، عشقبازي، و لذت جسمانی بود

در سخن گفتن آزادتر بودند و . تر به گوش میخوردشوخیهاي آنها چنان بی پروا بود که نظایرش در عهد ما کم

ژوئنویل مینویسد که تقریبا هیچ کس در فرانسه نبود که حین سخن . دشنامها و سوگندهایشان شدیدتر و زیادتر بود

انسان قرون وسطایی به مراتب پوست کلفتتر از ما بود، و بی آنکه خم به ابرو آورد، میتوانست . ذکري از شیطان نکند

هاي کنتربري جفري چاسر میبینیم که  در قصه ;گترین متلکهایی را که به سیره رابله ساخته شده بود تحمل کندبزر

و حوادثی که  ;چطور مثال زنان تارك دنیا بی هیچ دغدغهاي به هرزهگوییها و سخنان رکیک آسیابان گوش میدهند

اهی به حدي زننده میشوند که ترجمه کردنی سالیمبنه، آن رهبان نیکو سیرت، به رشته تحریر در آوردهاست، گ

را نیز براي جلب )) زنان هرزه((ها فراوان بودند، و برخی از آنها به شیوه امروزي، عالوه بر آبجو،  میکده. نیستند

ها را روزهاي یکشنبه تعطیل کند، لکن در این راه چندان توفیقی  کلیسا کوشید تا میکده. مشتري عرضه میداشتند

مسافري در لوبک برخی از بانوان اشرافی را در . افراد هر طبقه و درجهاي گهگاهی بدمستی میکردند. حاصل نکرد

در کولونی، جمعیتی بود که افراد آن . میکدهاي میدید که در زیر نقابهاي خویش سخت به میگساري مشغول بودند

))) نوشیدن با سرخوشی(((وم هیالریتاته صرفا براي نوشیدن شراب به دور هم جمع میشدند و عبارت التینی بیبیته ک

را شعار خود ساخته بودند، لکن افراد این جمعیت، طبق نظامات سخت و شدیدي، مکلف بودند در رفتار خویش 

  . اعتدال، و در سخن خویش عفت را مراعات کنند

ل به تصورات واهی، طبیعت انسان قرون وسطایی، مثل بشر هر یک از اعصار، معجون و آمیزهاي بود از شهوت و می

همان مردان و زنانی که میگساري میکردند، و از ته قلب . فروتنی و خودپرستی، ستمگري و رافت، و دینداري و آز

دشنامهاي رکیک میدادند، قدرت ابراز عطوفتهاي دلنشین را داشتند، یا میتوانستند به هزاران نوع امور خیریه قیام و 

سگها را براي هدایت نابینایان . ن خودمان، سگ و گربه از حیوانات خانگی بودنددر آن عهد، مثل زما. اقدام کنند

در طی قرون دوازدهم و . تربیت میکردند، و شهسواران نسبت به اسبان، بازها، و سگان خویش عالقه خاصی داشتند

همگی در بهبود احوال افراد اصناف، حکومتها، و کلیسا . سیزدهم، کار امور خیریه به طرز بی سابقهاي توسعه یافت

  . دادن صدقات امري عمومی بود. مردم تیره بخت شریک شدند

ثروتمندان مبالغی . افراد، به طمع رفتن به بهشت، اموال خود را در راه کمک به ضعفا یا سایر امور خیر وقف میکردند

وزه و صدها نفر را هنگام اعیاد ها نفر از فقرا را همه ر به عنوان جهیزیه به دختران طبقه مستمند میبخشیدند و ده

بر در سراي بسیاري از اعیان، هفتهاي سه روز به جمیع افرادي که به گدایی آمده بودند، خوراك . مهم اطعام میکردند

تقریبا عموم بانوان اشرافی شرکت در تصدي امور خیریه را اگر از ضروریات اخالقی نمیدانستند، . رایگان داده میشد

در قرن سیزدهم، راجر بیکن پیشنهاد کرد که حکومت براي دستگیري . اجتماعی خویش میشمردند الاقل از تکالیف

لکن قسمت اعظم این گونه امور بر عهده . فقرا و توجه از بیماران و افراد فرتوت صندوق مخصوصی تاسیس کند

از بیماران و سایر امور خیریه از یک لحاظ، کلیسا عبارت میشد از سازمانی براي دستگیري ضعفا و توجه . کلیسا بود
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گرگوریوس کبیر، شارلمانی، و نظایر ایشان هر کدام مقرر . که در تمام زوایاي یک قاره بزرگ به کار اشتغال داشت

هایی که کلیسا در هر محل جمع آوري میکرد، صرف توجه از بیماران و دستگیري از  داشتند که یک چهارم عشریه

. از این رویه تبعیت میشد تا چند صباحی. مستمندان شود

هاي کشیشی در قرن دوازدهم از جانب مقامات غیر روحانی و اعاظم روحانی، این طرز اداره  لکن ضبط عواید حوزه

تقریبا جمیع . محلی را بر هم زد، و امور خیریه وظایف بیش از پیش شاقی بر دوش اسقفان، رهبانان، و پاپها نهادند

یلی که به حکم طبیعت جایزالخطاي انسان از جاده خود پا بیرون نهادند، تمام کوشش ها، جز عده بسیار قل راهبه

این جریان دائمالتزاید توجه از بیماران . خویش را صرف امور تعلیم و تربیت، پرستاري، و دستگیري از ضعفا میکردند

ي تاریخ قرون وسطی و عصر و کمک به مردم مستمند و درمانده است که از تابناکترین و امید بخشترین ویژگیها

ها میدادند همه صرف  هدایا و صدقاتی که مردم، و وجوهاتی که مقامات کلیسایی، به صومعه. جدید به شمار میرود

هزاران نفر از رهبانان به تعلیم جوانان، مراقبت از یتیمان، یا . اطعام بینوایان، توجه از بیماران، و فدیه اسیران میشد

دیر عظیم کلونی، به کفاره ثروت هنگفتی که به هم رسانده بود، مبالغ زیادي به . ا میپرداختندخدمت در بیمارستانه

پاپها در بهبود احوال مردمان مستمند شهر رم تا آنجا که مقدور بود، میکوشیدند . عنوان صدقه میان ضعفا توزیع کرد

  . افراد این طبقه پیروي میکردندو به سهم خویش از سنت قدیمی امپراطوران در توزیع غذاي مرتبی میان 

ها میکوشیدند تا براي کلیه  بیمارستانها و نوانخانه. علی رغم تمام این اقدامات نوع پرورانه، بازار دریوزه رواج گرفت

دریوزگان خورا ك و جا تهیه کنند، و دیري نپایید که در جلو در این قبیل اماکن انبوهی لنگ، فرتوت، مفلوج، نابینا، 

دري به در دیگر میرفتند تا مگر قرص نان و تکه ((مردمان ژنده پوش بیخانمان و آواره گرد آمدند که از  و مشتی

در عالم مسیحیت و اسالم قرون وسطی، گدایی به چنان وسعت .)) گوشتی به چنگ آورند یا از دست دیگران بربایند

  . فقیرترین نواحی خاور دورو سماجتی رسید که امروزه هرگز نظیر آن را نمیتوان دید، مگر در 

VI  -  لباسهاي قرون وسطایی  

مختلفی )) نژادهاي((ساکنان اروپاي قرون وسطی چه جور مردمانی بودند در پاسخ این سوال البته نمیتوان آنها را به 

لکن عجب معجون . بودند، مگر بردگان سیاه)) نژاد سفید((همین قدر میتوان گفت که همگی از  ;تقسیم کرد

یونانیان امپراطوري بیزانس و کشور یونان، ایتالیاییهاي نیمه ! رنگ بهت انگیزي بود از مردمانی طبقهبندي ناپذیررنگا

یهودي سیسیل، رومیها، اومبریاییها، توسکانیها، لومباردها،  -مغربی -یونانی ایتالیاي جنوبی، سکنه درهم یونانی 

ع بودند که هر کدام را میشد با یک نظر از لباس، آرایش، مو، و طرز جنوواییها، و ونیزیهاي ایتالیا همگی آن قدر متنو

بربرها، اعراب، یهودیان، و مسیحیان اسپانیا، گاسکونها، پروونسالها، بورگونیاییها، پاریسیها، و  ;تکلم تشخیص داد

هاي نورمان  ارکیها، و تیرهسلتها، آنگلها، ساکسونها، دانم ;یها، والونها، و هلندیهاي لولندزvفالند ;نورمانهاي فرانسه

صدها قبایل مختلف ساکن  ;نروژیها، سوئدیها، و دینها ;سلتهاي سرزمین ویلز، ایرلند، و اسکاتلند ;ساکن انگلستان 

و اسالوهاي لهستان، بوهم، کشورهاي بالتیک، بالکان، و روسیه همه معجون و امتزاج  ;فینها، مجارها، و بلغارها ;آلمان

ها و بینیها و ریشها و لباسهایی بودند که هیچ توصیف واحدي در خور آن تعدد و تنوع اشکال  قیافه عجیبی از خونها و

. پر نخوت نیست

www.IrPDF.com



٢۵٠۶

ژرمنها، بر اثر هزار سالی کوچ و استیال، چنان در اروپا غلبه یافته بودند که در طبقات عالیه تمامی کشورهاي اروپاي 

نژاد موبور و چشم آبی چنان بی تردید . و اسپانیا، تفوق با نژاد آنهابود باختري، به استثناي ایتالیاي مرکزي و جنوبی

مورد پسند و قبول مردمان بود که قدیس برنار ناگزیر شد تمامی یکی از موعظات طویل خود را به سازش میان این 

سیه فام اما  اي دختران اورشلیم، من: ((رجحان عامه و آن فقره از غزل غزلهاي سلیمان اختصاص دهد که میگفت

هاي عاشقانه و حماسی  زن دلخواه در قصه. شهسوار مطلوب جوانی بود بلند باال با موي بور و ریش .))هستمجمیل 

ن نهم، گیسوان در بین طبقات عالیه قر. موجودي بود باریک اندام و ظریف با گیسوان بلندي به رنگ بور یا طالیی

دراز، که از ویژگیهاي فرانکها بود، منسوخ شد، و در عوض مردان موهاي سر را از عقب کوتاه میکردند و فقط کاکلی 

لکن افراد طبقه برزگر . در میان نجباي قرن دوازدهم اروپا، گذاشتن ریش منسوخ شد. در روي سر باقی میگذاشتند

، و گیسوها به قدري پر پشت بود که گاهی آنها را به چندین رشته کماکان صاحب ریشهایی بلند و کثیف بودند

در انگلستان، افراد تمامی طبقات گیسوان بلند داشتند و جوانان نوخاسته و مزلف قرن سیزدهم، گیسوان . میبافتند

ین قرن، زنان در همین کشور و در هم. خود را رنگ میکردند، با سنجاقهایی آهنی فر میزدند، و با روبانهایی میبستند

شوهر دار موهاي خود را در تورهاي زربفت میپیچیدند، خانمهاي طبقه اشراف گیسوان خود را بر پشت میریختند و 

  . گاهی، با آزرمی ساختگی، جعدي از آن را از روي شانه بر روي سینه میانداختند

هرگز نظیرش قبل و بعد از این دوره  در قرون وسطی، لباسهاي مردم اروپاي باختري به قدري فراوان و جالب بود که

در قرن پنجم جبه و قباي گشاد . به عالوه از نظر حشمت و رنگ لباس، بیشتر مردان بر زنان تفوق داشتند ;دیده نشد

آب و هواي سردتر و . رومی، در مقابله با شلوار سواري و کمربند متداول میان مردم گل، به تدریج راه زوال میپیمود

شمال مستلزم لباسهایی بود به مراتب تنگتر و ضخیمتر از آنچه براي گرما و آسایش جنوب ضرورت  فتوحات نظامی

. هاي آلپ به شمال، انقالبی در طرز پوشیدن لباس پدید آمد به همین سبب، با انتقال قدرت از جنوب کوه. داشت

روي کمربند . چرم یا پارچه ضخیم بودمردان عادي شلوار و قبا یا نیمتنهاي چسب بدن میپوشیدند که هر دو تکه از 

کالهی از  ;بر روي شانه ردا یا شنلی میافکندند. معموالچاقو، کیسه پول، کلید، و گاهیافزار کار را آویزان میکردند

جورابهاي ساق بلند به پا میکردند، و کفشهاي پاشنه بلندي از چرم  ;پوست یا پشم یا نمد بر سر میگذاشتند

نزدیک به پایان قرون . ن برگشته بود تا انگشتان پا را از اصابت با سنگهاي معابر محفوظ داردمیپوشیدند که نوك آ

به طوري که به تدریج به رانها رسید و سرانجام به صورت شلوار ناراحتی در آمد که انسان . وسطی، جورابها بلندتر شد

ها از  تقریبا تمام جامه. وسطایی کردهاست عصر جدید به عنوان کفارهاي دایمی آن را جایگزین پیراهن مویی قرون

تقریبا تمامی لباسهاي . پشم بودند، مگر بعضی لباسهاي برزگران یا شکارچیان که از پوست یا چرم ساخته میشدند

لکن اعیان خیاطانی داشتند که اصوال از این  ;پشمی را در خود خانه میرشتند، میبافتند، میبریدند، و میدوختند

استفاده از دکمه، که گاهی در اعصار قدیم . مینامیدند)) اهل قیچی((کردند و آنها را در انگلستان طریق اعاشه می

به همین سبب است . متداول بود، قبل از قرن سیزدهم متروك شد و سپس به صورت زیور بدون خاصیتی رواج یافت

به یک دکمه ((ن ارج شد، و حتی جمله مترادف با حشو و زواید بدو) دکمه( buttonکه در فرهنگنامه انگلیسی واژه 

در قرن دوازدهم، زنها و مردها هر دو، بر روي لباس تنگ ژرمنی، . وارد ضرب المثلهاي زبان انگلیسی گشت)) نمیارزد

. یک نوع روپوشی به بر میکردند که کمربند داشت

ها و دور یقه را با پوست حاشیه درز. هاي اساسی را به صد نوع مختلف میآراستند افراد طبقه ثروتمند همین جامه

کالهی از  ;هر وقت هوا مقتضی بود، به جاي کتان یا پشم، حریر، تافته، یا مخمل به کار میبردند ;دوزي میکردند

بهترین انواع پوست از روسیه وارد . مخمل سر را میپوشانید، و پاي افزارها، به شکل پا، از قماش رنگین ساخته میشد

www.IrPDF.com



٢۵٠٧

در میان خاوندها عدهاي بودند که امالك  ;ا قاقم بود که آن را از پوست راسوي سفید میساختندعالیترین آنه ;میشد

هایی از کتان سفید به بر  ثروتمندان زیر جامه. خود را به رهن میگذاشتند تا اندام زنان خود را با قاقم بیارایند

 ;عموال از پشم، و گاهی از ابریشم، بافته میشدجورابهایی به پا میکردند که اکثر به رنگهاي مختلف بود و م ;میکردند

و هنگامی  ;بر روي اینها تونیک به بر میکردند ;پیراهنی از کتان سفید میپوشیدند با یقه و سرآستینهایی چشمگیر

که هوا سرد یا بارانی بود، بر روي تونیک نیز روپوش یا شنلی میافکندند که داراي باشلقی بود و هنگام ضرورت میشد 

هاي مشهور به تخته  این کاله. ها صاف و چهارگوش بود قسمت فوقانی بعضی از انواع کاله. را بر روي سر کشیدآن 

هاي  ساروج، که در اواخر قرون وسطی میان وکالي دعاوي و پزشکان معمول بود، امروزه فقط در کالجها و دانشگاه

ز فصول سال دستکش به دست میکردند، و جوانان خود آرا در هر فصلی ا. جهان بین استادان متداول است

زمین غبار آلود را با دنباله دراز شنلها و رداهاي خود ((اوردریکوس ویتالیس، راهب وقایعنگار، شاکی بود از اینکه 

مردان جواهرات را نه فقط زیور دست و سرو گردن میساختند، بلکه در آرایش کاله، جبه، و کفش نیز به .)) میرفتند

. ها آیاتی چند از کتاب مقدس، دعا، یا کلماتی رکیک مروارید دوزي شده بود بر روي بعضی از جامه. کار میبردند

پادشاهان ناگزیر بودند خود . بعضی از آنها قماش زر بفت بود ;حاشیه برخی از این لباسها را گالبتون دوزي میکردند

ان جبهاي بر تن میکرد بغایت با شکوه که زن مثال ادوارد خستو. را با تزیینات اضافی از دیگران ممتاز سازند

و شارل دلیر، امیر بورگونی، جبهاي تشریفاتی داشت که به سنگهاي قیمتی  ;فاضلهاش اجیتا آن را زردوزي کرده بود

تخمین ) یک میلیون و هشتاد و دو هزار دالر(مزین بود و آن قدر نفیس بود که بهایش را بالغ بر دویست هزار دوکات 

همگی مردم، جز بینوایان، انگشتري بر دست میکردند، و هر کسی از هر درجه و مقام انگشتري خاصی  .میزدند

داشت که، به جاي نگین، مهر اسم صاحب آن را بر رویش حک کرده بودند، و این مهر همه جا به عنوان امضاي 

. شخص پذیرفته و معتبر بود

هیچ طبقهاي دوست نداشت که افراد پایینتر ا ز طرز لباس  .لباس نموداري بود از درجه اجتماعی یا ثروت شخص

 -هاي شخصی تصویب میشد  از این رو بود که بیهوده قوانین مخصوصی براي محدود کردن هزینه ;ایشان تقلید کنند

، در فرانسه نظاماتی وضع شد که به موجب آن هر کسی مکلف بود مبلغی صرف 1306و  1294چنانکه، در سالهاي 

مالزمان یا شهسواران تابع یک خاوند بزرگ، در مواقع . اسی کند که با در آمد و ثروت طبقهاش متناسب باشدخرید لب

هایی به بر میکردند که به رسم هدیه و خلعت از وي گرفته بودند، و معموال این قبیل لباسها  و مجالس رسمی، جامه

)) خلعت((این قبیل لباسها را . ش بود، در میآوردندرا به رنگی که پسند خاطر یا رنگ مخصوص خانوادگی موالي خوی

هاي خوب  با وصف این، جامه. ها را به مالزمان خویش تحویل میداد مینامیدند، و خاوند سالی دو بار این گونه جامه

بعضی دقیقا این قبیل اقالم را به موجب  ;قرون وسطایی تنپوشهایی بودند که براي تمام عمر دوخته میشدند

  . ه خود به بستگان وا میگذاشتندوصیتنام

بانوان اصیل، پیراهن کتانی طویلی به بر میکردند و بر روي آن جامه درازي که حاشیهاي از خز داشت و تا روي پا 

میآمد، و روي آن نیمتنهاي میپوشیدند که در خلوت از بدن آویزان بو د و در برابر اغیار با بند محکم به بدن 

همین بانوان نیز گاهی . نوان طبقات عالیه اشتیاق عجیبی داشتند که اندامشان باریک باشدزیرا کلیه با ;میچسبید

کمربندهایی مرصع و مزین به جواهرات بر کمر میبستند، یا کیسهاي حریر از کمر میآویختند، و دستکشهایی از جیر 

از حریر جواهر نشان به کار  اکثر آنها گلهایی را آرایش موي سر میساختند یا گیسوبندهایی. بر دست میکردند

هاي بلند مخروطی شکل و مزین به شاخهاي جانوران بر سر میگذاشتند، که این  پارهاي از بانوان کاله. میبردند

هاي شاخدار موقعی به قدري  این قبیل کاله. موضوع مایه خشم روحانیان و بی شک پریشانی خاطر شوهرانشان میشد
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در اواخر قرون وسطی کفش . آن میدیدند، به شدت مورد مسخرهاش قرار میدادند متداول بود که اگر زنی را بدون

هاي خود را یک دو بند انگشت باال  طرفداران اصول اخالقی از اینکه زنها بارها به عذري جامه. پاشنه بلند رایج شد

ساق پاي زنان چیزي نبود  با اینهمه،. میبردند تا قوزکهاي آراسته و کفشهاي قشنگ خود را نشان دهند، شاکی بودند

دانته زنان شهر فلورانس را به باد سرزنش میگرفت که با لباسهاي . که در مال عام و یا به رایگان مورد دید قرار بگیرد

لباسهاي بانوان در جشنهاي نظامی موضوع مهمی .)) سینه و پستانهاي خود را نشان میدادند((بدن نماي خویش 

هنگامی که کشیشان چادر و روبنده را . هاي بانوان را تعیین میکردند ینالها درازي جامهبراي روحانیان بود، و کارد

چادرها را از مشمش ظریف و حریر زربفت ساختند، به ((یکی از ارکان اخالقیات مسیحی دانستند، به دستور زنها 

تماشاگر را بیشتر به هرزگی جلب طوري که در زیر این چادرها، ده برابر دلرباتر از پیش به نظر میرسیدند و چشمان 

یکی از رهبانان پروون، موسوم به گویو، شاکی بود از اینکه زنان آن قدر رنگ به صورتهاي خود میزنند که .)) میکردند

وي به این جماعت اخطار میکرد که هر دفعه که  ;دیگر چیزي براي رنگ کردن شمایلها در کلیساها باقی نمیماند

و ضمادهایی از لوبیایی نرم و شیر مادیان را براي بهبود رنگ رخساره به کار برند، قرنها  کالهگیس بر سر گذارند

با فصاحتی بیهوده زنان را مورد  1220برتولت، اهل رگنسبورگ، در حدود . توقف خود را در عرفات طوالنیتر میسازند

  : سرزنش قرار میداد

و بسیاري از شما اگر به علت یک نقص ... ن به کلیسا میرویداي زنان، شما موجوداتی نازك دلید، و راغبتر از مردا

و آن نقص این است که چون طالب ستایش مردانید، تمامی کوشش خود را : ... نباشد، روي رستگاري خواهید دید

 ;بسیاري از شما همان قدر به خیاط اجرت میدهید که بهاي خود پارچه است. .. هاي خویشتن میکنید صرف جامه

شما به همین . هاي لباستان را تو بگذارند و حاشیه دهند هایتان حشو بگذارند، حتما باید لبه ما روي شانهباید حت

باید که پاهاي خویش را با عذابهاي خاصی  ;راضی نیستید که با گلی که در جا مادگی دارید غرور خود را نشان دهید

آن طرف را در . سرگرم میدارید، این طرف را در هم میکشیدهاي خود  شما خور را با روبنده. ... به دوزخ روانه دارید

. هم میکشید، این گوشه را طالیی میکنید، آن گوشه را زردوزي میکنید، و تمام هم خویش را مصروف به آن میسازید

شما دست کم شش ماهی را صرف یک روبنده خشک و خالی میکنید، که زحمت بیهوده گناهکارانهاي است، تا آنکه 

آیا هرگز جامهاي به این زیبایی وجود ! سپاس خدا را، چقدر زیباست: ((ظاهر شما را تحسین کنند و بگویند مردها

اي برادر برتولت، خاطر جمع باش که ما فقط این کار را به خاطر همسر خود ) ((و شما میگویید)) (داشته است

کنید که اگر همسر شما مرد نیکو سیرتی باشد، به  نی، باور.)) کردهایم تا کمتر به چهره دیگر زنان خیره خیره بنگرد

شما اي . ... مراتب بیشتر خوش دارد به سخنان عاري از گناه شما گوش فرا دارد تا آنکه فریفته زیور ظاهري شما شود

ز ابتدا با سخن خوش، و اگر هنو. مردان، میتوانید به این کار پایان بخشید و دالورانه به مبارزه با آن قیام کنید

روبنده را از سر زن کشیده پاره کنید و حتی اگر چهار یا ده . ... سرسختی نشان دهند، شجاعانه قدم به میدان نهید

دیري نخواهد گذشت . فقط سه یا چهار بار به این عمل اکتفا نکنید! دانه از موها نیز کنده شد، آن را در آتش افکنید

حتی دو قرن  - ن این قبیل موعظات را به گوش جان میشنیدند و بعضی از اوقات زنا. که زن شکیبایی پیشه سازد

خوشبختانه . ها و زیورهاي خود را در آتش میریختند روبنده -قبل از آنکه مصلحی چون ساووناروال عرض وجود نماید 

  . ها کوتاه بود و نادر این گونه توبه
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VII -  در خانه  

. ها معدود بودند و به ندرت شیشه داشتند پنجره. اشتدر یک خانه قرون وسطایی چندان آسایشی وجود ند

هاي چوبی جلوي پنجره را میبستند و مانع از نفوذ گرماي شدید آفتاب یا سرماي سخت به درون اتاق  دریچه

جریان هوا و باد از هزاران سوراخ و درز نفوذ میکرد، به . منبع تولید گرماي داخلی یک یا چند بخاري بود. میشدند

هاي گرم بر سر و  در زمستان گذاشتن کاله. ب صندلیهاي پشت بلند نعمتی عظیم محسوب میشدندهمین سب

اثاثه خانه بسیار کم بود، اما در ساختمان آنها نهایت دقت و هنر . پوشیدن پوست در داخل خانه امري عادي بود

گاهی این  ;صندلیهاي امروزي صندلیها معدود، و قاعدتا بیشتر به چهارپایه شباهت داشتند تا به. مبذول میشد

صندلیها را در نهایت ظرافت از چوب میتراشیدند، نشانها و عالیم مخصوصی روي آنها میکندند، و با جواهرات قیمتی 

جاي نشیمن معموال درگاه مانندي بود که در داخل دیوار تعبیه یا روي یخدانهایی در . آنها را مرصع میساختند

در ایتالیا و . قبل از قرن سیزدهم، مفروش ساختن اتاق با قالی چیز نوظهوري بود. بود شاهنشینهاي اتاق ساخته شده

به انگلستان رفت تا همسر کسی شود که  1254هنگامی که الئونور دو کاستیل در سال  ;اسپانیا، قالی به کار میرفت

اتاقهاي قصر مسکونی آن بانو را در بعدها به نام ادوارد اول سلطنت کرد، خادمان او، به سنت معهود اسپانیایی، کف 

کف . وستمینستر با قالی مفروش ساختند، و از آن به بعد بود که گستردن قالی در اتاقها در انگلستان متداول شد

ها را چنان متعفن میساخت که کشیش  اتاقهاي معمولی را با حصیر یا کاه میپوشانیدند، و همین عمل پارهاي از خانه

  . هیچ قیمت از آنها دیدن کندمحل حاضر نبود به 

گاهی بر روي دیوارها فرشینه آویزان میکردند، که تا حدودي جنبه زیور داشت، تا اندازهاي مانع نفوذ جریان هواي 

هاي واقع در ایتالیا و  خانه. سرد میشد، و از لحاظی هم تاالر بزرگ خانه را به اتاقهاي کوچکتر متعددي تقسیم میکرد

هاي صفحات شمالی  زندگانی پر تجمل عهد رومیان را به خاطر داشتند، در مقام قیاس با خانه پرووانس، که هنوز

هاي مردم بورژوازي آلمان قرن سیزدهم آب را از چاه  در خانه. اروپا، به مراتب راحتتر و از لحاظ بهداشتی بهتر بودند

. به وسیله تنبوشه به آشپزخانه منتقل میکردند

مسیحیان . هنوز از صفات اولیاي خدا و وسیله نزدیک شدن به درگاه حق محسوب نمیشددر قرون وسطی نظافت 

. هاي رومی را ناپسند، و این گونه مراکز را گودالهایی براي انحرافها و هرج و مرجهاي جنسی میشمردند اولیه گرمابه

اصول بهداشتی متضمن  به عالوه، چون به طور کلی در تعالیم مسیحیت سخن از نکوهش و ترك تن بود، رعایت

تقریبا هر کس . رسم جدید گذاشتن دستمال در جیب در آن عهد به کلی بی سابقه بود. اجري نمیتوانست باشد

  . توانگر بود، نظیف بود، و میزان نظافت بستگی به در آمد شخص داشت

در قرن دوازدهم، با  ;کردندخاوند فئودال و بورژوازي ثروتند تقریبا به طور مرتب در چلیکهاي چوبی بزرگ حمام می

هاي  بسیاري از شهرها در آلمان، فرانسه، و انگلستان قرن سیزدهم گرمابه. رواج ثروت، پاکیزگی شخص نیز رایج شد

. بیشتر به گرمابه میرفتند تا در قرن بیستم 1292یکی از دانش پژوهان عقیده دارد که پاریسیها در . عمومی داشتند

کلیسا با . هاي مسلمانان بود یبی رواج حمامهاي عمومی بخار در اروپا به تقلید گرمابهیکی از ثمرات جنگهاي صل

هاي عمومی نظر خوشی نداشت، زیرا این گونه مراکز را مقدمه واداشتن مردم به اعمال منافی عفت میدانست،  گرمابه

هاي آب معدنی  برخی از شهرها گرمابه. ها نیز نشان دادند که بیم کلیسا بدون دلیل نبوده است و چند تا از این گرمابه

  . براي عموم احداث کردند
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ها براي این  هاي اغنیا داراي مستراحهایی بودند وصل به چاه مستراح، لکن اکثر خانه ها، دژهاي فئودال، و خانه صومعه

. دوازده خانه بود -  کار محلی در حیاط سر طویله داشتند، و در بسیاري موارد یکی از این مستراحها مورد استفاده ده

ها یکی از اصالحات بهداشتی بود که در زمان سلطنت ادوارد اول  هایی براي بیرون بردن فاضالب از خانه رواج تنبوشه

ها توي معابر خالی  در قرن سیزدهم، پاریسیها بولدانهاي خود را آزادانه از فراز پنجره. در انگلستان معمول شد

این !)) خیس نشوي: ((ابر بیچاره داشت اخطار صاحبخانه بود که به صداي بلند میگفتمیکردند، و تنها تامینی که ع

مستراح عمومی . گونه اتفاقات غیر منتظره یکی از شوخیهاي مبتذل کمدي شد که حتی تا زمان مولیر ادامه داشت

در فلورانس از آن  در سان جیمینیانو چند مستراح عمومی وجود داشت، لکن هنوز 1255در  ;هنوز از تجمالت بود

بعد از بروز . ها، حتی در کاخ لوور، پیشاب میریختند مردم در حیاطها، روي پلکانها، و از باالي باالخانه. اثري نبود

، به موجب فرمان مخصوص، به عموم مالکان و خانهداران پاریسی اخطار شد که براي هر خانه 1531طاعونی در 

  . زیر بار نرفتند مستراحی احداث کنند، لکن اکثر مردم

فقط دو . طبقات عالیه و متوسط قبل از غذا و پس از آن دستها را میشستند، زیرا اکثر خوراکها را با دست میخوردند

وعده غذاي مرتب روزانه وجود داشت که یکی را در ساعت ده بامداد و دومی را در چهار بعد از ظهر صرف میکردند، 

هاي خوانین و بزرگان معموال  در خانه. مکن بود چندین ساعت به طول انجامدلکن صرف هر کدام از این دو غذا م

هایی قرار داشت،  سفره تخته بزرگ نتراشیدهاي بود که بر روي پایه. شروع غذا را با چندین نفیر بوق اعالم میداشتند

ساخته و به طرزي  یا آنکه ممکن بود بساط خوراك را بر روي میز محکم بزرگی بگسترند که از چوب گرانقیمتی

ها یا نیمکتهایی قرار داشتند که به فرانسه آنها را  در اطراف این میزها، چهارپایه. بسیار زیبا منبتکاري شده بود

bancs  مینامیدند، و واژه بانکه)banquet ( به معنی))و غیره، )) سفرهخانه((، و مشتقات آن از قبیل ))سفره ضیافت

هایی، استادانه خوان گسترده و مهیایی را که بر روي  ها، به کمک مکینه بعضی از خانهدر . از همین لغت اخذ شدهاند

میزي قرار داشت از طبقه فوقانی پایین یا از طبقه تحتانی باال میآوردند، و همین که طعام تمام میشد، به یک 

لگن به مقابل یک یک حاضران پس از صرف غذا، خدمتکاران با آفتابه . طرفهالعین آن را از انظار ناپدید میکردند

میآمدند، و همگی آنان دستها را میشستند و با دستمالهایی خشک میکردند، و سپس دستمالها را جمع کرده و به 

در قرن سیزدهم، در حین خوردن غذا هنوز از دستمال غذاخوري اثري دیده نمیشد، و همه دست . کناري مینهادند

تمامی حاضران جفت جفت، یعنی یک مرد و یک زن، پهلوي هم قرار  .چرب خود را گوشه سفره پاك میکردند

به هر . میگرفتند، و معموال هر جفتی از یک بشقاب غذا میخوردند و یک جام را مشترکا براي نوشابه به کار میبردند

ل در قرن سیزدهم با چنگال آشنا بودند، لکن بندرت براي صرف غذا به کسی چنگا ;شخصی یک قاشق داده میشد

فنجان، نعلبکی، و بشقاب معموال از چوب . هر کسی در سر سفره از چاقوي شخصی خود استفاده میکرد. داده میشد

برخی از اغنیا ظروف . ثروتمند از بشقابهاي سفالین یا مفرغ استفاده میکردند)) بورژوازي((بود، لکن اشراف فئودال و 

بهایی بلورین و ظرف سیمین بزرگی به شکل کشتی در میان ممکن بود بشقا. نقره و تک و توکی ظروف طال داشتند

به جاي یک بشقاب، به هر مرد و زنی که بر سر . سفره بگذارند که محتوي ادویه مختلف و چاقو و قاشق میزبان باشد

آنگاه ظروف محتوي گوشت و نان و سایر . سفره بودند قرص بزرگی از نان داده میشد که صاف، گرد، و کلفت بود

هنگامی  ;ه را دور میگرداندند تا هر کس با انگشتان خویش مقداري از آنها را بردارد و روي آن قرص نان بگذارداغذی

هایی که همه طرف پرسه میزدند  که خوراك به پایان میرسید، این قرص نان را میخوردند، یا جلو سگ و گربه

امل با خوردن ادویه و شیرینیهاي مختلف و یک یک وعده غذاي ک. میگذاشتند، یا نزد همسایگان فقیر میفرستادند

. دور میگساري دیگر به پایان میرسید
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خوراك هم فراوان بود، هم تنوع داشت، و هم خوب تهیه میشد، منتها چون وسیلهاي مثل امروز براي جلوگیري از 

نهان دارد بسیار گران فساد گوشت وجود نداشت، ادویهاي که بتواند گوشت را حفظ کند یا ال اقل فساد گوشت را پ

هاي  بعضی از ادویه را از مشرق زمین وارد میکردند، لکن چون این عمل گران تمام میشد، مردم در باغچه. قیمت بود

خود شروع به کاشتن گیاهان دیگري از قبیل جعفري، خردل، مریم گلی، پونه کوهی، بادیان رومی، سیر، شبت، و 

در خانه اغنیا آشپزباشی آدم مهمی محسوب میشد، زیرا  ;دد بودند و بغرنجکتابهاي آشپزي متع. امثال آن کردند

چنین آدمی تعداد زیادي دیگچه، دیگ، و ظروف مسی . اشتهار و حیثیت خانه بسته به لیاقت و کاردانی وي بود

ایقه از درخشنده در اختیار داشت و نهایت تفاخرش در تهیه اغذیهاي بود که هم چشم از دیدن آن متلذذ، و هم ذ

. چشیدنش متمتع میشد

گوشت مرغ و خروس و تخم مرغ ارزان بود، لکن نه آن قدر ارزان که مردم فقیري که از روي اکراه گیاهخوار بودند 

کشاورزان از خوردن نان سیاه سبوس دار، که از آرد جو، جو سیاه، یا چاودار در . استطاعت خرید آنها را داشته باشند

، برومند میشدند، و حال آنکه شهریها نان سفید را، که به دست نانواها پخته میشد، و عالمت هایشان میپختند خانه

هنوز سیب زمینی، قهوه، یا چاي وجود نداشت، لکن تقریبا تمام گوشت و . تشخص طبقاتی بود مرجح میشمردند

ك انسان قرون وسطایی را سبزیجاتی که در اروپا به مصرف میرسید، از جمله مارماهی، حلزون، و قورباغه، خورا

هایی که از آسیا وارد شده بود به آب و هواي  تا دوران سلطنت شارلمانی، انواع فندق و پسته ومیوه. تشکیل میداد

با اینهمه هنوز پرتقال در قرن سیزدهم براي نواحی شمال جبال آلپ و پیرنه میوه کمیابی  ;اروپایی خو گرفته بود

خوکها زباله معابر را میخوردند، و مردم خوکها . اع گوشت عبارت بود از گوشت خوكمتعارفترین انو. محسوب میشد

در بین عموم اشتهار داشت که خوردن گوشت خوك سبب بروز برص میشود، لکن این شایعه از رغبت مردمان به . را

ن عیشهاي خوردن قورمه و کالباسهاي گوشت خوك یکی از عمدهتری ;خوردن گوشت خوك به هیچ وجه نمیکاست 

  . مردمان قرون وسطی بود

میزبانان اعیان دستور میدادند که خوك یا گرازي را یکجا کباب کنند و به سر سفره آورندتا جلو چشمان میهمانانی 

این غذایی بود به همان اندازه مطبوع و لذتبخش که خوردن کبک، . که از فرط تحیر دهان گشوده بودند توزیع شود

ماهی خوراك ثابت مردم، و شاه ماهی خوراکی بود که به طور کلی تمام سربازان . ووس، و درنابلدرچین، باسترك، طا

لبنیات به مراتب کمتر از این ایام مصرف میشد، لکن در این . و مالحان و فقرا براي سد جوع به آن دسترسی داشتند

مروزي وجود نداشت و آبنبات به آن معنی ساالد به مفهوم ا. تاریخ پنیر ناحیه بري در فرانسه شهرتی به هم زده بود

قند اروپا هنوز از خارج وارد میشد و هنوز براي شیرین ساختن اغذیه جاي عسل را . که ما میدانیم، بسیار کمیاب بود

  . نگرفته بود

یه میشد، کلوچه و نان شیرینی به انواع و اقسام مختلف ته. معموال دسر بعد از غذا عبارت بود از فندق و بادام و میوه

از غرایب . ها و کیکهاي خود میدادند و شیرینی پزان لوده و بیپروا جالبترین اشکالی را که به تصور در آید به کلوچه

از آنجا که آب . لکن زن و مرد هر دو به میگساري میپرداختند. آن که بعد از صرف غذا استعمال دخانیات مرسوم نبود

درینکواتر و بوالو نامهاي . کلیه طبقات مردم آبجو و شراب مینوشیدندنجوشیده به ندرت نوشابه سالمی بود، 

شراب . خانوادگی عجیبی بودند که به افراد داده میشدند، زیرا سلیقه این قبیل مردمان در نظر سایر مردم عجیب بود

مرد، در هر طبقه براي زن و . هاي سکر آور ارزان قیمتی بود که اختصاص به کشاورزان داشتند سیب و گالبی نوشابه

. و درجهاي، بد مستی هم عیب بود و هم مطلوب قرون وسطی
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تقریبا در تمام . نوشابه دایمی فقرا، حتی به هنگام چاشت، چیزي جز آبجو نبود. ها فراوان و آبجو ارزان بود میکده

بسیاري از . اده میشدهاي آلپ، قاعدتا به هر نفري در عرض روز یک گالن آبجو د دیرها و بیمارستانهاي شمال کوه

هاي اغنیا خودشان آبجو درست میکردند و اماکنی براي این منظور داشتند، زیرا در کشورهاي  دیرها، قصرها، و خانه

در بین افراد متمکن تمام ملل، و توانگران . شمال اروپا آبجو بعد از نان یکی از ضروریات زندگی به شمار میرفت

فرانسه مشهورترین شرابها را تهیه میکرد و، در . ین، نوشیدن شراب مرجح بودجمیع طبقات و درجات اروپاي الت

هنگام انگور چینی کشاورزان به مراتب سختتر از هر . ها دم میزد ضمن هزاران نغمات عامه پسند، از جالل آن نوشابه

دیر . را عید میگرفتند فصل دیگري کار میکردند، و پیران نیکو سیرت دیرها، به عنوان حقشناسی، یکی از این ایام

سن پیتر، واقع در جنگل سیاه، نظامات خاصی براي انگورچینی داشت، از جمله این چند ماده که حاکی از کمال 

  :انسان دوستی و محبت بود

هنگامی که کشاورزان شراب را خالی کردند، میبایست آنها را به داخل صومعه آورند و نوشابه و گوشت فراوانی به آنها 

و اگر ... و هر کدام مقادیري بنوشند... بایستی که آنجا چلیک بزرگی را بنهند و آن را از شراب مملو سازند  دهند،

ایشان به تدریج بر اثر نشئه شراب مست شدند و متصدي خمخانه یا آشپزخانه را زدند، نباید براي ارتکاب به چنین 

از ایشان نتوانند در شتاب به سوي گاري خویش بر سومی  عملی جریمهاي بپردازند، و باید آن قدر بنوشند که دو تن

پس از برچیده شدن سفره، معموال، میزبان براي تفریح میهمانان خویش از شعبده بازان، آکروباتها، . سبقت جویند

و هاي روستاي خاوندي عدهاي از این قبیل بازیگران  پارهاي از خانه. بازیگران، مطربان، یا دلقکها استفاده میکرد

برخی از توانگران دلقکهایی داشتند که گستاخی توام با . مغنیان را به عنوان مستخدمین دایمی خود نگاه میداشتند

اگر افرادي . لودگی و شوخیهاي هرزه آنها را، بدون ترس و امکان سرزنش و مالمت، بر مدعوین خود عرضه میداشتند

را سرگرم سازند، در آن صورت میتوانستند براي یکدیگر  که از سر سفره برخاسته بودند میخواستند خودشان خود

قصه بگویند و در نواختن و گوش دادن به آالت موسیقی، رقصیدن، الس زدن، بازي تخته نرد، شطرنج، یا بازیهایی 

چشم ((حتی بارونها و بارونسها نیز بین میهمانان خویش در بازي . که درون اتاق صورت میگرفت، شریک باشند

از بازي ورق هنوز کسی اطالع . داد و فریاد کنان به این طرف و آن طرف میدویدند)) بازي تاوان((یا ) )بندانک

با اینهمه، قمار با طاس رواج  ;به کسی اجازه ساختن بازي طاس را نمیداد 1291و  1256قوانین فرانسوي . نداشت

قمار همیشه . که بر سر بساط قمار از بین میرفت فراوان داشت، و مربیان اخالق دایما دم از ثروتها و نفوسی میزدند

در پاریس، . هایی مخصوص این کار ساخته بود شهر سینا در میدان عمومی خود غرفه. به حکم قانون ممنوع نبود

لویی نهم، ممنوع  1454، و همچنین به موجب فرمان )1213سال (شطرنج به موجب حکم یک شوراي سلطنتی 

و بازي شطرنج یکی از مهمترین وسایل اتالف وقت میان طبقه  ;ونه فرامین اعتنایی نکردشد، لکن هیچ کس به این گ

زیرا  شد،رواج و شهرت بازار شطرنج تا به جایی رسید که نام خزانه عمومی دولت از لفظ شطرنج مشتق . اشرافی بود

در عهد جوانی دانته، یک فرد . خانه بود - ا بر روي میزي حساب میکردند که شطرنجی یا خانهدر آمد عمومی را ظاهر

این . ساراسن در آن واحد با سه نفر از بهترین شطرنجبازان فلورانس سه دست بازي کرد و مایه تحیر تمامی مردم شد

حالی که این بازي را ادامه میداد، بازیگر، که فقط یک تخته شطرنج پیش روي خود داشت و به آن نظر میدوخت، در 

یک نوع بازي . از این سه بازي، دو تا را برد، و در سومی با حریف برابر شد. جریان دو بازي دیگر را به ذهن میسپرد

)) درافت((و در انگلستان )) دام((بیست و چهار مهرهاي بر روي تخته شطرنج رواج گرفت که آن را در فرانسه 

. نامیدند
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اري بود که وعاظ آن را ناپسند میشمردند، لکن تقریبا همه افراد مردم، به جز کسانی که در مسائل رقصیدن ک

قدیس توماس آکویناس، با همان اعتدالی که از صفات ویژه وي . مذهبی خشک مقدس بودند، به آن اشتغال داشتند

، یا موقع جشن پیروزي ملل انجام بود، اجازه داد که رقص در مجالس عروسی، یا هنگام باز آمدن دوستی از سفر

همن قدیس خوش ذوق حتی معترف شد که رقص را اگر به اعمال ناپسند نیاالیند، بسیار تمرین صحت بخشی . شود

آلبرتوس ماگنوس نیز در این باب، مثل توماس، نظر بلندي داشت، لکن مربیان اخالق قرون وسطی عموما . میشود

کلیسا با رقص نظر خوشی نداشت، زیرا رقصیدن را . سه شیطانی مردود شمردندرقص را به عنوان دام ابلیس و وسو

و نوباوگان قرون وسطی به بهترین وجهی سعی میکردند تا حقانیت  ;انگیزهاي براي اعمال منافی عفت میدانست 

این رو براي اعیاد فرانسویها و آلمانیها مخصوصا اشتیاق وافري به رقص داشتند، از . بدگمانیهاي کلیسا را ثابت کنند

مهم سال کشاورزي، و به خاطر جشن پیروزیهاي خویش، یا براي تقویت روحیه مردم در مواقع بروز وبا یا خشکسالی 

هاي مجموعهاي موسوم به کارمینا بورانا یا  در یکی از ترانه. و سایر مصایب، رقصهاي محلی متعددي به وجود آوردند

رقص دوشیزگان در کشتزارها یکی از شیرینترین لذایذ فصل بهار  )در سویس واقع()) هاي صومعه بویرن منظومه((

  . توصیف میشود

هنگامی که یک نفر به مقام شهسواري نایل میآمد، همگی شهسواران ناحیه، سراپا در زره و مسلح، سوار بر اسب یا 

ف آنها به رقص و پایکوبی مشغول پیاده رژه میرفتند، و در عین حال مردم نیز به همراهی موسیقی سپاهیان در اطرا

دستهاي از کودکان آلمانی از  1237رقص گاهی ممکن بود به صورت یک بیماري مسري در آید، چنانکه در . میشدند

ارفورت تا آرنشتات رقص کنان راه در نوردیدند، بسیاري از ایشان حین راه تلف شدند، و برخی که جان سالم به در 

رقص بیشتر در روز و در هواي آزاد صورت . به داالرقص یا سایر اختالالت دماغی بودند بردند تا پایان عمر مبتال

ها چندان روشنایی نبود، زیرا وسیله روشنایی عبارت بود از چراغهاي پایهدار، یا  شب هنگام در درون خانه. میگرفت

از آنجا که پیه و روغن . پیه سوز چراغهایی که از سقف آویزان میشد و به کمک روغن و فتیله میسوخت، یا مشعلهایی

اندکی بعد از تاریکی، میهمانان .چراغ گران قیمت بود، خواندن و کار کردن بعد از غروب آفتاب چندان میسر نمیشد

ها به ندرت کفاف میهمانان را میدادند، و دیدن یک بستر  خوابگاه. پراکنده میشدند و اهل خانه به بستر میرفتند

فقرا بر روي تشکهایی از کاه راحت میخوابیدند، حال . در اتاق پذیرایی از امور عادي محسوب میشداضافی در راهرو یا 

بسترهاي خوانین و اشراف مجهز به .آنکه اغنیا بر روي بالشهاي معطر و تشکهاي پر مرغان خواب راحتی نداشتند

هار پایهاي را زیر پا مینهادند تا از آن باال سایبان یا پشهبند بود و مقداري از زمین باالتر قرار داشت، به طوري که چ

در انگلستان و فرانسه، افراد کلیه . ممکن بود که چند نفر بدون توجه به جنس و سن در یک اتاق بخوابند. روند

  . طبقات عریان میخفتند

VIII - جامعه و ورزش  

و تعارفات فئودالی تعدیل  خشونت عمومی عادات و رسوم قرون وسطایی بر اثر مالحت و لطف بخصوص تشریفات

مردان هنگام برخورد به یکدیگر دست هم را میفشردند، و فشردن دست میثاق صلح بود و عالمت اینکه هیچ . شد

عناوین بی شماري وجود داشت که هر یک حکایت از درجه و مقام . کدام به روي دیگري شمشیر نخواهد کشید

ک از اعیان را خطاب قرار میدادند، ابتدا عنوان و سپس نام اول یا به حکم رسم دلپسندي، وقتی هر ی ;خاصی میکرد

براي هر گونه شرایطی در جامعه مقید به آداب مجموعهاي از رسوم به وجود آمد که شامل . نام ملکش را میبردند

ه رفتن، بانوان ناگزیر بودند طرز را. خانه، رقص، عبور در معابر، حضور در جشنهاي نظامی، و آیین درباري میشد
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جمله این . کرنش کردن، سوار شدن بر اسب، بازي کردن، و حمل قوش بر ساعد را در عین وقار و ظرافت یاد بگیرند

در خالل قرن سیزدهم دستور العملها و . رسوم، و نظایر مردانه آن، مجموعه قواعد و آداب درباري را تشکیل میداد

  . راهنماهاي بسیاري براي آداب معاشرت منتشر شدند

معموال همه جا در عرض . هنگام سفر، شخص از افراد طبقه خودش انتظار محبت و مرافقت و میهمان نوازي داشت

ها مسافران فقیر را از راه نوع دوستی، و اغنیا را در برابر وجه یا تحفهاي جا و مسکن  ها یا راهبهخانه راه، صومعه

هایی ایجاد  ها و کتلهاي آلپ ضیافتخانه نان در میان گردنهحتی از قرن هشتم میالدي به این طرف، رهبا. میدادند

هایی داشتند که در آنجا قادر بودند سیصد تن مسافر و اسبهایشان را جا  ها مسافرخانه برخی از صومعه. کرده بودند

اکز از کرایهاي که در این قبیل مر ;لکن بیشتر مسافران در کاروانسراهاي کنار جاده رحل اقامت میافکندند. دهند

مسافر گرفته میشد ارزان بود، و اگر شخص کیسه زر خود را از دیده اغیار پنهان میداشت، احتمال داشت که بتواند 

به امید نیل به این قبیل تنعمها بود که بسیاري از مردم، از جمله . کنیزکی نیز به قیمت عادالنه به دست آورد

یران، طالب علوم، رهبانان، سیاحان، و افراد خانه به دوش، رنج سفر سوداگران، بانکداران، کشیشان، سیاستمداران، زا

. را بر خود هموار میساختند

هاي اروپاي قرون وسطی هر قدر هم پر مخافت بودند، براي مردم کنجکاو و امیدواري که خیال میکردند با  شاهراه

تفاوت میان ضعفا و اغنیاهمان قدر  .حرکت از یک جا به جاي دیگر خوشبختتر خواهند شد، هیجان و تحرکی داشت

گهگاهی اقویا و ضعفا با هم میآمیختند، مثال . که در تفریح و وقت گذرانی آشکار بود، در سفر نیز مشخص بود

هنگامی که پادشاه به واسالهاي خویش بار عام میداد و میان جمعیت خوراك توزیع میکرد، یا هنگامی که سوار نظام 

هاي جنگی مشغول میشد، یا موقعی که شهزاده یا شهزاده خانم یا پادشاه یا ملکهاي با کوکبه اشرافی به اجراي مانور

و تشریفات خاصی وارد شهر میشد و توده مردم در دو سوي مسیر وي صف میکشیدند تا از دیدن شکوه و جالل 

ق زور آزمایی و یا موکب پادشاهی لذت برند، و یا هنگامی که جشنهاي نظامی یا مجلسی براي دادرسی از طری

ترتیب رژه، حرکت دسته جمعی مردم، و فعالیتهاي همانندي که طبق نقشه . مبارزهاي در مال عام تشکیل میشد

هاي  هاي مذهبی، رژه حرکت دسته ;معینی صورت میگرفت همه بخش بسیار مهمی از زندگی قرون وسطی بودند

هاي مومی قدیسان، بازرگانان تنومند،  مزین و آراسته، پیکرههاي  سیاسی و جشنهاي صنفی معابر را با علمها، گردونه

بازیگران سیار، که با ایما و اشاره نمایشاتی بر . شهسواران با نخوت اسب سوار، و نوازندگان لشکري آکنده میساختند

ن خوش خنیاگران با لح ;مردم عالقمند عرضه میداشتند، در میدان عمومی شهر یا دهکده بساط خود را میگستردند

زنان و مردان  ;آکروباتها به جست و خیز و شعبدهبازي میپرداختند ;و زخمه ساز داستانهاي عاشقانهاي میسرودند

یا آنکه دو نفر  ;هایی خطرناك، با عملیات حیرت انگیزي روي بند مردمان را سرگرم میساختند بند باز، بر فراز پرتگاه

یا ممکن بود سیرکی به شهر آید و جانورانی عجیب و اشخاصی  ;دندمرد چشم بسته با چماق به جان یکدیگر میافتا

یا دو حیوان را به جان یکدیگر میانداختند تا ببینند که کدام یک دیگري را به  ;عجیبتر از آنها را به مردم نشان دهد

مربوط به شکار،  قوانین. در بین طبقه نجبا، شکا به عنوان تفریحی شاهانه، همسنگ نیزه بازي بود. هالکت میرساند

هاي کوتاهی میکرد، و نظاماتی که براي جلوگیري از دزدي جانوران و طیور  فصل شکار را محدود به ایام معین و دوره

جنگلهاي اروپا هنوز کنام جانورانی بود که به . ها را اختصاص به اشراف میدادند وضع شده بودند استفاده از شکارگاه

مثال در قرون وسطی چندین بار پاریس مورد تجاوز  ;بیعت اذعان نکرده بودندپیروزي جنس دو پا در جنگ با ط

از  ;از یک لحاظ، شکارچی در صدد بود تا تفوق متزلزل آدمی را بر جانوران حفظ کند. گرگان گرسنه قرار گرفت

ظر اهمیت دست و باالخره به علت دیگري که از ن ;لحاظ دیگر، شکار وسیلهاي بود براي افزایش مواد غذایی ضروري
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کمی از این دو نداشت، افراد، با مقابله با خطر، به وسیله جنگ با جانوران و ریختن خون آنها، بدن و روح خود را 

ضمنا آدمیزاد همین ورزش تفریحی را نیز با دبدبه و . براي نبرد حتمی الوقوع با ابناي خویش نیرومند میساختند

ي عاجی که گاهی با طال قلم زده شده بودند، بانوان و رجال و سگان تازي با دمیدن در شاخها. تشریفات قرین ساخت

و در آنجا اجتماعی فراهم میشد از بانوانی که به طرزي دلپسند یک . را براي گرد آمدن در میعادگاه احضار میکردند

ه سالحهاي متنوع مردانی ملبس به لباسهاي رنگارنگ و مسلح ب ;بري بر زین اسبانی چابک و سرکش قرار میگرفتند

هاي خود  و باالخره خیل عظیمی از انواع و اقسام سگان تازي که قالده ;از قبیل تیر و کمان، تبر کوچک، نیزه، و چاقو

اگر جانوري که مورد تعاقب قرار گرفته بود، از میان مزرعه دهقانی عبور میکرد، خاوند، واسالهاي وي، و . را میکشیدند

بدون کوچکترین توجهی به زراعت و محصول برزگر، سر در عقب وي گذارند، و در چنین میهمانانش مختار بودند، 

اشراف فرانسوي به شکار اسلوب و قاعده . شرایطی فقط کشاورزان از جان گذشته و بی پروا جرئت شکایت داشتند

. معینی دادند و آداب و تشریفات پیچیدهاي براي آن وضع کردند

تقریبا در . در اشرافیترین تفریحات یعنی شکار با قوش یا قوشبازي شرکت میجستندبانوان با خودنمایی خاصی، 

به . هایی را به نگاهداري انواع پرندگان اختصاص داده بودند، که مهمترین آنها قوش بود تمامی امالك بزرگ محوطه

برخی از خانمهاي . رار گیرداین پرنده تعلیم میدادند که هر موقع خاوند یا بانوي وي اراده کند، بر روي ساعدش ق

امپراطور . خوش لباس در تمام مدتی که مشغول استماع قداس بودند، قوشی را بر روي ساعد خود نگاه میداشتند

برگ میشد، همو بود که به تقلید از  589فردریک دوم کتاب بی نظیري درباره قوش تصنیف کرده که مشتمل بر 

ان نشان داد که با پوشانیدن سر قوش در کالهکی چرمی میتوان اعصاب و مسلمانان، براي نخستین بار به اروپایی

انواع مختلف قوش را تعلیم میدادند تا به پرواز در آیند، بر . حس کنجکاوي آن پرنده را در اختیار خود در آورد

تکهاي گوشت  پرندگان گوناگون هجوم برند، آنها را زخمی یا مقتول سازند، بار دیگر به ساعد شکارچی بازگردند،

قوشی که تعلیمات الزمه را فرا گرفته باشد . پاداش گیرند، و پاي خود را در بند گذارند تا باز طعمه دیگري روي نماید

دوك بورگونی، که پسرش در دست بایزید اسیر . عالیترین تحفهاي بود که میشد به یک اشرافی یا پادشاه تقدیم کرد

منصب قوش دار کل فرانسه یکی از عالیترین و پر . ش به دربار آن امیر فرستادبود، به عنوان فدیه، دوازده عدد قو

. مداخلترین مقامات در آن کشور محسوب میشد

ورزشهاي تفریحی دیگري نیز بود که در گرماي سوزان تابستان و سرماي گزنده زمستان مردم را سرگرم میساختند و 

تقریبا هر جوانی فن شنا را فرا . نمایی ضروري معطوف میداشتنداحساسات آتشین و زور بازوي جوانان را به هنر 

مسابقه اسب دوانی به ویژه در ایتالیا . در صفحات شمالی اروپا، همگی طرز سرسره خوردن را میآموختند ;میگرفت

راغت جمیع طبقات با تیر و کمان به تمرین میپرداختند، لکن فقط طبقات کارگر بودند که ف. مورد پسند همگان بود

بازیهاي متنوعی مانند غلطانیدن گویهاي آهنی بر روي چمن، هاکی، پرتاب حلقه، . الزم براي ماهیگیري را داشتند

ظاهرا تنیس در فرانسه به وجود آمد، و احتماال پیش از این . کشتیگیري، مشت زنی، تنیس، و فوتبال معمول بود

فرانسوي است به معنی  tenez!نام این بازي مشتق از کلمهبعضی معتقدند که . تاریخ در بین مسلمانان رواج داشت

بازي تنیس به قدري . کند)) سرو((، و قاعدتا این کلمه را کسی بر زبان میآورد که میخواست شروع به ))بگیرید((

از ها یا در هواي آزاد، مقابل جماعت عظیمی  مورد قبول عامه افتاد که در فرانسه و انگلستان، گاهی در تماشاخانه

یکی از تاریخنویسان بیزانسی قرن . بازي هاکی حتی در قرن دوم میالدي میان ایرلندیها معمول بود. مردم اجرا میشد

کار ، راکتهایی به الکروسدوازدهم به طرز دقیقی به توصیف یک مسابقه چوگان میپردازد که در آن، مثل بازي 

بازي ((فوتبال در نظر یکی از وقایعنگاران وحشتزده قرون وسطایی . میرفت که آن را از نخ تاب داده میساختند
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ناهنجاري بود که در آن جوانان توپ بزرگی را نه با افکندن آن در هوا، بل با زدن و چرخانیدن آن بر روي زمین، و نه 

ظاهرا این بازي از چین به ایتالیا و از آنجا به انگلستان آمد، و در .)) ندبا دستها، بلکه با پاهایشان به حرکت در میآورد

در این دوران، این بازي به قدري باخشونت همراه بود که ادوارد  ;انگلستان قرن سیزدهم چنان اشتهاري حاصل کرد

دگی در آن عهد زن) 1314. (دوم آن را، به عنوان عملی که منجر به اخالل در نظم عمومی میشود، ممنوع ساخت

ها،  ها، راهبه خانه فعالیتهاي دسته جمعی سبب انگیزش صومعه. بیشتر جنبه اجتماعی داشت تا در قرون بعدي

. زندگی بویژه در روزهاي یکشنبه و ایام متبرکه توام با سرخوشی و شادمانی بود. ها، و اصناف میشد ها، دهکده دانشگاه

هاي خود را به تن میکردند، بیشتر از هر  ن، و برزگران همگی فاخرترین جامهدر این قبیل موارد، شخص خاوند، بازرگا

در روز اول ماه مه مردم انگلستان در . موقع دیگري به دعا میپرداختند، و زیادتر از سایر مواقع میگساري میکردند

صب میکردند، موسوم بود میان چمن یا میدانگاهی ده ن)) دکل مه((هاي خویش دکل بلندي را که به  دهکده

هاي هیمه را گرد آورده آتش میزدند، و با وقوفی نیمه ارادي، به یاد جشنهاي بارآوري طبیعت که در ادوار شرك  توده

ها فردي  هنگام کریسمس، بسیاري از شهرها و قلعه. مرسوم بود، به دور آن دکلها و آتشها به پایکوبی مشغول میشدند

بازیگرانی که ماسکها و ریشهاي . ا و برنامه جشن و سرور اهالی میکردندرا متصدي تدارك و نظارت در سرگرمیه

مصنوعی بر صورت میگذاشتند و لباسهاي مضحکی بر تن میکردند، به حرکت در میآمدند و در مال عام مردم را با 

یساها را با ها و کل در همه جا، خانه ;اجراي نمایشات یا دلقک بازي یا خواندن سرودهاي کریسمس سرگرم میساختند

براي فصول فالحتی، . میآراستند)) هر چه به مقتضاي فصل سال سبز بود((برگ درخت راج و گیاهان پیچک یا 

پیروزیهاي ملی یا محلی، سالگرد میالد یا فوت قدیسان، و براي اصناف، جشنهاي مخصوصی بر پا میشد، و به ندرت 

در انگلستان سرخوش آن عهد جشنی بود . نوشابه انباشته نسازد اتفاق میافتاد که کسی در این قبیل موارد شکم را با

که در همه جا برگزار میشد، و مرسوم بود که اهالی هر ملک یا آبادي یا دهکدهاي در ) باج آبجو(ایل  -به نام سکات 

انگلستان همچنین در . آن شرکت جویند و در برابر نوشیدن آبجو وجهی به خاوند یا کالنتر یا کدخدا پرداخت کنند

این دوران گاه به گاه اجتماعاتی شبیه به بازار مکاره تشکیل میشد که مهمترین فعالیت آن نوشیدن آبجو و جمع 

کلیسا ابتدا این قبیل جشنها و مجالس سرور را ناپسند میدانست، لکن در قرن پانزدهم آنها را رسما . آوري وجوه بود

اجراي پارهاي از جشنها تشریفات کلیسایی را اقتباس کردند و به  مردم در. قبول کرد و جنبه شبه مذهبی بخشید

صورت تقیلدهاي پر سر و صدایی در آوردند که از شوخیهاي بی پیرایه آغاز میشد، و به هجاگوییهایی فضاحت بار 

)) د االغعی((بووه، سانس، و سایر شهرهاي فرانسه در طی سالیانی چند مرتبا چهاردهم ژانویه را به عنوان . میرسید

جریان تشریفات این جشن بدین قرار بود که ابتدا دوشیزه زیبایی را، که به ظاهر معرف مریم عذرا . جشن میگرفتند

خر را به داخل کلیسایی رهبري میکردند و وادارش میکردند در آنجا کنده  ;در فرار به مصر بود، بر خري مینشاندند

و در پایان، هم  ;پس به قداس و سرودهایی در تجلیل او گوش فرا میدادندس ;او را در کنار محراب قرار میدادند ;زند

کشیش و هم مومنان حاضر در کلیسا سه بار در حرمت حیوانی که مادر خداوند را از چنگ هرودس پادشاه نجات 

انسه همه دوازده تا از شهرهاي فر - ده . بخشیده و عیسی را بر پشت خود تا اورشلیم حمل کرده بود، عرعر میکردند

در آن روز به کشیشان دون رتبه )). عید احمقها((ساله قاعدتا در روز عید ختنه سوران جشنی بر پا میکردند به نام 

اجازه داده میشد که کلیسا و اجراي شعایر عید را تحویل بگیرند، و به این نحو انتقام کلیه اطاعت یک ساله خود را از 

هاي روحانیت را از پشت بر تن  کشیشان دون رتبه لباسهاي زنانه یا جامه.. کشیشان عالی رتبهتر و اسقف بستانند

انتخاب مینمودند، به ترنم سرودهاي وقیحی )) اسقف احمقها((میکردند، یکی را از میان خودشان به سمت 

میپرداختند، بر روي محراب کلیسا گوشت میخوردند، در پاي آن طاس میریختند، کفشهاي کهنه را در مجمر 

. یسوزانیدند، و از باالي منبر موعظات بهجتزایی ایراد میکردندم
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بچه ((در قرون سیزدهم و چهاردهم، بسیاري از شهرهاي انگلستان، آلمان و فرانسه، به شوخی پسرانی را به عنوان 

ز دیدن کشیشان محلی ا. انتخاب میکردند تا در این قبیل جشنها مرشد مردم در اجراي شعایر دروغی باشند)) اسقف

کلیسا تا مدتی مدید به این مسخرگیها اعتنایی نکرد، لکن همینکه  ;این گونه لوده گریهاي عامه تبسم میکردند

و سرانجام در قرن شانزدهم . تمایل مردم به بی حرمتی و وقاحت به حد افراط رسید، ناگزیر شد آنها را ناپسند شمرد

   .شداین قبیل شوخیها منسوخ 

به طور کلی کلیسا با شوخ طبعی مردم شهوت پرست عصر ایمان مدارا میکرد، زیرا میدانست که گهگاهی افراد باید 

یکباره از پیروي اصول اخالقی دست بردارند و قیود غیر طبیعی اخالقی را، که طبعا به حال یک جامعه متمدن 

برخی از روحانیان افراطی ممکن بود مانند قدیس یوحناي زرین دهن، مردم . معلق سازند ضروري است، چند صباحی

لکن همه جا، به عادت مالوف، شراب و !) عیسی را مصلوب ساختهاند، و تو میخندي: (را مورد عتاب قرار دهند که

لکن اغلب روحانیان قرن  ;ودقدیس برنار از سرور و زیبایی بد گمان ب. شیرینی مذاق مردمان عهد را متلذذ میساخت

سیزدهم مردمان خوش بنیهاي بودند عالقمند به زندگی که، بی هیچ دغدغه خیالی، از خوردن گوشت و نوشیدن 

پس مالحظه . شراب لذت میبردند و از دیدن یک قوزك ظریف و یا شنیدن یک شوخی ملیح روي در هم نمیکشیدند

د، آن قدرها هم جدي و موقر نبود، بلکه عهدي بود ماالمال از زنده میکنید که عصر ایمان، علی رغم آنچه گفته ش

بر پشت یک . دلی، سرخوشی تمام عیار، احساسات رقیق، و شادمانی بیپیرایه در لذت بردن از نعمتهاي دنیوي

فرهنگ قرون وسطایی، یکی از طالب مشتاق چند خطی از آرزوهاي خود را به این نحو تحریر کرد، که گویی زبان 

ها را به همراه میآورد، و هر  و اي کاش که همیشه آوریل و مه میبود، و هر ماه که میآمد باز تمام میوه: حال ماست

ها پر برگ و مرغزارها زمردین  روز شخص به هر سو رو میکرد، زنبق و قرنفل و بنفشه و گل سرخ میدید، و بیشه

ر عاشق و معشوق با دلی مطمئن و پاك به یکدیگر مهر میبود، و هر عاشقی معشوقه خود را در کنار میداشت، و ه

  میورزیدند، و هر کس به مراد دلش میرسید و قلبی شادمان داشت 

IX  -  اصول اخالق و دیانت  

به طور کلی آیا آنچه از وضع اجتماعی اروپاي قرون وسطی استنباط میکنیم موید این پندار است که دین به ترویج و 

ک میکند یک نظر کلی به اوضاع و احوال این قرون، شخص را مجاب میسازد که تفاوت اعتالي اصول اخالقی کم

. میان فرضیات اخالقی و پیروي از آن اصول در قرون وسطی به مراتب بیشتر از سایر ادوار تاریخ تمدن بودهاست

ی، آز، دزدي، بی ظاهرا عالم مسیحی قرون وسطایی از نظر شهوات، خشونت، بد مستی، ستمگري، بی ادبی، کفرگوی

آن عهد، به قرار معلوم، از نظر بنده ساختن . امانتی، و دغلبازي همان قدر آکنده و غنی بود که عصر المذهب خود ما

هاي مستعمراتی یا دولتهاي مغلوب به  افراد، دست عهد ما را از پشت بسته بود، لکن از لحاظ استعمار اقتصادي پهنه

که از نظر مطیع ساختن زنان بر ما تفوق داشت، لکن از نظر بی شرمی، فجور، مسلم است . پاي عهد ما نمیرسید

عالم مسیحی قرون وسطی، در مقام . زناکاري، یا از لحاظ عظمت و جانیانه بودن جنگ هیچ وقت با عهد ما برابر نبود

ود، لکن باید در نظر قیاس با امپراطوري روم، از نروا گرفته تا آورلیوس، به منزله یک شکست یا انحطاط معنوي ب

داشت که قسمت بیشتر امپراطوري روم در عهد نروا از چندین قرن تمدن برخوردار شده بود، و حال آنکه قسمت 

اعظم دوران قرون وسطی حکایت مبارزهاي بود میان اصول اخالقی مسیحی و بربریت نیرومندي که االهیات مسیحی 

اقوام بربر قطعا پارهاي از رذایل خود را . آن دین را اکثر زیر پا مینهاد را با بی اعتنایی قبول کرده بود و اخالقیات

فضایلی میشمردند که براي عهد و زمانه خودشان ضروري بود، به این معنی که ممکن بود خشونت خود را جنبه 
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شان درباره کالم بیپرده و خشن و سخنان بیشرمانه ای. متقابل شجاعت، و تلذذ جسمانی خود را صحت حیوانی شمرند

. چیزهاي طبیعی بدتر از عفت فروشی درون نگرانه جوانان ما نبود

هاي مربیان و آموزگاران اصول اخالقی عالم مسیحی قرون وسطی استناد جوییم و در  کار آسانی است که به گفته

ه داشت و قدیس فرانسیس در قرن سیزدهم از دست عهد خویش شکو. نکوهش این دوران شرحی از ایشان بازگوییم

اینوکنتیوس سوم، قدیس بوناونتوره، ونسان دو بووه، و . ناله میکرد)) خباثت و تبه کاري روز افزون این دوران((از 

را به طرز یاس آوري نامهذب و ناهنجار میشمردند، و اسقف )) قرن شگفت انگیز((دانته هر کدام اخالقیات آن 

.)) توده کاتولیک دسته جمعی با شیطان شریکند: ((پاپ میگفت گروستست، یکی از خردمندترین روحانیان عصر، به

... هرگز جهل به این اندازه نبودهاست : راجر بیکن نیز با اغراقی که از ویژگی وي بود درباره عهد خود چنین میگفت

... سادف.. در این زمانه گناهان به قدري حکمفرما شده است که در هیچ یک از اعصار گذشته نظیرش دیده نشدهاست

که افراد واقعا نه ... در عین حال، ما از تعمید و مکاشفه عیسی برخورداریم... و شکمبارگی را نهایتی نیست... هرزگی

لهذا بسیاري . ... میتوانند آن را باور کنند و نه حرمت نهند، و اال هرگز به خود اجازه نمیدادند که این سان فاسد شوند

  . به زودي ضد مسیح ظهور خواهد کرد و دنیا به آخر خواهد رسید از عقال را عقیده بر آن است که

این گونه عبارات البته اغراقهایی هستند که براي اجراي منویات مصلحان ضرورت دارد، و نظایر آن را میتوان از هر 

باال بردن پایه  در - درست مثل عهد ما  -ظاهرا ترس از افکار عمومی یا قانون، در آن دوران . عهد و زمانی شاهد آورد

لکن افکار عمومی و تا حدودي قانون را مسیحیت به وجود آورده  ;اخالقیات بیشتر موثر بود تا در بیم رفتن به دوزخ 

احتماال هرج و مرج معنوي، که ناشی از پانصد سال تهاجمات، جنگ، و ویرانی بود، بدون اثر تعدیل بخش اصول . بود

موارد بخصوصی که ما در این فصل یاد کردیم، شاید بدون آنکه خواسته باشیم،  .اخالق مسیحی به مراتب بدتر میشد

آمار الزم براي اثبات مدعا یا وجود  ;این مطالب منتهاي مراتب ناقص است ;از روي غرض و تعصب گرد آمده است

وسطی قطعا در عالم مسیحی قرون . و تاریخ هیچ وقت درباره آدم عادي سخنی نمیگوید ;ندارد یا موثق نیست 

هزاران نفر اشخاص بی آالیش و نیکو سیرت وجود داشتهاند، اشخاصی مانند مادر آن راهب وقایعنگار، فراسالیمبنه، 

)) فروتن و پرهیزکار که فراوان روزه میگرفت، و با رغبت به مستمندان ایثار میکرد: ((که به قول خود وي زنی بود

شده است مسیحیت مقداري انحطاط معنوي و پیشرفت اخالقی با  لکن سرگذشت چند نفر از این قبیل زنان ضبط

سوداي تقدس و حرمت دین، و گاهی یک . در عصر ایمان طبیعتا فضایل عقالنی رو به زوال گذاشت. خود همراه آورد

الش و ت) یعنی رعایت انصاف و امانت در مورد حقایق مشهود(نوع زهد توام با بی بند و باري، جانشین وجدان عقالنی 

. تحریف یا جعل متون مقدس از طرف مردم دیندار از گناهان صغیره در خور اغماض بود. در راه نیل به حقیقت شد

با این  ;محسنات شهري، به واسطه تمرکز حواس افراد به حیات اخروي، و مخصوصا بر اثر تجزیه حکومت، زیان دید 

ساهاي جامع و پارهاي از تاالرهاي پذیرایی شهرداریها را بنیاد حال، باید اذعان کرد که مردان و زنانی که این همه کلی

شاید ریا کاري، که از . نهادند، هر قدر هم که عالیقشان جنبه محلی داشت، مسلما فاقد حس وطن پرستی نبودند

ل ضروریات تمدن است، در قرون وسطی، در مقام قیاس با دنیاپرستی علنی و آشکار ازمنه کهن و درنده خویی متشک

  . و بی شرمانه عهد ما، فزونی یافت

مسیحیت با پایداري شجاعانهاي در . در برابر این نکات و سایر نارساییهاي قرون وسطی محاسنی نیز میتوان بر شمرد

نهایت تالش را در راه از بین بردن جنگ و کینه توزي و دادرسی از طریق . مقابل سیلی از بربریت به مبارزه برخاست

ادوار صلح و متارکه جنگ را طوالنیتر ساخت، و لختی از خشونت و  ;یا اوردالی مبذول داشت جنگ تن به تن
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نمایشات پهلوانی روم باستان را . جنگجویی دوران فئودالیته را به صورت سرسپردگی و جوانمردي اعتال بخشید

عده بیشماري از اسیران  ;ن شدمانع از برده ساختن مسیحیا ;به غالمی گرفتن اسیران را ناپسند شمرد ;پایمال کرد

. را با پرداخت فدیه آزاد ساخت، و آزادي طبقه سرف را به مراتب بیش از آنچه خود در عمل نشان داد، تشویق کرد

  . مسیحیت به مردم آموخت که براي کار و زندگی آدمی حرمت جدیدي قایل شوند

تهایی را که حقوق رومی و بربري مقرر کرده بود رسم کودك کشی را برانداخت، از میزان سقط جنین کاست، و مجازا

میزان و دامنه امور خیریه را بی . با ثبات قدم، یک بام و دو هوایی را در اخالقیات جنسی مردود شمرد. تخفیف داد

به افراد در برابر معماهاي حیران کننده کاینات آرامش داد، ولو آنکه این عمل به زیان علم و . اندازه توسعه بخشید

و باالخره، به افراد تعلیم داد که اگر وفاداري نسبت به یک مرجع عالیتري وجود نداشته باشد تا سد . فلسفه تمام شد

مسیحیت براي کلیه شهرهاي . راه بشر گردد، در آن صورت وطن پرستی آلتی میشود براي تباهکاري و آز توده مردم

اروپا تحت ارشاد آن . و همگی را به پیروي از آن واداشترقیب و کشورهاي کوچک اروپا قانون اخالقی واحدي وضع 

دین، و با فدا ساختن بخشی از آزادي خود به حکم ضرورت، مدت یک قرن به آن اصول اخالقی بین المللی نایل شد 

یعنی خواستار آمدن قانونی است که ملل : که امروزه براي نیل به آن دست به دعا برداشته و کمر تالش بستهاست

  . را از چارچوب نظامات جنگلی بیرون آورد، و نیروهاي افراد را بهر نبردها و پیروزیهاي صلح آزاد سازد عالم

فصل سی و یکم

  رستاخیز هنرها

1095 - 1300  

  

I  -  نهضت زیبایی شناسی  

تن علت چه بود که اروپایی باختري در طی قرون دوازدهم و سیزدهم به چنان اوجی از هنر رسید که همسنگ با آ

. عهد پریکلس و روم دوران آوگوستوس بود تهاجمات اقوام نورس و مسلمان دفع شده بود و مجارها رام گشته بودند

جنگهاي صلیبی آتش شوق نیروي خالقه را دامن زدند و هزاران نظر و شکل هنري را از امپراطوري بیزانس و جهان 

  . اسالمی شرق به اروپا آوردند

نه، باز شدن اقیانوس اطلس به روي بازرگانی مسیحی، تامین و اداره بازرگانی در راسته گشایش مجدد دریاي مدیترا

هاي فرانسه و آلمان و دریاهاي شمالی، و توسعه صنعت و امور مالی سبب پیدایش ثروتی شد که از زمان  رودخانه

زم براي هنر را داشتند، و طبقات جدیدي به وجود آمدند که توانایی مادي ال. قسطنطین به بعد هرگز سابقه نداشت

جوامع مرفهالحالی قدم به عرصه وجود نهادند که هر کدام مصمم بودند کلیساي جامعی بسازند به مراتب مجللتر از 

هاي مردم و هدایاي سوداگران و کمکهاي مالی اعیان و  خزانه پیران دیرها، اسقفان، و پاپها با عشریه. کلیساهاي سابق
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کلیسا که زمانی . بر پیشانی هنر دیکر داغ بت پرستی نمیخورد ;تمثالشکنان مغلوب شده بودند .پادشاهان ماالمال شد

از هنر بیم داشت، اکنون براي تلقین ایمان و آرمانهاي خود در میان توده بیسواد، و براي ترغیب مردمان به اخالصی 

آیین جدید  ;آن را وسیله مناسبی میدیدکه برجهاي کلیسا را مانند مناجات مومنان در دل آسمانها بر میافراشت 

خدا داشت در معابد با  - مریم عذرا، که خود به خود از قلوب مردم بر میخاست، عشق و اعتمادي را که به مادر 

. شکوهی ریخت تا در آنجا هزاران نفر از کودکانش بی درنگ گرد هم آیند، سر بر آستانه او سایند، و از او مدد خواهند

. کهن اینجا و آنجا از شر خرابیهاي اقوام بربري و انحطاط بنیادهاي شهري جان سالم به در برده بودندرموز و فنون 

و موضوعات هنري، به ویژه از جهان یونانی در امپراطوري شرقی فنون باستانی هرگز از میان نرفتند و هنرمندان 

شارلمانی آن دسته از هنرمندان یونانی . ته بودشرق و ایتالیاي بیزانس، وارد زندگیی شدند که جهان غرب از سر گرف

را که از چنگ تمثالشکنان بیزانسی میگریختند به خدمت خویش خواند، و از اینجا بود که هنر پایتخت شارلمانی 

هنرمندانی که در سلک رهبانان کلونی . ظرافت و تصوف بیزانس را با استواري و دنیاداري آلمانی در هم آمیخت

آغاز این نهضت تقلید از . دهم، دوران جدیدي را در معماري و تزیین مغرب زمینی به راه انداختند بودند، در قرن

در مکتب جدید هنري، که ابتدا در صومعه مونته کاسینو و به همت صدر آن دیر، . هاي بیزانسی بود روي نمونه

هنگامی که . یس مباحث هنري کردند، معلمان یونانی به شیوه بیزانسی شروع به تدر)1072(دزیدریوس، پدید آمد 

میخواست کلیساي سان پائولوفوئوري له مورا را تزیین کند، براي استادان موزاییک کار از ) 1218(هونوریوس سوم 

. ونیز استمداد جست، و هنرمندانی که دعوت او را پذیرا شدند در سنتهاي بیزانسی تبحري بسزا داشتند

را میشد در چند شهر مهم غرب سراغ گرفت، و سبک نقاشی ایشان بود که  کوچنشینهایی از هنرمندان بیزانسی

از آن  - تزیینات بیزانسی یا مشرق زمینی . سرمشقی براي افرادي مثل دوتچو، چیمابوئه، و سبک اولیه خود جوتو شد

نسوجات و همه بر روي م - جمله اشکال برگ نخل و برگهاي بوته کنگر و شکل جانورانی در داخل نشانهایی مدور 

اشیاي ساخته شده از عاج و کتب خطی مذهب به مغرب زمین آمد و چند صد سال در تزیینات سبک رومی جدید 

. به جا ماند

از آن جمله سردابه، گنبد، نماي دو جناحه، ستون مختلط، قرار  - اشکال مختلف معماري سوریه، آناطولی، و ایرانی 

تاریخ جهش نمیشناسد، و با . ار دیگر وارد اسلوب معماري غرب شدب - گرفتن دو یا سه پنجره زیر یک طاقنما 

  . گذشت زمان هیچ چیز از بین نمیرود

درست به همان نحو که تکامل حیات مستلزم تنوع و همچنین عامل وراثت است، و تکامل یک جامعه هم محتاج 

هنر در اروپاي باختري نه فقط در ابتکاري تجربی است و هم رسومی ثبات بخش الزم دارد، به همین روال، تکامل 

برگیرنده تداوم سنت در مهارتها و صور هنري، و انگیزشی از دیدن دسترنج هنرمندان بیزانسی و مسلمان بود، بلکه 

در عین حال ضرورت داشت که هنرمند بارها پشت به مدرسه و رو به طبیعت کند، از پندارها ببرد و به اشیا بپردازد، 

از ویژگیهاي هنر . ال افکند، و از تقلید سرمشقها دست بکشد و به بیان حال خویش بپردازداز گذشته نظر به ح

بیزانسی یک نوع سنگینی و سکون بود، و در تزیینات هنرمندان جهان اسالمی نوعی ظرافت و لطافت شکنندهاي 

حرکت کرده، جان  وجود داشت که هرگز نمیتوانست زبان حال هنرمندان دنیایی باشد که تازه از وادي توحش

ملتهایی که از میان قرون تیرگی قد علم کرده و . تازهاي به خود گرفته، و از نشاط مردي و نیروي جوانی ماالمال بود

به سوي آفتاب قرن سیزدهم در حرکت بودند آن شکوه تابناك زنان تابلوهاي جوتو را بر قامتهاي شق و رق زنانی که 

بسته بودند ترجیح میدادند، بر وحشتی که اقوام سامی از تندیسها داشتند، بر روي موزاییکهاي بیزانسی نقش 
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میخندیدند، و تزیینات خشک و خالی را بدل به آن فرشته متبسم کلیساي جامع رنس یا تندیس باکره زرین 

. در هنر گوتیک شادي زندگی بر بیم مرگ غالب آمد. کلیساي جامع آمین میکردند

ه بر اثر حفظ ادبیات کالسیک رموز و دقایق هنري شرقی، یونانی، و رومی را از تاراج زمانه این خود رهبانان بودند ک

از آنجا که غرض هر صومعهاي بینیازي از دنیاي خارج بود، در چهار . مصون نگاه داشتند و مایه اشاعه و نشر آن شدند

کلیسایی که . زندگی روز مره به کار آیددیواري این دیرها هم هنر تزیینی میآموختند و هم صنایع عملی را که در 

منضم به دیر بود به محراب جام و ظرفی براي نان مقدس، ضریح و جایی براي حفظ یادگارهاي مقدس، کتاب دعا، 

چلچراغ، و شاید هم به انواع موزاییک، نقاشیهاي دیواري، و تمثالهایی براي دادن اطالع و الهام دینداري احتیاج 

در واقع، طرح و ساختمان خود دیر در . حتیاجات را خود رهبانان با دست خود برطرف میکردندبیشتر این ا. داشت

چنانکه امروزه دیر مونته کاسینو به . بسیاري موارد به دست همین جماعت، و بدون کمک دیگران صورت میگرفت

ثال درشارتر، برناردو تیرون هایی وسیع بودند، م ها داراي کارگاه اکثر صومعه. همت خود بندیکتیان ساخته میشود

هنرمندانی را که در نجاري و آهنگري هر دو مهارت داشتند، و ((خانقاهی بنا کرد و، چنانکه نقل میکنند، در آنجا 

تقریبا .)) و جمعی دیگر را که در کلیه فنون ظریفه استاد بودند گرد آورد... حکاکان و زرگران، نقاشان و سنگتراشان

ها بافته  نفیسترین منسوجات به دست رهبانان و راهبه ;یب شده قرون وسطی کار رهبانان بودهاي تذه تمامی نسخه

در قرن  ;معماران کلیساهاي جامعی که در اوان رواج سبک رمانسک پی افکنده شد همگی رهبان بودند ;میشد

ر تراشان از دیر کلونی بیرون یازدهم و اوایل قرن دوازدهم بیشتر معماران اروپاي باختري و بسیاري از نقاشان و پیک

هاي سیسترسیان که  حتی صومعه. دنی مرکز پر رونقی از هنرهاي گوناگون بود - و در قرن سیزدهم دیر سن  ;آمدند

در روزگار قدیس برنار درهاي خود را به روي هر گونه تزییناتی بسته بودند، به زودي به وسوسه شکل و به دام آشوب 

. دنی نداشت - اختمان دیرهایی کردند که از نظر آراستگی دست کمی از دیر کلونی یا سنرنگ افتادند و شروع به س

هایی منضم به صومعه بودند، تا پایان قرن سیزدهم  از آنجا که کلیساهاي جامع انگلیسی همه معموال نمازخانه

و طرز معماري کلیساهاي روحانیان رسمی و ثابت، یا کشیشانی که در درجه اول رهبان بودند، همچنان در ساختمان 

  . انگستان نفوذ داشتند

لکن باید در نظر داشت که یک صومعه هر قدر هم مدرسهاي بیمانند و پناهگاهی پسندیده براي آرامش روحی باشد، 

چون به عنوان گنجینهاي از سنتها از دیگر فعالیتهاي جامعه به کنار افتاده است و عرصه تجربیات نسل زنده نیست، 

هاي  مادام که خواسته. بیشتر به کار حفظ مظاهر هنر و تمدن میخورد تا به ابداع ;و مردود شمرده میشوداز این ر

دامن گستر یک طبقه غیر روحانی ثروتمند بازار هنرمندان آزاد را گرم نساخت، زندگی قرون وسطایی نتوانست چون 

در آغاز امر در . الیترین مدارج کمال برساندچشمه پر فیضی به اشکال غیر مبتذل تجلی کند و هنر گوتیک را به ع

ایتالیا، سپس بیشتر از هر جا در فرانسه و کمتر از هر جا در انگلستان، افراد غیر روحانی قرن دوازدهم، که آزادي 

ها  هایی متشکل شدند، هنرها را از دست آموزگاران صومعه یافته و در فنون مختلف تخصص پیدا کرده بودند، در گروه

. بانان در آوردند، و کلیساهاي جامع بزرگ را پی افکندندو ره

II  - آرایش زندگی  

. با اینهمه کسی که کاملترین و روشنترین مجموعه موجز را درباره هنرها و صنایع قرون وسطی نوشت یک راهب بود

فهرستی در بیان  1190در حدود سال  -در صومعه هلمرز هاوزن، نزدیکی پادربورن )) دوستدار خدا(( - تئوفیلوس 
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تمام کسانی را ... تئوفیلوس، این بنده ضعیف،: هنرهاي گوناگون تصنیف کرد، و در دیباچه این کتاب چنین نوشت

تمام سستی ... مخاطب میسازد که میخواهند با ثمرات دسترنج خویش و اندیشه فرحزا درباره هر آنچه نوظهور است،

تمام رموزي ) چنین کسانی با خواندن این مجموعه آگاه خواهند شد بر(. ... فکر و سرگشتگی روح را به کناري نهند

کلیه دقایقی که استادان ... که یونان درباره رنگها و امتزاجهاي گوناگون دارد، تمام اطالعات توسکان درباره لعابکاري

تراشیده که ایتالیا با  عرب در باب لوله کردن و گداختن و قلم زدن فلزات میدانند، جمیع گلدانها و جواهرات و عاج

هاي گران قیمت مغتنم میشمرد، و کلیه  طال مزین میسازد، تمام معلوماتی که فرانسه در تهیه انواع مختلف پنجره

. فنونی که در به کار بردن طال و نقره و مس و آهن، یا ریزهکاریهاي روي چوب یا سنگ مورد ستایش و تمجید است

مشاهده میکنیم که مردان و زنان این عهد، از  -ه دیگري از عصر ایمان پی میبریم اینجا در خالل یک بند ما به جنب

ها که هیچ دست کمی از دیران نداشتند، میکوشیدند تا انگیزهاي را که در ذهن ایشان براي  جمله رهبانان و راهبه

ودند که هر چیز مفید را و مشتاق ب ;از تناسب، هماهنگی، و شکل لذت برند ;بیان منویات وجود داشت اقناع کنند

محیط قرون وسطایی، هر قدر هم از دین آکنده بود، باالتر از هر چیز تصویر جامعهاي بود که در آن زنان و . زیبا کنند

هاي خود  اولین و اساسیترین هدف هنر این جماعت آن بود که نحوه کار، اندام، و خانه. مردان به کار اشتغال داشتند

اران نفر از درودگران چاقو، مته، مغار، اسکنه، و مواد صیقل دهنده را در ساختن و تراشیدن میز، هز. را آراسته سازند

صندلی، نیمکت، صندوق، دوالبچه، دیرکهاي پلکان، تخته سقف، تختخواب، گنجه، قفسه ظروف، تمثال، محجرهاي 

بی اندازه متنوع را به طور برجسته یا  شکلها و موضوعاتی... محراب، نیمکتهاي همسرایان و امثال آن به کار میبردند

فرو رفته کنده کاري میکردند، و اغلب، در تراشیدن اشکال، دست آنها تابع طبع شوخ شیطنتآمیزي بود که میان کفر 

هاي نوك تیز، شخص میتواند به اشکال اشخاص خسیس، شکم  بر روي قمه. و تقدس هیچ حد و مرزي قایل نبود

در ونیز درودگران و منبتکاران گاهی . ن و جانوران عظیم بیقوارهاي با سر آدمی برخوردپرست، یاوه گو، و پرندگا

در قرن دوازدهم آلمانیها شروع به . قابهایی میساختند که به مراتب زیباتر و گران قیمتتر از نقاشیهاي درون آنها بود

 .آمدهنر عظیمی در  هاي حیرتانگیزي بر روي چوب کردند که در قرن ششم به صورت تراشیدن پیکره

به صورت : آهن موارد استفاده بسیار زیادي داشت. صنعتگران فلز کار با درود گران و منبتکاران رقابت میکردند

نواع گل و بوته در روي براي ساختن لوالهاي عظیم به صورت ا ;ها، حیاطها، و اجاقها هایی چدنی براي پنجره میله

هاي مشبک در جلو جایگاه همسرایان در  و براي پنجره ;)مثل درهاي کلیساي در پاریس(بدنه درهاي بسیار بزرگ 

آهن یا برنز یا . و در ظرافت مثل تور بود)) در محکمی به آهن میماند((هاي مشبک  این قبیل پنجره. کلیساهاي جامع

ضرب چکش به شکل گلدان، جام، پاتیل، چلچراغ، مجمر، جعبه، و چراغهاي نفیس مس را در کوره میگداختند یا به 

اسلحه سازان دوست داشتند که . صفحات برنزي روي بسیاري از درهاي کلیساهاي جامع را میپوشانیدند. در میآوردند

اغ برنز مجللی که از چلچر. شمشیر و خنجر، کاله خود، جوشن، و سپرهایی را که میساختند، به اشکال و صور بیارایند

همچنین  ;جانب فردریک بارباروسا به کلیساي جامع آخن هدیه شد شاهد بارزي بود بر استادي فلزکاران آلمانی 

که اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگاهداري میشود، گواه ) 1100حد (شمعدان بزرگ برنزي ساخت گالستر 

عالقه مردم قرون وسطی به وارد ساختن هنر در سادهترین اشیا از روي . صادقی است بر مهارت هنرمندان انگلیسی

حتی خروسکهایی را که براي نشان دادن جهت باد . تزیینات چفتها، قفلها، و کلیدهاي این عهد به خوبی پیداست

فلزات و صنایع . میساختند، به دقت تمام آرایش میکردند، گو اینکه براي دیدن جزئیات آنها تلسکوپی ضرورت داشت

پادشاهان سلسله مروونژیان بشقاب طال داشتند، و شارلمانی در . سنگهاي قیمتی در میان فقر عمومی رونق گرفت

شاید عمل کلیسا بخشودنی  ;کلیسا نیز از همین شیوه پیروي کرد. شهر آخن گنجینهاي از کار زرگران را گرد آورد
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و بانکداران را مزین میسازد، قطعا باید ظروف سیمین و زرین  باشد، زیرا مدعی بود که اگر طال و نقره سفره اعیان

محراب پارهاي از کلیساها از نقره قلم زده، و برخی دیگر مثل محراب کلیساي . خانه شاه شاهان را نیز چنین کند

  . قدیس آمبروسیوس در میالن و کلیساهاي جامع پیستویا و بال از طالي قلم زده بود

ي ربانی، براي ظرفی که در آن نان را به منزله جسم مطهر عیسی براي تکریم بر مومنان براي جاي نان مقدس عشا

عرضه میداشتند، براي جامی که شراب مقدس در آن ریخته میشد، و براي جعبهاي که اشیا و یادگارهاي قدیسان در 

یساختند که گرانبهاترین این ظروف را اغلب به مراتب نفیستر از آن م. آن نگاهداري میشد طال به کار میبردند

جامهاي مسابقات امروزي ساخته و حکاکی میشوند در اسپانیا زرگران ظروف بسیار مجللی براي نان مقدس 

، زرگر )1212(در پاریس، بوناو . ها با تشریفات خاصی آن ظروف را در معابر شهر حرکت میدادند میساختند، و دسته

نقره و شصت انس طال در ساختن ضریحی براي استخوانهاي قدیسه ژنویو معروف، هزار و پانصد و چهل و چهار اونس 

اهمیت زرگران این عصر از آنجا پیداست که تئوفیلوس هفتاد و نه فصل از کتاب خویش را به این قبیل . به کار برد

. اساتید اختصاص دادهاست

تظار میرفت که در واقع هنرمندي مثل هاي این رهبان چنین بر میآید که در قرون وسطی از هر زرگري ان از نوشته

ها را بتراشد و لعاب بدهد، جواهرها را  به عبارت دیگر، خودش طال را ذوب کند، پیکره -چلینی ایتالیایی باشد 

در قرن سیزدهم شهر پاریس صنف نیرومندي از زرگران و جواهر سازان داشت، و تا آن تاریخ . بنشاند، و ترصیع کند

  . ی براي تهیه جواهرات بدلی شهرتی به هم رسانیده بودندجواهر تراشان پاریس

ها و پاکتهاي خویش به کار میبردند با دقتی تمام طرح و تراشیده  هایی که اعیان براي نهادن بر روي موم نامه مهره

و هر آدمی که به حق یا به ظاهر خود را در ردیف  ;هر نخست کشیشی صاحب یک انگشتري رسمی بود . شده بود

آنهایی که حس جلوه فروشی آدمی را اقناع . یبزادگان قلمداد میکرد بر انگشت خود الاقل یک انگشتري داشتنج

  . میکنند کمتر اتفاق میافتاد که از گرسنگی جان سپرند

نشانهاي کوچکی که معموال از جنسی گرانبها ساخته میشدند و بر روي آنها به طور برجسته حکاکی و کندهکاري 

هنري سوم، پادشاه انگلستان، نشان بزرگی داشت که قیمت آن را حدود . بین اغنیا بسیار متداول بودمیکردند در 

بودوئن دوم مدال بسیار مرغوبتري را از قسطنطنیه به پاریس آورد، و . تخمین میزدند) چهل هزار دالر(دویست لیره 

ی عاج را با سعی فراوان میتراشیدند، و در در سراسر قرون وسط. شاپل جاي داد - هاي سنت  آن را در میان گنجینه

هاي در، شاخهاي میگساري، تمثال، جلد کتاب، الواح دو گانه و سه گانه براي نوشتن،  ساختمان شانه، جعبه، دسته

یک صفحه . هاي اشیاي متبرکه، ضریح قدیسان، و امثال آن به کار میبردند عصاي اسقفی، عصاي صلیبی، جعبه

که تقریبا هیچ گونه نقصی ندارد، از قرن سیزدهم باقی مانده است که اکنون در موزه لوور عاجکاري حیرتانگیز، 

نزدیک به پایان آن قرن، احساسات . پاریس است و از پایین آوردن جسد عیسی مسیح از صلیب حکایت میکند

فت تمام بر روي جلد عاشقانه و ظرافت طبع بر حس دینداري چیره شد، و هنرمندان مناظر بسیار حساسی را با لطا

عاج یکی از . آینه و جعبه آرایش خانمهایی که غیر ممکن بود همیشه به یک منوال پرهیزکار بمانند حک میکردند

در خاتمکاري ممکن بود صرفا چند نوع چوب مختلف . مواد اولیهاي بود که معموال در هنر خاتمکاري به کار میرفت

ه ابتدا یک قطعه چوب را با اسکنه به شکلی که مورد نظر بود در میآوردند، آنگاه را با هم به کار ببرند، به این معنی ک

یکی از . ها را با چسب و فشار به قطعه اصلی متصل میکردند تا از مجموع آنها طرح دلخواه به دست آید سایر تکه
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و عبارت از آن بود ))) سیاه((به معنی  nigellusماخوذ از واژه التینی (صنایع مرموزتر قرون وسطی نیلو نام داشت 

وقتی این الیه سفت  ;که بر روي سطح فلزي بریده بریدهاي خمیر سیاهی از نقره، مس، گوگرد، و سرب را مینشاندند

بر مبناي . میشد، سطح فلز را آن قدر سوهان میزدند تا نقرهاي که در آن مخلوط به کار رفته بود درخشان شود

. انزدهم فینیگرا طریقه قلم زدن روي مس را کامل کردهمین فن بود که بعدها در قرن پ

با بازگشت صلیبیون از مشرق زمین و بیدار کردن اروپا از خواب قرون تیرگی، بار دیگر فن کوزهگري، که اختصاص 

فن مینا کاري معروف به کلوازونه در قرن هشتم میالدي . به کارهاي صنعتی داشت، مبدل به هنرهاي سفالسازي شد

در قرن دوازدهم، میناکاري به مرحلهاي از تکامل خود رسید که هنرمندان . پراطوري بیزانس به مغرب زمین آمداز ام

در این سبک  )).داوريواپسین ((فرانسوي آن را شانلوه میخواندند و عالیترین نمونه آن یک لوح تزیینی است از 

موال نقش و نگاري را که روي صفحهاي مسی انداخته بودند برجسته میساختند و تمامی خطوط گود اطراف آن را مع

لیموژ، شهري در فرانسه که از قرن سوم میالدي به بعد به ساختن ظروف میناکاري مشهور . با خمیر مینا پر میکردند

در . کلوازونه و اسلوب شانلوه در اروپاي باختري شدبود، در قرن دوازدهم بزرگترین مرکز میناکاري سبک بیزانسی 

قرن سیزدهم، کوزهگران مور در اسپانیاي مسیحی ظروف گلی را با آهار یا لعاب کدري از قلع یا مینا میپوشانیدند تا 

نی در قرن پنجم، سوداگران ایتالیایی این گونه ظروف سفالین را با ناوهاي بازرگا. آستري براي تزیینات الزم باشد

  . ها به مایولیکا شهرت یافت به همین سبب، ظروف مزبور میان ایتالیایی ;مایورکایی از اسپانیا وارد میکردند

هنر شیشه گري، که در روم باستان تقریبا به اوج کمال رسیده بود، از امپراطوري بیزانس و سرزمین مصر به ونیز 

ان ونیز را میشنویم که، به واسطه تنوع کاالهاي ایشان، میالدي ماجراي دوازده تن شیشهگر 1024حتی در . بازگشت

دولت مجبور شد صنعت شیشهگري را تحت حمایت خویش قرار دهد و مقرر داشت که از آن پس به هر شیشهگري 

، شیشهگران را، تا حدودي به علت تامین جانی و تا حدودي به واسطه پنهان 1278در . تعلق گیرد)) جناب((عنوان 

قوانین سختی به تصویب رسید که به . اسرار فن مزبور، به کوي مخصوصی در جزیره مورانو منتقل کردندنگاه داشتن 

. موجب آن خروج شیشه گران ونیزي را از مملکت و فاش ساختن اطالعات محرمانه مربوط به این فن را منع میکرد

. جهان مغرب تفوق کامل داشتند، مدت چهار قرن ونیزیها بر هنر و صنعت شیشهگري ))یک وجب زمین((از آن 

از جزیره  ;اولیوو دي ونتسیا قماشهایی از شیشه ساخت ;میناکاري و زراندود کردن شیشه فوق العاده تکامل یافت

هایی از  هاي کوچک دارو و مشربه، ظروف غذاخوري، حتی آیینه مورانو موزائیک، منجوق، و مهره شیشهاي، شیشه

هایی شد  هاي ونیزي به تدریج جانشین آیینه در قرن سیزدهم بود که آیینه ;شدشیشه چون سیلی به هر سو روانه 

فرانسه، انگلستان، و آلمان نیز در این عهد شیشه میساختند، اما تقریبا . که تا آن تاریخ از فوالد صیقلی میساختند

شیشه رنگی براي تمام مصنوعات شیشه این کشورها به مصرف صنعتی میرسید، مگر یک قلم بسیار مهم، و آن 

. هاي کلیسا بود پنجره

آرایش شخص و خانه . در تاریخ هنر از زحماتی که زن کشیدهاست آن طور که سزاوارش بود قدردانی نکردهاند

عناصر ارزشمندي در هنر زندگی به شمار میرود، و کار زنان در طرح لباس، تزیینات داخلی، قالبدوزي، آراستن با 

از سایر هنرها در لذتی که ما غالبا نا آگاهانه، از حضور خاموش و صمیمی اشیاي زیبا  ها بیش پارچه، و فرشینه

هاي لطیفی که با مهارت فراوان بافته میشوند و شخص از دیدن و لمس کردن آنها  پارچه. میبریم سهم و نقش دارند

که زیب و زیور محرابها، یادگارهاي ها بودند  همین بافته ;لذت میبرد در عصر ایمان بی اندازه اهمیت و ارزش داشتند

در قرن سیزدهم، فرانسه و انگلستان هر . قدیسان، ظروف متبرکه، و بدن کشیشان و مردان و زنان عالیمقام میشدند
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، ذکري از 1258در سال . دو در تهیه قالبدوزیهاي هنري از قسطنطنیه، که مرکز عمده این هنر بود، پیشی گرفتند

، 1246میرود، و مثیو پریس، تاریخنویس قرون وسطایی انگلستان، ضمن بیان وقایع سال صنف قالبدوزان پاریس 

شرح میدهد که چگونه پاپ اینوکنتیوس چهارم هنگام آمدن اسقفان انگلیسی به رم، از دیدن ملیله و زردوزیهاي 

اي لباسهاي خود وي تهیه هاي ایشان متحیر شد و دستور داد که نظیر این کارهاي هنرمندان انگلیسی را بر روي جبه

هاي روحانیان چنان از فرط جواهرات و ملیلهدوزیها و نشانهاي لعابی کوچک سنگین بود که هر  برخی از جامه. کنند

یکی از میلیونرهاي امریکایی مبلغ شصت هزار دالر . کس یکی از آنها را بر تن میکرد، به دشواري میتوانست راه برود

معروفترین زردوزي و قالبدوزیهاي قرون وسطایی  .پرداختکه به جبه آسکولی مشهور بود، ها،  براي یکی از این جبه

این جبه را از آن جهت دالماتیک نام دادهاند که تصور میرفت . شارلمانی است)) دالماتیک((بر روي جبه مشهور به 

باشد، اما احتماال این جبه کار اساتید بیزانسی قرن دوازدهم بوده است و اکنون یکی از  کار هنرمندان دالماسی

  . نفیسترین اشیاي خزانه واتیکان است

. هاي قالبدوزي شده، به ویژه در ابنیه عمومی، جانشین تابلوهاي نقاشی شدند ها یا فرشینه در فرانسه و انگلستان پرده

به این معنی که آنها را در  ;در مواقع رسمی و اعیاد به معرض تماشاي عامه میگذاشتندها را فقط  معموال اینگونه پرده

هایی آویزان میکردند و با تشریفات به اطراف حرکت  زیر رواق دهلیزهاي کلیساها، در میان معابر، و بر روي گردونه

ن قلعه اربابی، زیر نظر ندیمه، با پشم یا ها را کلفتها یا دوشیزگان ساک ها و فرشینه گونه پرده -معموال این . میدادند

در بافتن . ها و پارهاي به دست رهبانان بافته شده بودند بسیاري از این قماشها به دست راهبه. حریر میبافتند

ها هنرمندان این دوره هیچ ادعایی نداشتند که این هنر در صدد رقابت با ویژگیهاي دقیقتر نقاشی بر  فرشینه

ها و دیوارکوبها را تماشاکنندگان از فواصل دوري میدیدند، هنرمندان ناگزیر بودند که  که این پرده آمدهاست از آنجا

ها معموال  این قبیل بافته. در طرح آنها ظرافت خطوط و سایه روشن را فداي وضوح شکل و تابش و ثبات رنگ کنند

ها را با تصاویري از طبیعت،  رون غمانگیز خانهیک رویداد تاریخی یا یکی از اساطیر معروف را مجسم میساختند، یا د

هایی که  قدمت دیوارکوبها در فرانسه حتی به قرن دهم باز میگشت، اما نمونه. گلها، یا منظره دریا حالت میبخشیدند

یتالیا، فلورانس در ا. تا به امروز کامال از دستبرد زمانه در امان ماندهاند قدیمیتر از کار استادان قرن چهاردهم نیستند

. چینچیال در اسپانیا، و پواتیه، آراس، و لیل در فرانسه در هنر بافتن فرشینه و قالیچه در جهان غرب پیشرو بودند

هاي بایو که شهرتی عالمگیر دارند با آنچه گفتیم تا حدودي متفاوت بود، به این معنی که طرحها  طرز بافتن فرشینه

وجه تسمیه این . ها گلدوزي میشدند پود خود آن نبودند، بلکه بر روي فرشینهها جزئی از تارو  و نقوش در این فرشینه

 ;محلی که در آن طی قرون متمادي از این آثار نفیس نگاهداري میشدهاست -ها کلیساي جامع بایو است  فرشینه

سبت دادهاند، لکن به ها را به ماتیلدا، ملکه ویلیام فاتح، و زنان دربار نورمان وي ن طبق روایاتی، اصل این فرشینه

هاي  حکم تحقیقات تاریخی، که میانهاي با خوشامد گویی ندارد، باید اصل این دیوارکوبها را مجهول و متعلق به دوره

این چند تکه قماش نفیس، به منزله منبع موثقی براي استیالي نورمانها بر انگلستان، با . بعد از ویلیام فاتح دانست

بر روي باریکه کتان قهوهاي رنگی به پهناي چهل و هشت سانتیمتر و . ن عهد رقابت میکندهاي وقایعنگاران آ نوشته

درازاي شصت و پنج متر، در طی شصت صحنه یا منظره مختلف دنبال هم، تدارك حمله به انگلستان، ناوهاي نورس 

یدن و کشتن هرلد، هزیمت هایی بلند و منقوش در حال شکافتن دریاي شمال، نبرد وحشیانه هیستینگز، در با دماغه

هاي بسیار  این دیوارکوبها نمونه. لشکریان آنگلوساکسون، و پیروزي آن سپاه خجسته فال ویلیام را نشان میدهد

جالبی از گلدوزیهایی هستند که در عین شکیبایی صورت گرفتهاند، اما با اینهمه در عداد عالیترین و نفیسترین انواع 
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، ناپلئون، براي برانگیختن فرانسویان و ترغیب آنها به هجوم به خاك انگلستان، این 1803در . خود به شمار نمیآیند

  . ولی از یک امر غفلت ورزید، و آن جلب دعاي خیر خدایان بود ;ها را وسیله تبلیغات خود قرار داد فرشینه

III  -  نقاشی  

  موزاییک -  1

موزائیک، مینیاتور، نقوش دیواري، و : ز این قرارهنر تصویري در عصر ایمان به چهار شکل عمده تجلی کرد، ا

هنر موزائیک در این تاریخ هنر سالخوردهاي بود، اما در طی دوهزار سالی که از پیدایش آن . هاي رنگی شیشه

موزائیک کاران براي تهیه زمینه طالیی، که بغایت محبوب . میگذشت، دقایق و ریزهکاریهاي بسیاري فراگرفته بود

ها را با غشاي نازکی از شیشه  هاي نازك طال را به دور مکعبهاي شیشهاي میپیچیدند، و روي ورقه ورقهایشان بود، 

براي جلوگیري از تابش خیرهکننده، روي موزائیک مکعبهاي طالیی را در  ;میپوشانیدند تا طال در برابر هوا کدر نشود

ون نور از زوایاي مختلفی بر آن مکعبها میتابید و به چ ;روي ترازویی که تا اندازهاي پستی و بلندي داشت مینشاندند

. تمام موزائیک تقریبا درخشش و تاللو خاصی میداد

به احتمال زیاد، هنرمندان بیزانسی بودند که در قرن یازدهم محراب شرقی و دیوارغربی کلیساي جامعی در تورچلو 

موزائیکها ي کلیساي سان . قرون وسطی میپوشاندندرا با مجللترین موزائیکهاي تاریخ ) جزیرهاي در نزدیکی ونیز(

دوج ونیز، . مارکو در ونیز از نظر اسلوب و سبک انفرادي هنرمندان مشتمل بر آثار استادان هفت قرن مختلف است

به استادان فن، که ظاهرا  1071دومینکو سلوو، کار ساختمان اولین موزائیکهاي داخلی کلیساي مزبور را در سال 

 1450هنوز تحت نظارت بیزانس قرار داشت، و از تاریخ  1153هنر موزائیک در سال . بیزانسی بودند سپردهنرمندان 

نقش موزائیک صعود . به بعد بود که هنرمندان ایتالیایی در تزیین موزائیکهاي کلیساي سانمارکو تفوق پیدا کردند

هنر موزائیک است، اما یک تخته موزائیک  مسیح متعلق به قرن دوازدهم در بدنه گنبد مرکزي کلیسا اوج تکامل

موزائیک مرمر . دیگري نیز نظیر این وجود دارد و آن تصویر یوسف است بر روي بدنه گنبد هشتی کلیساي مزبور

  . راهروها بعد از هفتصد سال آمد و شد رهگذاران هنوز بر جا ماندهاست

اراسنها دست به دست هم دادند و شاهکار موزائیک در گوشه دیگري از خاك ایتالیاي جنوبی، استادان یونانی و س

هایی از هنر این استادان در کاپال پاالتینا و  کاري مملکت سیسیل را در دوران حکومت نورمانها به وجود آوردند، نمونه

با جنگهاي دستگاه پاپی . به چشم میخورد) 1148(مارتورانا در شهر پالرمو، صومعه مونرآله، و کلیساي جامع چفالو 

مخالفان قرن سیزدهم محتمال مانع پیشرفت هنر در رم شد، با اینهمه، در همین دوران موزائیکهاي مجللی براي 

، و کلیساي سان پائولو فو ئوري )الترانو(کلیساهاي سانتا ماریا مادجوره، سانتا ماریا در تراستوره، سان جووانی التران 

ایی، آندرئا تافی، موزائیکی براي تعمیدگاه فلورانس طرح کرد، اما کار یکی از هنرمندان ایتالی. له مورا ساخته میشد

دنی ساخته  - دیري که زیر نظر سوژه در سن. این استاد به پاي کار هنرمندان یونانی در ونیز یا سیسیل نمیرسید

راهرو  همچنین. کف موزائیک بسیار باشکوهی داشت که بخشی از آن در موزه کلونی نگاهداري میشود) 1150(شد

اما هنر موزائیک . ترکیب بسیار دلپذیري است از سایه روشنهاي موزاییک) 1268حد (دیر وستمینستر در لندن 

 ;هاي رنگی موزائیک را تحت الشعاع قرار داد هاي آلپ رونقی پیدا نکرد، و هنر ساختن شیشه هرگز در شمال کوه
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وتچو، چیمابوئه، و جوتو، نقوش دیواري نیز موزائیک را از آن حتی در خود ایتالیا، با ظهور نقاشان چیره دستی مانند د

. اعتبار و اهمیتی که داشت انداختند

  مینیاتور -  2

هاي خطی با تصاویر مینیاتور و تزیین با آب طال و نقره و جوهرهاي رنگی همچنان هنري مطلوب بود  تذهیب نسخه

مینیاتور . زگار بود، رهبانان آن را با آغوشی باز پذیرفتندکه چون با پرهیزکاري و آرامش زندگی مردمان دیرنشین سا

سازي نیز مانند بسیاري از هنرها و فعالیتهاي قرون وسطایی مغرب اروپا در قرن سیزدهم به اوج خود رسید، چنانکه 

یاتورهاي از آن تاریخ به بعد دیگر هرگز چیزي ساخته نشد که در ظرافت و ابتکار، یا از لحاظ فراوانی، به پاي مین

اندامها و البسه شق و رق و رنگهاي زننده سبز و سرخ قرن یازدهم به تدریج از بین رفت و اشکال با . مزبور برسد

مریم عذرا حتی در همان موقعی که بر . هایی آبی یا طالیی جاي آنها را گرفت مالحت و ظرافتی پر رنگتر با زمینه

  . ر ساختکلیسا چیره میشد، عالم مینیاتور را نیز مسخ

کتابهاي زیادي نابود شد، و آنچه به جا ماند، دو چندان گرانبها بود، زیرا در واقع حکم رشته )) قرون تیرگی((در 

زبورها، انجیلهاي چهار گانه، احکام و دستورات شعایر . باریکی را داشت که تمدن بشري را از فناي محض میرهانید

محتوي ادعیه و فرایض مذهبی بودند، همه را همچون وسایلی براي هاي دیگر، که  دین، کتاب دعاها، و مجموعه

یک هنرمند . هر نوع کوششی براي پیرایه و تزیین آنها کم و کوچک بود. مکاشفات االهی به جان گرامی میشمردند

. ممکن بود اقال یک روز تمام را صرف نوشتن کلمه اول یک اسم، یا یک هفته را صرف نوشتن عنوان کتاب بکند

، شاید به فکر آنکه چون قرن به پایان رسد دنیا به آخر خواهد 986هبانی از دیر سن گال، هارتکر نام، در سال ر

عمال وي تا پانزده  ;رسید، نذر کرد که چهارساله آخر عمر جهان را از چهاردیواري حجره کوچک خویش بیرون نرود

اد، و در آنجا بود که با کشیدن تصاویر و تزییناتی کتاب سال بعد که از دنیا رفت از آن گوشه انزوا قدمی بیرون ننه

در این دوره خاص ژرفانمایی و تقلید از طبیعت به پاي دقت و ظرافت . معروف ترجیع بند قدیس گال را مذهب کرد

مینیاتوریست یا تذهیبکار دنبال عمق و شکوه رنگ بود، میخواست . و شکوه نقاشیهاي عهد کارولنژیان نمیرسید

اغلب . از لحاظ جزئیات غنی و زنده باشد نه آنکه توهم فضایی سه بعدي را براي بیننده به وجود آورد تصویر

موضوعاتی که مینیاتور ساز میکشید ماخوذ از کتاب مقدس یا انجیلهاي آپوکریفی، یا مبتنی بر روایاتی درباره 

صورت هنرمند از ساختن صورت گیاهان و اما گاهی تصویر گیاه یا حیوانی ضرور مینمود، و در آن  ;قدیسان بود

حتی در مورد کتابهاي مذهبی، آن قدر که مقررات کلیسایی در اروپایی خاوري . حیوانات واقعی یا فرضی لذت میبرد

و نقاش مجاز بود در  ;براي انتخاب موضوع و طرز پرورانیدن آن صریح و مشخص بود، در اروپاي باختري چنین نبود

  . وچک خود توسن خیالپردازي و شوخ طبعی را آزادانه به جوالن در آوردچهار دیواري اتاق ک

هاي جانوران، بوزینهاي به شکل یک رهبان، بوزینهاي که با طمانینه  هاي آدمیزادگان، تن آدمی با کله جانورانی با کله

که استخوان فک و وقار خاص یک پزشک مشغول معاینه شیشهاي مملو از قاروره است، مطربی که با ساییدن دو ت

. اینها همه تصاویري بودند که یک نسخه کتاب دعاي مریم عذرا را مزین میساختند - االغی مشغول رامشگري است

هایی از شکار، جشنهاي  هاي غیر مذهبی، قلم نقاشان صحنه در نسخ دیگري، اعم از کتابهاي مقدس یا مجموعه

اویر زیادي داشت که یکی از آنها منظره درونی یک صرافی یک زبور قرن سیزدهم تص ;نظامی، یا رزم را زنده کرد

جهان بی ایمانی که از شر وحشت ابدیت خویش رهایی یافته بود اینک حیطه مقدس دین را . ایتالیایی را نشان میداد
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مکتب تذهیت کاري . دیرهاي انگلستان در این هنري که با آرامش قرین بود برومند شدند. مورد تجاوز قرار میداد

در ) اورمزبی(یکی از این زبورها در موزه بروکسل، نسخه دیگري  ;انگلیاي شرقی زبورهاي معروفی را تهیه کرد

اما نفیسترین کتابهاي خطی تذهیب شده این عهد . در موزه بریتانیایی در لندن است) سنت اومر(آکسفرد، و سومی 

دند، موجب پیدایش سبک جدیدي شد که از این مزامیري که براي لویی نهم مصور کر. در کشور فرانسه تهیه شد

پس، به تقلید از آن، هر مینیاتوري عبارت شد از ترکیبی متمرکز، و بر روي یک صفحه، با تقسیم مناظر به یک رشته 

مدالیونهاي دور هم، از مناظر و موضوعاتی مختلف حکایت میکرد و ظاهرا تقلیدي بود از صنعت شیشه رنگی و 

رهبانان لیژ و گان در مینیاتورهاي خویش . لولندز در این نهضت سهیم بود. اها به کار میرفتمصوري که در کلیس

هاي کلیساهاي آمین و رنس دیده میشد  برخی از همان احساس پر شور، و همان زیبایی موزونی را که در مجسمه

ه حاوي سرودهایی روحانی خطاب اسپانیا به تنهایی بزرگترین شاهکار تذهیب قرن سیزدهم را در کتابی ک. گنجاندند

هزار و دویست و . به وجود آورد - ) 1280حد (موسوم به مزامیر سلطان دانا، آلفونسو دهم،  -به مریم عذرا بود، 

بیست و شش قطعه مینیاتور این کتاب شاهدي است بر کوشش و عالقه خالصانهاي که ممکن بود در تذهیب نسخ 

که در تهیه این قبیل کتابها هنر خطاطی و تصویر سازي هر دو به کار  طبیعی است. قرون وسطایی مبذول شود

در مورد چندین نسخه . گاهی فقط یک هنرمند مسئول نسخهبرداري یا تصنیف و نوشتن متن و تذهیب بود. میرفت

درست است که پیدایش صنعت چاپ . خطی، گاه شخص حیران میماند که آیا تذهیب زیباتر است یا خط متن کتاب

  . اسن بسیاري به همراه داشت، اما از نظر هنري بشر بهاي گزافی در برابر چاپ پرداختمح

  نقوش دیواري  -  3

دشوار میتوان گفت که تا چه اندازه مینیاتورها از لحاظ موضوع و طرح در نقوش دیواري، تصاویر بسیار بلند، تمثالها، 

رنگی و مصور موثر افتادند، و تا چه حدودي این  هاي نقاشیهاي روي ظروف سفالین، تندیسهاي برجسته و شیشه

  . هنرها در هنر تذهیب اثر داشتند

از نظر موضوع و اسلوب، میان این هنرها نوعی بده بستان آزاد وجود داشت، به این معنی که دایما هر یک در سایر 

. واحد به تمام این هنرها مشغول بود گاهی هنرمند در آن ;انواع موثر میافتاد، و بین آنها تاثیر متقابلهاي پدید میآمد

هنگامی که ما هنري را با صراحت از دیگر هنرها، یا به طور کلی هنرها را از زندگی عهد خودشان، جدا میکنیم، در 

واقعیت همیشه کاملتر از تاریخ ماست، و تاریخنویس، قاعدتا . واقع نسبت به هنر و هنرمند هر دو بیانصافی کردهایم

مل خویش، عناصر تمدنی را که اجزاي آن مانند رود یگانه و به هم پیوستهاي جاري است از هم تجزیه براي آسانی ع

که او را پرورش و تعلیم داده،  -سعی ما باید بر این باشد که هنرمند را از عناصر حیات فرهنگیش . و تفکیک میکند

عذاب داده، عصارهاش را مکیده، در خاك  به وي سنن هنري و موضوعات را ارزانی داشته، او را تقدیر کرده یا

. جدا نسازیم - مدفونش ساخته، و اغلب نامش را از یاد برده است 

قرون وسطی، مانند هر عصر ایمانی، فرد گرایی را به عنوان شرارتی گستاخانه مردود شمرد و به مردمان، حتی نوابغ 

کلیسا، حکومت، . و جریان روزمره عهد خویش کنند عهد، حکم کرد که اراده و استقالل خویش را فرمانبردار امور

هنرمندان واقعی اینها بودند، و افراد در حکم ایادي اجتماع، هنگامی که  ;جامعه، و صنف واقعیاتی پایدار بودند

کلیسایی بزرگ پی ریزي و تکمیل میشد، روح و جسم آن بنا در حکم روحها و جسمهاي تمامی افرادي بود که در 

از این رو، تاریخ نام همه . و تزیین آن هم خویش را مصروف داشته و متحمل رنج فراوان شده بودند طرح و ساختن
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افرادي را که قبل از قرن سیزدهم بر دیوارهاي ابنیه قرون وسطایی نقاشی کردهاند به کلی محو ساخته و جنگ، 

یا این امر را باید معلول اسلوب کار نقاشان انقالب، و اثر گذشت زمان تقریبا تمامی آثار آنها را از میان بردهاست آ

به این معنی که یا  - دانست براي تهیه نقوش دیواري، هنرمندان این عهد همان روشهاي باستانی را به کار میبستند

بر روي دیوارهایی که تازه گچ گرفته شده بود نقاشی میکردند، و یا با رنگهایی که با مواد چسبندهاي خاصیت 

غرض از هر دو شیوه، دوام و ثبات رنگ بود بر . کرده بودند، روي دیوارهاي خشک نقاشی میکردند چسبندگی پیدا

با این همه، به مرور رنگها پوست پوست . روي گچ، با این تفاوت که در یکی از راه نفوذ، و در دیگري از راه پیوستگی

. ش از قرن چهاردهم به جا نماندهاستمیشدند و میریختند، چنانکه امروزه تقریبا هیچ چیز از نقاشیهاي پی

طرز تهیه رنگهاي روغنی را در کتاب خویش توصیف کرد، اما این فن تا دوران رنسانس مورد ) 1190(تئوفیلوس 

  . استفاده واقع نشد

. ظاهرا سنن نقاشی باستانی روم بر اثر هجومهاي اقوام بربر و قرنهاي مسکنت باري که به دنبال آن آمد، از بین رفت

هنگامی که نقاشی دیواري در میان هنرمندان ایتالیا احیا شد، این بار منبع الهام ایشان اسلوبهاي رایج در امپراطوري 

در اوایل قرن سیزدهم به عدهاي از . بیزانس، یعنی اسلوب نیمه یونانی و نیمه شرقی، بود نه سبکهاي اعصار کهن

ردند، و از آن جمله بودند تئوفانس در ونیز، آپولونیوس در فلورانس، نقاشان یونانی بر میخوریم که در ایتالیا کار میک

ملورموس در سینا، و نظایر ایشان، نقاشیهاي درازي که بر روي دیوارها و قابها در این دوره خاص از تاریخ هنر ایتالیا 

و موضوعاتی را به ایتالیا آوردند این گونه افراد با خود اسلوبها . شدهاند و امضا دارند بیشتر کار نقاشان یونانی میباشد

که خاص جهان بیزانس بود، از جمله اشکال رمزي و نقوش مذهبی و مرموز، که هیچ کدام مدعی کمترین شباهتی با 

. مناظر و حاالت طبیعی نبودند

دان تعلق رفته رفته هر قدر ثروت و سلیقه مردم در ایتالیاي قرن سیزدهم افزایش یافت و پاداشهاي بیشتري به هنرمن

پیزانو در پیزا، الپو در پیستویا،  - هاي بهتري براي کسب مال و شهرت ظاهر شد، نقاشان ایتالیایی گرفت و قریحه

به تدریج آن شیوه مبهم و مرموز بیزانسی را ترك گفتند و الوان و  -گویدو در سینا، پیترو کاوالینی در آسیزي و رم 

در کلیساي سان دومنیکو واقع در سینا بود که قلم .ی خویش تزریق کردنداحساسات پر شور ایتالیا را در سبک نقاش

او ابدا هیچ ربطی به اشکال نحیف و بی )) صورت ملیح و بی گناه((که ) 1271(گویدو تابلویی از مریم عذرا کشید 

یک نسل . ز شدتقریبا میتوان گفت که رنسانس ایتالیایی با این تصویر آغا. جان نقاشیهاي بیزانسی آن عهد نداشت

بعد، دوتچو دي بوئونینسنیا با کشیدن تابلوي معروف خود، جالل مریم عذرا، هنر را به جایی رسانید که مردم شهر 

مردمان خوشبخت شهر سینا تصمیم گرفتند که از سرور سروران فئودال آنها، . سینا دچار جنون جمالپرستی شدند

ل و شایسته کشیده شود، و براي این مهم، بزرگترین هنرمندان عهد خدا باید تصویري بسیار مجل -یعنی مریم، مادر

به  ;وقتی قرعه به نام یکی از همشهریان خود آنها، دوتچو، افتاد، از این امر شاد شدند. را از هر جا که باشد فراخوانند

پس از . راقبت نمودنداو نوید زر دادند، خوراك و فرصت برایش تهیه کردند، و هر مرحله از کارش را با دقت تمام م

: ، و دوتچو این جمله موثر را به منزله امضاي خویش در پاي تابلو افزود)1311(سه سال تابلوي وي به پایان رسید 

آنگاه دستهاي .)) اي مادر مقدس خداوند، به سینا صلح و به دوتچو عمر مرحمت فرما که تو را این سان نقش کرد((

متر طول و  25،4که (ن، عمال حکومتی، و نیمی از مردم شهر به دنبال آن تصویر مرکب از اسقفان، کشیشان، رهبانا

این اثر دوتچو از نظر . ، در میان آواي جرسها و نفیر شیپورها، عازم کلیساي جامع شدند)متر عرض داشت 15،2

بینی مریم عذرا بیش از  .سبک هنوز نیمه بیزانسی بود، زیرا بیشتر نشانگر احساسات مذهبی بود تا تصویر واقع گرایانه

اندازه دراز و صاف، و چشمهایش زیاده از حد افسرده به نظر میرسید، اما اندام اطرافیان شکوه و وقار داشت، و 

www.IrPDF.com



٢۵٣٠

هایی از زندگانی مریم و عیسی که بر روي سکوي محراب کلیسا و اطراف سقف آن نقش شده بود لطافتی بی  صحنه

ضمنا، در  .نهادبلو دوتچو بزرگترین اثري بود که قبل از جوتو قدم به عرصه وجود رویهمرفته، تا. مانند و تابناك داشت

فلورانس، جووانی چیمابوئه سلسله نقاشانی را بنیاد نهاد که از آن پس نزدیک به سه قرن بر عالم هنر ایتالیا حکمرانی 

ه در یک خانواده اشرافی به دنیا آمده بود، بی شک با دست شستن از تحصیل حقوق و رفتن به جووانی، ک. میکردند

وي هنرمندي بود صاحب مناعت طبع که هرگاه . دنبال نقاشی مایه تکدر خاطر پدر و مادر و بستگان خود شد

چیمابوئه، در عین حال . خودش یا دیگري ذرهاي نقص در کارش میدید، ممکن بود بی درنگ اثرش را به دور اندازد

که مثل دوتچو از مکتب ایتالیایی و بیزانسی برخوردار بود، با تمام مناعت و نیروي خویش انقالبی در عالم نقاشی 

پدید آورد، و کنار گذاشتن سبک بیزانس در هنر وي به مراتب آشکارتر شد تا در هنر دوتچو که نقاشی ارجمندتر از 

وي آن خطوط انعطافناپذیر . مابوئه راه نوینی را براي پیشرفت در نقاشی گشودبه این نحو، اقدام چی ;وي بود

پیشینیان را نرم و منحنی ساخت، به روح جسم داد، به جسم رنگ و گرمی بخشید، به خدایان و قدیسان مالطفتی 

خویش جان و  و با به کار بردن رنگهاي سرخ، گلبهی، و آبی براي لباسها، به تابلوهاي ;انسانی ارزانی داشت 

. درخششی داد که قبل از وي در ایتالیاي قرون وسطی بیسابقه بود

تصاویر متعددي را به وي نسبت . با اینهمه، تمام این محسناتی که برشمردیم، از آراي مردمان معاصر چیمابوئه است

مثال مریم و کودك و  ;م میدهند، اما دشوار است که یکی از اینها را بدون شک و شبهه پرداخته قلم خود وي بدانی

فرشتگان، که براي نمازخانه روچالي در کلیساي سانتاماریا نووال در فلورانس بر روي گچ کشیده شده، به گمان قوي 

طبق روایت مشکوکی که محتمال باید درست باشد، تصویر مریم عذرا و کودك میان . از آن دوتچو است نه چیمابوئه

. فالي قدیس فرانسیس آسیزي روي گچ قلم زده شدهاست، از آن چیمابوئه میدانندچهار فرشته را، که در کلیساي س

دانستهاند و در قرن نوزدهم مرمت شدهاست، اولین شاهکار موجود  1296این فرسکو عظیم، که معموال تاریخ آن را 

از رویت مسیح و مردي را مشاهده میکنیم که  - شکل قدیس فرانسیس بغایت واقعی است . در نقاشی ایتالیایی است

  . ترس از دیدارش پوست و استخوان شدهاست

چیمابوئه را . چهار فرشته آن مقدمه آن وحدتی هستند که در رنسانس بین موضوعات دینی و زیبایی زنانه پدید آمد

و مشهور است که وي  ;در سالهاي آخر عمرش به سمت سر استاد هنر موزائیک در کلیساي جامع پیزا منصوب کردند

. آنجا براي محراب کلیسا موزائیک عیسی با جالل خاص خود میان مریم عذرا و قدیس یوحنا را نشان میداددر 

زمانی شبانی ده ساله به نام جوتو دي بوندونه را دید که با تکه : وازاري حکایت دلپذیري از چیمابوئه نقل میکند

شکی . شاگردي قبول کرد و با خود به فلورانس بردچیمابوئه او را به . ذغالی تصویر برهاي را بر لوحی نقش میکرد

نیست که جوتو دي بوندونه در کارگاه چیمابوئه نقاشی میکرد و بعد از مرگ وي در خانه استاد مقیم شد، و به این 

  . نحو بود که بزرگترین سلسله نقاشان در تاریخ هنر آغاز شد

شیشهبند منقوش -  4

یک قرن جلوتر، و در فن معماري و هنر شیشهبندي منقوش یک قرن عقبتر از ایتالیا در نقاشی دیواري و موزائیک 

شیشهبندي منقوش در اعصار باستان بیسابقه نبود، اما فقط به صورت موزائیک شیشهاي وجود . اروپاي شمالی بود

و در  ; پر ساخت)) رنگهاي گوناگون((هایی به  هاي کلیساي سن مارتن را با شیشه گرگوریوس توري پنجره. داشت

هاي  همان قرن پائولوس سیلنتیاریوس، شاعر یونانی معاصر یوستینیانوس، از شکوه و ابهت انوار آفتابی که از پنجره
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تا آنجا که ما اطالع داریم، در این موارد، به . رنگی کلیساي سانتاسوفیا در قسطنطنیه به درون میتابید تعریف میکرد

، 980لکن، در حدود سال . ا قرار دادن قطعات شیشه رنگی تصاویري بسازندهیچ وجه در صدد بر نیامده بودند که ب

)) حاوي وقایع تاریخی((هایش  هایی مزین ساخت که شیشه آدالبرو، اسقف اعظم رنس، کلیساي جامع خود را با پنجره

ست که در توصیف شده ا)) پنجره منقوش بسیار کهنی((، در کتاب وقایع قدیس بنینیوس از 1052در سال . بودند

این یکی از کهنترین مواردي بود که یک . کلیسایی واقع در دیژون قرار داشت و نقشی از قدیس پاسکاسیوس بود

اما، به قرار معلوم، در این مورد، روي شیشه را با  ;شخصیت یا رویداد تاریخی را به روي شیشه مجسم کرده بودند

هنگامی که معماري گوتیک از فشار روي دیوارها کاست . ودنددست نقاشی کرده بودند و تصاویر داخل خود شیشه نب

هاي بزرگتري ایجاد کرد، وارد شدن نور زیادتري به داخل کلیسا خود مروج و در واقع موجب  و جا براي پنجره

هایی با رنگهاي  به این نحو، همه نوع انگیزه براي یافتن طریقهاي در ساختن شیشه. هاي رنگی شد پیدایش شیشه

  . تر فراهم آمدثابت

 1190تئوفیلوس این فن جدید را در . به کار بردن رنگ در خود شیشه شاید از مشتقات هنر شیشه مینایی بود

یا طرح نقاشی را بر روي میزي قرار میدادند، آن را به اجزاي کوچکی تقسیم میکردند، و )) نمونه((یک . توصیف کرد

آنگاه قطعاتی از شیشه را، که به ندرت طول و . ورد نظر میگذاشتندروي هر کدام از آنها عالمتی مخصوص یک رنگ م

سپس . میلیمتر تجاوز میکرد، طوري میبریدند که درست قالب بخشهاي متعدد طرح نقاشی باشد 25یا عرضش از 

مثال کوبالت براي رنگ آبی، مس براي  - هر تکهاي از شیشه را با مخلوطی از گرد شیشه و اکسیدهاي فلزي متنوع 

آنگاه شیشه رنگ شده را در کوره فرو میبردند تا . رنگ میکردند - سرخ یا سبز، و منگنز براي ارغوانی و غیره 

وقتی قطعات شیشه گداخته سرد میشد، آنها را روي نمونه اصلی . اکسیدهاي لعابی به شیشه جوش بخورند

تی این موزائیک شیشهاي را بر روي پنجره چشم انسان وق. هایی از سرب به هم جوش میدادند میگذاشتند و با باریکه

هنرمند بیش از . هاي سربی را احساس نمیکرد، بلکه یک سطح ملون به هم پیوسته را میدید تماشا میکرد، ابدا باریکه

نه ژرفانمایی در نظر داشت و نه  ;هاي رنگارنگ مختلف بود هر چیز عالقمند به رنگ، و غرضش در هم آمیختن سایه

وي در تصاویر روي شیشه عجیبترین رنگها را به اشیا و موجودات مورد  ;م واقعیات دنیاي خارج بودبه دنبال تجس

اما . نظر میداد، مثال شترها را به رنگ سبز و شیرها را به رنگ گل بهی، و صورت شهسواران را به رنگ آبی در میآورد

درخشان به وجود میآورد و، به وسیله این هنر  منظور غایی وي تحقق پیدا میکرد، به این معنی که تصویري پادار و

خویش، انواري را که به داخل کلیسا میتابید رنگارنگ و دلپذیر میساخت، و مایه تعلیم و موجب تکریم مرد مومن 

. میشد

اغلب به قابها، قاببندهاي تزیینی،  -هاي بزرگ مدوري که آرایشهایی به شکل گل دارند  حتی آن پنجره - ها  پنجره

هاي متعددي از شرح  هاي مربع شکل تقسیم میشدند تا آنکه بتوان روي یک پنجره صحنه ها، لوزیها، یا تکه یرهدا

پیغمبران عهد قدیم را در مقابل نظایر ایشان در عهد جدید، یا . زندگی یک نفر یا موضوع بخصوصی را توصیف کرد

نقش حوادثی از انجیلهاي آپوکریفی، که داستانهاي  با ;در برابر تحقق پیشگوییهایی که کرده بودند قرار میدادند

حوادث . دلکش آنها بین مردمان قرون وسطی بغایت عزیز بود، درباره کتاب عهد جدید کار را به مبالغه میکشاندند

از این قرار بود . ها نقش میشد زندگی قدیسان به مراتب زیادتر از ماجراهاي مذکور در کتاب مقدس بر روي پنجره

. هاي کلیساي جامع شارتر، و همچنین در سانس، اوسر، لومان، و تور هاي قدیس ائوستاکیوس بر روي پنجرهماجرا

  . هاي رنگی نقش میشدند حوادثی که با موضوعات و شخصیتهاي مذهبی ارتباطی نداشتند کمتر بر روي شیشه
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این فن در شارتر به اوج کمال نیم قرن پس از قدیمیترین دوران رواج هنر شیشهبندي منقوش در خاك فرانسه، 

هاي کلیساي جامع این شهر براي هنرمندانی که در تزیین کلیساهاي سانس، الن، بورژ، و روان دست  پنجره. رسید

هاي رنگی کنتربري و  از آنجا هنر مزبور به انگلستان آمد، و منبع الهامی براي شیشه. داشتند سرمشق قرار گرفت

ن دو کشور فرانسه و انگلستان به امضا رسید، به این موضوع صریحا اشاره شد که به در پیمانی که میا. لینکن شد

در قرن . یکی از نقاشان لویی هفتم که در ساختن شیشه رنگی تخصص داشت اجازه ورود به انگلستان داده شود

ار اولیه این فن وجود سیزدهم اجزاي قاب پنجره بزرگتر شد و رنگ، مقداري از آن لطافت و ظرافت نافذي را که در آث

نزدیک به پایان این قرن، سبک جدیدي رواج گرفت که عبارت بود از کشیدن طرحهاي تزیینی . داشت، از دست داد

این سبک جانشین . با خطوط بسیار نازکی به رنگ سرخ یا آبی، بر زمینه یکدستی که معموال خاکستري بود

وادارهایی که پنجره را به چند بخش . زرگ مغرب رواج داشتندهاي بدیع رنگارنگی شد که در کلیساهاي ب مجموعه

هر چند این . تقسیم میکردند، با طرحهایی به مراتب پیچیدهتر از پیش، نقش مهمتري در تصویر ایفا میکردند

هاي الوان را مصور  تزیینات توري گوتیک به نوبه خود به هنر دلپذیري بدل گشت، مهارت استادانی که شیشه

شکوه هنر شیشه بندي منقوش با سبک معماري گوتیک در ساختن کلیساهاي جامع آغاز . رو به زوال نهاد میساختند

  . شده بود، و هنگامی که آفتاب عظمت گوتیک افول گرفت، سوداي رنگ نیز به انحطاط گرایید

IV -  مجسمه سازي

بود گشت، یا چون یادگارهاي قبیحی از ایام هاي رومی به دست اقوام بربري فاتح به یغما برده شد، یا نا بیشتر مجسمه

اندکی از آن خزاین بویژه در فرانسه بر جا ماند و وسیله انگیزش قوه  ;شرك به دست مسیحیت نوبنیاد از میان رفت

در این رشته از هنر، مثل دیگر انواع، امپراطوري روم شرقی . تخیل بربرهاي رام شده و تمدن مسیحی بالنده شد

شقهاي کهن را از دستبرد زمان محفوظ داشت، بر آن تصوف و یک رشته ابداعات اقوام آسیایی را مهارتها و سرم

بعد از آنکه . افزود، و از این طریق بذرهایی را دوباره در مغرب زمین پراکند که اصال از تمدن رومی بر میخاست

اشان یونانی به آلمان رفتند و عدهاي ، پیکرتر)972(شاهزاده خانم یونانی، تئوفانو، به همسري اوتو دوم در آمد 

  . متوجه ونیز، راونا، رم، ناپل، سیسیل، و شاید بارسلون و مارسی شدند

سازان عهد فردریک دوم، به اغلب احتمال، رموز و دقایق فن خویش را از این گونه مردان و از هنرمندان  مجسمه

شد، استطاعت آن را پیدا کرد که به زیبایی رغبت  هنگامی که بربریت غنی. مسلمان سیسیلهاي دوگانه فرا گرفتند

پیدا کند، و چون کلیسا غنی شد، براي تحکیم و ترویج ایمان و شعایر خویش مجسمهسازي را مثل دیگر انواع هنر، 

درست به همین نحو بود که هنرهاي عظیم در مصر و آسیا، و در یونان و روم، راه تکامل . وسیله کار خود ساخت

  . بزرگ همواره زاییده ایمانی پیروز است  هنر. پیمود

مجسمهسازي مثل نقاشی دیواري، موزائیک، و شیشه بندي منقوش به عنوان هنري مستقل و مجزا شناخته نشد، 

به عبارت دیگر، این  -هاي از هنر کامل شمردند که در هیچ زبانی براي آن نامی وجود نداشت  بلکه از آغاز آن را وجه

وظیفه پیکرتراش آن بود که قبل از هر چیز خانه خدا را با . یبا را وسیله تزیین عبادت دانستندبخش از هنرهاي ز

ثانیا تصاویر و یا تمثالهایی بسازد که مردمان را در خانه به پیروي از احکام دین  ;پیکره و تندیسهاي برجسته بیاراید

دیس اشخاص غیر روحانی را بتراشد، یا اشیا و و پس از آن، اگر مجال و وجهی موجود بود، میتوانست تن ;وادارد

هایی که وسیله تزیین خود کلیسا بودند، از موادي استفاده  براي پیکره. اماکنی را که ارتباطی با دیانت نداشتند بیاراید
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 اما کلیسا چوب را براي تندیسهاي کوچک. مانند سنگ، انواع سنگ مرمر، و برنز. میشد که دوام و بقا داشته باشند

ها را مسیحیان هنگام حرکت دسته جمعی، به یاد یک واقعه دینی، یا در  مذهبی مرجح میشمرد، زیرا این قبیل پیکره

ها را  مانند هنر مذهبی اعصار کهن، در این دوران نیز مجسمه. اجتماعات مذهبی، بدون رنج و تعب حمل میکردند

یت واقعیات عینی بیشتر مشهود بود تا تمایل به تجسم رنگ میزدند، و اغلب در پیکرهاي که هنرمند میتراشید رعا

این منظور چنان به . اصل آن بود که شخص مومن حضور قدیس را از طریق تندیس احساس کند. کمال مطلوب

ها  خوبی بر آورده میشد که افراد مسیحی، مانند پیروان اهل اخالص ادیان کهنسالتر، انتظار معجزاتی هم از مجسمه

ر میشنیدند که مثال ساعد تندیس مرمر مسیح به نشانه دعاي خیر بلند شده، یا از پستان پیکره چوبی داشتند، و اگ

. مریم عذرا شیر جاري شدهاست کمتر اتفاق میافتاد که مشکوك شوند

بخش عظیمی از . هر گونه مطالعهاي درباره مجسمه سازي قرون وسطایی باید با توبه و دلشکستگی آغاز شود

این دوران در انگلستان به دست متعصبان پیراشگر، و گاهی به حکم مصوب پارلمنت، و در فرانسه بر اثر هاي  مجسمه

در انگلستان، علت مخالفت این تمثالشکنان نوین آن بود که میگفتند . از میان رفت)) ترور هنري انقالب کبیر((

هاي تندیسها و  انسه، هدف مخالفان، مجموعهدر فر. اماکن متبرکه مسیحی نباید با تندیسهاي دوره شرك تزیین شود

هایی بر میخوریم بدون سر، با بینیهاي شکسته،  در سراسر این کشورها به مجسمه. قبرهاي طبقه منفور اشراف بود

تنفري که مردم  ;هاي خراب در هم فرو ریخته تابوتهاي سنگی خرد شده، و نقوش برجسته و سر ستونها و کتیبه

یان یا ظلم اشراف فئودال در دلهاي خود انباشته بودند سیلبند را شکسته و سرانجام به صورت نسبت به طبقه روحان

گویی به قصد نابودي این  -آن غالمان حلقه به گوشش  - زمان و عناصر طبیعی . سیل ویرانگر شیطانی بروز کرده بود

ها را ستردند، و علیه مظاهر  ند، کتیبهگونه آثار، نهانی همپیمان شدند و نقوش را پاك کردند، سنگها را ذوب ساخت

و خود ابناي آدمی، در هزاران نوع رزم . هنري بشر جنگ بی اسلحه و خاموشی را آغاز کردند که هرگز پایانپذیر نبود

هنر پیکر تراشی قرون وسطی . و نبرد، در رقابت با یکدیگر به نابودي و ویرانی دست میزدند تا بر یکدیگر چیره شوند

  . ط از روي قطعات تندیس و نقوش و حجاریهاي شکسته و ویران میشناسیمرا ما فق

هاي مختلف جهان در صدد قضاوت بر آییم،  هاي قرون وسطی در موزه هایی پراکنده از مجسمه اگر با نظري به نمونه

هر کدام از . دهند این گونه تندیسها را براي آن نساخته بودند که تک تک نشان. سو تفاهم را بر بی انصافی افزودهایم

آنچه امروزه ممکن است به تنهایی زشت و . اینها بخشی از یک موضوع مذهبی و جزئی از یک کل در معماري بود

تندیس . ناهنجار در نظر آید محتمال در جاي خودش، به قرینه با دیگر اجزاي سنگی، استادانه به کار رفته بودهاست

آن را در جاي مخصوص خودش نصب . ه ترکیب هنري به شمار میرفتدر کلیساي جامع فقط یکی از عناصر متشکل

ساق پاها : میکردند، و طبعا به تبعیت از خطوط دراز عمودي ساختمان کلیسا تندیس را درازتر از معمول میساختند

را چسبیده به هم، و دو ساعد را چسبیده به بدن نشان میدادند، و گاهی پیکر قدیسی را نازك کرده و آن قدر 

گاهی پیش میآمد که معمار مجسمهاي را . میکشیدند تا تمام طول هر یک از ستونهاي جناحین در ورودي را بپوشاند

 -هایی را که بر باالي در قرار میداد، ممکن بود چاق و صاف بسازد  در آن صورت پیکره. در تزیین افقی به کار میبرد

یا ممکن بود که مرد یا جانوري را به  -تر مشاهده میکنیم به همان نحو که بر باالي در ورودي کلیساي جامع شار

صورتی فشرده بر باالي ستونی قرار دهد، همچنان که معماران یونان یک ربالنوع یونانی را در آرایش سنتوري جمع و 

ن مجسمهسازي گوتیک، که براي تزیین معماري پدید آمده بود، چنان با معماري عجین شد که نظیر آ. جور میکردند

. هرگز سابقه نداشت
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. ها و تزیینات برجسته از هدف و خطوط معماري، باالخص از ویژگیهاي هنر قرن دوازدهم شد این متابعت مجسمه

وي اینک با جرئت تمام از سبک فورمالیسم متوجه  ;قرن سیزدهم شاهد عصیان شدیدي از جانب پیکر تراش بود

هایی که  مجسمه. شوخ طبعی، هجا، و عشق به حیات دنیوي گذاشتواقعپردازي شد و از مرحله تقدس پا به مرحله 

هایی هستند شق و  در قرن دوازدهم از زیر دست هنرمندان بیرون آمده و زیور کلیساي جامع شارتر شدهاست پیکره

افسرده، و حال آنکه تندیسهاي کار استادان قرن سیزدهم، در کلیساي جامع رنس، همه گویی در حالی که بی خیال 

ها  هر کدام از این پیکره. مشغول کار خویش و گرم گفتگو بودهاند توسط پیکرتراش بر روي سنگ نقش شدهاند

  . از ظواهر و حالت آنها زیبایی و وقار میتراود. ویژگیها و مختصات خود را دارد

ز میتوان در هاي سنگی دو کلیساي جامع شارتر و رنس شبیه دهقانان ریش درازي است که هنو بسیاري از پیکره

شبانی که بر باالي درب باختري کلیساي آمین خود را در برابر آتش گرم میکند . هاي فرانسه با آنها برخورد دهکده

هیچ مجسمهاي را در تاریخ هنر نمیتوان سراغ گرفت . هیچ تفاوتی با شبان دشتهاي گاسپه یا نورمان امروزي ندارد

در کلیساي جامع روان، در . انه نقوش برجسته کلیساهاي گوتیک برسدکه بتواند به پاي صداقت و اصالت بوالهوس

فیلسوفی با : داخل یک گوشه تزیینی کوچک که به چهار پره یا تکه تقسیم شده، به این اشکال مختلف بر میخوریم

ه پزشکی که نیمه انسان و نیمه غاز است و شیشه کوچکی قاروره را معاین ;کله یک خوك که در حال تفکر است 

یک استاد موسیقی، که نیمه آدم و نیمه خروس است، به موجودي که از سر تا کمر انسان و از کمر تا پا اسب  ;میکند

و باالخره آدمی که به نیروي سحر یک جادوگر بدل به سگ شده است و حال آنکه هنوز  ;است درس ارغنون میدهد

ها از ترس قوز  هاي کوچک مضحکی در زیر مجسمه کرهدر شارتر، آمین، و رنس، پی. پوتینهاي خود را به پا دارد

سر ستونی در کلیساي جامع ستراسبورگ وجود داشت که بعدا آن را اصالح کرده به صورت آبرومندتري در . کردهاند

اد، به این ترتیب که گراز و بزي تابوتش را حمل را نشان مید روباهاین نقش مراسم تشییع جنازه رنار . آوردند

میکردند، گرگی صلیب به دست داشت، خرگوشی با مشعلی راه را به دیگران نشان میداد و خرسی آب مقدس 

میپاشید، گوزنی قداس میخواند، و خري از روي کتابی که بر روي سر گربهاي قرار داشت، به تالوت دعاهاي 

کلیساي بزرگ بورلی، روباهی که به شیوه رهبانان باشلقی بر سر دارد، از فراز منبري  در. مخصوص تدفین مشغول بود

  . مشغول موعظه براي جماعتی از غازهاي پرهیزکار است 

کلیساهاي جامع هر کدام مخزنی از چیزهاي بسیارند، از جمله نقوش سنگی انواع و اقسام پرندگان و جانورانی که 

در . ، و تصویر بسیاري از حیواناتی که فقط در مخیله مردم قرون وسطی وجود داشتهاندبشر از احوال آنها مطلع است

میگویند که علت کشیدن تصویر این  ;روي بدنه برجهاي کلیساي جامع الن نقش شانزده سر گاومیش دیده میشود

ا از کانها تا باالي تپه، جانوران عظیم الجثه آن بود که، در طی سالیانی چند، با شکیبایی تمام، قطعات بزرگ سنگ ر

درباره بناي این کلیسا افسانه دلپذیر دیگري وجود دارد به این مضمون . که محل ساختن کلیسا بود، حمل میکردند

باري که آن گاو نر میکشید، . که یک روز گاو نري، حین کشیدن بار به طرف نوك تپه، از فرط خستگی از پا در آمد

قرار گرفته بود که ناگهان گاو نري معجزهآسا پدیدار شد، یراق گاو قبلی را به گردن  به طرز خطرناکی در لب پرتگاه

ها  ما از شنیدن این گونه افسانه. انداخت، گاري را تا نوك تپه باال کشید، و آنگاه باز به طرزي معجزهآسا ناپدید شد

کلیساهاي جامع در عین حال جایی هم  .لبخند میزنیم و دوباره به داستانهاي عاشقانه و جنایی خودمان رو میکنیم

پهلوي نقش مریم عذرا، فرشتگان، و قدیسان، براي خانه خدا چه تزیینی میتوانست بهتر از . براي باغ گیاهان پیدا کرد

) 1200 - 800(ها، و گلهاي روستاهاي انگلستان، فرانسه، یا آلمان باشد در اسلوب معماري رومانسک  گیاهان، میوه

در سبک گوتیک این عناصر . رح تزیینی رومی، که عبارت از برگهاي کنگر و تاك بود، به جا ماندعناصر اصلی ط
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رسمی تزیینی و ساده مبدل به خرمن شگفتانگیزي از گیاهان بومی گشت که همه جا آنها را میتراشیدند و به صورت 

ها، ستونها، منابر، جایگاه  زیر طاقها، طاقچه ها و سر ستونها، زوایاي بین طاقنماها، قوس از پایه - برجسته در میآوردند 

اینها  ;این شکلها را به هیچ وجه نمیتوان متعارفی دانست . همسرایان و باهوهاي در گرفته تا کرسیهاي صحن کلیسا

اغلب اشکال مختلف منفردي هستند که در هر محلی به حکم عالقه و سلیقه مردم صورت منحصر به فردي پیدا 

گاهی این شکلها، به مثابه بازي دیگري از نیروي تخیل گوتیک، حکم گیاهان مرکب . هاي گرفته استکرده و جان تاز

ها، گلها،  ها، برگها، شکوفه ها، سر شاخه درختان، شاخه. را دارند، اما باز هم، به برکت احساس طبیعت، تر و تازهاند

هاي گل سرخ، توت فرنگی، خسک و مریم گلی،  تهها، سرخسها، گلهاي آالله، بارهنگ، شاهی آبی، مامیران، بو میوه

  . جعفري و کاسنی، کلم و کرفس، همه اینها هستند و از بوستان پر نعمت و پایان ناپذیر کلیسا سرازیر میشوند

نه تنها بهار بلکه تمام فصول . مستی باده بهار در سر پیکر تراش بود و اسکنه او را در دل سنگ سخت رهبري میکرد

تمام رنج و تسکین خاطر دهقان به هنگام افشاندن بذر، برداشتن . این حجاریها میتوان به چشم دیدسال را در 

ها نقش شدهاست و در تمامی تاریخ پیکرتراشی هیچ نقشی را  خرمن، و انداختن انگور به چرخشت بر روي این کتیبه

  . نس برابري کندنمیتوان پیدا کرد که در ظرافت با سر ستونها و حجاریهاي کلیساي جامع ر

موضوع اصلی عبارت  ;اما این دنیاي گیاهان و گلها و پرندگان و جانوران از متفرعات پیکر تراشی قرون وسطی بود

در شارتر، الن، لیون، اوسر، و بورژ پارهاي از نقوش برجسته ابتدایی داستان آفرینش را . میشد از زندگی و مرگ آدمی

ایامی را که براي انجام امر خطیرش در اختیار دارد، بر روي انگشتانش میشمرد، و در الن، پروردگار . عرضه میدارند

هاي بعدي او را مشاهده میکنیم که از تحمل مرارتهاي فلکی خویش فرسوده شده، بر چماق دستی خویش  در صحنه

براي هر این خدایی است که درك ذاتش . تکیه زده، روي زمین براي استراحت نشسته، و در حال خفتن است

هاي مختلف سال را، هر کدام با کار و شادي مشخص آن  سایر نقوش برجسته و حجاریها ماه. برزگري آسان است

هاي آدمی میکنند، مثال کشاورزان را در مزرعه یا بر سر  برخی دیگر حکایت از مشاغل و پیشینه. نشان میدهند

ینیم که با خیش مشغول شیار کردن زمین یا کشیدن پارهاي از اسبان و گاوان نر را میب ;چرخشت مجسم کردهاند

و باالخره به صورتهاي دستهاي از  ;هاي چیدن پشم یا دوشیدن شیر است  بعضی دیگر صحنه ;گاري هستند

مجسمه ساز خواسته . آسیابانان، باربران، سوداگران، هنرمندان، محققان، و حتی یکی دو نفر از فالسفه بر میخوریم

ها، دوناتوس را به جاي دستور زبان مثال  در این کتیبه: هایی ذهن بیننده را متوجه مجردات بکند نهاست با ارائه نمو

فلسفه . آورده، غرض از سیسرون بالغت است، ارسطو حکایت از منطق میکند، و بطلمیوس نماینده علم هیئت است

 ;، و در دست چپش عصاي سلطنت صورت زنی است که سرش در میان ابرها قرار دارد، در دست راستش کتابی است

اشکالی که دوتا دو تا از زیر اسکنه پیکر تراش بیرون آمدهاند ایمان و بت پرستی ،امید و . نامش ملکه علوم است

حجاریهاي دور تا دور دري در .نومیدي، بخشندگی و طمع، عفت و هرزگی، آشتی و دعوا را با هم مجسم میکنند

در جناح باختري جلو بناي نوتردام پاریس صورت . ست بین فضایل و رذایل آدمیکلیساي جامع الن حکایت نبردي ا

این زن معرف و مظهر کنیسه یهود است، و  ;زن زیبایی را مشاهده میکنیم که چشمهایش را با پارچهاي بستهاند

اي بر دوش دارد حال آنکه در نقطه مقابل متوجه تندیس زنی میشویم حتی به مراتب از اولی زیباتر، که شنل شاهانه

خود عیسی گاهی مهربان و . و آن تندیس عروس مسیح، یعنی کلیساي مسیح است ;و با حالت آمرانهاي نگاه میکند

جایی دیگر سر از مدفن خود به در  ;یک جا مریم او را از صلیب پایین آوردهاست ;گاهی دهشتزا به نظر میرسد

و باز در جایی  ;هاي خود، به آنها زندگی میبخشد در دهان بچهکرده، و نزدیکی وي شیري قرار دارد که با دمیدن 

همه جا در مجسمه سازي و در نقاشی کلیساها . دیگر مردگان و زندگان را به سختی مورد مواخذه قرار دادهاست
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این محیطی بود که هرگز به آدمی اجازه نمیداد روز حساب را . سعی شده است که روز محشر به خوبی مجسم شود

. در اینجا نیز شخص میتوانست به طلب بخشایش گناهان خویش فقط یک نفر را شفیع قرار دهد و بس. اد ببرداز ی

به این نحو در هنر مجسمهسازي، مانند مناجاتهاي کلیسا، مریم عذرا، مادري که خود دریاي بی کرانی از شفقت و 

میداد فرزندش آن کلمات موحشی را که به گوش این شفیعی بود که اجازه ن. رحم بود، شامخترین مقام را پیدا کرد

یعنی بسیاري احضار گردند، و فقط عده قلیلی مبعوث و از مقربان  - مردمان این عهد رسیده بود مو به مو قبول کند 

در این مجسمه سازي گوتیک، متوجه احساسی عمیق، اشکال متعدد و نیروي زندگی، نوعی همدلی . درگاه حق شوند

به معجزه هنر مجسمهساز اعتراف میکنیم، زیرا  ;و حیوانات، نوعی عطوفت و مالیمت و زیبایی میشویمبا همه نباتات 

معجزهاي است که در دل مینشیند و ما را راضی میکند،  ;آنچه بر روي سنگ میبینیم حکایت روح است نه جسم

لختی از آن جذبه و کشش ) اشاید به علت سالمندي خود م(بخصوص هنگامی که برتري جسمانی تندیسهاي یونانی 

هاي زنده عصر ایمان قرون  خدایان تنومند حجاریهاي پارتنون در برابر پیکره. مرسوم خود را از دست داده باشد

در  ;از نظر قواعد و اصول فنی، مجسمهسازي گوتیک ناقص است . وسطایی حکم مشتی اشکال سرد و مرده را دارند

بتواند از لحاظ تمامیت و کمال به پاي نقوش برجسته و حجاریهاي پارتنون یا این سبک هیچ چیز نمیتوان یافت که 

هاي شهوتپرست پراکسیتلس، یا حتی به پاي کدبانوها و سناتورهاي محراب صلح در  ربالنوعهاي خوش سیما و االهه

ادي زندگانی سالم رم برسد، و شکی نیست که آن نوجوان مبارز خوبرو، و آن مه طلعتان نرم طبع، روزگاري نمودار ش

اما تعصبهاي کیش و بومی ما، که همواره دهشتهاي دین را فراموش کرده و زیبایی آن را آویزه . و عشقورزي بودند

در ترازوي قضاوت ما، کفهاي که از  ;بارها و بارها خاطر ما را متوجه آن کلیساهاي فخیم میسازد. گوش ساختهاست

. ته متبسم در رنس، و مریم عذرا در شارتر است، میچربدآن تندیس خداوند نازنین در آمین، فرش

همینکه بر مهارت مجسمه ساز قرون وسطایی افزوده شد، وي هوس آن در دل پرورانید که هنر خویش را از بند 

معماري برهاند و آثاري به وجود آورد که مایه اقناع حس روز افزون دنیادوستی ملوك، نخست کشیشان، اشراف، و 

در انگلستان قرن سیزدهم سنگهاي مرمر زیبایی که در قصبه پربک، واقع در ایالت دورستشر، . شود بورژوازي

هاي خمیدهاي که زیور تابوت  استخراج میشدند براي بادگیرها و سر ستونهاي حاضر و آماده، و براي تراشیدن پیکره

ویلیام تورل، یکی از زرگرهاي  1292ل در حدود سا. اموات متمول میشد، شهرت و اعتبار فراوانی به دست آوردند

هاي آنها در دیر وستمینستر از برنز ریخت  لندن، تندیسهایی از هنري سوم و عروسش الئونور دو کاستیل براي مقبره

در همین دوران بخصوص، مکتبهاي شایان . این دو مجسمه از نفیسترین آثار برنزي عهد مزبور به شمار میآیند - 

، یکی از استادان 1240و حدود سال  ;تراشی در لیژ، هیلدزهایم، و ناومبورگ فراهم آمد مالحظهاي براي پیکر

، و شیر مادهاش را براي کلیساي جامع )شیر(هاي ساده و نیرومندي از هاینریش، ملقب به لووه  ناشناس عهد، پیکره

ظ کیفیت، مجسمه سازي سبک از لحا. برونسویک از سنگ تراشید، که بر بدن هاینریش جامهاي بود بسیار باشکوه

فرانسه پیشوا و مقتداي اروپا بود، اما قسمت اعظم این قبیل آثار ) قرن سیزدهم(و گوتیک ) قرن دوازدهم(رومانسک 

. بخشی اساسی از کلیساهاي آن مملکت را تشکیل میدهند، و بهترین راه مطالعه آنها، تماشاي این گونه کلیساهاست

آنجا در خالل قرن . فرانسه، تا این درجه با معماري، جامعه، و صنف ارتباط نزدیک نداشتپیکرتراشی در ایتالیا، مثل 

سیزدهم بتدریج تک و توك به هنرمندانی برمی خوریم که شخصیت آنها بر کارهایشان حکمفرماست و نام آنها را 

اخت و از مجموع آنها ترکیب نیکوال پیزانو هنرمندي بود که نفوذهاي مختلفی را در خود مستحیل س. پایدار میسازد

در آپولیا به دنیا آمد و از محیط پرانگیزهاي که حکومت فردریک  1225پیزانو حدود سال . بیمانندي به وجود آورد

در همین جا بود که ظاهرا آنچه را از هنر باستان به جا مانده و اعاده یافته بود فرا  ;دوم پیش آورده بود بهره گرفت
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ه شهر پیزا نقل مکان کرد و سنت رومانسک را به ارث برد، آوازه شهرت سبک گوتیک، که این پس از آنکه ب. گرفت

هنگامی که وي منبري براي تعمیدخانه کلیساي . موقع به اوج اقتدار خود در فرانسه رسیده بود، به گوشش خورد

پیزانو بغایت تحت تاثیر . ر دادجامع پیزا میتراشید، یکی از تابوتهاي رومی عهد هادریانوس را سرمشق کار خود قرا

هر چند منبر وي مزین به طاقهاي دو سبک رومانسک . خطوط محکم و در عین حال زیباي صور باستانی قرار گرفت

هاي مریم، در قابی  صورت جامه ;هاي آن لباس و ویژگیهاي چهره رومی داشتند و گوتیک بود، با اینهمه بیشتر پیکره

در یک گوشه، ورزشکار عریانی روحیه یونان  ;تقلیدي از کدبانوهاي رومی بود که به پیشکشی اختصاص داشت،

نیکوال، پسرش  1265بزرگان شهر سینا، که از دیدن این شاهکار در شک بودند، به سال . باستان را آشکار میساخت

ي کلیساي جامع سینا جووانی، و شاگردش آرنولفو دي کامبیو را استخدام کردند تا منبري بمراتب ظریفتر از این برا

در این کار توفیق با این سه تن هنرمند رفیق بود، و منبري که از سنگ مرمر سفید تراشیدند بر روي . بتراشند

ستونهایی قرار داشت که راس هر کدام، به سبک گوتیک، به گلها و ریاحین ختم میشد، و روي بدنه منبر نیز همان 

نبر پیزا قبال آمده بود، با کتیبهاي درهم و برهم که حکایت از مصلوب موضوعاتی تکرار میشد که در حجاریهاي م

هاي زنانی که زینتبخش  در اینجا نفوذ گوتیک بر اسلوب اعصار باستان چیره شد، لکن در پیکره. ساختن مسیح میکرد

عدا نیکوال، که ب. ستونها بودند همان روحیه باستانی به صورت تجسم بیشائبه موجوداتی سالم و شاداب جلوهگر بود

گویی میخواست زیر احساسات و عالیق کالسیک خود را خط بکشد، بر روي سنگ مزار زاهد گوشهنشینی چون 

قدیس دومینیک در شهر بولونیا، به سبک عهد جاهلیت، اشکال مردانه نیرومندي را حک کرد ماالمال از شادمانی 

گردش آرنولفو پیوست تا به اتفاق چشمه سنگ مرمري ، وي بار دیگر به پسرش جووانی و شا1271در سال . زندگی

هفت سال پس از این واقعه، . را بتراشند که تا به امروز هنوز در وسط میدان عمومی شهر پروجا باقی مانده است

پیزانو که هنوز نسبتا جوان بود درگذشت، اما در همین دوران کوتاه عمر خود راه را براي دوناتلو و احیاي 

. السیک در نهضت رنسانس هموار کرده بودمجسمهسازي ک

در سال . پسرش جووانی پیزانو از نظر نفوذ با وي برابري میکرد، لکن از لحاظ مهارت فنی بر پدر سبقت جست

، شهر پیزانو جووانی را مامور کرد گورستانی بسازد شایسته مردانی که در آن روزگار مشغول تقسیم مدیترانه 1271

مشهور شد، خاك مطهري را از کوه ) دشت مقدس(براي این گورستان، که به کامپوسانتو . دندباختري با جنووا بو

ها و طاقهاي زیبایی که آمیزهاي  جلجتا وارد کردند، و جووانی دور تا دور چمنی را به شکل مربع مستطیل با دروازه

راهروهاي سر پوشیده این محل  شاهکارهاي حجاري را براي تزیین. بود از سبکهاي رومانسک و گوتیک، زینت داد

گرد آوردند، و دشت مقدس همچنان به عنوان یادگاري از جووانی پیزانو باقی بود، تا آنکه جنگ دوم جهانی نیمی از 

زا به دست جنگجویان جنووایی هنگامی که مبارزان شهر پی .ساختطاقهاي آن را بدل به ویرانه فراموش شدهاي 

به همین سبب وي عازم . دیگر استطاعت آن را نداشتند که جووانی را مامور این کار کنند) 1284(شکست خوردند، 

، وي به 1290در .سینا شد و در آنجا به طرح و ساختن تندیسها و حجاریهاي نماي کلیساي جامع شهر کمک کرد

از آنجا جووانی دوباره عزم شمال .ماي عجیب کلیساي جامع اورویتو پرداخت تراش پارهاي از نقوش برجسته براي ن

کرد و به پیستویا رفت و براي کلیساي سانت آندرئاس آن شهر منبري از سنگ تراشید که گر چه از نظر صالبت به 

منبر در واقع این . پاي منبر پدرش در پیزا نمیرسید، از لحاظ طبیعی بودن و ظرافت، به مراتب از آن برتر بود

  . زیباترین محصول هنر پیکرتراشی گوتیک در ایتالیا است 

سومین فرد از این حلقه، آرنولفو دي کامبیو، به واسطه التفات ولینعمتهایی مثل پاپها که چند تن از ایشان اصال 

ریک بود و تابوت وي در اورویتو در کار تراش نماي کلیسا ش. فرانسوي بودند، کماکان اسلوب گوتیک را دنبال کرد
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، با همان مهارتی که خاص استادان رنسانس بود، طرح و اجراي 1296در . زیبایی براي کاردینال دوبره ساخت

کلیساي جامع : تزیینات سه عمارتی را که از افتخارات سه گانه فلورانس محسوب شدهاست و به ترتیب عبارتند از

  . االتتسو وکیو، شروع کردسانتاماریا دل فیوره، کلیساي سانتا کروچه، و پ

اکنون همه . با ذکر نام و سنگتراشیهاي آرنولفو اینک نوبت آن رسیده است که از پیکر تراشی به معماري بپردازیم

مهارتهاي کهن نه فقط احیا شده بود، بلکه با برومندي . هاي هنر، زندگی و سالمت را از سر گرفته بودند رشته

هنرهاي مختلف چنان در وجود یک . هایی مخاطرهآمیز میشدند دید و شیوهبیباکانهاي سبب پیدایش فنون ج

هنرمند گرد میآمدند و در آن رشته بخصوص متجلی میشدند که نظیر این وحدت تا آن عهد سابقه نداشته و از آن 

جزا را در پس نیز هرگز دیده نشدهاست همه چیز براي دوره تکامل هنر قرون وسطایی آماده شده بود تا تمامی این ا

  . عین کمال با هم ترکیب کند و به کار برد، و نام خویش را بر سبک و زمانهاي بر جا گذارد

  

فصل سی و دوم

  اوج کمال و رونق سبک گوتیک

  

I -  کلیساي جامع  

به چه علت اروپاي باختري در سه قرن بعد از سال هزار میالدي به ساختن این همه کلیسا مبادرت ورزید اروپایی که 

قریبا به اندازه یک پنجم جمعیت کنونیش نفوس نداشت به چه سبب نیازمند این همه معابد بود که امروزه حتی در ت

متبرکترین اعیاد مسیحی نیز از جماعات مومنان پر نمیشوند چگونه یک تمدن کشاورزي استطاعت پیافکندن این 

ثروتمند به اشکال میتواند آن بناها را مرمت و  گونه ابنیه گرانقیمت و پرخرجی را داشت که اینک یک نظام صنعتی

تهیدست بودند، . حفظ کند درست است که نفوس اروپاي باختري زیاد نبود، اما از صمیم قلب به دین اعتقاد داشتند

سوژه، صدر دیرسن دنی، گفت که در ایام مبارك سال، یا در کلیساهاي نواحی . اما با کمال رغبت ایثار میکردند

زنان مجبور بودند پا بر فرق سر مردان نهند و خود را به محراب ((ده مومنان به قدري زیاد بود که زیارتی، ع

البته این پیرمرد ارجمند موقعی این سخن را بر زبان میراند که مشغول جمعآوري وجوهی براي بناي )). برسانند

در شهرهایی مثل فلورانس، پیزا، شارتر، و . شاهکار خود در سن دنی بود، و از این رو اغراق وي در خور اغماض است

هاي معمور، کلیساي دیر میبایست  در صومعه. یورك گاهی ضروري بود که تمام مردم را در زیر یک سقف گرد آورند

ساختن زوایا و اماکن مخصوص براي . ها، و مردم عامی را داشته باشد آن قدر بزرگ باشد که گنجایش رهبانان، راهبه

هایی براي عبادت انفرادي و حرم مخصوصی براي  رکی که از قدیسان به یادگار مانده بود، با حجرهحفظ اشیاي متب

در دیرها و کلیساهاي جامع، که عده زیادي از کشیشان آنها مکلف بودند . اجراي شعایر مهم دینی ضرورت داشت

کلیسا الزم میآمد براي آنکه  همه روزه مجري مراسم قداس باشند، ایجاد مذبحهایی اضافی در شاهنشینهاي صحن

شفاعت قدیسان میسر شود، احداث محراب یا نمازخانه جداگانهاي براي هر کدام از آنها که نزد خلق محبوبتر بود از 
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تمامی کلیساي جامعی حصر بر مریم عذرا نشده بود، حتما میبایست از اینها گذشته، اگر . ضروریات محسوب میشد

. اختصاص دهندنمازخانهاي را به آن بانو 

. مخارج ساختمان کلیسا اغلب از محل عواید اسقفیه که مخصوصا براي این منظور کنار گذاشته شده بود تامین میشد

به عالوه، شخص اسقف پادشاهان، اشراف، کمونها، اصناف، بخشهاي کلیسایی، و افراد عادي را تشویق به دادن 

ف ناحیهاي را که در آنجا کلیساي جامع برپا میشد به رقابت با بر زنهاي مختل. هدایایی براي این منظور میکرد

یکدیگر برمیانگیختند، به نحوي که در نظر فردفرد آنها کلیسا نماد ثروت و قدرت آنها و سنگ محکی براي آزمایش 

 اشیاي. گناهان اشخاصی که در این راه از کیسه فتوت خود مبلغی بذل میکردند بخشوده میشد. همت ایشان بود

متبرکهاي را که از قدیسان به یادگار مانده بود در اطراف و اکناف اسقفنشین به مردم نشان میدادند تا آنها را به ایثار 

رقابت . گاه به گاه ممکن بود با مژده معجزهاي مردم را بر سر سخاوت آورند ;در راه چنین هدف مقدسی وادار کنند

هر ناحیه به این مسئله که براي ساختن کلیساهایی در سایر نواحی، از  اسقفان. براي جمعآوري وجوه بسیار شدید بود

با تمام این احوال، در بعضی موارد اسقفان بسیاري از . مردم ساکن قلمرو ایشان وجوهی اخذ میشود معترض بودند

لیساي نواحی، حتی سرزمینهاي بیگانه، وجوهی براي بناي کلیساي جامع پیشکش میکردند، همچنانکه در مورد ک

هرچند پارهاي از این تقاضاها حکم اجبار را داشت، هرگز به پاي تمام آن مجاهدات شدید و . جامع شارتر نمودند

مسئوالن مخارج . متمرکزي که از جانب دولتها در عهد جدید براي تهیه مخارج جنگ مبذول میشد نمیرسید

تیک پرستی تقریبا موجبات ورشکستگی کلیساي کلیساهاي جامع تمام وجوه خود را خرج کردند و در راه جنون گو

. فرانسه را فراهم آوردند خود مردم ابدا احساس نمیکردند که با بذل این قبیل کمکها مورد استثمار قرار گرفتهاند

سهم مختصري که هر فردي میپرداخت آن قدر گزاف نبود که به وي لطمهاي مالی وارد آورد، در عوض چیزي 

محلی براي پرستش، میعادگاهی براي اجتماع آنها، مدرسهاي براي : توفیق و افتخار همگان بودعایدش میشد که مایه 

و کتاب مقدسی بر روي سنگ که  ;تحصیل علم و ادب کودکان آنها، مدرسهاي هنري و صنعتی براي اصناف ایشان

خانه مردم خانه . ل آیندمیتوانستند با تعمق در حجاریها و نقاشیهاي آن به درك داستان کیش و آیین خویش نای

اما چه کسی مسئول طرح بناي کلیساهاي جامع بود اگر معماري عبارت باشد از هنر طراحی و تزیین یک . خدا بود

بنا و تمشیت ساختمان آن، پس به این حساب براي گوتیک باید آن عقیده قدیمی را که کشیشان یا رهبانان را 

بانان آن بود که نیازمندیهاي خود را معین کنند و براي رفع آن حوایج از وظایف ره. معمار میدانستند طرد کنیم

میالدي، میان کشیشان، به  1050قبل از . نقشهاي کلی بیندیشند، محل مناسبی پیدا کنند، و وجوهی جمع آورند

اما در این  ویژه رهبانان کلونی، طرح و تهیه نقشه ساختمان و نظارت در کار احداث بنا از امور عادي محسوب میشد،

براي تمامی آنها اجیر کردن معماران حرفهاي ضرورت پیدا کرد، و  1050تاریخ براي ایجاد کلیساهاي جامع و بعد از 

عنوانی بود که از )) معمار. ((از این پس، جز موارد بسیار استثنایی، معماري پیدا نمیشد که کشیش یا رهبان باشد

میخواندند، و از این رو )) استاد سنگتراش((و گاهی )) استاد بنا((رون وسطی معماران را در ق. به بعد رایج شد 1563

در بدو امر، شخص معمار خودش . میتوان پی برد که معمار معموال از میان استادان این دو صنف برمیخاست

ثروت  در قرن سیزدهم، همینکه بر اثر افزایش. افزارمندي بود که عمال در اجراي طرح زیر نظرش شرکت میکرد

ساختن عمارات بزرگتر و تخصص در کار ممکن گشت، معمار یا به اصطالح آن روزي استاد بنا دیگر آدمی نبود که 

آستین باال بزند و عمال در کار ساختمان شریک باشد، بلکه حدود صالحیت و وظایفش عبارت میشد از ارائه 

دیگر معماران، قبول قراردادها، تهیه طرحهاي دقیقی هاي ساختمان و تخمین هزینه احتمالی در مقام رقابت با  نقشه

براي پیریزي، احداث اجزاي متشکله بنا، گردآوردن مصالح استخدام و پرداخت حقوق هنرمندان و افزارمندان، و 
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میزیستند،  1050ما از اسامی بسیاري از این قبیل معماران که بعد از . نظارت در امور ساختمانی از آغاز تا انجام

بعضی از . نفر بالغ میشد 137ع داریم و میدانیم که مثال تنها در اسپانیاي قرون وسطی عده معماران گوتیک به اطال

آنها نامهاي خود را بر ابنیهاي که ساختهاند نقش کردهاند و چند تنی از ایشان درباره فن خویش کتابهایی تصنیف 

دگار گذاشت حاوي یادداشتها و چارچوب طرحهایی که ضمن آلبومی از خود به یا) 1250حد (ویالر دو اونکور . کردند

. سفرهاي خویش براي ساختن بناهاي مختلف از الن و رنس تا لوزان و مجارستان به روي کاغذ آورده بود

میان هنرمندانی که مسئول انجام کارهاي ظریفتر بودند یعنی آنهایی که اشکال و نقوش برجسته را میتراشیدند، یا 

ها را رنگ میکردند، یا محراب یا جایگاه همسرایان را زینت میدادند با طبقه افزارمندان تفاوت  پنجره دیوارها یا

  . محسوسی وجود نداشت و دسته اول رشتهاي آن بود که به صورت هنر خاصی درآید

یک سان تعلق  قسمت اعظم کار را طبق قرارداد میان اصناف توزیع میکردند و دو دسته هنرمند و افزارمند هر دو به

سرفها یا کارگران مهاجر اجیر، طبقه کارگر غیرماهر را تشکیل دادند و هر جا براي اتمام . به صنف خود داشتند

ساختمانی ضرباالجل در کار بود، حکومت، افراد حتی افزارمندان ماهر را اجبارا وادار میکرد تا ساختمان را به اتمام 

آفتاب تا غروب بود، و در تابستان از اندکی بعد از برآمدن آفتاب تا کمی قبل  ساعات کار در زمستان از طلوع. رساند

پنس  12، مزد یک معمار روزانه 1275در سال . از شامگاه، با وقت کافی براي صرف غذاي مفصل به هنگام ظهر

  . بود، با هزینه رفت و آمد و هدایایی اتفاقی) دالر 12معادل (

ساسا به همان اسلوب باسیلیکاهاي رومی بود، به عبارت دیگر شبستانی بود به شکل نقشه بناي کلیساي جامع هنوز ا

در دو سوي آن دو راهرو قرار داشت، و سقفی که بر دیوارها و  ;مربع مستطیل که به یک حرم و محراب ختم میشد

. یک رشته ستونها استوار بود تمامی این بنا را میپوشانید

حال بسیار جالب، این باسیلیکاي ساده ابتدا به شکل کلیساي جامع رومانسک، و سپس  بر اثر تکاملی بغرنج و در عین

با تعبیه دو بازوي همانند در جناحین شبستان و راهروها، مقطع طرح را به صورت یک . به اسلوب گوتیک درآمد

دریج وسیعتر کردند، تا به علت رقابت، یا به مقتضاي حوایج دینی، مساحت زیر بنا را به ت. صلیب التینی درآوردند

، کولونی 6500، آمین به 6030مترمربع، رنس به  5850آنجا که مساحت صحن کلیساهاي جامع نوتردام پاریس با 

نکتهاي که همواره در ساختمان کلیساي مسیحی مراعات . مترمربع بالغ شد 9300، و سان پیترو در رم به 8350به 

  . به عبارت دیگر، راس یا محراب آن به سوي اورشلیم قرار گیرد ;میشد آن بود که باید رو به مشرق باشد

از این رو، مدخل تزیینی اصلی کلیسا همیشه در نماي باختري بنا قرار داشت و تزیینات مخصوص آن غروب آفتاب را 

به این در کلیساهاي جامع بزرگ هر مدخل تزیینی در زیر طاقی قرار گرفته بود که به اصطالح مدرج بود . برمیتافت

معنی که داخلیترین طاقی را طاقی بزرگتري احاطه میکرد که اندکی عقبتر از آن قرار داشت، و خود این طاقی نیز 

عقبتر میرفتند و کوچکتر )) پله به پله((باز توسط طاقی بزرگتري احاطه میشد، و این طاقیها درجه به درجه یا 

به صورت صدف بزرگی در را در میان )) ها الیه((ها یا  ستهمیشدند، طوري که گاهی ممکن بود هشت تا از این پو

هر یک از این . هاي قوسدار میافزاید بندي به زیبایی طاقهاي داخله شبستان و پنجره)) الیه((عین این . داشته باشند

مدخل ها یا سایر نقوش سنگی برجسته تزیین میشد، به طوري که  هاي سنگی طاقی مرکب با مجسمه ها یا رشته الیه

  . تزیینی مخصوصا در جناح باختري، فصل سرشاري از این کتاب سنگی آیین مسیحی را تشکیل میداد
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قدمت برج به همان اندازه است که . براي افزایش بر ابهت نماي باختري کلیسا در دو طرف آن برجهایی بنا میکردند

فقط براي نصب ناقوسها بلکه براي تقویت در در دو سبک رومانسک و گوتیک از این بنیاد معماري نه . سوابق تاریخ

در نورماندي و انگلستان یک برج سومی نیز . ها استفاده میشود برابر فشار جنبی نماي عمارت و فشار طولی راهه

هاي زیادي داشت یا قسمت بیشتر پایین آن باز بود و، مثل کالهک نورگیر، نورطبیعی به  ساخته میشد که پنجره

معماران گوتیک، که دلباخته باال بردن بناهاي عمودي بودند، در صدد افزودن مناره مخروطی . دمرکز کلیسا میرسی

اما در این راه چندان توفیقی حاصل نشد، زیرا یا وجوه ضروري پیدا نشد، یا  ;شکلی بر سر هر یک از برجها برآمدند

 ;ها، مثال در کلیساي بووه، فرو ریخت ن منارهپارهاي از ای. مهارت الزم وجود نداشت، یا ذوق و رغبتی نشان داده نشد

در نوتردام، آمین، و رنس، هیچ منارهاي افزوده نشد، براي شارتر سه مناره در نظر گرفته بودند که فقط دو تا از آنها 

ساخته شد، براي کلیساي جامع الن پنج مناره در نظر گرفته بودند که یکی از آنها ساخته شد و آن یکی نیز ضمن 

ها همه جا برافراشته  همان طور که در شهرهاي شمالی، نوك تیز مناره. دث انقالب کبیر فرانسه از بین رفتحوا

برج ناقوس قاعدتا جدا از کلیسا . میشد، همان سان در شهرهاي ایتالیا در همه جا برج ناقوس کلیساها تجلی میکرد

احتماال در ساختن این . وتو در فلورانس دیده میشودساخته میشد، چنانکه در مورد برج مایل پیزا یا ناقوس خانه ج

در هر حال، سبک برج ناقوس . هاي معماران اسالمی قرار گرفتند قبیل برجها معماران ایتالیایی تحت تاثیر مناره

سازي کمکم در فلسطین و سوریه منتشر شد و در شهرهاي اروپاي شمالی به صورت ساختن برجهاي ناقوس براي 

. ا درآمده دارالحکومه

در درون کلیسا، اگر ستونهاي دو سوي راهه مرکزي شبستان طاقهایی را نگاه میداشت که بر روي مجموع آنها سقف 

گاهی چون . بنا قرار گرفته بود، در آن صورت حکم بدنه داخلی ناوي را داشت که آنها را وارونه کرده باشند

ر انظار و مزاحمت عوام محفوظ باشد، در میان شبستان میخواستند که حرم کلیسا هنگام اجراي شعایر از براب

این امر، که به ویژه . پنجرهاي آهنی یا دیوار مشبکی از مرمر میساختند که به طرز زیبایی ریخته یا تراشیده شده بود

در حرم . در انگلستان متداول بود، سبب میشد که شخص هنگام ورود به صحن کلیسا کامال به درازاي آن پی نبرد

هایی از آن در کلیساهاي بزرگ از  کلیسا اوال جایگاه همسرایان قرار داشت که مورد توجه خاص هنرمندان بود و نمونه

زیرا در لغت التین به معنی (ثانیا دو منبر بود که گاهی آن دو را آمبوس نامیدهاند  ;عالیترین آثار هنري میباشند

 ;یی بود براي کشیشانی که مامور اجراي مراسم و شعایر مذهبی بودندثالثا نیمکتها یا کرسیها ;)آمده است)) هر دو((

و باالخره محراب عمده کلیسا بود که اغلب در عقب آن پرده یا صفحه مشبکی از چوب، سنگ، یا آهن مزین به 

ی هاي کلیسا به مخارجه پشت محراب ختم میشد غالمگردش دور تا دور حرم که راهه. آرایشهایی دلپذیر قرار داشت

در زیر محراب بعضی از کلیساها . تعبیه کرده بودند تا آنکه مومنان و زایران بتوانند تمام صحن کلیسا را دور بزنند

هاي دخمهاي رومی سردابی براي حفظ یادگارهاي قدیس حامی مردم آن محل میساختند، یا  نظیر گورخانه

  . استخوانهاي مردگان برجسته را در آنجا نگاه میداشتند

. ین مشکل در معماري رومانسک و گوتیک عبارت از آن بود که به چه طریق سقف را بر جا نگاه دارندمهمتر

کلیساهایی که در اوان رواج سبک رومانسک ساخته میشدند معموال داراي سقفهایی از چوب بلوط بودند که قبال آن 

این گونه چوبها اگر خوب هوا . ختندرا مدتها در معرض هوا میگذاشتند، خشک میکردند، و براي کار آماده میسا

میخوردند و در عین حال از رطوبت حفظ میشدند، هیچ وقت از بین نمیرفتند، چنانکه سقف ضلع جنوبی دو بازوي 

نقص عمده . صلیب مانند عمارت کلیساي جامع وینچستر هنوز همان چوبی است که در قرن یازدهم به کار رفته بود

تا قرن . گر دستخوش حریق میشد، جلوگیري و خاموش کردن کاري بس دشوار بوداین گونه بناها آن بود که ا
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دوازدهم تقریبا تمامی کلیساهاي بزرگ داراي سقفهایی از آجر و سنگ بودند و وزن این سقفها نشانگر جریان تکامل 

جناحین  قسمت اعظم سنگینی سقف معموال بر ستونهایی وارد میآمد که در. معماري اروپاي قرون وسطی بود

براي انجام این مقصود یا  ;به همین سبب الزم شد که این ستونها را تقویت یا اضافه کنند. شبستان قرار داشت

چندین ستون را به هم متصل ساختند و به صورت دسته ستون درآوردند، یا به جاي آنها مجردیهاي عظیمی از آجر 

. و سنگ احداث کردند

به سر ستونی ختم میشد که احتماال با کار قوسی داشت تا سطح وسیعتري براي  ستونبندي، دسته ستون، یا مجردي

. تحمل باري که بر آن وارد میآمد ایجاد شود، از هر مجردي یا دسته ستون طاقی آجري بادبزن شکلی باال میرفت

باالي راهه طاق عرضی دیگري از  ;یک طاق عرضی از باالي شبستان عبور میکرد و به مجردي مقابل منتهی میشد

دو طاقی طولی به مجردي بعدي در جلو و مجردي دیگري در عقب  ;میگذشت و به یک مجردي در دیوار ختم میشد

دو طاقی مورب یک مجردي را با مجردیهاي مورب آن سوي شبستان و احتماال با مجردیهاي مورب آن  ;متصل میشد

حتی . ه مستقلی بر روي باکار یا سرستون مجردي داشتمعموال هر طاقی براي خود تکیهگا. سوي راهه، پیوند میداد

ممکن بود هر طاقی، در خطی بیشکست، تا زمین ادامه یابد تا جزئی از دسته ستون یا مجردي مرکبی را تشکیل 

در چنین حالتی چشم هنگام تماشاي داخله کلیسا همه چیز را عمودي احساس میکرد و این یکی از عالیترین . دهد

هر محوطه چهارگوشی که از این مجردیها به وجود . ک معماري رومانسک و گوتیک محسوب میشودممیزات دو سب

اي را به وجود میآورد که از آن طاقیهاي زیبایی برمیخاست و بخشی از طاق ))دهانه((میآمد، در شبستان یا راهه، 

ید که این سقف چوبی نیز به نوبه از بیرون کلیسا این گنبد را بام دو شیب چوبی میپوشان. قوسی را تشکیل میداد

با فکر ایجاد طاقی، . طاق قوسی تاج افتخار معماري قرون وسطایی شد. خود با چوبه کرکره یا سفال پوشیده شده بود

. کار بناي سقفهاي بزرگ به مراتب آسانتر و عملیتر از دورانی شد که از سقف الواري یا فرسب استفاده میکردند

شبستان عریض شده براي . ان براي هماهنگی با طول زیادتري که داشت امکانپذیر گردیداکنون عریض کردن شبست

و این امر نیز سبب شد سطحی که طاقها از آن مجردیها یا دیوارها را  ;حفظ تناسب بنا محتاج به ارتفاع بیشتري بود

ر بلنداي نفسگیر خطوط کلیساي و همین طویلتر شدن میله ستون، خود ب ;ترك گفته و به داخل میرفتند باالتر برود

هایی از )رگه)) (تویزه((هنگامی که محل تالقی طاقیهاي متعدد آجري یا سنگی را در درون گنبد با . جامع افزود

ها نیز به  این تویزه. سنگ یا آجر حاشیهدار کردند، طاق قوسی با سایر اجزاي ساختمان هماهنگی واضحتري پیدا کرد

به این معنی که معماران یاد گرفتند که در  ;عظیمی در ساختمان و سبک معماري شدندنوبه خود منجر به تکامل 

از این . روي قابی چوبی یا قابی که به آسانی حرکت دادنی باشد، هر بار با نصب رگهاي بناي طاق قوسی را آغاز کنند

نوبت با ساروج سبکی پر  هاي میان یک جفت رگه را جداجدا و به تاریخ به بعد معماران هر کدام از سه گوشه

این تار در هم تنیده نازکی را که از آجر و ساروج پدید میآمد مقعر میکردند تا قسمت اعظم فشار آن بر . میساختند

ها را تقویت مینمودند تا فشاري را که متوجه پایین میشد به نقاط معینی مثل مجردیهاي  و تویزه ;ها وارد آید تویزه

از ویژگیهاي اصلی دوره تکامل معماري )) گرده ماهی((این طاق و تویزه یا به اصطالح . سازد شبستان یا دیوار منتقل

. قرون وسطی گردید

به این . ها ساختند مشکل نگاه داشتن تمامی بنا بر روي پی را هم به این نحو حل کردند که شبستان را بلندتر از راهه

بندي براي طاق قوسی شبستان شد و اگر خود راهه را مسقف نحو، سقف راهه به اضافه دیوار خارجی در حکم پشت

میساختند، در آن صورت طاقیهاي گرده ماهی آن نیمی از فشار خود را به درون میفرستادند تا فشاري را که طاق 

ضمنا آن بخشی از . هاي شبستان رو به بیرون وارد میساخت خنثا کند قوسی مرکزي بر ضعیفترین نقاط تکیهگاه
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هاي بدون مانع آن  ها قرار میگرفت تبدیل به طبقهاي پنجرهپنجره شد که پنجره که باالي سقف راههشبستان 

ها معموال به دو یا سه طبقه تقسیم میگردید که فوقانیترین طبقه آن  خود راهه. محوطه شبستان را روشن میساختند

وجه تسمیه  ;به وجود میآورد)) ه چشمهطاقنماي س((یک باالخانه یا گالري تشکیل میداد، و دومین طبقه آن یک 

در . تقسیم میشدند)) سه درگاه((این طبقه آن بود که فضاهاي طاقیدار رو به شبستان آن، به وسیله دو ستون، به 

. ها به عبادت پردازند و شبستان را به مردان واگذارند کلیساهاي شرقی چنین معمول بود که زنان در این قبیل طبقه

عرض ده یا بیست یا یکصد سال، مرحله به مرحله، کلیساهاي جامع، علیرغم قوه جاذبه، براي تجلیل  به این نحو، در

هر زمان که یکی از آنها براي استفاده مردم آماده میشد، طی تشریفات و شعایري که نخست . پروردگار سر برافراشتند

داناشناسان دهاتی را گرد میآورد، آن وقف راه کشیشان، اعاظم روحانی، زایران، جهانگردان، و همه مردم شهر، اال خ

حق میکردند سالیان دراز الزم بود تا داخل و خارج کلیساي جامع را تکمیل کنند و آن را به هزاران نوع زیورهاي 

ها، سرستونها، و دیوارهاي آن تاریخ  در طی چند قرن متمادي، مردم بر فراز مدخلهاي تزیینی، پنجره. مختلف بیارایند

ساطیر منقوش و حجاري شده کیش خود را میدیدند و از این طریق با داستان خلقت، هبوط آدم و واپسین داوري، و ا

زندگی پیغمبران و بطرکها، آالم و معجزات قدیسان، تمثیالت اخالقی دنیاي جانوران، اصول جزمی عالمان االهی، و 

ی از یک دایرهالمعارف سنگی را داشتند که از جمله این نقوش حکم صفحات ;حتی تجریدات فالسفه آشنا میشدند

یک نفر مسیحی مومن میخواست، وقتی از جهان میرود، جسدش را در . هاي مختلف مسیحیت حکایت میکردند جنبه

از این پس مردمان، نسل به . جوار آن دیوارها، یعنی جایی که شیاطین جرئت تردد در آنجا را ندارند، به خاك سپرند

نسل به نسل از کلیسا گذشته به سوي آخرین اقامتگاه  ;ت قدم به ساحت کلیساي جامع مینهندنسل، براي عباد

کلیساي جامع، آن بناي خاکستري رنگ، در میان سکوت و آرامشی که از سنگ . خود، یعنی گورستان، روان میشوند

، راه وادي عدم پوید و آن دیوارهاي میتراود، برآمد و رفت آنان نظاره میکند تا آنکه خود دین نیز، در بزرگترین مرگها

هاي آنها معابد جدیدي براي خدایانی  مقدس طعمه دیو حریص زمانه شوند، یا با خاك یکسان گردند تا از خرابه

  . جدید سر بردارد

II 10661200: رواج سبک رومانسک در اروپا 

امع گفتیم براي تمامی جهان مسیحی التین اگر آنچه از آغاز این فصل تا کنون به ایجاز در بیان ساختمان کلیساي ج

در ونیز . معتبر شناخته شود، درباره تنوع معماري غربی در قرون دوازدهم و سیزدهم قضاوت نادرستی خواهد بود

ها، و غنایم جدیدي افزوده میشد، اما این  به کلیساي سان مارکو دایما تزیینات، کنگره. نفوذ بیزانسی ادامه یافت

ت همواره به سبکی بود که میتوان آن را آمیزهاي از سبک بیزانسی و اسالمی دانست، شاید از طریق ضمایم و ملحقا

ونیز و شاید که از راه جنووا یا مارسی، اسلوب بیزانسی، که عبارت از نصب گنبدهایی بود که طاق ضربی آنها روي 

سبک ابتدا در کلیساهاي سنت اتین و سن  این. بناي نیمه یونانی و صلیب مانند قرار داشت، وارد خاك فرانسه شد

هنگامی که ونیز تصمیم گرفت که  1172در . فرون، واقع در پریگو، و در کلیساهاي جامع کائور و آنگولم پدیدار شد

قصر مسکونی دوج را مرمت کند و توسعه دهد، سبکهاي مختلفی مثل رومی، لومباردي، بیزانسی، و اسالمی را گرفت 

سبکی بود سرشار و  1202د و از مجموع آنها شاهکاري پدید آورد که به عقیده ویالردوئن در سال و با هم ترکیب کر

تا کنون هیچ . دلپذیر و هنوز تا این تاریخ قسمت اعظم شکوه و جالل کاناله گرانده ونیز مرهون و مدیون آن است

ثل آثار طبیعت از تعمیم گریزان است کارهاي بشري م. تعریفی از یک سبک معماري نکردهاند که جامع و مانع باشد

پس بیایید طاقی مدور، مجردیها و . و در برابر کلیه نظامات میکوشد تا شخصیت خود را به منصه بروز بگذارد
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هاي باریک، وجود یا عدم پشتبندها، و کثرت خطوط افقی را از ویژگیهاي سبک رومانسک  دیوارهاي کلفت، پنجره

  . که این قاعده کلی مستثنیاتی نیز دارد بدانیم، و ضمنا متوجه باشیم

تقریبا یک قرن بعد از ساختمان کلیساي فخیم گنبددار پیزا، مسئوالن امور آن شهر، دیوتیسالوي را مامور کردند تا، 

وي  ;عمارتی که دیوتیسالوي پیافکند مدور بود). 1152(در محوطه مقابل کلیساي جامع، بناي تعمیدگاهی برپا کند 

ی آن را با مرمر پوشانید، با ایجاد طاقگانهایی آن را از شکل انداخت، دور تا دور آن را ستونهایی گذاشت، نماي خارج

در پشت کلیساي . و بر باالي این تعمیدگاه گنبدي قرار داد که اگر مخروطی شکل نبود هیچ گونه نقصی نداشت

ی، برج مایل پیزا را به عنوان ناقوسخانه بنیاد نهادند جامع، دو تن از معماران عهد، بونانو دا پیزا و ویلیام اینسبروک

در ساختمان این برج، به تقلید از نماي خارجی کلیساي جامع، یک رشته طاقگان به سبک رومانسک ). 1174(

بعد از آنکه سه طبقه از طبقات هشتگانه بر . ساختند، و خود برج هشت طبقه مختلف براي ناقوسهاي متعدد داشت

براي خنثا کردن . که فقط به عمق سه متر بود ساخته شد، برج به سمت جنوب فروکش کرد و کج شدروي پایهاي 

اکنون برج مایل . این خمیدگی و حفظ توازن، معماران در صدد برآمدند طبقات پنجگانه دیگر را متوجه شمال سازند

سانتیمتر  30این رقم معرف افزایش . متر نسبت به خط قائم 5متر، داراي انحرافی است معادل  55پیزا، به ارتفاع 

رهبانان ایتالیایی در هنگام مهاجرت به فرانسه، آلمان، و انگلستان . است 1910و  1828انحراف در خالل سالهاي 

هاي  احتماال به همین علت بود که بیشتر صومعه. سبکهاي متداول رومانسک را با خود به این کشورها سوغات بردند

. مانسک ساخته شد، چنانکه در فرانسه این سبک معماري نام دیگرش سبک صومعهاي شدفرانسه به اسلوب رو

که داراي چهار راهه و ) 10891131(رهبانان فرقه بندیکتیان در کلونی به ساختن صومعهاي باشکوه مبادرت جستند 

در آن رواقها، : رنار شدهاي سنگی جانوران آن به قدري متنوع و فراوان که مایه خشم قدیس ب هفت برج بود و پیکره

هاي پلید،  زیر چشم رهبانانی که به مطالعه مشغولند، این موجودات عجیبالخلقه و کریه منظر چه میکنند این بوزینه

این جنگاوران ستیزهجو و این مناظر ... این اژدهاها، این موجودات نیمه انسان و نیمه حیوان، این ببرها، و شیرها

ین مخلوقات نیمه انسان و نیمه حیوان در اینجا چه میکنند در اینجا چند بدن را با یک سر ا... شکار چه معنی دارند

به چهارپایی برمیخوریم که سرمار دارد، و به یک ماهی که سر چهارپا دارد، . و چند سر را با یک بدن مشاهده میکنیم

  . دمان جانوري را میبینیم که از جلو شباهت به اسب دارد و از عقب به بز می

صومعه کلونی در قیام ژاکریهاي انقالب کبیر به دست متعصبان ویران شد، اما نفوذ سبک معماري آن در دو هزار 

نواحی جنوبی فرانسه هنوز داراي کلیساهاي بسیاري است که به . صومعه دیگر که با کلونی پیوند داشتند موثر افتاد

سنتهاي کهنسال رومی همان قدر در هنر نیرومند بودند هاي  در این نواحی ریشه. سبک رومانسک ساخته شدهاند

گوتیک که از شمال متوجه جنوب )) بربري((که در حقوق، و به همین سبب نیز توانستند تا مدتها در برابر اسلوب 

در فرانسه سنگ مرمر کمیاب بود، و چون به این علت معماران قادر نبودند به نماي خارجی . شد دوام آورند

امع آن شکوه و ابهت الزم را بخشند، به افزایش تعداد تندیسها و سنگتراشیها روي آوردند در مطالعه کلیساهاي ج

کلیساهاي فرانسه جنوبی، عاملی که ناگهان انسان را دچار حیرت میسازد پیروي از نوعی روش اکسپرسیونیسم در 

جاي تقلید از یک موجود یا منظر، سعی  پیکرتراشی است، به این معنی که هنرمندان این صفحات در آثار خویش، به

کردهاند احساسی را در دل بیننده زنده کنند از این قرار است پیکره قدیس پطرس حواري بر باالي یکی از مدخلهاي 

مسلما در اینجا غرض پیکرتراش بیشتر . ، با چهرهاي پردرد و پاهایی بسیار نحیف)1150(تزیینی دیر مواساك 

در اینکه . ردم و ایجاد رعب در مخیله آنها بوده است تا برجسته ساختن خطوط ساختمانانداختن هراس در دل م

ها را تحریف کرده است شکی نداریم، زیرا قدرت هنرمندان در تقلید از طبیعت به  پیکرتراش آگاهانه این گونه پیکره

www.IrPDF.com



٢۵۴۵

نوع از این نماهاي رومانسک عالیترین . خوبی از شاخ و برگهایی که بر سر ستونهاي مواساك حجاري شده پیداست

، که تعداد زیادي از قدیسان و جانوران دور تا دور )1152(فرانسوي مدخل غربی کلیساي سن تروفن در آرل است 

  . آن نقش شدهاند

در اسپانیا سبک رومانسک در ساختمان مرقد شاهانهاي به کار رفت که جزئی از کلیساي جامع سانتیاگو د 

، رواق معروف این کلیسا، حاوي ظریفترین و نفیسترین )رواق گلوریا(یکو دال گلوریا پورت. کومپوستال میباشد

شهر کویمبرا، که بزودي مرکز دانشگاهی پرتغال شد، در قرن دوازدهم به بناي . هاي رومانسک در اروپاست مجسمه

یتر اروپا بود که اما در مهاجرت به سوي نواحی شمال. کلیساي فخیم و زیبایی به سبک رومانسک مبادرت جست

ناحیه ایل دو فرانس آن را رد کرد، اما نورماندي این سبک را با آغوش باز . سبک رومانسک به اوج خود رسید

قدرت خشن رومانسک بخوبی با طبع مردمانی که از اوالد قوم وایکینگ و هنوز از راهزنان جنگاور دریا بودند . پذیرفت

رهبانان بندیکتیان ناحیه ژومیژ، در  1048ال از آنجا پیداست که در تاریخ قدمت رواج این سبک در شم. سازگار بود

نزدیکی روان، دیري ساختند که به گفته مشهور از لحاظ عظمت هرگز کسی در اروپاي باختري نظیرش را از زمان 

از این دیر نیمی . شکی نیست که قرون وسطی نیز به بزرگی بنا میبالید ;امپراطوري قسطنطین به بعد ندیده بود

عظیم در انقالب کبیر فرانسه به دست متعصبان ویران شد، اما برجها و نماي خارجی آن که به جا مانده حاکی از 

در واقع در اینجا بود که سبک رومانسک نورمان قدم به عرصه وجود نهاد، و اساس . طرحی است متهورانه و مردانه

. شکل ساختمان شد نه تزیینات آن اتکاي هنرمند در موثر ساختن این شیوه، عظمت و

، ویلیام فاتح، به کفاره گناه عروسی با ماتیلدا، اهل فالندر، وجوهی را به ساختمان کلیساي سنت اتین در 1066در 

هاي مشابهی، مخارج ساختمان  مشهور شد و ماتیلدا نیز، شاید به حکم انگیزه)) دیر مردان((کان اختصاص داد که به 

، هنگامی که 1135در حدود سال . اشتهار یافت)) دیر بانوان((این کلیسا بعدا به  ;ن محل متقبل شدتثلیث را در هما

زده بودند، معماران مسئول در دو جناح در دهانه شبستان یک ستون افزودند که طاق )) دیر مردان((دست به مرمت 

شش ((بود بدل به )) چهار بخشی((تا به این نحو طاق قوسی که قاعد. موربی آن ستونها را به هم متصل میساخت

  . شد، یعنی شکل نوینی در معماري پیدا شد که در طول قرن دوازدهم بسیار مورد پسند بود)) بخشی

کلیساي جامع زیبایی به همین  1066سبک رومانسک از فرانسه وارد خاك فالندر شد، و در تورنه بود که به سال 

، تریر در 1009ماینتس در . ق فالندر، فرانسه، و ایتالیا وارد آلمان شدسپس سبک مزبور از طری. سبک پی افکندند

ساخته  1300این کلیساها قبل از . کار ساختمان کلیساي جامع خود را آغاز کرده بودند 1030، و شپایر در 1016

راي تزیینات در این عهد، کلیساي سانتاماریا ایم کاپیتول در شهر کولونی، که ب. شده و هنوز به سبک مدور بود

داخلیش مشهور بود، و کلیساي سانتاماریا، که برجهاي آن شهرت داشت، ساخته شدند و هر دو به هنگام دومین 

رسما گشایش یافت و در قرن نوزدهم تعمیر شد،  1171کلیساي جامع ورمس، که در . جنگ جهانی از بین رفتند

  . میشودهنوز نمونه بارزي از سبک رومانسک در ناحیه راین محسوب 

در این گونه کلیساها معموال در هر دو انتهاي بنا محرابی در نظر گرفته بودند و چندان توجهی به حجاریها و 

آرایش خارجی این گونه ابنیه ردیف ستونها بود و از برجکهاي هرمی . پیکرتراشیهاي نماي خاجی ساختمان نمیکردند

منقد غیرآلمانی در مقام تمجید و تحسین از این اماکن . خوش ترکیبی به عنوان پشتبند برجها استفاده کردند
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برخوردارند که )) دنجی((مقدس حوزه راین به مبالغه نمیگراید، اما این کلیساهاي جامع از زیبایی مسحور کننده 

. کامال با لطف دلپذیر ناحیه راین هماهنگی دارد

III 1200-1066: سبک نورمان در انگلستان  

ی که ادوارد خستوان براي جلوس بر اریکه سلطنت عازم انگلستان شد، بسیاري از دوستان و ، هنگام1042در سال 

دیر وستمینستر در دوران . نظریاتی را که در نورماندي، یعنی اقامتگاه دوران جوانی خویش، داشت به همراه برد

ن ساختمان در زیربناي دیر آ. سلطنت وي مانند یک کلیساي نورمان با طاقیهاي مدور و دیوارهاي ضخیم آغاز شد

از آنجا که بیدرنگ . ساختند مدفون شد، اما ایجاد آن بنا مقدمه انقالبی در فن معماري بود 1245گوتیکی که در 

قسمت .اسقفان نورمان جانشین اسقفان ساکسون با دانمارکی شدند، پیروزي سبک نورمان در انگلستان محرز شد

ی که قدر غلبه نورمان را ندانسته بودند و به مناسبت مخالفت با ویلیام فاتح اعظم دارایی آن دسته از انگلیسیهای

کلیسا . اموالشان با غنیمت گرفته شده بود، به امر خود ویلیام و جانشینان وي بیدریغ در اختیار اسقفان گذاشته شد

  . وسیلهاي براي فرونشاندن آتش خشم و آرامش خاطرها شد

ی نورمان از لحاظ دارایی با اشراف انگلیسی نورمان به رقابت برخاستند، و چندي نگذشت که اسقفان انگلیس

وقایعنگار انگلیسی این عهد، . کلیساهاي جامع، و قصرها پا به پاي هم در سرزمین تسخیر شده رو به فزونی نهاد

ه سبک نورمان بر تقریبا همه درصدد برآمدند که در ساختن بناهاي مجلل و با شکوه ب: ((ویلیام آو ممزبري، نوشت

یکدیگر سبقت جویند، زیرا اشراف را اعتقاد بر آن بود که هر روزي از عمر آنان که بدون انجام عمل باشکوهی به 

هرگز سابقه نداشت که انگلستان چنین جنونی را براي ساختن بنا به خود )). پایان آید، آن روز به هدر رفته است

  . دیده باشد

در سبک انگلیسی نورمان، به تقلید از . ن در واقع شعبهاي از سبک اصلی رومانسک بودطرح معماري انگلیسی نورما

هاي فرانسوي، سقف بنا بر روي طاقیهاي مدوري قرار داشت که متکی به مجردیهایی کلفت و دیوارهایی حجیم  نمونه

هنگامی که سقف را از سنگ . میشد، منتهاي مراتب تفاوت در این بود که در انگلستان سقف بناها قاعدتا از چوب بود

سبک انگلیسی نورمان بیشتر سبک صومعهاي بود و در . متر ضخامت داشتند 3تا  5/2میساختند معموال دیوارها 

در این گونه کلیساهاي جامع، به علت رطوبت هواي انگلستان، . اماکنی دور افتاده پدیدار شد نه در خود شهرها

اگر حجاریهایی هم به عمل  ;حتی بر سر ستونها چندان تزیینی دیده نمیشد حجاري خارجی بنا بسیار معدود بود و

از لحاظ حجاري، انگلستان هرگز به پاي دیگر کشورهاي اروپایی نرسید، اما در تمام . میآمد، چندان تعریفی نداشت

وه یا ساختمان اروپا کمتر برجهایی را میتوان سراغ گرفت که از نظر عظمت به پاي دژهاي نورمان یا نماي پرشک

. مجلل بازوي عرضی کلیساي نورمان برسد

در قرن سیزدهم، تحت تاثیر . هنوز تقریبا هیچ بنایی را نمیتوان در انگلستان سراغ گرفت که صرفا رومانسک باشد

کلیساي جامع قدیمی  1067در . اسلوب گوتیک، در اکثر کلیساهاي جامع طاقیها و طاقهاي قوسی را بلندتر کردند

صومعه ((النفرانک دوباره آن را، به تقلید از طرح ساختمان قبلی خود، یعنی . بري بر اثر آتشسوزي ویران شدکنتر

، اما امروزه از ساختمان النفرانک هیچ چیز به جا نمانده است، مگر )10701077(در کان از نو پی ریخت )) مردان

 1110تا  1096در سالهاي . بت شهادت نوشیدچند وجب زمین سنگی که میگویند قدیس تامس ا بکت در آنجا شر
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در ساختمان . دو تن از پیران دیر مزبور، ارنولف و کونراد، جایگاه همسرایان و سرداب جدیدي براي کنتربري ساختند

این اضافات هه جا طاقیهاي مدور را نگاه داشتند، لکن فشارهاي وارده از سقف را متکی به نقاطی کردند که از بیرون 

  . این تغییرات مقدمه تحول و تبدیل سبک نورمان به گوتیک بود. تبندهایی آنها را تقویت میکردبنا پش

زیربناي جدیدي به سبک گوتیک از  1291به سبک نورمان ساخته شده بود، در  1075یورك مینستر، که در سال 

به سبک گوتیک از  1185، بعد از زلزله )1075(اي جامع لینکن، که اصال به سبک نورمان بود کلیس .شدانظار پنهان 

نو ساخته شد، اما دو برج عظیم و مدخلهاي نماي غربی این بنا، که به طرز باشکوهی حجاري شدهاند، یادگاري است 

در وینچستر دو . تر محسوب میشودکه از کلیساي نورمان به جا مانده و نموداري از مهارت و قدرت آن سبک کهنسال

این کلیسا . ساخته شده بود 1103تا  1081بازوي عرضی کلیسا و سردابه از اثرات کلیساي جامع نورمان است که در 

این اسقف، که یکی از . ا و مکان دهدرا ج سویتینرا اسقف واکلین از آن نظر ساخت تا جماعتی از زوار مقبره قدیس 

بنی اعمام ویلیام فاتح بود، به قصد پیدا کردن چوب براي پوشانیدن سقف شبستان عظیم کلیسا دست به دامان 

پیروان اسقف واکلین با تبر . ویلیام به او اجازه داد که تا سه روز هر چه بتواند از درختان همپیچ قطع کند. ویلیام شد

هنگامی که کلیساي جامع به پایان . افتادند و تمامی بیشه را در عرض هفتاد و دو ساعت پاك کردندبه جان درختان 

تصور این که مشاهده . رسید، تقریبا تمامی روساي دیرها و اسقفان انگلیسی در مراسم تقدیس آن حضور داشتند

. د دشوار نیستچنین بناي عظیمی تا چه حد مشوق دیگران در ساختن سایر کلیساهاي باشکوه بو

نظري اجمالی به تاریخ بناي کلیساهاي مختلف این عهد نموداري از کثرت و تنوع ساختمانهاي سبک نورمان 

، ووستر در 1083، راچیستر در 1081آغاز شد، کلیساهاي جامع ایلی در  1075دیرسنت آلبنز در سال : میباشد

، تیوکسبري 1100، چیچستر در 1096، تاریچ در 1093، دارم در 1089، گالستر در 1087، اولد سنت پل در 1084

، و کلیساي سنت دیوید 1140، دیر فونتنز در 1120، دیر رامزي در 1116، پیتر بره در 1112، اکستر در 1103در 

شرمآور است که انسان  ;اینها فقط مشتی نام نیستند، بلکه یک سلسله از شاهکارهاي بشریند. 1176در ویلز به سال 

تمامی این کلیساها، به استثناي . ف آنها به چند خط اکتفا کند و یا پس از چند ساعتی از آنها دل برکنددر توصی

کلیساي جامع دارم هنوز بیشتر جنبه نورمان دارد و به . یکی، بعدها دوباره تعمیر شدند و به سبک گوتیک درآمدند

  . ستعنوان جالبترین ساختمان سبک رومانسک در اروپا به جا مانده ا

در یک خمیدگی . دارم شهر کوچکی است با بیست هزار نفوس که به واسطه وجود معادن ذغالسنگش اشتهار دارد

این . و بر روي آن برآمدگی سوقالجیشی، کلیساي جامعی را پیافکندهاند ;رود ویر دماغهاي سنگی قرار گرفته است

در همین محل بود که رهبانان جزیره )) لندیهانیمی خانه خداست و نیمی دژي در برابر اسکات((کلیساي فخیم 

، دومین اسقف 1093در . ، کلیسایی از سنگ بنا کردند995لیندیسفارن، هنگام گریز از چنگ مهاجمان دانمارکی در 

نورمان این کلیسا، که ویلیام آو سن کریلف نام داشت، بناي سنگی مزبور را خراب کرد و با شجاعتی باور نکردنی و 

ادامه یافت و از این نظر کلیساي جامع دارم را  1195کار ساختمان تا . ار آمیز عمارت کنونی را پی افکندثروتی اسر

شبستان بلند این کلیسا به سبک . باید نشانگر آمال و رنج کار عدهاي از مردان هنرمند در عرض یکصد سال دانست

وي سرستونهایی عاري از نقش و نگار و مجردیهایی نورمان است با طاقگانی دوگانه مرکب از طاقیهاي مدوري که بر ر

طاق قوسی کلیساي جامع دارم دو فکر بکر را وارد سبک معماري کرد که هر دو از ابداعات بسیار . ضخیم قرار دارد

ها بود، که سبب میشد فشارهاي وارده از جانب گنبد در  از این دو فکر یکی تویزهبندي رگه. مهم محسوب میشوند

اگر . ابداع دوم عبارت بود از نوك تیز کردن طاقیهاي عرضی و مدور کردن طاقیهاي مورب. ی متمرکز شوندنقاط معین
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طاقیهاي عرضی مدور شده بودند راس آنها به ارتفاع طاقیهاي مورب که درازترند نمیرسید و نوك طاق قوسی در 

اشکال از بین میرفت و معمار میتوانست با نوك تیز کردن راس طاقیهاي عرضی، این . سطح ناهمواري قرار میگرفت

این تغییر، که صرفا به مالحظات معماري پدید آمد و هیچ هدف زیبایی شناختی . طاقها را به ارتفاع مطلوب برساند

. در آن دخالتی نداشت، ظاهرا سبب پیدایش مهمترین صفت ویژه سبک گوتیک شد

مع دارم، ورودي سرپوشیده یا دهلیز پیشین زیبایی افزود که اسقف پادزي به منتهاالیه باختري کلیساي جا 1175در 

نامیدند و از آن پس این واژه براي نمازخانه کوچکی که در یک سوي کلیساها )) گالیلی((به علت نامعلومی آن را 

، در این قسمت از کلیساي جامع دارم، همان محلی که مقبره تاریخنویس شهیر انگلیسی، بید. میساختند علم گردید

در اوان قرن . ملقب به معزز، در آن است، طاقیها مدورند، اما ستونهاي باریک بیشتر شباهت به شکل گوتیک دارند

در موقع تعمیر آن، معماران طاقگان شبستان را بر روي . سیزدهم طاق قوسی باالي جایگاه همسرایان فرو ریخت

بر این  1270تا  1240در سالهاي . ر مخفی میماندپشتبندهاي معلقی قرار دادند که در طاقنماي سه چشمه از نظ

در . کلیساي جامع نمازخانهاي براي مرقد قدیس کاثبرت عالوه کردند که به نمازخانه، نه محراب، مشهور شد

  . ساختمان این نمازخانه تمامی طاقیها نوك تیز بودند، و به تحول از سبک نورمان به گوتیک کامل شد

IV - تکامل سبک گوتیک  

تعریف معماري گوتیک شاید بتوان گفت که این سبک عبارت است از متمرکز ساختن و توازن فشارهاي در 

این سبک معماري زاییده پیدا . ساختمان در نقاط معین، تاکید بر خطوط عمودي، طاق و تویزه، و اشکال نوك تیز

ترس از آتشسوزي . هنرمندان پدید آمد کردن راه حل مشکالتی بود فنی که بر اثر نیازمندیهاي روحانیان و آرمانهاي

سقفهاي سنگینتر الزمهاش دیوارهاي کلفت و مجردیهاي  ;منجر به ساختن طاقیهایی قوسی از سنگ یا آجر شد

  . فشاري که در تمام نقاط بنا به سمت پایین میآمد فضاي پنجره را محدود ساخت. نتراشیده بود

افکندند و داخله بنا تاریکتر از آن شد که در سرزمینهاي شمالی اروپا  هاي باریک سایه دیوارهاي کلفت بر روي پنجره

اختراع طاق و تویزه از سنگینی سقف کاست و ایجاد ستونهاي ظریفتر و متمرکز شدن فشارها را . تحمل کردنی باشد

ستفاده از با ا. بر اثر تمرکز و توازن فشارها ساختمان را، بی آنکه سنگین کند، استحکام بخشید. ممکن ساخت

هایی طویلتر  پشتبندها، فشارها بر تیر قائم متمرکز شدند و این امکان به وجود آمد که در دیوارهایی نازکتر پنجره

قابهایی سنگی که روي . ها طویلتر شدند، بازار هنر شیشهبندي منقوش این عهد رونق گرفت وقتی پنجره. نصب شوند

طاقیهاي طاق قوسی نوك تیز . طرح یا نقوش توربافت را به وجود آوردهاي مرکب را میپوشانیدند هنر جدید  پنجره

و سایر طاقیها و شکل  ;شدند تا از این طریق نوك طاقیهایی که از نظر طول نامساوي بودند به ارتفاعی مساوي برسند

براي تحمل  پیدا کردن راه بهتري. ها همه نوك تیز شدند تا با قوسیهاي طاق قوسی هماهنگی داشته باشند پنجره

برجها و منارهاي مخروطی، و طاقیهاي نوك تیز حالت عمودي . فشار، ساختن شبستانهایی بلندتر را ممکن ساخت

خط ساختمان را برجستهتر مینمودند و همین خطوط عمودي بودند که بناهاي برافراشته و آن زیبایی طربافزاي 

ه دست هم داده، کلیساي جامع گوتیک را عالیترین تمام این عوامل دست ب. اسلوب گوتیک را به وجود آوردند

. کامیابی و مظهر روح بشر ساختند
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پارهاي از اقداماتی که در تکامل این . اما حاصل یک قرن تکامل معماري را در خالل چند سطر آوردن گستاخی است

بیثبات و استحکام  سازش میان ظرافت. سبک صورت گرفت در خور مداقهاي است که کمتر با احساسات قرین باشد

و ما  ;و صالبت مشکلی بود که، قبل از عهد ما، اسلوب گوتیک آن را بهتر از هر سبک معماري دیگري حل کرد

باري، معماران گوتیک . نمیدانیم که چه مدت اقدامات بیباکانه خود ما در مقابل نیروي جاذبه زمین دوام خواهد آورد

لیساي جامع شارتر تا این تاریخ بدون ترك بر جاي مانده است، و حال ک. همیشه نیز در کار خویش موفق نبودند

مهمترین صفت ویژه سبک . آنکه جایگاه همسرایان کلیساي جامع بووه دوازده سال بعد از ساختمان فرو ریخت

ی و بدین ترتیب که تویزه طاقیهاي عرض: گوتیک عبارت از ابداعی بود در نگاهداري سقف و توزیع فشار ناشی از آن

مورب، که از هر دهانه شبستان باال میرفتند، با هم یکی میشدند تا شبکه ظریف و سبکی را تشکیل دهند که بر روي 

در ساختمان گوتیک هر دهانه شبستان، واحدي شد که وزن و فشارهاي طاقیهاي . آن طاق قوسی ساروجی قرار گیرد

یکی  ;ین دهانه شبستان را در تحمل فشار تقویت کردنددو عامل دیگر ا. برآمده از مجردي آن را بر دوش میکشید

ها بود، و دیگري پشتبندهایی که بر دیوارهاي بیرونی بنا، به محاذات باال آمدگی  هاي قرینه راهه فشار متقابل دهانه

  . هر طاقی عرضی به طرف داخل، ساخته میشدند

از کلیساهاي پیش از دوره گوتیک با ایجاد ستونهایی  در بسیاري. پشتبند از زمانهاي قدیم مورد استفاده قرار میگرفت

اما پشتبند معلق . از آجر یا سنگ در بیرون بنا معموال نقاطی را تقویت میکردند که فشار وارد بر آنها به ویژه زیاد بود

در . نتقل میسازندوسیلهاي است که به وسیله آن فشار یا وزن را از فراز فضاي باز به پایهاي از بنا و باالخره به زمین م

ساختمان بعضی از کلیساهاي نورمان با ایجاد نیم طاقیهایی در طاقنماي سه چشمه، سعی کردند که تکیه گاهی 

اما این گونه پشتبندهاي داخلی در محلی با دیوار شبستان تالقی میکردند که . براي طاقیهاي شبستان فراهم آورند

. که بیش از هر نقطه دیگري متحمل فشار بود، قوت چندانی نمیبخشید زیادي پایین بود و پنجره خانه فوقانی را،

براي تحکیم این نقطه مرتفع ساختمان الزم بود که پشتبند را از محل اختفایش در داخل بنا بردارند و به بیرون 

گذرانیده به  ها منتقل کنند، یعنی پایه آن را محکم بر روي زمین قرار دهند و آن را از فضاي باز باالي سقف راهه

قدیمیترین موردي که این نوع پشتبند معلق به کار رفته و . سقف برسانند تا مستقیما دیوار پنجرهخانه را تقویت کند

تا پایان قرن دوازدهم ساختن این . میالدي است 1150از تاریخش اطالع داریم، در کلیساي جامع نوایون و حدود 

اما این فکر بکر معماران . عماران اشتهار و محبوبیت خاصی پیدا کرده بودنوع پشتبند براي تقویت عمارت در میان م

از این قرار که گاهی بنا از دور چنین مینمود که گویی استخوانبندي عمارتی است، یا  ;عاري از چند نقص مهم نبود

یده است، یا آنکه چوب بستی است که احتماال معمار بعد از پایان ساختمان در باز کردن و برداشتن آن غفلت ورز

چنانکه  ;عمارت شکم داده و معمار براي رفع این نقیصه سر دستی به احداث این پشتبندها مبادرت جسته است

رنسانس مسلما این قبیل )). کلیساي جامع به آدم لنگی میماند که چوبهایی در زیر بغل دارد: ((میشله مینویسد

نست و رد میکرد، و براي کشیدن بارهاي سنگینی چون گنبد پشتبندهاي معلق را کریهالمنظر و ناهنجار میدا

. کلیساي جامع سان پیترو تدابیر دیگري میاندیشید، اما طرز فکر معمار گوتیک با هنرمندان رنسانس تفاوت داشت

معمار گوتیک دوست داشت خطوط و عوامل سازنده هنر خویش را جلو چشم قرار دهد، به احداث پشتبند عالقه 

برخی از آنها را با هم ترکیب کرد تا دو یا چند نقطه را . کرد و شاید بیش از حد لزوم بر تعداد آنها افزود خاصی پیدا

هایی  وي مجردیهایی را که وسیله قائم نگاه داشتن پشتبندها بودند با کنگره ;تقویت کنند یا ممد یکدیگر باشند

د که دست کم فرشتهاي میتواند بر نوك کنگرهاي آرایش بخشید و گاهی، چنانکه در رنس دیده میشود، ثابت کر

. بایستد
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توازن فشارها در سبک گوتیک به مراتب اساسیتر از طاقی نوك تیز یا رومی بود، اما این طاقی، که بعدا به طاقی 

گوتیک معروف شد، مظهر خارجی و نمایان لطف و ظرافتی بود که از دل و درون میتراوید، طاقی نوك تیز یکی از 

در دیاربکر این نوع طاقی بر روي یک ردیف ستون رومی که تاریخ معین و . بسیار قدیمی در معماري است صور

قدیمیترین نمونه تاریخدار آن در قصر بن وردان در سوریه به چشم میخورد، و میدانیم . مشخصی ندارند دیده میشود

داالقصی در بیتالمقدس با تاریخ قرن هفتم، نظیر همین شکل در قبهالصخره و مسج. ساخته شد 561که این بنا در 

دیده  879میالدي، و در مسجد ابنطولون در قاهره با تاریخ  861بر روي نیلسنجی در رود نیل در مصر با تاریخ 

میشود و قبل از آنکه در نیمه دوم قرن یازدهم براي نخستین بار در اروپاي باختري ظاهر شود، بارها در ابنیه 

امکان دارد که این شکل از اسپانیاي مسلمان و یا به توسط . ، قبطیها، و مورها به کار میرفته استایرانیان، اعراب

زایرانی که از مشرق زمین مراجعت میکردند ابتدا وارد فرانسه جنوبی شده باشد، نیز ممکن است که براي رفع 

ا اینهمه، باید، در نظر داشت که ب. مشکالت فنی ساختمان خود به خود به فکر معماران غربی خطور کرده باشد

همتراز کردن راس طاقیهاي غیرمتساوي مسئلهاي است که میشود آن را بدون قوس چهار خم یعنی با تطویل نقاطی 

این تدبیر نیز در زیبا کردن بنا موثر بود، زیرا بر خطوط عمودي . که طاقی از مجردي یا دیوار برمیخیزد حل کرد

ب نه به عنوان جایگزین طاقی رومی، بلکه به عنوان ضمیمهاي مفید مورد استفاده فراوان تاکید میکرد و به همین سب

ها باریکتر از شبستان بودند،  به این معنی که چون راهه: قوس چهار خم مشکل دیگري را نیز حل کرد. قرار گرفت

ز رئوس طاقیهاي مورب آن طول دهانه راهه بیشتر از عرضشان شده بود، و رئوس طاقیهاي عرضی آن خیلی دورتر ا

قرار میگرفت، مگر آنکه طاقیهاي عرضی را یا نوك تیز میکردند یا آن قدر باال میبردند که مانع از هماهنگی میان دو 

قوس چهار خم راه حل مشابهی براي امر دشوار دیگري نیز پیدا کرد و آن سقفبندي با طاقیهایی بود . نوع طاقی شود

. رئوسی غیرمتساوي داشتندکه در مخارجه پشت محراب 

اینجا محلی بود که دیوار خارجی کلیسا درازتر از دیوار داخلی آن میشد و هر دهانهاي ذوزنقهاي را تشکیل میداد که 

علت آنکه میگوییم قوس . طاق قوسی آن ذوزنقه را به هیچ قیمتی نمیشد ساخت مگر به کمک طاقی نوك تیز

نمیرفت این است که در بسیاري از ابنیه اولیه صرفا براي رفع این گونه  چهارخم در آغاز براي زیبایی به کار

ها و مدخلهاي  محظورات فنی مورد استفاده قرار گرفته است، و حال آنکه مشاهده میکنیم که در ساختن پنجره

ط بنا اثري که قوس چهارخم در عمودي نشان دادن خطو. تزیینی همین ابنیه هنوز طاقی مدور به کار میبردهاند

داشت، و شاید عالقهاي که معماران به هماهنگ ساختن اشکال داشتند، به تدریج سبب پیروزي طاقی نوك تیز در 

نود سال مبارزه و کشمکش میان این دو نوع طاقی یا به عبارت دیگر، از موقعی که قوس چهار خم در . این نبرد شد

تا هنگامی که آخرین بناي کلیساي جامع شارتر ) 1104(ساختن کلیساي جامع دارم به سبک رومانسک به کار رفت 

  . در سبک گوتیک فرانسه، مرحله تغییر سبک را تشکیل میدهد) 1194(تکمیل شد 

از هنگامی . ها مشکالت، راهحلها، و ریزهکاریهاي تازهاي به همراه داشت به کار بردن طاقی نوك تیز در مورد پنجره

ها به مجردیها، و از مجردیها به نقاط معینی که با پشتبند تقویت  ز طریق تویزهکه معماران توانستند فشار سقف را ا

در فاصله میان هر نقطه تکیه گاه با نقطه دیگر . میشد منتقل سازند، احتیاج به ایجاد دیوارهاي ضخیم از میان رفت

ارها را نازك کنند یا به کلی از لذا از این پس این امکان فراهم آمد که دیو ;بالنسبه فشار وجود نداشت یا اندك بود

ها با یک جام شیشه غیرممکن بود، لذا هر دهانهاي را به دو یا سه پنجره  پوشانیدن این قبیل دهانه. میان بردارند

در واقع دیوار خارجی مثل دیوار  ;تقسیم کردند که تمامی آنها را یک طاقی سنگی احاطه میکرد) نیزهاي(نوك تیز 

هاي نوك تیز دوتا دوتا میان  وقتی این قبیل پنجره. به یک رشته طاقی با یک طاقگان گردید خارجی شبستان، مبدل
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ها قرار گرفت، تکه لوزي شکلی از آجر عریان  یک طاقی سنگی نوك تیز و در قسمت فوقانی طاقی محاط بر پنجره

نقیصه را با لوح تزیینی توري معماران فرانسوي این  1170در حدود . باقی میماند که سخت احتیاج به تزیین داشت

هاي سنگی یا وادارها را با اشکالی  یعنی قسمت لوزي شکل را به طرزي سوراخ سوراخ کردند که میله ;جبران کردند

ها، را با شیشهبندي منقوش  تزیینی مانند مدور، هاللی، یا بریده بریده درآوردند و این شکافها، و همچنین خود پنجره

هاي نازکی از سنگ را که  سیزدهم حجاران به تدریج قسمت بیشتري از سنگ را تراشیدند و میلهدر قرن . پوشانیدند

این کندهکاري و تراش سنگ . هاي کوچک جا دادند به صورت هالل یا اشکال دیگري درآورده بودند در این حفره

هاي معماري  ه سبکها و دورهها به اشکال پیچیده و بغرنجی درآمد که خطوط یک تراز آن ب براي فواصل بین پنجره

نظیر همین ریزهکاریها چون بر روي . نیزهاي، هندسی، مستدیر، قائم، و شعلهسان: گوتیک اسامی خاصی بخشید

هاي عظیم خورشیدي را پدید آورد که بر اثر آرایش تابناك آنها  دیوار و باالي درهاي کلیسا به کار رفت، آن پنجره

در نوتردام آغاز شده و در رنس و سنت شاپل به اوج  1230ی علم شد که به سال براي سبک) تابناك(واژه ریونان 

. در کلیساي گوتیک فقط آن سقف بندبند بلند از لحاظ زیبایی بر پنجره خورشیدي برتري دارد. کمال رسیده بود

کلیساهاي جامع تزیین توري بر روي سنگ یا به طور کلی درآوردن نقش و نگار سنگی از دیوارها به دیگر بخشهاي 

گوتیک یعنی به برجکهاي پشتبندها، سردر دو شیب مدخلها، زیرسوها و پشت بغلهاي طاقیها، طاقگان سه چشمه، 

زیرا پیکرتراش گوتیک، که سرمست از هنر خویش بود، هرگز  ;شباك حرم، منبر، و جدار پشت محراب سرایت کرد

ها، و برجها را با  وي نماهاي ابنیه، کتیبه. آرایش کرده باشدنمیتوانست چکش خود را بر لوحی بگذارد بیآنکه آن را 

به حکم ذوق و سلیقه خویش، صوري را بر  ;اشکال حواریون، شیاطین، قدیسان، و مردم بهشتی و دوزخی پر ساخت

 به مسخره، ;سر ستونها، برآمدگیها، گچبریها، سنگهاي باالي درها، منبتکاریها، و ستونهاي جوانب درها نقش کرد

هاي خیالی و وحشتناك از سنگ تراشید که کار ناودان را انجام میدادند، یا از میان پشتبندها و مجردیها آب  پیکره

هیچ مورد دیگري را نمیتوان سراغ گرفت که ثروت و مهارت، و تقوا و دنیادوستی . باران را به زمین منتقل میکردند

البته . را مانند کلیساي جامع گوتیک به وجود آورده باشنددست به دست هم داده و خوان رنگارنگی از تزیینات 

نمیتوان انکار کرد که تزیینات گاهی بیاندازه زیاد هنرمند در نقش و نگار بر روي سنگ، ظرافت را به سرحد افراط 

بوع ها و سرستونها با رنگهایی که به مرور زمان سترده شدهاند قطعا بیش از حد زننده و نامط رسانیده، و مجسمه

اما آنچه برشمردیم همه نموداري از وفور نیروي حیاتی است که در برابر آن تقریبا از هر گونه کوتاهی . بودهاند

هنگام گردش در میان این جنگلها و باغهاي تراشیده از سنگ، طبعا به خاطر انسان چنین . میتوان چشم پوشید

که سر بر آسمان افراشته است، هنري بود که به  هایی خطور میکند که هنر گوتیک، علیرغم آن خطوط و مناره

  . زندگی دنیوي دلبستگی داشت

در میان این همه قدیسانی که گویی به صداي بلند فناي جهان خاکی و هراس روز داوري را اعالم میدارند، آن 

به کاردانی  صنعتگر قرون وسطایی را، در عین حال که غایب است، همه جا حاضر میبینیم و احساس میکنیم که وي

خویش میبالد، از قوت خود سرخوش است، به سخنان عالمان االهی و نظرات فالسفه میخندد، و با حظ وافر جام 

  . مهلک زندگی را، که جوشان و لبریز است، تا آخرین قطره سر میکشد

V - 1300- 1133: سبک فرانسوي گوتیک   

یکصد سنت . مال رسید سبک گوتیک مولود بکري نبودچرا انقالب گوتیک در فرانسه آغاز شد و همانجا به اوج ک

این میراثهاي هنري عبارت بود از . مختلف دست به دست هم دادند و درخت برومندي از هنر را پدید آوردند
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موضوعاتی تزیینی  ;هاي باالي شبستان که از روم اقتباس شده بود باسیلیکاها، طاقیها، طاقهاي قوسی، و پنجرهخانه

طاقهاي چهار خم، طاقهاي قوسی تویزهبندي شده، و گروه مجردیهاي معماري  ;یزانس رواج داشتکه در جهان ب

ها و برجهاي  طاق و تویزه ;ها و اسلیمیهاي هنرمندان مور نقشمایه ;ارمنی، سوري، ایرانی، مصري، و عرب تقلید شد

. و امثال آن ;و صور عجایب داشتند قریحهاي که استادان ژرمن براي شوخی ;واقع در نماي عمارت معماران لومبارد

اما باید دید که این نفوذهاي مختلف به چه علت مانند نهرهایی از همه سو رو به خاك فرانسه نهادند و در آنجا ... 

تالقی کردند امکان داشت ایتالیا، که از نظر ثروت و میراث تاریخی برگزیدهترین کشور اروپاي باختري بود، سبک 

از ایتالیا که بگذریم، در قرن . اوج اعتال رهبري کند، اما ایتالیا در بند میراث باستانی خویش بود گوتیک را به سوي

فرانسه بود که بیش از هر کشوري براي . دوازدهم، فرانسه غنیترین و پیشروترین ملت اروپاي باختري به شمار میرفت

در آموزش و پرورش،  ;این جنگها برخوردار شدهاي فرهنگی  جنگهاي صلیبی نفرات و وجوه گردآورد، و از انگیزه

ادبیات، و فلسفه، فرانسه رهبر ملل اروپایی بود و صنعتگرانش، به تصدیق عموم، در این سوي امپراطوري بیزانس 

تا زمان سلطنت فیلیپ اوگوست، قدرت شهریاري بر نفاق فئودال غالب آمده بود و اینک ثروت، قدرت، . بینظیر بودند

عقالنی قوم همه در قلمرو شخص پادشاه بود یعنی در ایل دوفرانس که تقریبا بر ناحیه وسطاي رودسن  و فعالیتهاي

در کرانه سن، اواز، مارن، و ان کاالهاي بازرگانی در حرکت بودند، و از این طریق ثروتی به دست آمد . اطالق میشد

مانت، نوایون، سواسون، الن، آمین، و رنس که مبدل به سنگ شد و در کلیساهاي جامع پاریس، سن دنی، سانلیس، 

. ثروت به منزله کودي بود که زمین را براي رشد نهال هنر آماده ساخت. جاي گرفت

اولین شاهکار سبکی که آن را مرحله انتقال از رومانسک به گوتیک نام دادهایم عبارت از دیر و کلیساي باشکوه سن 

این بنا کار یکی از کاملترین و کامیابترین شخصیتهاي تاریخ فرانسه . م بوددنی واقع در حومهاي از پاریس به همین نا

وي در عین حال که . سوژه، صدر یک دیر بندیکتیان و نایبالسلطنه فرانسه، مردي بود بسیار خوشذوق و با سلیقه. بود

یساي خویش گناه زندگی ساده و بیپیرایهاي داشت، عشق به اشیاي زیبا و گرد آوردن آنها را براي تزیین کل

اگر قوانین باستانی مقرر میداشت که براي ریختن : ((نمیشمرد، میگویند که در جواب اعتراضهاي قدیس برنار گفت

آیا روا نیست که ما براي جامهایی که خاص ... می در ساغر و پذیرفتن خون قوچها باید جامهاي زرین به کار رود

به همین سبب، وي با تفاخر )) انبها، و کمیابترین مواد را به کار بریمخون خداوندگارمان میسازیم طال، سنگهاي گر

تمام از زیبایی و بهاي طال و نقره، جواهرات و لعابه کاریها، موزائیکها و شیشهبندهاي منقوش، ظروف قیمتی، و 

ن و صنعتگران ، وي هنرمندا1133در . هاي فاخري سخن میراند که براي کلیساي خود ساخته یا گرد آورده بود جامه

گرد آورد تا براي قدیس حامی فرانسه، قدیس دنی، زیارتگاه جدیدي احداث و تزیین کنند و )) تمام نقاط عالم((را از 

وي پادشاه فرانسه لویی هفتم، و درباریان وي را تشویق کرد تا مخارج . ضمنا آنجا را آرامگاه سالطین فرانسه سازند

ایشان به تقلید ما انگشتریهاي خود را از ((میگوید که . فتوت خود بپردازند ساختمان چنین کلیسایی را از کیسه

تجسم این امر دشوار نیست که این مرد . تا هزینه ساختمان آن بناي پرخرج تامین شود)) انگشتان بیرون آوردند

خود انتخاب کرده  چگونه سحر از بستر برمیخاست تا در جزئیات آن کلیساي منیع، از انداختن درختانی که آنها را

بود تا نصب شیشه بندهاي منقوشی که موضوعاتش را خود انتخاب نموده و کلماتش را به خط و انشاي خویش 

به پایان رسید، بیست تن اسقف در مراسم تقدیس آن  1144هنگامی که بنا در . نوشته بود، نظارت داشته باشد

و عجیب نیست اگر پس از این  ;در آن مراسم حضور یافتند پادشاه فرانسه، دو ملکه و صدها شهسوار ;شرکت داشتند

. کامیابی، سوژه احساس میکرد که به دریافت تاجی با شکوهتر از هر تاج شاهی مفتخر شده است
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نماي : در بناي فعلی کلیساي سن دنی فقط قسمتهایی از آن عمارت قدیمی به جا مانده است، که عبارت است از

هاي دور تا دور کلیسا و باالي محراب و باالخره  چهار ستون از شبستان قدیمی، نمازخانهباختري، دو محوطه میان 

. به دست پیر دو مونترو از نو ساخته شد 1281و  1231قسمت اعظم داخل بنا در سالهاي . سرداب قدیمی سن دنی

پیکرهاي سنگی این بنا،  ;نماي باختري آمیزهاي است از طاقیهاي مدور و نوکتیز ;سرداب به اسلوب رومانسک است

که بیشترشان از دوره سوژه به جا ماندهاند، بالغ بر یکصد عدد میشوند، که بسیاري از آنها با شخصیت ممتازي از زیر 

حقیقی، قرار دارند که این پیکر مرکزي )) داور((چکش پیکرتراش بیرون آمده و همگی دور تا دور تندیسی از مسیح، 

  . اي مسیح در تمامی تاریخ هنر قرون وسطی محسوب میشوده یکی از عالیترین مجسمه

دوازده سال پس از مرگ سوژه، یکی از اسقفان مشهور فرانسه، موریس دو سولی، به پیروي از وي، با همتی بلندتر به 

نظري به تاریخچه تدریجی این بنا . ساختن کلیساي جامع نوتردام پاریس در جزیرهاي میان رود سن مبادرت جست

جایگاه همسرایان و بازوهاي عرضی کلیسا : داري از عظمت امري است که دو سولی کمر همت به انجام آن بستنمو

هاي بین ستونها  محوطه ;1196و  1182شبستان در فاصله سالهاي  ;ساخته شدند 1182و  1163در خالل سالهاي 

تکمیل  1235و این کلیساي جامع در  ;1223و  1218در انتهاي باختري کلیسا و همچنین برجها در خالل سالهاي 

در طرح اصلی ساختمان، طاقنماي سه چشمه به سبک رومانسک بود، اما وقتی تمام بنا به پایان رسید به اسلوب . شد

نماي باختري این کلیسا به مراتب افقیتر از آن است که قاعدتا در یک کلیساي گوتیک دیده . گوتیک درآمده بود

معلول آن است که منارهاي مخروطیی که براي باالي برجها درنظر گرفته شده بود هرگز میشود، ولی این موضوع 

شاید به همین علت نماي باختري نوتردام سادگی و صالبت و ابهتی دارد که، به واسطه این ویژگیها، . ساخته نشد

هاي  پنجره. یدانندم)) باشکوهترین نمونه فکر بشري در ساختمان((دانش پژوهان چیرهدست فن معماري آن را 

اما این  ;هایند خورشیدي کلیساي نوتردام پاریس به همه شاهکارهایی از رنگها، نقوش، و اشکالی سنگی میان شیشه

هاي سنگی این  پیکره. آثار هنري فقط بدین منظور ساخته نشدهاند تا کسان با بیان شیرین آنها را توصیف کنند

ر لطمات انقالب آسیب دیده است، عالیترین نمونه هنر پیکرتراشی در خالل کلیسا، هرچند که به مرور ایام و بر اث

. قرون میان عصر قسطنطین و بناي کلیسا جامع رنس به شمار میروند

در سینه سنتوري سر در مدخل اصلی کلیسا دست هنرمند صحنهاي از واپسین داوري را بر روي سنگ کنده است، 

عیسی مسیح شکوهی خاموش  ;بعدا در همین موضع در اکثر جاها حجاري شد به مراتب متینتر از بیشتر نقوشی که

. دارد و فرشتهاي که در دست راست او قرار گرفته است یکی از پیروزیهاي پیکرتراشی سبک گوتیک محسوب میشود

ر چکش در این پیکره ظرافت جدیدي از زی. بهتر از این فرشته تندیس مریم عذراست بر روي ستون در شمالی کلیسا

پیکرتراش بیرون آمده است، روي مجسمه صیقلیتر شده، جامه طبیعیتر جلوه میکند، حالت لطف و آرامش جدیدي 

از رخساره میتراود، و سنگینی بدن روي یک پا افتاده و به همین سبب پیکره از آن حالت عمودي شق و رق بیرون 

گوتیک از معماري برید، مستقال ابراز وجود نمود، و با این تندیس دلپذیر بود که تقریبا پیکرتراشی . آمده است

در . شاهکارهایی خلق کرد که میتوانست به اتکاي وجود خود سر برافرازد و پیروزمندانه از پیروي معماري سر باز زند

  . نوتردام دوران انتقال سبک به پایان آمد و گوتیک پا به رشد نهاد

شارتر شهر . رین نمونه خصال مردم و جامعه قرون وسطایی استداستان پیدایش کلیساي جامع شارتر خود بهت

کیلومتري جنوب باختري پاریس، یعنی درست بیرون قلمرو پادشاهی، و حکم بازاري را  5/88کوچکی بود واقع در 

اما معروف بود که مریم عذرا شخصا در آن محل . میخواندند)) انبار غله فرانسه((داشت براي دشت بوس که آنجا را 
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حاضر شده است، به همین سبب مردم مفلوج یا نابینا یا بیمار یا داغدیده مومن زیارت آن مکان را وجهه همت 

برخی شفا و بعضی از زیارت آن مکان . خویش میساختند و به بوسیدن ضریحی که در آنجا برپا شده بود میشتافتند

از این گذشته، اسقف این محل، فولبر، که . شده بود آرامش خاطر مییافتند، و به این نحو شارتر زیارتگاهی مثل لورد

مردي بود در عین حال نیکوکار، روشنفکر، و مومن، شارتر را در خالل قرن یازدهم به صورت زیارتگاهی براي طالب 

. براي برخی افرادي که شاخصترین رجال اوایل عهد فلسفه مدرسی شدند درآورد)) مادر بخشندهاي((علوم عالیه، یا 

، هنگامی که کلیساي جامع شارتر متعلق به قرن نهم طعمه آتش شد، اسقف فولبر بیدرنگ اقدام به ساختن 1020در 

 1134این کلیسا نیز به نوبه خود در . مجدد آن کرد و عمرش آن قدر به درازا کشید تا کلیساي مزبور به اتمام رسید

مان کلیساي جامع جدیدي را در حکم جهادي این بار اسقف شارتر، تئودوریک، ساخت. آتش گرفت و ویران شد

خلوص نیت و پشتکار وي چنان مردم عهد را به بذل جان و مال در راه این امر مقدس واداشت که . حقیقی اعالم کرد

شاهان، شاهزادگان، دنیاداران این  :از اهل نورماندي که خود ناظر قضایا بود ، به گفته هیمون، صدر دیري 1144در 

به حکم افتخارات و ثروت خویش باد در آستین داشتند، و زنان و مردان نجیبزاده بر گردنهاي کلفت و  نیرومندي که

پرنخوت خویش لگام نهاده، خود را مانند جانوران درنده بر گاریها بستند و به کشیدن بارهاي شراب، غله، روغن، 

به عالوه، . ... یساها ضروري بود تن در دادندآهک، سنگها، الوارها، و سایر چیزهایی که براي بقا یا پیافکندن کل

هنگامی که این جمع به کار کشیدن گاریها اشتغال دارند، ما این معجزه را به چشم میبینیم که گاهی هزار زن و 

با اینهمه با چنان سکوتی پیش میروند که هیچ صدایی و زمزمهاي به گوش ... با آنکه به هم یراق شدهاند... مرد

هنگامی که حین حرکت توقف میکنند، هیچ کالمی شنیده نمیشود مگر اقرار به گناهان با درخواست و  . ...نمیرسد

کشیشان سخن از آتشی میگویند، از نفرت کاسته میشود، نفاق رخت از میان برمیبندد، بستانکار . ... دعاي محض

  . بدهکار را حالل میکند، وحدت اعاده یافته است

بار دیگر حریقی بروز کرد و این  1194، در سال )1180(کلیساي جامع اسقف تئودوریک اندکی پس از اتمام بناي 

بار شبستان را ویران ساخت و طاق قوسی و دیوارها را فرو ریخت، و از آن بناي فخیم فقط سردابه و نماي باختري را 

یق موحشی که آثار آن تا به امروز میگویند که در اثناي آن حر. هاي مخروطی به جا گذاشت با دو تا از برجها و مناره

چند صباحی . هاي شهر بدل به تلی از خاکستر شدند در برخی از قسمتهاي کلیساي جمع بجا مانده است، تمام خانه

. هاي ایمان مردم مایوس نسبت به مریم عذرا سست شد و میخواستند شارتر را رها کنند و جالي وطن گزینند پایه

آن مرد سرسخت، به مردم تذکر داد که این فاجعه عالمت قهر االهی است در قبال گناهان اما نماینده پاپ، ملیور، 

کلیسا و کشیشان محل تقریبا عواید سه سال خود را به . هاي خود را از نو پیافکنند مردم، و عموم باید کلیسا و خانه

 ;اخگر ایمان از نو زبانه کشید ;نها افتادخبر معجزات جدیدي از مریم عذرا در شارتر بر سر زبا. این امر اختصاص دادند

گرد آمدند و کارگران را براي کشیدن گاریها و آوردن سنگها و افکندن پیها اجیر  1144انبوه مردم دوباره مانند 

، بر اثر رنج و در پرتو امید، کلیسایی 1224و در  ;هر کلیساي جامعی در اروپا مبلغی براي این کار کمک کرد ;کردند

  . ده بود که بار دیگر شارتر را قبله حاجات زایران میساختتکمیل ش

نقشه معمار ناشناس این کلیساي جامع از بدو امر این بود که نه فقط بر باالي جناحین نماي باختري بنا برجهایی 

ط دو از این نقشه اصلی فق. بسازد، بلکه بر فراز مدخلهاي بازوي عرضی و مخارجه پشت محراب نیز برجهایی بنا کند

متر در انتهاي  107با منارهاي به ارتفاع ) 11451170(ناقوس خانه کهن . برج نماي باختري ساخته شد و بس

. این منارهاي است ساده و عاري از تزیینات که مورد پسند استادان فن افتاده است. جنوبی نماي کلیسا ساخته شد

 ;دارد که مناره چوبی آن دو بار بر اثر آتشسوزي از بین رفتقرینه آن در انتهاي شمالی بنا به ناقوس خانه نو اشتهار 
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، ژان لو تکسیه این مناره را با یک رشته تزیینات ظریف و درهم، به اسلوب بسیار مطنطن 15061512در سالهاي 

. ردفرگسن، از منقدان بزرگ معماري، این مناره را عالیترین نوع خود در قاره اروپا توصیف ک. گوتیک، از سنگ ساخت

. اما عموم اساتید فن در این نکته توافق دارند که منارهاي به این حد مزین با نمایی به آن سادگی هماهنگی ندارد

در این کاخ عظیم، که براي . اشتهار کلیساي جامع شارتر مرهون پیکرتراشیها و شیشهبندهاي منقوش آن میباشد

راشیده یا منقوش از مرد و زن و کودك، قدیسان، شیاطین، تجلیل مریم عذرا پیافکنده شده است، ده هزار پیکره ت

بر باال و در اطراف درهاي کلیسا به تنهایی دوهزار مجسمه . هاي شخصیتهاي اقانیم ثالثه جاي دارد فرشتگان، و پیکره

 312از  هاي دیگري در مقابل ستونهاي داخل بنا تراشیده شدهاند، و آنها که زحمت باال رفتن پیکره. را جا دادهاند

هاي بسیار ظریفی را به اندازه قامت آدمی در  پله را بر خود هموار میسازند، متحیر میشوند از اینکه چگونه پیکره

بر باالي مدخل اصلی کلیسا . جاهایی نصب کردهاند که هیچ کس متوجه آنها نمیشود مگر مردمان بغایت کنجکاو

یگر تندیسهاي عیسی در نماي کلیساهاي سالها و ادوار بعدي، برخالف د. تندیس باشکوهی از عیسی مسیح قرار دارد

که وي را با چهره عبوسی حین داوري درباره مردگان مجسم ساختهاند، اینجا عیسی را با شکوهی خاموش و 

دستش را طوري بلند کرده است که گویی دارد مومنانی را که  ;بیدغدغه در میان جماعتی خوشحال مشاهده میکنیم

ي پس نشسته طاقی مدخل، تندیسهاي نوزده پیغمبر، ))ها الیه((چسبیده به . وارد میشوند دعا میکندبه کلیسا 

از آنجا که کلیسا را قائم به وجود اینها دانستهاند، از این رو شایسته مقام آنها بوده است . پادشاه، و ملکه دیده میشود

یاري از آنها زمخت و ناتمام به نظر میرسند، شاید علت بس. هاي مزبور را ظریف و کشیده بتراشد که پیکرتراش پیکره

ها احساسات عمیق حکیمانه، متانت و آرامش، یا  اما در بعضی از چهره ;این امر گذشت زمان یا آسیبدیدگی باشد

. زیبایی و طراوت دوشیزگی هویداست، و این گونه ریزهکاریهاست که بعدا در کلیساي جامع رنس تکمیل شده است

هر کدام سه در ورودي دارد که . ورودیهاي سرپوشیده بازوي عرضی کلیسا زیباترین نوع خود در اروپاست نماها و

هاي تراشیده بسیار ظریفی دیده میشود و سراسر آنها پوشیده است از انواع  میان آنها و در جناحین آنها ستونها و پایه

بر باالي . را مردم شارتر به عناوینی ملقب ساختهاندها هر کدام به قدري طبیعی و زنده که چندتاي بخصوص  پیکره

پیکره گرداگرد مسیح قرار دارند، و در میان آنها خود مسیح بر مسند داوري خویش تکیه زده  783دهلیز جنوبی 

 ;در این مورد، مریم عذرا، که کلیساي جامع شارتر به نام او ساخته شده، تحتالشعاع فرزندش قرار گرفته است. است

براي آنکه این نقص جبران شده باشد،تمام علوم طبیعی و حکمت را نثار راه مریم کردهاند، چنانکه بر فراز در لکن 

در باالي این در . موسوم به آلبرتوس ماگنوس فنون ذوقی هفتگانه به صورت اشخاصی در خدمت مریم عذرا آمادهاند

ایت از فن خطابه میکند، اقلیدس نموداري از فیثاغورس مظهر موسیقی است، ارسطو نماینده منطق، سیسرون حک

هندسه است، نیکوماخوس معرف ریاضیات، پریسکیانوس مظهر دستور زبان، و بطلمیوس نماینده علم هیئت است، 

از اخالص بخصوص ((دستور تکمیل در شمالی کلیسا را داد تا این امر نشانهاي  1259سن لویی طبق فرمان مورخ 

باشد و همچنین براي رستگاري روح وي و ارواح نیاکانش ) نوتردام دو شارتر(شارتر  وي نسبت به کلیساي جامع

هاي کلیساي جامع شارتر باید به نام  در مجلس انقالبی فرانسه پیشنهاد شد که مجسمه 1793در )). وسیلهاي شود

ار را به مصالحه گذاشت و بناي ک)) فلسفه((این پیشنهاد با اکثریتی اندك رد شد، و . فلسفه و جمهوري ویران شوند

در شمالی به مریم عذرا تعلق دارد و داستان زندگی وي را با محبت . ها اکتفا کرد به قطع دست پارهاي از پیکره

هایی  جامه ;ها تمام نماست و پیکرتراشی به سرحد کمال رسیده است در اینجا پیکره. آمیخته به احترامی بیان میکند

و اسکنه هنرمند بیرون آمدهاند به همان اندازه ظریف و طبیعیند که در هر پیکره که بر روي سنگ از زیر چکش 

مجسمه عفت عالیترین نمونه یک دوشیزه فرانسوي است، و اینجاست که پاکدامنی به زیبایی . یونانی دیده میشود

هنري . عالیتر سراغ گرفت در تمام تاریخ پیکرتراشی هیچ جا نمیتوان پیکرهاي از این. نیرویی دوچندان ارزانی میدارد
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هنگامی که انسان به  )).فرانسهاندها در حکم مرمرهاي آیگینایی هنر  این پیکره: ((بروکس ادمز در این باب مینگارد

اول خطوط ساده شبستان : نددکلیساي جامع شارتر قدم میگذارد چهار منظره جالب و با ابهت در خاطرش نقش میب

دوم جدار  ;و سقف، که از لحاظ وسعت یا زیبایی به هیچ وجه قابل قیاس با شبستان آمین یا وینچستر نمیباشد

به دست ژان لو تکسیه، آن معمار پر  1514مزینی که بین جایگاه همسرایان و شبستان است، و ساختمان آن در 

هاي رنگی بینظیري که  چهارم شیشه ;بر باالي ستونی در بازوي چپ کلیسا دبدبه، آغاز شد، سوم پیکره متین مسیح

  . نور را به رنگهایی مالیم در تمامی صحن کلیسا پخش میکنند

تصویر شخصیتهاي تاریخی و افسانهاي، از پینهدوزان گرفته تا  3884پنجره وجود دارد که بر روي آنها  174اینجا 

هاي رنگارنگ یادآور فرانسه قرون وسطی است از پشت عالیترین  پنجره نظري به این. پادشاهان، منقوش است

هاي رنگی که تا کنون بشر به وجود آورده است رنگهاي سرخ تیره، آبی روشن، سبز زمردي، زعفرانی، زرد،  شیشه

رض ما ها، غ حین تماشاي این پنجره. در اینجاست که بیش از همه جا شکوه شارتر آشکار میشود. قهوهاي، و سفید

در قاببند تزیینی . این صورتها بیقواره و گاهی بیمعنی هستند ;نباید پیدا کردن تصاویري نظیر موجودات واقعی باشد

میکند، سر آدم به طرز رنجآوري کج شده و زیبایی دو جانبه )) بیرون راندن آدم از بهشت((مخصوصی که حکایت از 

در نظر هنرمندانی که بر روي این . نفس اماره معطوف سازدحوا به زحمت میتواند نظر مرد مومن را به سوي 

ها نقاشی میکردند فقط همین امر کافی بود که این تصاویر حکایتی را بر بیننده عرضه دارند، رنگهاي مختلف  شیشه

از ) )فرزند مسرف((پنجره . در جلو چشم بیننده در هم آمیزند، و در نتیجه آمیزش این رنگها هواي کلیسا رنگین شود

پنجرهاي که حکایت از شجر تمثیلی نسب مسیح میکند از لحاظ رنگ و خطوط  ;لحاظ تزیین اثر بسیار نفیسی است

 1194طبق روایات، این پنجره دلربا از حریق . ست))بانوي ما متعلق به پنجره زیبا((لیکن عالیتر از همه  ;شهرت دارد

. به جا مانده است

هاي  زوي عرضی و شبستان کلیسا ایستاده باشد، از آنجا میتواند بزرگترین پنجرههنگامی که شخص در محل تقاطع با

در نماي باختري کلیسا قطر دایره پنجرهاي مرکزي از این نوع . خورشیدي را در کلیساي جامع شارتر مشاهده کند

پارهاي از  ;ن قرار داردمتر میشود، یعنی پهناي آن تقریبا به اندازه عرض شبستانی است که به طرف آ 5/13افزون بر 

بازوي شمالی کلیسا را پنجرهاي منور میسازد موسوم . ها را عالیترین نمونه شیشهسازي در تاریخ دانستهاند این پنجره

قرینه  ;که به فرمان لویی نهم و ملکه بالنش دو کاستی ساخته و وقف مریم عذرا شد)) پنجره خورشیدي فرانسه((به 

در بازوي جنوبی کلیسا قرار دارد که از جانب دشمن بالنش، پیر موکلر اهل درو، به ) )پنجره خورشیدي درو((آن 

سی و پنج پنجره خورشیدي کوچکتر و دوازده عدد از . کلیسا اهدا و به مخالفت با بالنش وقف عیسی فرزند مریم شد

عصر نوین چون شتابزده و انسان . هاي مدور کلیساي جامع شارتر را تکمیل میکنند کوچکترین آنها سیاهه پنجره

هراسانتر از آن است که بتواند به کمالی آمیخته به آرامش و سکون راه جوید، مبهوت در برابر آثاري میایستد که 

نمیتوان آنها را به نبوغ معدودي از افراد بخصوص نسبت داد، بلکه باید حاصل روحیه و تالشهاي یک قوم، یک جامعه، 

گوتیک مثال )) تابناك((ما شارتر را به عنوان نمونهاي از رشد معماري یا سبک . یک عصر، و یک کشیش دانست

اما کیست که از برابر نماي . آوردیم و نباید به همین روش در مورد رنس، آمین، و بووه سخن را به درازا بکشانیم

ا سر برمیآورد، آن هاي مخروطی اصلی هنوز از برجهاي کلیس باختري کلیساي جامع رنس سرسري بگذرد اگر مناره

آنچه در مورد رنس مایه حیرت میشود، وحدت و هماهنگی سبک و بخشهاي . نما با شکوهترین شاهکار بشر میبود

به همت اسقف محل، هینکمار،  841کلیساي جامع رنس، که در . مختلف بنایی است که به دست شش نسل برپا شد

در نخستین سالروز آن آتشسوزي کار ساختن کلیساي  ;تبر اثر آتشسوزي از بین رف 1210به پایان رسید، در 
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اوربه، به طرزي طرح /کلیساي جامع جدید را دو تن از مشاهیر معماران، روبر دوکوسی و ژان د. جدیدي آغاز شد

بعد از چهل سال سختی، دیگر آهی در بساط نماند و کار . افکندند که زیبنده تاجگذاري پادشاهان فرانسه باشد

بر اثر بروز حریقی  1480در . تکمیل نشد 1427، و این کلیساي جامع تا سال )1251(طیل شد ساختمان تع

پساندازهاي کلیسا همه خرج مرمت قسمت عمده بنا شد و کسی به بناي مجدد  ;هاي مخروطی آن از بین رفت مناره

ا فرو ریخت و شکافهاي عظیمی در نخستین جنگ جهانی، بر اثر گلولهباران، چندین پشتبند بن. ها توجهی نکرد مناره

ها از  سقف خارجی به واسطه آتشسوزي ویران شد، و بسیاري از مجسمه. در سقف و طاق قوسی کلیسا به وجود آمد

. هاي این کلیسا یا به دست مردمان متعصب یا در اثر فرسایش قرون متمادي ناقص شدهاند سایر پیکره. بین رفت

. و زمانتاریخ، حکایت نبردي است میان هنر 

پارهاي از آنها قدیمی و . پیکرتراشیهاي کلیساي جامع رنس، مانند نماي آن، معرف اوج کمال و هنر گوتیک است

در نقاط مختلف بر سردرها، روي  ;آنهایی که در اطراف و بر فراز مدخل اصلی کلیسا قرار دارند بیمانندند ;زمختند

یم که از لحاظ پاکیزگی تراش تقریبا به تندیسهاي عصر پریکلس هایی برمیخور ها، و داخل کلیسا به پیکره کنگره

برخی، مانند پیکره مریم عذرا در ستون مدخل اصلی کلیسا، محتمال بیش از حد ظریفند و از روي این گونه . میمانند

نقش  اما ;ها میتوان استنباط کرد که سبک گوتیک تا اندازهاي آن قدرت و صالبت خود را از کف داده است مجسمه

مریم عذرا در مجلس تطهیر در سمت چپ، و نقش دیدار مریم در سمت راست همان هر دو از آن گونه کامیابیهاي 

جماعت فرشتگان متبسم . ذهنی و هنري بشر است که زبان از تعریف آن عاجز و قلم در توصیف آن درمانده مینماید

تري کسب کرده است، اما به کمال آن دو نقش در نقش عید بشارت روي نماي همین قسمت از کلیسا شهرت زیاد

هاي بشاش این فرشتگان با صورت بولس حواري بر باالي  چند تفاوت است میان چهره. دیگري که یاد کردیم نمیرسد

. هایی است که تا کنون بر روي سنگ تراشیده شده است در شمالی و تندیس بولس خود یکی از نیرومندترین چهره

هاي رنس ترجیح دارند، اما از لحاظ علو  امع آمین از نظر ظرافت و پرداخت به مراتب بر پیکرههاي کلیساي ج مجسمه

در اینجا بر روي دهلیز باختري کلیسا نقش معروف خداوند نازنین دیده . ادراك و عمق الهام به پاي آنها نمیرسند

همچنین در اینجا به . لوه میکندهاي طبیعی و زنده رنس اندکی مصنوعی و بیجان ج میشود که پس از آن پیکره

تندیس قدیس فیرمن برمیخوریم که زاهد گوشهنشین بیمزده نیست، بلکه مرد ثابت قدم متینی است که هرگز شک 

و مریم عذرا را مشاهده میکنیم که، با تمام لطافت و شفقتی که خاص  ;و تردیدي در پیروزي خیر بر شر نداشته است

بر سر در جنوبی، پیکره باکره زرین، مریم را لبخند زنان مشغول . در آغوش دارد مادري جوان است، کودك خود را

با آنکه در این مورد قیافه مریم را اندکی بیش از حد زیبا . تماشاي کودك که سرگرم بازي با گوي است نشان میدهد

سی از سر بیمهري به آن داد جلوه دادهاند، با وقارتر از آن است که در خور لقبی باشد که جان راسکین منقد انگلی

درك این نکته مایه خوشوقتی است که چگونه پیکرتراشان گوتیک بعد از آنکه یک قرن غالم )). کنیزك پیکاردي((

حلقه به گوش دین بودند، ناگهان از وجود مردان و زنان آگاه شدند و شادمانی زندگی را بر سنگ نماي کلیساها 

سا نیز که لذت زندگی دنیوي را درك کرده بود آن را نادیده انگاشت، اما مقتضی به همین روال، کلی. منقوش ساختند

. دید که نقشی از واپسین داوري نیز بر روي نماي عمده کلیسا جا داشته باشد

روبر : به دست عدهاي از معماران ساخته شد، که از آن جمله بودند 1288تا  1220کلیساي جامع آمین در سالهاي 

  . تکمیل نشدند 1402برجهاي کلیساي جامع آمین تا . وما دو کورمون، و فرزندش رنیودو لوزارش، ت
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متر میرسد و انسان به  5/42بلندي آن تا سقف به . داخل این کلیسا عالیترین شبستان گوتیک را تشکیل میدهد

سا را بلند کرده و جاي آنکه خیال کند که شبستان وزن سقف را تحمل میکند، چنین میپندارد که سقف، تمامی کلی

ستونهاي قطور پیوستهاي که از زمین تا طاق قوسی سر برافراشتهاند طاقگانهاي سه طبقه شبستان . نگه داشته است

سقف راس یا شاهنشین کلیسا، که طرح موزونی دارد، نموداري از پیروزي . را با شکوه خاصی به هم پیوند دادهاند

هاي خورشیدي در  هاي قسمت فوقانی شبستان و پنجره و پنجره ;ج کنندهمعمار است بر یک سلسله اشکاالت فنی گی

  . دو بازو و نماي کلیسا به قدري زیباست که در نظر اول قلب بیننده از تپش باز میماند

با اینهمه، چنین به نظر میرسد که عرض شبستان تناسبی با بلندي آن ندارد، دیوارها سستتر از آنند که با سقف 

ته باشند، از این رو، حین تماشاي این بناي فخیمی که سر بر آسمان افراشته است، شخص در احترام هماهنگی داش

در کلیساي جامع بووه، این بلندپروازي سبک گوتیک در بستن . آمیخته به هراس احساس مخاطرهاي نیز میکند

. آنجا مسیر نزولی در پیش گیرد طاق، پا از حد خود فراتر نهاد و به نقطهاي رسید که به حکم تقدیر میبایست از

، اهالی بووه شروع به ساختن 1227در . عظمت کلیساي جامع آمین آتش حسد را در سینه مردم بووه مشتعل ساخت

بناي خویش کردند و سوگند خوردند که طاق قوسی کلیساي خود را چهار متر بلندتر از سقف کلیساي جامع آمین 

ه، به ارتفاع مقرر باال رفت، اما هنوز سقف آن بر جاي استوار نشده بود که فرو جایگاه همسرایان، طبق نقش. بسازند

، نسل دیگري که از آثار آن ضربت بهبود یافته بود بار دیگر کمر به بناي آن سقف به همان بلندي 1272در . ریخت

د نهادند و این بار بلندي آن را بار دیگر جایگاه همسرایان را از نو بنیا. فرو ریخت 1284این سقف نیز دوباره در . بست

متر رسانیدند، در این حیص و بیص وجوهی که براي کلیسا اختصاص داده شده بود تمام شد و آن بنا  85/47به 

میالدي، هنگامی که فرانسه سرانجام از زیر  1500در . مدت دو قرن بدون شبستان و بازوي عرضی به جا ماند

، به رقابت با مناره کلیساي 1552در . تمان دو بازوي بسیار عظیمی آغاز شدجنگهاي صد ساله کمر راست کرد، ساخ

جامع سان پیترو در رم، بر باالي محل تقاطع دو بازو با صحن کلیسا، به ساختن ناقوس خانه یا برجی مبادرت 

و و جایگاه این برج فرو ریخت و قسمتهاي بزرگی از دو باز 1573در . متر میرسید 152ورزیدند که بلندي آن به 

به این معنی که جایگاه همسرایان : سرانجام سکنه دلیر بووه طریق مصالحه پیش گرفتند. همسرایان را نیز ویران کرد

لهذا کلیساي جامع . را تا همان ارتفاع خطرناکی که داشت باال بردند، اما از افزودن شبستان به آن خودداري ورزیدند

از بیرون دو نماي بازوها و راس بنا، مزین به حجاریها و تزیینات  ;دون پیکربووه از همه جانب در حکم سري است ب

هاي رنگی با شکوهی  از درون، جایگاه همسرایان به نور شیشه ;فراوان، میان پشتبندهاي متعدد محصور شده

ستان، از طبق یک گفته قدیمی فرانسویان، اگر شخص میتوانست از بووه جایگاه همسرایان، از آمین شب. میدرخشد

هاي کلیساي جامع را اقتباس کند و این اجزا را کنار هم بگذارد، در آن صورت  رنس نماي خارجی، واز شارتر مناره

. ممکن بود کلیساي جامعی عاري از هر گونه نقص به سبک گوتیک فراهم آورد

کدام چشمه ثروت و ایمان  در اعصار بعدي، مردم چون به یاد آن قرن سیزدهم میافتادند، در شگفت میشدند که از

زیرا هیچ کس نمیداند که در آن قرن،فرانسه غیر از تاسیس . چنین گوهر تابناکی صفحه زمین را درخشان ساخته بود

ها، مجاهداتش در مبارزات صلیبی، و اینکه جمعی از شعرا و فالسفه را در دامان خویش پرورد، به چه  دانشگاه

مگر آنکه شخصا در برابر این بناهاي گوتیکی که با دلیري سر برافراشتهاند بایستد کامیابیهاي عظیم دیگري نایل آمد 

بورژ با آن  ;بناهایی مانند نوتردام، شارتر، رنس، آمین، و بووه: و یک یک آنها را که یاد کردهایم به دقت تماشا کند

مون سن  ;عدل االهی با ترازو هاي مشهور، و پیکره زیبایش از فرشته شبستان و چهار راهه عریض و وسیع، شیشه

واقع در دژي که بر فراز صخره عظیم جزیرهاي در جوار ساحل نورماندي ) المروي(میشل با دیر واقعا حیرتانگیزش 
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و باالخره نمازخانه  ;هاي باشکوهش، روان با در مزین و آراسته کتابخانهاش کلیساي جامع کوتانس با مناره ;قرار دارد

که به عنوان نمازخانهاي پیوسته به ) 12451248(هاي گوتیک  از شیشه)) جعبه جواهر((یک . سنت شاپل در پاریس

کاخ سن لویی به دست پیر دو مونترو براي حفظ آثار مقدس و مطهري ساخته شد و پادشاه فرانسه از مشرق زمین 

ه افراد بشر اراده کنند، هاي انهدام و ویرانی خوب است به خاطر داشت که هنگامی ک در دوره. خریداري کرده بود

  . قدرت آبادانی دارند، کما اینکه زمانی در فرانسه به ساختن چنان کاخهایی مبادرت ورزیدند

VI - 1280-1175: سبک گوتیک در انگلستان   

سبک گوتیک از شارتر و ایل دو فرانس چون سیلی به سوي ایاالت فرانسه سرازیر شد و از مرزها گذشت و رو به 

معماران و صنعتگران فرانسوي سفارشات . ن، سوئد، آلمان و اسپانیا نهاد و سرانجام وارد ایتالیا شدسوي انگلستا

انگلستان هنر جدید را با . شهرت یافت)) کار استادان فرانسه((ممالک بیگانه را پذیرفتند و همه جا هنر جدید به 

بود، نصف کشور فرانسه قلمرو سالطین انگلستان آغوش باز پذیرفت، زیرا آن سرزمین در قرن دوازدهم نیمه فرانسوي 

در آن بخش از خاك فرانسه . به شمار میرفت و دریاي مانش حکم رودي را داشت که آن اقلیمها را به دو پاره میکرد

سبک گوتیک . که زیر فرمان پادشاهان انگلستان بود، شهر روان را مرکز علم و ادب و پایتخت فرهنگی میشمردند

در این سبک تمام ویژگیهاي سبک گوتیک به عالوه حجم و . نورماندي اقتباس شد نه از ایل دو فرانس انگلستان از

تحول و تبدیل سبک رومانسک به گوتیک در انگلستان و فرانسه . بزرگیی که از عالیم سبک نورمان بود حفظ شد

ساختمان سن دنی استفاده میشد  در همان سالهایی که از طاقی نوك تیز در ;تقریبا مقارن با هم صورت میگرفت

هنري سوم از آنجا که . ، نظایر آن در کلیساهاي جامع دارم و گالستر، در دیر فونتنز و ممزبري به کار میرفت)1140(

دلبستگی زیادي به فرانسه و زندگی فرانسویان داشت و از شکوه و جالل ساختمانهاي عهد سن لویی دیگ حسدش 

اي خویش را زیر بار مالیات شکست تا دیر وستمینستر را پی افکند و هزینه هنرستانی را به جوش آمده بود، کمر رعای

تامین کرد که در آنجا هنرمندان، یعنی جماعتی از معماران، پیکرتراشان، نقاشان، مذهبان، زرگران، و مانند ایشان، را 

. هاي خویش در نزدیکی دربار گرد آورده بود براي انجام نقشه

، گوتیک مزین )11751280(گوتیک اولیه انگلستان : ک در انگلستان به سه مرحله تقسیم میشوداسلوب گوتی

هاي بسیار  به پنجره. ما از این سه مرحله فقط به اولی اکتفا میکنیم ;)13801450(، و گوتیک قائم )12801380(

در . نام سبک نیزهاي نیز نهادهانددراز نوك تیز و طاقیهایی که به همین طرز در گوتیک اولیه انگلیسی پدیدار شد 

در دو کلیساي جامع  ;این مرحله از رواج اسلوب گوتیک انگلیسی، نماها و درها به مراتب سادهتر از فرانسه بودند

لکن اینها همه از  ;هاي زیادتر داشت کلیساي ولز مجسمه ;لینکن و راچیستر فقط چند پیکره سنگی به کار رفت

هاي درهاي شارتر، آمین، یا  ها را چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی نمیشد با پیکره نه پیکرهموارد نادر بود و این گو

اما برجهاي ناقوس کلیساهاي سالزبري، ناریچ، و لیچفیلد شاهد  ;برجها بیشتر جسیم بودند تا بلند. رنس مقایسه کرد

عظمت و ابهت بنا توجه خود را به ظرافت و  بارزي است بر آنکه اگر معمار انگلیسی اراده میکرد میتوانست به جاي

 ;به همین روال، ارتفاع داخل بنا عامل دیگري بود که نتوانست معماران انگلیسی را به دام اندازد. ارتفاع معطوف دارد

گاهی این قبیل معماران، به تقلید از همکاران فرانسوي خود، مهارت خویش را به محک امتحان زدند چنانکه از 

وستمینستر و سالزبري پیداست اما بیشتر سقف را به طرز خفقانآوري پایین میگرفتند، چنانکه دو نمونه  کلیساهاي

از آنجا که طول کلیساهاي جامع . بارز این طرز سقفبندي در دو کلیساي جامع گالستر و اکستر دیده میشود

براي درك طول . ناسبی براي بنا قایل شودانگلستان بسیار زیاد بود، همین امر معمار را دلسرد میکرد که ارتفاع مت
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متر، و  5/157متر، کلیساهاي جامع ایلی به  5/169این کلیساها همین قدر کافی است که بگوییم طول وینچستر به 

متر  7/144، و حتی میالن فقط 131، رنس 5/132و حال آنکه طول کلیساي آمین  ;متر میرسد 5/156کنتربري به 

، و 25، لینکن از 3/24متر است، و ارتفاع کنتربري از  7/23ه، ارتفاع داخلی وینچستر فقط با اینهم. بیشتر نیست

  . متر میشود 5/42متر تجاوز نمیکند، و حال آنکه ارتفاع آمین بالغ بر  40وستمینستر از 

راه  منتهاالیه خاوري کلیساي گوتیک انگلیسی همان طرز شاهنشین مربع شکل سبک آنگلوساکسون را حفظ کرد و

در بسیاري از . حل مناسب معماران فرانسوي، یعنی ابداع شاهنشین کثیراالضالع یا نیمدایره شکل، را نادیده گرفت

لکن پرستش مریم  ;موارد، انتهاي خاوري بنا را وسعت و به یک نمازخانه براي نیایش مریم عذرا اختصاص دادند

در انگلستان بیشتر خانه کارکنان کلیساي . انسه دیده بودهرگز در انگلستان به چنان حدت و غلیانی نرسید که فر

جامع و کاخ اسقف همه متصل و منضم به خود کلیسا بود و قاعدتا در بنبستی در جوار کلیسا قرار داشت که از همه 

رن، در دیرهاي گوتیک انگلستان و اسکاتلند، مثل دیر فونتنز، دراي برا، ملروز، و تینت. سو با دیواري محاط میگشت

ها، خود دیر، و راهروهاي سرپوشیده در یک محوطه محصور مجموعهاي پدید میآورد  ها، سفرهخانه گسترش خوابگاه

. که از نظر هنري بسیار بدیع و دلپسند بود

اصل اساسی معماري گوتیک که عبارت از توازن و انشعاب فشارهاي وارده از جانب سقف براي کاستن از ضخامت 

حتی،در مواردي مانند کلیساي . دیوارها بود ظاهرا به تمام و کمال در انگلستان مورد قبول واقع نشدبیقواره جرزها و 

جامع سالزبري که مجبور نبودند طرح ساختمان را با اصول معماري سبک رومانسک وفق دهند، در همین اسلوب 

معماران انگلیسی، . قدري از آن کاستندگوتیک انگلیسی، ضخامت دیوار را عین ابنیه قدیمیتر رومانسک گرفته، منتها 

گهگاهی، به حکم اجبار و از روي اکراه، در تقویت  ;مثل معماران ایتالیایی، از پشتبندهاي معلق احتراز میجستند

هاي عمارت باید در خود بنا جا داشته  هاي بنا از این وسیله استفاده میکردند، لکن آنان عقیده داشتند که پایه پایه

  . نکه به صورت ضمایم و زوایدي خارجی درآیدباشد نه آ

شاید هم حق به جانب ایشان بود، و گرچه در کلیساهاي جامع آنها اثري از آن ظرافت زنانه شاهکارهاي فرانسوي 

. دیده نمیشود، این ابنیه را صالبتی مردانه و قدرتی استوار است که از سرحد زیبایی میگذرد و به اوج کمال میرسد

). 1174(عد از قتل بکت در کنتربري، جایگاه همسرایان آن کلیساي جامع بر اثر آتشسوزي ویران شد چهار سال ب

مردم شهر از سر خشم و حیرت سرهاي خود را به دیوارها کوفتند که، به چه سبب قادر متعال چنین مصیبتی را 

ري کار بازسازي جایگاه همسرایان را رهبانان کنترب. براي مرقد کسی مقدر فرموده است که زیارتگاه مردم مومن است

وي معماري فرانسوي بود که با ساختن کلیساي جامع موطن خویش شهرتی . به گیوم اهل سانس محول کردند

در کنتربري به کار اشتغال داشت تا آنکه بر اثر سقوط از چوببست  1178تا  1175گیوم از سال . عظیم پیدا کرده بود

جرواس، رهبان وقایعنگار، در باره این ویلیام . را به ویلیام نامی انگلیسی محول کردندناتوان شد، و از آن پس کار 

قسمت بیشتر کلیساي جامع سال )). مردي ریزنقش، اما در بسیاري از هنرها چیرهدست و امین بود : ((مینویسد

گرفت، طاقیهاي  در میان تعمیرات و اصالحاتی که به سبک گوتیک صورت ;به سبک رومانسک برجا ماند 1096

لکن سقف قدیمی و چوبی جایگاه همسرایان برداشته شد و یک طاق و تویزه  ;مدور به همان صورت باقی ماندند

هاي بلند ظریفی درآمد، سر ستونها به طرز بسیار  سنگی جاي آن را گرفت، ستونها را درازتر کردند تا به صورت پایه

امروزه کلیساي جامع کنتربري، . ندي منقوش درخشانی پوشانیدندها را با شیشهب دلپذیري حجاري شد، و پنجره

محصور در چهار دیواري خود، لکن مشرف بر شهر دلپسند و کهنسال کنتربري، یکی از الهامبخشترین اماکن روي 
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هنگامی که عده بیشماري از نخست کشیشان و زایران به دیدن این بناي باشکوه نایل آمدند، . زمین محسوب میشود

، در جلو بازوي باختري کلیساي جامع پیتر بره، دهلیز 1177در . ک گوتیک در سراسر انگلستان رواج یافتسب

اسقف هیودولیسی در کلیساي جامع وینچستر نمازخانه زیبایی به  1189در . باشکوهی به سبک گوتیک ساخته شد

شش سال  ;ع لینکن را یکسره ویران کردزلزلهاي کلیساي جام 1186در . نام مریم عذرا بر باالي محراب عالوه کرد

بعد، اسقف آن کلیسا، هیو، معمار عمارت جدید، براساس طرح جفري دونویرز کمر همت به تعمیر آن بست، و این 

کلیسا بر روي تپهاي . زیر نظر گروستست به اتمام رسید 1240بناي فخیم، به سبک گوتیک، سرانجام در سال 

به ندرت اتفاق افتاده است که . ارد که نمونه بارزي از دشتهاي خرم انگلستان استمشرف بر روستاي زیبایی قرار د

سه برج بزرگ، نماي عریض با . میان بلندي عمارات جسیم و ظرافت جزئیات، به این خوبی هماهنگی پدید آمده باشد

ال جسیم و پهن، میله ها و طاقگانهاي تودرتو، شبستان شاهانهاي به ظاهر سبک و در عین ح مدخل مزین به پیکره

هاي خورشیدي، سقفبندیهاي نخل مانند جایگاه خدام کلیسا، و  ستونهایی ظریف و مجردیهایی تراشیده شده، پنجره

طاقیهاي باشکوه راهروهاي سرپوشیده تمام اینها، حتی اگر جایگاه همسرایان مشهور به فرشتگان همسرا نیز وجود 

یک برج کهنسال نورمان فرو ریخت و جایگاه  1239در . فخر بشر میساختنمیداشت، کلیساي جامع لینکن را مایه 

جایگاه جدیدي براي همسرایان به سبک گوتیک  12561280در خالل سالهاي . همسرایان اسقف هیو را ویران کرد

دم عهد مزین، پرآرایش اما در عین حال زیبا، برپا کردند این جایگاه جدید را به فرشتگان منسوب داشتند، زیرا مر

لکن، به اغلب . معتقد شدند که غیرممکن بود که دست آدمیزادهاي قادر به ایجاد چنین بناي دلپسندي باشد

احتمال، وجه تسمیه نقش متبسم فرشتگان خنیاگري بود که بر روي سنگ در پشت بغلهاي طاقنماي سه چشمه 

  . تراشیده بودند

سی آثاري به وجود آوردند که تقریبا دست کمی از حجاریهاي رنس بر باالي در جنوبی این جایگاه، پیکرتراشان انگلی

چهار پیکره سنگی این در، که به دست پیرایشگران قطع و ناقص شد، بهترین گواه صادق بر این . و آمین نداشتند

هم یکی از اینها که مظهر کنیسه و دیگري که نموداري از کلیساست عالیترین نمونه پیکرتراشی قرن سیزد. مدعاست

یکی از دانشمندان بزرگ انگلستان، سر ویلیام اوسلر، این جایگاه فرشتگان همسرا را زیباترین محصول هنر . میباشند

، اسقف سالزبري، موسوم به پور، یکی از معماران مشهور عهد، الیاس دودرام، را براي 1220در . بشري شمرده است

مزبور در عرض مدت نسبتا کوتاهی، یعنی در بیست و پنج کلیساي . طرح و ساختمان کلیساي جامعی استخدام کرد

در بین تمام کلیساهاي جامع انگلستان، که حکایت اختالط چند سبک مختلف با هم است، این  ;سال، به اتمام رسید

وحدت طرح، هماهنگی اندازه و . کلیسا استثنائا به تمام و کمال طبق سبک گوتیک اولیه انگلیسی ساخته شده است

هاي زیباي  الل بیپیرایه مناره مخلوطی و برج بازوي عرضی کلیسا، ظرافت طاق قوسی نمازخانه مریم، و پنجرهخط، ج

جایگاه خدام، همه عواملی است که نقص مجردیهاي جسیم خپله شبستان و کم ارتفاعی طاق قوسی مالالفزا را 

چوب یک نوع گرمی و روح دارد . د نیستکلیساي جامع ایلی هنوز سقفی چوبی دارد، لکن ناخوشاین. جبران میکند

معماران گوتیک بر شبستان عالی کلیساي جامع ایلی، که به . که هرگز آن خاصیت در بناهاي سنگی دیده نمیشود

بعدا محوطهاي با گروه ستونهایی از  ;)1205حد (سبک نورمان بود، ورودي سرپوشیده غربی زیبایی عالوه کردند 

و نیز در قرن چهاردهم، به سبک گوتیک مزین، یک  ;میان محراب و شاهنشین ساخته شدمرمر پربک به طرز زیبایی 

نمازخانه مریم عذرا، یک جایگاه همسرایان، و بر فراز ملتقاي بازوي عرضی کلیسا با صحن شبستان برج نورگیر 

ی از قدیمیترین یک) 11741191(کلیساي جامع ولز . اشتهار یافت)) هشت گوشی ایلی((زیبایی عالوه شد که به 

شبستان این کلیسا آن قدرها خوب طرح نشده بود، اما نمایی غربی که به  ;هاي سبک گوتیک انگلیسی بود نمونه
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چیزي نمانده بود زیباترین نوع خود در تمامی ((همت اسقف جاسلین عالوه شد به قدري بر حسن بنا افزود که 

سنگی قرار داشت که صد و شش تاي آنها به دست عناصر پیکره  340هاي این نما  در طاقچه)) انگلستان شود

هاي  آنچه از این تاراجها به جا مانده عظیمترین مجموعه پیکره. پیرایشگر، افراد مخرب، و زمانه از بین رفته است

. سنگی را در بریتانیا تشکیل میدهد، لکن درباره کیفیت آنها نمیتوان چنین تعریفی کرد

هنري سوم که ادوارد خستوان را قدیس . وتیک اولیه انگلیسی دیر کلیساي وستمینستر بودعالیترین مرحله تکامل گ

در خور ) 1050(حامی خویش ساخته بود، معتقد شد که کلیسایی که خود ادوارد به سبک نورمان پی افکنده بود 

سا بنایی گوتیک به همین سبب وي هنرمندان خویش را مامور ساخت تا در محل همان کلی. مرقد آن قدیس نیست

هزار لیره از رعایاي خود مالیات گرفت که به حساب امروزي دست  750و براي این منظور  ;به سبک فرانسوي بسازند

ادامه  1272آغاز شد، و تا هنگام مرگ هنري در  1245کار ساختن کلیسا در . میلیون دالر میشود 90کم بالغ بر 

ه پشت محراب چند ضلعی کلیساهاي فرانسه را اقتباس کردند و دیر در طرح ساختمان، معماران حتی مخارج. یافت

هاي سنگی ورودي سرپوشیده شمالی این کلیسا، که نمایانگر  پیکره. مزبور را به تقلید رنس و آمین بنیاد نهادند

ه در پشت بغلهاي طاقنماي س. هاي نماي باختري آمین ساخته شده است واپسین داوري است، به تقلید از پیکره

یک فرشته در بازوي جنوبی  ;هاي بسیار جالبی از فرشتگان وجود دارد چشمه بازوي عرضی کلیسا نقش برجسته

کلیسا صورت پرلطف مهربانی دارد که بر روي قرون و اعصار تبسم میکند و با کروبیان کلیساي جامع رنس کوس 

د که یکی عید بشارت مریم را مینمایاند، و بر فراز درگاه جایگاه خدام کلیسا دو تندیس قرار دار. همسري میزند

حتی عالیتر از . دیگري پیکرهاي است از مریم با حالت زیبایی که انگار تا حدي آثار بیمیلی از ناصیهاش هویداست

این سنگتراشیها مقابر سلطنتی اولیه در این دیر است، مخصوصا پیکره هنري سوم بر سنگ مزارش که وي را نه به 

. نی پادشاهی تنومند و کوتاه قد، بلکه با قامتی بغایت رعنا و با اندامی موزون مجسم ساخته استشکل واقعی، یع

ها تن از پادشاهان در آن مقابر باشکوه فراموش شده یا به برکت نبوغ مردي که در زیر سنگهاي این مقبره  جنایات ده

. شاهانه آرمیده تا حدودي جبران شده است

VII - 1300- 1200: نسبک گوتیک در آلما  

ساختن کلیساي . در اوایل رواج سبک گوتیک بود که سرزمین فالندر آن اسلوب معماري را از فرانسه اقتباس کرد

باشکوهترین . آغاز شد 1220جامع سن گودول، که با تفاخر بر سر تپهاي به همین نام در بروکسل جا دارد، در 

جایگاهی براي  1274ي جامع سن باوون در گان در کلیسا. قسمت این کلیسا شیشهبندي منقوش آن میباشد

همسرایان به سبک گوتیک احداث کرد، و کلیساي جامع سن رومبو، واقع در مکلین، داراي برجهاي بسیار بزرگی شد 

معماري  ;فالندر به منسوجات بیشتر عالقهمند بود تا به االهیات. که اگر چه ناتمام ماند، بسیار مزین و آراسته میباشد

ن ناحیه جنبه غیرمذهبی داشت، به این معنی که معماران فالندر قاعدتا به ساختن عمارات و ابنیه شهري بیشتر ای

هاي  به همین سبب عالیترین ساختمانهاي اولیه گوتیک عبارت میشد از تیمچه ;معتاد بودند تا ساختن کلیساها

متر،  137رت بسیار بزرگی بود که نمایی به طول عما) 12001304(تیمچه بزازان ایپر . بزازان ایپر، بروژ، و گان

  . طاقگانهایی سه طبقه، ردیف برجکهایی در گوشه، و برج باشکوهی در مرکز داشت

با برج ناقوس باشکوهش، که شهره آفاق ) 1284(تیمچه بزازان بروژ . این بنا در جنگ جهانی اول با خاك یکسان شد

این عمارت ظریف، و همچنین آن ابنیه مجلل شهر گان . مایی میکنداست، هنوز مشرف بر میدان مرکزي شهر خودن
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همه گواه صادقی است بر کامرانی و افتخار به مورد اصناف فالندري که امروزه قسمتی از لطف و زیبایی این ) 1325(

  . شهرهاي بیسر و صدا و دلپسند اروپاي شمالی مرهون آنهاست

به طور . و به هلند و آلمان رسید، با مقاومت زیادتري مواجه شد همینکه سبک گوتیک به سمت مشرق رواج یافت

قوم ژرمن سبک رومانسک را به مذاق  ;کلی ظرافت گوتیک با صالبت فکري و نیروي ستبر توتونی سازگار نبود

کلیساي جامع بامبرگ به رسم . خویش خوشتر میدید، و به همین سبب آلمان تا قرن سیزدهم از آن دست نکشید

در آن از پشتبندهاي معلق  ;هاي آن کوچک و طاقیهایش مدور است ی ساخته شد، به این معنی که پنجرهباستان

اینجا، در آغاز رواج سبک گوتیک آلمانی، . لکن طاق قوسی این کلیسا تویزهبندي شده و نوك تیز است ;اثري نیست

میکنیم که چطور پیکرتراشان ابتدا از  به عبارت دیگر مشاهده: به اوج تکامل چشمگیري در پیکرتراشی برمیخوریم

استادان فرانسوي تقلید کردهاند و بعد بزودي دست از تقلید برداشتند و به سوي سبک نیرومند و باشکوهی از 

در واقع پیکرهاي که معرف کنیسه در کلیساي جامع  ;ناتورالیسم یا پیروي از نقوش و اشکال طبیعی گراییدهاند

یتبخشتر از پیکره مشابهی میباشد که در کلیساي جامع رنس از زیر قلم پیکرتراش بیرون بامبرگ است به مراتب رضا

هاي مشابهی  نقش الیصابات و مریم در جایگاه همسرایان این کلیسا به مراتب کاملتر و طبیعیتر از پیکره. آمده است

هاي ویژه روم  به ردایی از جامهالیصابات شباهت به سناتوري دارد ملبس  ;است که پیکرتراشان فرانسوي ساختهاند

باستان، و مریم زن نیرومند درشت استخوانی است به همان سان که آلمانها همواره مریم را تصور کرده و دوست 

. داشتهاند

عالیترین . هاي ممتازي میباشند تقریبا کلیه کلیساهاي جامع آلمانی که از این عهد به جا ماندهاند صاحب مجسمه

در جایگاه همسرایان باختري این کلیساي جامع مجموعهاي مرکب . است) 1250حد (امع ناومبورگ اینها کلیساي ج

واقعپردازي نامهذبی که پیکرتراشان در تقلید از . از دوازده پیکره سنگی وجود دارد که معاریف محلی را نشان میدهد

یرهدستی پیکرتراش در نقش اوتا، همسر لکن چ ;اصل داشتهاند گواه بر آن است که به قدر مکفی حقوق نمیگرفتهاند

در میان . مارکگراف، یعنی تجسم یک زن دلخواه به حکم پندار هنرمند مشتاق آلمانی، این گناه را جبران میکند

اند افریزي است که حکایت از رشوه گرفتن یهودا براي لو  نقش و نگارهایی که بر شباك جایگاه همسرایان انداخته

در اینجا جزئیات نقوش به طور جلی هویدا شده است، و اشخاص بیآنکه به فردفرد آنها  ;ددادن عیسی مسیح میکن

صورت یهودا خالی از دلسوزي نیست، و هنرمند فریسیان  ;لطمهاي وارد آمده باشد چسبیده و تنگ هم قرار گرفتهاند

. اند نی در قرن سیزدهم دانستهرا به شکل شخصیتهاي نیرومندي در آورده است، این نقش را شاهکار پیکرتراشی آلما

، اسقف اعظم کولونی، کونراد فون هوخشتادن، اولین سنگ احداث بنایی را نهاد که معروفتر از کلیه 1248در 

در میان هرج و مرجی که بعد از مرگ فردریک . کلیساهاي جامع آلمان است و کمتر از تمامی آنها جنبه ژرمنی دارد

  . تکمیل نشد 1322به کندي ادامه یافت و کلیساي جامع تا سال دوم حکمفرما شد، کار ساختمان 

هاي مخروطی ظریف آن که با تزیینات توري آزاد ترکیب  مناره ;قسمت بیشتر این بنا ساخته قرن چهاردهم است

کلیساي جامع کولونی را به تقلید از کلیساي جامع . از روي طرحهاي قرن پانزدهم ساخته شد 1880یافته بود، در 

خطوط روي نماي بنا . مین پیافکندند و در ساختن آن مو به مو از سبک و روشهاي معماري فرانسه پیروي کردندآ

هاي درخشان، و چهارده پیکرهاي  لکن ستونهاي ساده ظریف و بلند شبستان، پنجره. فوقالعاده مستقیم و زنده است

ي دلپسند مطبوعی میسازند، که به نحو معجزهآسایی که روي مجردیهاي جایگاه همسرایان قرار دارند داخل بنا را جا

  . در جنگ جهانی دوم سالم برجا ماند

www.IrPDF.com



٢۵۶۴

در اینجا نیز، مثل کولونی، بر اثر قرب جوار با فرانسه، . کلیساي جامع ستراسبورگ ساختمانی است رضایتبخشتر

). 1949(ر ستراسبورگ امروزي مردم به همان اندازه با سبک فرانسوي مانوس بودند و آن را از خود میدانستند که د

راه ورود به این کلیسا از میان . بیرون این کلیسا حکایت از ظرافت فرانسوي است، و درون آن نشانی از قوت آلمانی

هاي سنگی مزین  نماي کلیسا را یک رشته پیکره. هاي بدیع منظري است که بام دو شیب دارند مجموعهاي از خانه

تک . ها تحتالشعاع یک پنجره خورشیدي بسیار بزرگ و با ابهتی قرار گرفته است ساخته است، لکن این مجسمه

لکن پیوند میان ابهت و تزیینات در اینجا . برجی در یک گوشه جلو بنا در وهله اول منظر کلیسا را ناقص ساخته است

تري متوسل شد، دشوار هرچند که در توصیف این نما باید به عبارت گرم ;به طرزي عاري از نقص میسر گردیده است

چون مرا : ((گوته نوشت. نام نهاده است)) موسیقی منجمد((نیست دریابیم به چه علت گوته شاعر آلمانی آن را 

لکن چون به درون آن پا  ;طوري پرورش داده بودند که به معماري گوتیک با دیده تحقیر بنگرم، از آن متنفر شدم

شیشهبندي منقوش این کلیسا )). و کشش زیبایی آن را احساس کردم نهادم، حیرت سراپاي وجودم را فرا گرفت

. بسیار کهنسال است و شاید از لحاظ قدمت هیچ کدام از شیشهبندیهاي منقوش ساخت فرانسه با اینها برابري نکند

سینه سنتوري باالي در نقش . از نظر زیبایی کم نظیر است) 12301240(هاي مدخل بازوي جنوبی کلیسا  پیکره

اینجا، کنار بستر نزع، حواریونی گرد آمدهاند که تک تک آنها به قدر مکفی . برجسته عمیقی از رحلت مریم عذراست

در . زنده مینمایند، لکن از همه بهتر پیکره عیسی مسیح است که بخوبی تجسم یافته و استادانه تراشیده شده است

نقش ملکه چاق و چلهاي است از آلمان، که مظهر  یکی: دو سوي این مدخل دو پیکره بسیار مشهور قرار دارد

کلیساست، و دیگري پیکره زنی ظریف و باریک اندام و زیباست که دستمالی بر روي چشمانش بسته شده، و نماد 

در سال . اگر دستمال را از روي چشمان کنیسه بردارند، در زیبایی مسلما بر حریف خود فایق میآید. کنیسه است

پرستشگاه ((هاي این کلیساي جامع را ویران و آنجا را مبدل به  امر داد پیکره)) ن انقالبی فرانسهکنوانسیو(( 1793

را در باغ )) کنیسه((و )) کلیسا((طبیعیدانی که ما او را فقط به نام هرمان میشناسیم، دو مجسمه . سازند)) خرد

بی نجات داد و با نصب تختهاي که بر روي نباتات خویش پنهان ساخت و این دو شاهکار را از چنگ متعصبان انقال

هاي سینه  به فرانسه نوشته شده بود مانع از انهدام نقش برجسته)) آزادي، برابري، و برادري((آن شعار انقالبیان 

. سنتوري شد

VIII -1300- 1200: رواج سبک گوتیک در ایتالیا   

در دوره رنسانس نیز هنرمندان ایتالیا که درباره . ایتالیاییان قرون وسطی اسلوب گوتیک را سبک آلمانی میخواندند

منشا این سبک در اشتباه بودند، به استناد آنکه فقط بربرهاي آن سوي آلپ قدرت ایجاد چنین سبک پرزرق و برق و 

وفور تزیینات و گستاخی بلندپایه گوتیک به مذاق ایتالیایی که عاشق . مطنطن را داشتهاند، آن را گوتیک نام نهادند

اگر ایتالیا سرانجام سبک گوتیک را اقتباس و . سنن قدیمی و از دیرباز آموخته به سبک بیآالیشی بود ناگوار میآمد

و تازه بعد از آنکه گوتیک را با نیازمندیها  ;اخذ کرد، باید دانست که این عمل را با اکراهی مقرون به تحقیر انجام داد

اد بناي پرحشمت بیگانهاي چون کلیساي جامع میالن شد، بلکه ابنیه و مشرب خویش وفق داد، نه فقط موفق به ایج

عجیبی چون کلیساهاي اورویتو، سینا، آسیزي، و فلورانس به وجود آورد که آمیزهاي بود از سه سبک بیزانسی، 

این به کمک . هاي این کشور به یک سان ماالمال بود از سنگهاي مرمر رنگارنگ خاك و ویرانه. رومانسک، و گوتیک

لکن چگونه میشد نماي مرمر بنایی را تراشیده به . سنگها ممکن بود نماي اماکن مقدس را به طرز دلپذیري درآورد

صورت درهاي بغرنج ابنیه ممالک شمالی درآورند برخالف اقالیم شمالی که در هوایی مهآلود و سرد براي کسب نور و 

www.IrPDF.com



٢۵۶۵

هاي کوچک را مرجح میشمرد،  بزرگ نیازمند بودند، ایتالیا پنجره هایی بسیار حرارت زیادتري از آفتاب به وجود پنجره

معماران ایتالیایی دیوارهاي . زیرا بدین وسیله بود که در برابر آفتابی سوزان صحن کلیساي جامع مامن خنکی میشد

جا که در از آن. هاي آهنی بنا را زشت منظرتر از پشتبندهاي پایهبلند گوتیک نمیدانستند))کمربند((ضخیم، حتی 

هاي مخروطی یا طاقهاي نوك تیز نبود، این قبیل وسایل صرفا  معماري ایتالیایی براي تقویت بنا احتیاجی به مناره

. براي تزیین به کار رفت، و هنرمندان ایتالیا هرگز کامال منطق اساسی سبک معماري گوتیک را اخذ نکردند

کلی در ساختمانهاي کلیسایی به کار رفته بود و اگر موارد میالدي، آن سبک تقریبا به  1300در شمال، قبل از 

در ایتالیاي شمالی و مرکزي، که . استثنایی معدودي نیز وجود داشت، در مراکزي بازرگانی مانند ایپر، بروژ، و گان بود

هبی نقش حتی از لحاظ ساختن کاال و داد و ستد مراکز غنیتر از اراضی لولندز محسوب میشد، ساختن بناهاي غیرمذ

ها و برجها، دژهاي  تاالرهاي پذیرایی شهرداري، دیوارهاي شهر، دروازه. مهمی در تکامل سبک گوتیک ایفا کرد

  . فئودالها و قصرهاي بازرگانان همه از لحاظ شکل یا تزیین به سبک گوتیک گراییدند

غاز کرد، پاالتتسو پوبلیکو آ 1281خویش را در ) عمارت شهرداري(پروجا کار ساختمان پاالتتسو دل مونیچیپو 

به ساختمان پاالتتسو کوموناله  1290ساخته شد، بولونیا در  1289در شهر سینا به تاریخ ) عمارت اداره امور عامه(

برپا  1298مبادرت ورزید، کاخ بیمانند و زیباي پاالتتسو وکیو در شهر فلورانس به تاریخ ) عمارت اداره امور ناحیه(

  . ا به سبک گوتیک توسکان بودندشد و کلیه این بناه

یکی از رهبانان فرانسیسیان، برادر الیاس که در آسیزي رئیس صومعه بود، براي توسعه مساکن عده  1228در سال 

بیشماري از پیروان فرقه مزبور و تهیه جا براي زایرانی که بیش از پیش متوجه مزار قدیس فرانسیس میشدند، دستور 

سفارش . م سان فرانچسکو را داد که اولین کلیساي گوتیک در ایتالیا محسوب میشودساختن دیر و کلیساي عظی

 ;میخواندند) یعقوب آلمانی(آلمانیا /ساختمان به یک نفر استاد معمار آلمانی داده شد که ایتالیاییها او را یاکوپو د

یاکوپو ابتدا کلیساي . یافتاشتهار )) سبک آلمانی((شاید هم به همین علت است که سبک گوتیک در ایتالیا به 

سفالیی به سبک طاق و تویزه رومانسک پیافکند و بر روي آن کلیساي علیایی بنا کرد با طاق قوسی تویزهبندي شده 

این دو کلیسا به انضمام دیر قدیس فرانسیس مجموعه با ابهتی را تشکیل . هاي توري گوتیک و نوك تیز، با پنجره

ي حیرتانگیزي که چیمابوئه، جوتو، و شاگردان جوتو در اینجا بر روي گچ رسم کردهاند، میدهند که به اندازه نقاشیها

محبوبترین قدیس ایتالیا که کمترین توجهی (یا به اندازه جهانگردان و مومنانی که همه روزه به زیارت مزار فرانسیس 

. رو میآوردند، جالب و نظرگیر نمیباشد) به اندرزهاي وي نمیشود

به این معنی که میدانی عمومی دارد با مشتی ابنیه دولتی در اطراف آن، : یک شهر قرون وسطایی استسینا هنوز 

بازاري که در هواي آزاد تشکیل میشود، و دکانهاي محقري که در جوار میدان مرکزي قرار دارند به هیچ وجه نظر 

و صعبالعبور منشعب میشود که در دو سوي از این میدان مرکزي شهر ده دوازده کوچه تنگ . عابران را جلب نمیکنند

هاي تاریک کهنسالی قرار گرفته است پر از مردم مهربان و پرجوش و  هر کدام از آنها، به فاصله کمتر از سه متر، خانه

بر روي تپهاي، در . خروشی که در نزد آنها آب آشامیدنی چیزي است تجملی و به مراتب نادرتر و خطرناکتر از شراب

ظاهرا این . هاي قدیمی به هم چسبیده، المتروپولیتانا یا کلیساي جامع شهر سر برافراشته است رشته خانهعقب این 

ساختمان کلیساي جامع سینا که . بنا یک رشته مرمرهاي سیاه و سفید مخطط است که به چشم ناخوشایند میآید

ایی که جووانی پیزانو به جا نهاده بود، ، از روي طرحه1380در . به اتمام رسید 1348آغاز شد، در سال  1229در 
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نماي جدید و دلپذیري در سنگهاي مرمر سرخ، سیاه، یا سفید افزودند و سه مدخل رومانسک ساختند که در طرفین 

هر یک ستونی از مرمر حجاري شده با شکوه قرار داشت، و بامهاي دوشیبی آنها را احاطه کرده بودند که نقوشی به 

اکنون کلیساي جامع سینا صاحب یک پنجره بزرگ خورشیدي بود که از درون آن پرتو . تندشکل جعد و شکن داش

هاي سنگی  طاقگانها و ستونبندها در جلو کلیسا ردیفی از پیکره ;خورشید شامگاهی به رنگهاي مختلف رخنه میکرد

ایاي مختلف بنا را میکاست و هاي مخروطی و برجهایی از مرمر سفید زنندگی زو مناره ;را بر ناظران عرضه میداشتند

در داخل سنتوري بلند نماي کلیسا، موزائیک بسیار عریضی مریم عذرا را در حال پرواز بر فراز ابرها به سوي فردوس 

برخالف هنرمند فرانسوي، که عالقه به سایه روشن روي طاقیهاي مدرج الیه الیه دور مدخلها و . نشان میداد

در این کلیساي . داشت، معمار ایتالیایی عالقهمند به سطوح درخشان و رنگارنگ بود کندهکاریهاي عمیق نماي ابنیه

وزن  ;بر فراز جایگاه همسرایان طاقی قوسی به سبک بیزانسی قرار دارد ;جامع هیچ نوع پشتبندي به کار نرفته است

رمري برخاسته و به یک طاق و سنگینی بنا بر دیوارهاي ضخیم و طاقیهاي مدور بسیار عریضی که از گروه ستونهاي م

این نمونه سبک گوتیک توسکان، که هنوز اکثر اجزاي آن به سبک رومانسک . و تویزه منتهی میشود وارد میآید

در داخل . است، در واقع یک دنیا با آن بناهاي سنگینی که معجزهآسا در آمین و کولونی سر برافراشته تفاوت دارد

 ;)1457(تندیسی برنزي از یحیاي تعمید دهنده، کار دوناتلو  ;یکوال و جووانی پیزانواین کلیسا منبر مرمر سفید، کار ن

و نیمکتهاي جایگاه همسرایان، با  ;)1532(محرابی پرداخته دست بالداساره پروتتسی  ;فرسکوهایی اثر پینتوریکیو

ه این نحو، یک کلیساي ایتالیایی ب. دیده میشود ;)1567(کندهکاریهایی فراوان و بسیار ظریف، اثر بارتولومئو نرونی 

. میتوانست در خالل چندین قرن، به برکت سلسله پایانناپذیري از نوابغ عالم هنر ایتالیا، در حال رشد و تکامل باشد

در حالی که کلیساي جامع و برج ناقوس سینا در شرف اتمام بود، از دهکده بولسنا خبر از معجزهاي دادند که منتج 

شک آورده بود )) قلب ماهیت((کشیشی که درباره اصل . گر از شاهکارهاي معماران این عهد شدبه ساختن یکی دی

خبر داد که مسلما تردیدش برطرف شده، زیرا حین تناول عشاي ربانی به چشم خود خون مسیح را بر روي نان 

نه فقط امر به برگزاري عید براي زنده ساختن یاد این واقعه بود که پاپ اوربانوس چهارم . مقدس مشاهده کرده است

داد، بلکه مقرر داشت در اورویتو، واقع در جوار آن دهکده، به ساختن کلیساي ) 1264(جسد یا کورپوس کریستی 

طرح این بنا از طرف دو تن از هنرمندان مشهور عهد، آرنولفو دي کامبیو و لورنتسو مائتانی، . جامعی مبادرت جویند

تا پایان کار ساختمان  1290کرتراش، و نقاش از سینا و فلورانس استخدام شدند و از چهل تن معمار، پی. ریخته شد

در طرح نماي ساختمان از سبک کلیساي جامع سینا پیروي شد، لکن کلیساي جامع . مشغول بودند 1330در 

این ساختمان حکم  ;اورویتو بنایی از آب درآمد به مراتب پاکیزهتر، و با هماهنگی و تناسب و توازنی به مراتب بهتر

. تابلو عظیمی را دارد از سنگ مرمر، که هر یک از عناصر متشکلهاش، جداجدا، خود شاهکار دقیقی محسوب میشود

هاي بسیار ظریف و دقیقی  بر روي ستونهاي چهارگوش توکاري که میان مدخلهاي کلیسا قرار دارند نقش برجسته

یکی از این نقوش . حکایت میکند)) واپسین داوري((، و ))فدیه((تراشیده شده که باز از آفرینش، زندگی مسیح 

برجسته، یعنی صحنه دیدار مریم، به قدري زیباست که میتوان آن را نمونه کمال پیکرتراشی رنسانس قبل از آغاز 

ا یک رشته ستونهاي خوشتراش، نماي رفیع و باشکوه کلیساي جامع ر. دوران تجدید حیات علم و هنر به شمار آورد

هاي جمعی از پیامبران، حواریون، آباي کلیسا، و  بر روي طبقات سهگانه این نما، پیکره ;به سه طبقه تقسیم میکند

) 1359(در وسط این مجموعه تو در تو، یک پنجره خورشیدي قرار دارد که آن را کار اورکانیا . قدیسان دیده میشود

که اکنون آن را (ي این پنجره، موزائیک خیرهکنندهاي باال. دانستهاند، لکن این امر مشکوك تلقی شده است

داخله شیاردار عجیب این کلیساي جامع طاقگان سادهاي است . حکایت از تاجگذاري مریم عذرا میکرد) برداشتهاند
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از آنجا که نور کافی به درون صحن کلیسا نمیتابد، شخص قادر  ;به سبک باسیلیکا، در زیر یک سقف چوبی کم ارتفاع

. دقیقا به ارزش فرسکوهاي کار فراآنجلیکو، بنوتتسو گوتتسولی، و لوکا سینیورلی پی برد نیست

هنگامی که جنون ابنیه سازي در قرن سیزدهم به سان موجی سراسر ایتالیا را فراگرفت، بزرگترین عمارات 

تمان کلیساي جامع ، آرنولفو دي کامبیو به ساخ1294در . شگفتانگیز در خطه ثروتمند فلورانس پیافکنده شد

در ساختن این بنا، وي طرح باستانی باسیلیکاها را، بدون بازوي عرضی کلیسا، با سقف . سانتاکروچه مبادرت ورزید

ها و طاقگان شبستان، از طاقی نوك تیز استفاده نمود و روکش  چوبی مسطحی حفظ کرد، لکن در ساختمان پنجره

هاي بسیار فراوان سنگی و فرسکوهاي عدیده  کلیسا بیشتر مرهون پیکرهزیبایی این . نماي کلیسا را از مرمر ساخت

ها و نقوش همه نموداري بودند از مهارت  این مجسمه. داخل آن بود تا در ساختمان خود بنا از نظر دقایق فن معماري

یدگاه این کلیسا را ، آرنولفو نماي خارجی تعم1298در . استادانی که هنر ایتالیایی را به سرحد بلوغ رسانیده بودند

هایی از مرمر سیاه و سفید پوشانید ابداعی که بیسلیقه به نظر میرسد و  تغییر داد و این بار آن را، به تناوب، با رگه

هاي مخطط افقی، یعنی تناوب  نقص این روش آن است که رگه. بسیاري از آثار توسکان را بدمنظره ساخته است

که (لکن روحیه پرتفاخر عهد . وط عمودي و ارتفاع ساختمان است از بین میبردسیاه و سفید، ابهتی را که خاص خط

هویداست که به موجب آن فرمانداري ) 1294مورخ (از خالل سطور فرمانی ) منادي دیگري از ظهور رنسانس است

  :شهر آرنولفو را مامور ساختن کلیساي جامع سانتاکروچه کرد

مال حزم آن است که امور خود را به نحوي سامان دهد که نور درایت و عظمت از آنجا که یک قوم واالتبار را شرط ک

از آثار صوري آن ساطع باشد، مقرر میشود که آرنولفو، استاد معمار شهر ما، سبکها یا طرحهایی با منتهاي جالل و 

درت مردمان هرگز مهیا کند، تا دست صنعت و ق)) سانتا ماریا رپاراتا) ((کلیساي جامع(شکوه براي تجدید بناي 

نتواند چیزي به این عظمت و زیبایی به هیچ نحوي از انحا خلق و تقبل نماید، و این امر را بر طبق مبادي و اصولی 

انجام دهد که فرزانهترین مردمان شهر ما آشکارا و پنهان اعالم و تجویز کردهاند بدین مضمون که به ترکیب آثار و 

گر آنکه قصد منطبق ساختن آنها با روح پاکی باشد که مرکب از روح فردفرد م. ابنیه شهر هیچ دستی زده نشود

  . قاطبه اهالی یکدل و یک زبان شده است

بعضی از اصناف شهر . همچنانکه بیشک غرض از نشر این فرمان نیز کمک مالی بود، مردم به آن تشویق شدند

ها اصناف دیگري از کمک سر باز زدند، صنف پشم و چون بعد ;فلورانس نیز هر کدام پرداخت مبلغی را تعهد کردند

براي این ) دالر 9270000(لیره طال  51500فروشها تمامی هزینه ساختمان را به گردن گرفت و همه ساله بالغ بر 

به همین سبب نیز آرنولفو در طرحریزي کلیساي جامع ابعاد را به مقیاس بسیار عظیمی حساب . منظور میپرداخت

شبستان  ;متر ارتفاع داشته باشد، یعنی به بلندي طاق قوسی کلیساي جامع بووه 45قف سنگی بنا قرار شد س. کرد

و وزن سقف بر روي دیوارهایی ضخیم، مهارهاي آهنین، و طاقیهاي نوك تیز شبستان  ;متر باشد 7/16متر در  80

راي شبستان فقط چهار طاقی به کار این طرحی بود به غایت استادانه و شگفتآور، زیرا معمار چیرهدست ب. قرار گیرد

آرنولفو . متر بالغ میشد 5/27میبرد که طول هر کدام از یک گوشه تا گوشه دیگر به بیست متر، و ارتفاع هر کدام به 

هاي اصلی، زیر نظر جوتو،  لکن ساختمان کلیساي جامع، با مقدار زیادي جرح و تعدیل در نقشه ;درگذشت 1301در 

بود که این هیوالي کریهالمنظر تکمیل  1436نللسکی، و جمعی دیگر ادامه یافت و باالخره در سال آندرئا پیزانو، برو

این کلیساي جامع ساختمان بغایت بزرگی است که رابط . نام نهادند)) سانتاماریا دل فیوره((و تقدیس شد و آن را 
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پوشانید، تازه براي مردمی که در مترمربع  7800میان اسلوبهاي معماري شش قرن شد، محوطهاي را به مساحت 

. مجلس ساووناروال گرد میآمدند کوچک بود

IX - 1300-1091: سبک گوتیک اسپانیایی  

رهبانان فرانسه به همان نحو که در قرن یازدهم معماري رومانسک را به اسپانیا بردند، در قرن دوازدهم نیز ناقل 

با ) به بعد 1091(ختن کلیساي جامع سان سالوادور در شهر کوچک خوش منظر آویال، سا. سبک گوتیک بودند

هاي نوك تیز در  طاقیهاي مدور، مدخلی به سبک گوتیک، و ستونهاي ظریفی که از مخارجه پشت محراب به تویزه

در ساالمانکا عشق به دین کلیساي جامع . طاق قوسی منتهی میشدند، مقدمه تحول و آغاز رواج سبک گوتیک بود

 ;ه به اسلوب باستانی ساخته شده بود، پهلو به پهلوي یک کلیساي جدید قرن شانزدهم حفظ کردقرن دوازدهم را ک

در تاراگونا، به . اصل آن که این دو بنا، در کنار یکدیگر، باشکوهترین مجموعه بناهاي کشور اسپانیا را تشکیل میدهند

در این عمارت صالبت و استحکام . جامیدبه طول ان 1375تا  1089واسطه مشکالت مالی، ساختمان دفتر اسقفی از 

رواقها، یا به عبارت دیگر . عناصر سبکهاي کهنسالتر زمینه مناسبی براي تزیینات گوتیک و اسالمی شده است

. ستونبند رومانسک در زیر طاقی قوسی به سبک گوتیک، در عداد زیباترین آثار هنر قرون وسطی به شمار میرود

ه اسپانیایی دارد، و حال آنکه شهرهایی مانند بورگوس، تولدو، و لئون از نظر مشرب تاراگونا به طور مشخصی جنب

جریان مراودهاي که بر اثر حرکت رهبانان مهاجر بین فرانسه و اسپانیا . ترقیخواهی بیشتر به فرانسه شباهت دارند

  . ، وسیعتر شد)1200(ایجاد شده بود، به واسطه ازدواج بالنش دوکاستی با لویی هشتم، شاه فرانسه 

اولین سنگ بناي کلیساي جامع بورگوس را  1221برادرزاده بالنش، فردیناند سوم، پادشاه کاستیل بود و در سال 

یک آلمانی اهل کولونی به نام یوان  ;یک معمار ناشناس فرانسوي مسئول پیافکندن طرح این بنا بود. نصب کرد

اهالی بورگونی، موسوم به فلیپه د بورگونیا، برج نورگیر عظیم  مردي از ;)1442(هاي مخروطی آن را ساخت  مناره

و سرانجام شاگردش خوان د  ;)15391543(کلیسا را برفراز محل تقاطع بازوي عرضی با صحن شبستان احداث کرد 

. به اتمام رسانید 1567والیو، که اسپانیایی بود، آن بنا را در 

ها قرار گرفتهاند، و طاقگانهاي مزین به  روبازي که در زیر این مناره هاي مخروطی پر تزیین گوتیک، برجهاي مناره

هاي سنگی، به نماي باختري این کلیسا سانتاماریا المایور ابهت و شکوهی میدهد که بسهولت از خاطر انسان  پیکره

زمان آن رنگها را در آغاز تمام این نماي سنگی را منقوش ساخته بودند، اما اکنون مدتهاست که مرور . محو نمیشود

و ما فقط به پایمردي نیروي پندار میتوانیم مجسم کنیم که روزگاري اینجا چه منظر باشکوهی، به  ;زایل کرده است

  . رقابت با خورشید، چشم مردمان را خیره میکرده است

ر بین شهرهایی که د. همین فردیناند سوم مخارج ساختمان کلیسایی از این باشکوهتر را براي شهر تولدو فراهم آورد

دور از کرانه و در داخل کشور اسپانیا قرار گرفتهاند کمتر از شهري را میتوان سراغ گرفت که از نظر زیبایی طبیعی به 

هاي بلندي محاط شده  این شهر، که در یک خمیدگی رود تاگوس قرار گرفته و از همه سو با تپه. پاي تولدو برسد

از این رو تصور این مسئله دشوار است که زمانی پادشاهان ویزیگوت، سپس امراي  است، امروزه ظاهري فقیر دارد، و

بناي کلیساي جامع تولدو، که در . مور، و آنگاه پادشاهان مسیحی لئون و کاستیل آنجا را پایتخت خود ساخته بودند

از نقشه . نشده بودهنوز تکمیل  1493آغاز شد، بتدریج پیش رفت و بکندي توسعه یافت، چنانکه تا سال  1227
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اصلی احداث این کلیسا فقط یک برج ساخته شد که نصف آن هم به سبک مورها و به تقلید سبک خیرالدا در سویل 

بعدي  ;برج دیگر این کلیسا تعلق به ادوارد ;است و از لحاظ ظرافت تقریبا هیچ دست کمی از برجهاي سویل ندارد

االي آن طاقی قوسی بر طبق نقشه و طرح هنرمندي موسوم به دومنیکوس و باالخره در قرن هفتم بود که بر ب ;دارد

درون این کلیساي جامع، . تئوتو کوپولوس، مشهور به ال گرکو، که بلند آوازهترین مردمان تولدو بود، بنا نهادند

هاي مزین،  متر، مرکب است از پنج راهرو پرپیچ از مجردیهاي بلند، نمازخانه 55متر و عرض  120محوطهاي به طول 

پنجره با شیشهبندي منقوش، کلیه آن  750هاي بسیار سادهاي از قدیسان سنگی، طارمیهاي مشبک آهنی، و  پیکره

نیرویی که در نهاد اسپانیایی وجود دارد، تمام آن افسردگی و احساسات پرجوش دینخواهانهاي که در وجود 

دم اسپانیا دیده میشود، با لختی از آن سودایی که اسپانیایی سرشته شده است، همه آن ظرافتی که در آداب مر

  . مسلمانان براي تزیینات در سر داشتند، همه در این کلیساي جامع تجسم و تجلی مییابند

غنیترین کلیساهاي ما در تولدوست مقدسترین همه در اوویذو، : ((در اسپانیا ضربالمثلی است به این مضمون

زیر نظر اسقف  1205بناي کلیساي جامع لئون، که در )). یباترین آنها در لئونمستحکمترین همه در ساالمانکا، و ز

. به پایان رسید 1303منریک آغاز و مخارج ساختمان آن اندك اندك از محل فروش آمرزشنامه تامین شد، در سال 

توجه خاصی مبذول ها  در احداث این کلیساي جامع، معماران لئون، به تقلید از سبک گوتیک فرانسه، به نصب پنجره

احتمال دارد این . داشتهاند و شیشهبندیهاي منقوش این کلیسا از عالیترین شاهکارهاي این هنر بدیع به شمار میرود

گفته صحیح باشد که در ساختمان این بنا قسمت تحتانی را از کلیساي جامع رنس، نماي باختري را از شارتر، و 

هاي مخروطی کامل  نتیجه کلیساي دلپذیري است با برجها و مناره ;اشندمدخل جنوبی را از بورگوس تقلید کرده ب

. نظیر کلیساهاي جامع فرانسه

هاي عدیده دیگري در نقاط مختلف  به یادگار استیالي مجدد فرمانروایان مسیحی بر اسپانیاي مسلمان، پرستشگاه

، در واالنس 1229، در پالما 1203در لریذا ، 1188، در تودال به سال 1174برپا شد از آن جمله در زامورا به سال 

لکن از لئون که صرفنظر کنیم، تقریبا هیچ یک از کلیساهاي اسپانیایی را نمیتوان . 1298، و در بارسلون 1262

هاي بزرگ و پشتبندهاي معلق احتراز جستند، به  در ساختن این کلیساها، معماران از پنجره. گوتیک به حساب آورد

ه از زمین یا ستونها برخیزد و به طاق و تویزه منتهی شود و به این نحو وزن را تقسیم کند، جاي طاقیهایی ک

  . سنگینی طاق قوسی را بر مجردیها و دیوارهاي کلفت نهادند و خود ستونها را به سقف رسانیدند

داشتهاند، به این ستونهاي بلند، که در محوطه بسیار بزرگ شبستان مانند غولهاي سنگی عظیمی سر به سقف بر

اندرون تمامی کلیساهاي اسپانیایی جالل مظلمی میدهند که روح آدمی را با رعب منقاد میسازد، و حال آنکه در 

در سبک گوتیک اسپانیایی، . کلیساهاي گوتیک کشورهاي اروپاي شمالی روح انسان با روشنایی به اعتال در میآید

با وجود رواج تزیینات گوتیک، یک عنصر معماري مغربی نیز  ;کردند ها را با طاقی رومانسک حفظ اکثر درها و پنجره

هاي مختلفی از آجرهاي رنگی، نفوذ  به جا ماند که عبارت بود از آرایش دیوار و بدنه ساختمان با طرحها و رگه

ضاي شکل معماري بیزانس نیز در ایجاد گنبدها و شبه گنبدهایی که از یک قاعده چند گوشی باال میآمدند و به مقت

از این اجزاي متشکله متفاوت بود که اسپانیا سبک بینظیري براي . آن قاعده برآمدگی پیدا میکردند محفوظ ماند

  . برخی از عالیترین کلیساهاي جامع اروپا به وجود آورد
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ستاها، و ها و دژهاي پراکنده در رو تا اینجا سخن از کلیساها به میان بود، لکن باید درنظر داشت که ساختن قلعه

هاي شهرها کاري بیاهمیت نبود و این گونه ابنیه را نیز باید در عداد کامیابیهاي مهم معماري قرون  حصارها و دروازه

. حصار شهر آویال در اسپانیا هنوز شاهد بارزي بر توازن شکل و ابعاد معماري قرون وسطایی است. وسطی بشمار آورد

هاي این عهد است، مشاهده میکنیم که  ل سول در تولدو، که نمونهاي از دروازههایی مانند پوئرتو د در احداث دروازه

صلیبیون، به واسطه اطالعی که هنوز از ساختمان کاستلوم رومی . چگونه زیبایی را با کثرت استعمال سازش دادهاند

ژهاي کوهپیکري مانند هاي مسلمانان خود در خاورمیانه، به ساختن د در ذهن داشتند، و شاید بر اثر مشاهده قلعه

مبادرت جستند که از لحاظ عظمت و شکل به مراتب از هر گونه دژي در آن عهد جنگ و ) 1121(قلعه کرك 

در مجارستان، که خود باروي مستحکمی در برابر حمالت مغوالن بود، در خالل قرن سیزدهم . جنگاوري برتر است

ز شرق اروپا متوجه غرب شد و در ایتالیا شاهکارهایی مانند هنر قلعه سازي ا. دژهاي مستحکم و باشکوهی برپا شد

برج و باروهاي ولترا، و در فرانسه قرن سیزدهم دژهایی مانند کوسی و پیرفون و شاتوگایار را به وجود آورد که به 

 دژهاي اسپانیایی بناهایی ساخته اوهام و. ، ساخته شد)1197(دست ریچارد شیردل، پس از بازگشت از فلسطین 

خیاالت واهی نبودند، بلکه قالع مستحکمی بودند از آجر و سنگ که مانع از تجاوز مورها شدند و نام کاستیل را علم 

به تقلید  هنگامی که آلفونسو ششم، پادشاه کاستیل، شهر سگوویا را از چنگ مسلمانان بیرون آورد، در آنجا، .ساختند

در ایتالیا اشراف شهرنشین هر کدام براي خویشتن قلعهاي بنا . از ساختمان القصر در تولدو، دژ مستحکمی را پیافکند

قبل از جنگ جهانی  ;کردند که هنوز بسیاري از آنها در شهرهاي دو ناحیه توسکان و لومباردي به چشم میخورند

هاي اعیانی کردند، و همین امر بود که در دوران  بیل دژها یا قلعهدوم، شهر سان جیمینانو شروع به ساختن این ق

. رنسانس یکی از ویژگیهاي بارز و شاخص هنر آن سرزمین محسوب گشت

در . فن ساختن دژهاي سنگی، با رفتن ادوارد خستوان و محارم نورمان وي به انگلستان، از دریاي مانش گذر کرد

هنگام  ;اقدامات تعرضی و تدافعی ویلیام فاتح، فن قلعهسازي رو به تکامل نهادانگلستان، بر اثر اتخاذ تصمیمات و 

. فرمانروایی همین مرد آهنین پنجه بود که برج لندن، قلعه وینزر، و قلعه دارم را براي نخستین بار پیافکندند

دشاهان مبارز، و قدیسان همچنین قلعهسازي از فرانسه به آلمان سرایت کرد و در آنجا بین خاوندهاي قانوننشناس، پا

دژ غولپیکر شلوس، که در کونیگسبرگ به عنوان قلعه مستحکمی براي حکومت . توسعهطلب به صورت جنونی درآمد

، یکی از این دژهاي مستحکم بود که در اثناي )1257(بر نفوس ستیزهجویی از جانب شهسواران توتونی ساخته شد 

  . جنگ جهانی دوم از بین رفت

X -  مالحظات  

افرادي که دلیرانه آن طاقهاي قوسی وزین را بر چند عدد . معماري گوتیک عالیترین کامیابی انسان قرون وسطی بود

پایه سنگی استوار ساختند، علم خود را از هر حکیم قرون وسطایی کاملتر و دقیقتر فرا میگرفتند و موثرتر بیان 

. حکم شعري را دارد به مراتب بزرگتر از کمدي االهی دانتهبناي نوتردام، با آن خطوط و هماهنگی صور، . میداشتند

مقایسه میان معماري گوتیک و معماري یونان و روم باستان به طور کلی عمل صحیحی نیست و مستلزم بین 

باشد در اروپاي قرون وسطی هیچ شهري نبود که بتواند از لحاظ ابنیه و معماري با آتن یا  جزئیات و مشخصات می

سري بزند، و در تمام دوران تکامل سبک گوتیک هیچ کلیسایی ساخته نشد که از لحاظ زیبایی محض رم کوس هم

اما، از طرف دیگر، در میان ابنیه ادوار باستان نیز چیزي را سراغ نمیتوان گرفت که، مثل نماي  ;با پارتنون برابر باشد

نند طاق قوسی کلیساي جامع آمین روح را به وجد کلیساي رنس، این سان در ریزهکاریها و دقایق واال باشد، یا بما
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تمسک و تناسب سبک کالسیک معرف همان تبعیت از موازین عقالنی و اعتدالی بود که فالسفه . آورد و الهام بخشد

جذبه رمانتیک سبک گوتیک فرانسوي، و عظمت غمافزاي . یونان به یونان پرجوش و خروش تعلیم میدادند

دو، ندانسته مظهر لطافت و اشتیاق روحیه قرون وسطی، و دهشت و افسانه و رمز توکل به کلیساهاي بورگوس یا تول

فلسفه و معماري کالسیک علومی بود براي استواري و توازن آرشیتراوهایی که ستونبندهاي پارتنون را به . دین شدند

که چون دستی آهنین مانع تصعید هم پیوند میدادند، اندرز غیبگویان معبد دلفی مشعر بر میانهروي و اعتدال بود 

میگردید، ثبات قدم را تجویز میکرد، و قهرا افکار مردمان را بار دیگر به همین زندگی و جهان خاکی معطوف 

 ;روحیه و مشرب شمال را بیهوده گوتیک نخواندند، زیرا بیقراري و جسارت را از بربرهاي فاتح به ارث برد. میساخت

پر نکرد، تا آنکه سرانجام با پشتبندهاي معلق و طاقیهاي رفیع آسمان را در محاصره فتوحات پیاپی چشم تنگش را 

لکن، در عین حال، این روحیهاي بود مسیحی که دست التجا براي صلحی به آسمان دراز میکرد که بربریت . افکند

یروزي شکل بر ماده در هاي ضد و نقیض بود که بزرگترین پ از میان آن انگیزه. آن را از زمین مهجور ساخته بود

. تمامی طول تاریخ هنر بشري حاصل آمد

به چه علت معماري گوتیک رو به انحطاط نهاد تا حدودي علت آن بود که هر سبکی مانند هر گونه احساسی وقتی 

تکامل سبک گوتیک به صورت . کامال تجلی کرد، طبعا تحلیل میرود و ظهور واکنش یا تحولی را ضروري میسازد

قائم در انگلستان، و گوتیک مطنطن در فرانسه، براي فورم یا شکل هیچ آیندهاي جز مبالغه و افساد باقی  گوتیک

اضمحالل مبارزات صلیبی، انحطاط معتقدات مذهبی، بذل مال در راه هوس به عوض مریم، و انصراف از . نگذاشت

ات از طبقه روحانی بعد از لویی نهم گرفتن مالی. کلیسا و توجه به حکومت روحیه عصر گوتیک را در هم شکست

کمونها و اصناف، که در پرداخت مخارج کلیساها و تفاخر بدانها سهیم بودند، . خزاین کلیساهاي جامع را تهی ساخت

نه . طاعون و جنگهاي صد ساله قواي فرانسه و انگلستان را تحلیل برد. استقالل، ثروت، و غرور خود را از کف دادند

جدید در قرن چهاردهم رو به کاهش نهاد، بلکه اکثر کلیساهاي جامعی که در قرون دوازدهم و  فقط ساختمانهاي

سرانجام با پیدایش اومانیستها و کشف مجدد تمدن کالسیک به دست پیروان . سیزدهم آغاز شده بودند ناتمام ماندند

ان نرفته بود شیوه کهن با وفوري نو آن، و احیاي معماري کالسیک در ایتالیا سرزمینی که این معماري هرگز از می

هاي باروك و  از قرن شانزدهم تا نوزدهم، معماري رنسانس، حتی از طریق شیوه. جانشین معماري گوتیک شد

هنگامی که مشرب کالسیک نیز به نوبه خود زایل شد، نهضت رمانتیک آغاز . روکوکو، حاکم بر اروپاي باختري بود

غایت مطلوب میپنداشت، خاطرات آن ادوار را به شیرینی زنده کرد، و معماري قرن نوزدهم، که قرون وسطی را 

امروزه در حالی که معماري بومی و جدیدي جسورتر از سبک گوتیک سر به آسمانها افراشته . گوتیک باز عودت نمود

ما به شدت است، کشمکش میان سبکهاي کالسیک و گوتیک هنوز در کلیساها و مدارس، در بازارها و پایتختهاي 

. جریان دارد

انسان قرون وسطایی خیال میکرد که حقیقت بر وي مکشوف شده است، و بنابر این خود را از قید تکاپوي بیهوده در 

نیروي بیپروایی که ما امروزه در طلب حقیقت صرف میکنیم، آن ایام در آفرینش . راه نیل به حقیقت آزاد میدید

عین فقر، شیوع امراض، و بروز قحطیها و جنگها فرصت و دل و دماغ داشتند تا هزار  و افراد در ;زیبایی به کار میرفت

هنگامی که دل ما از . موضوع گوناگون را، از نخستین حروف کلمات و جمالت گرفته تا کلیساهاي جامع، زیبا گردانند

حساس عجز و انکسار هاي مذهب قرون وسطایی از فرط شوق میتپد، در برابر عظمت نوتردام ا دیدن دستنبشته

میکنیم، و با دیدن شبستان کلیساي جامع وینچستر به نظر دوراندیش معمار آن درود میفرستیم و تمام خرافات و 

بار دیگر از شکیبایی،ذوق،  ;ادبار و جنگهاي بیهوده و جرایم عنیف و شرارتآمیز عصر ایمان را به طاق نسیان میسپاریم
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خویش متحیر میشویم، و از یک میلیون مردانی که از یادها رفتهاند سپاسگزاري و سرسپردگی نیاکان قرون وسطایی 

  . میکنیم که، با آیینهاي هنري، خون تاریخ را جبران کردهاند

  

فصل سی و سوم

  موسیقی قرون وسطی

1326 -1300  

I -  موسیقی کلیسا  

رد و خالی از دیاري نبود که امروزه کلیساي جامع عبارت از مقبره س. درباره کلیساي جامع بیانصافی روا داشتهایم

مومنانی که قدم به ساحت . شخص به عیان میبیند، بلکه بنایی بود با وظیفهاي خاص خود، که از عهده آن برمیآمد

کلیساي جامع مینهادند نه فقط آنجا را یک اثر هنري میدیدند، بلکه حضور مریم عذرا و فرزندش عیسی را احساس 

کلیساي . د که آن دو به آنها قوت قلب میدهند و دست تسلی بر جبین محنتبار آنها میکشندمیکردند، و در مییافتن

جامع محل اجتماع رهبانان یا خدامی بود که روزي چند بار در ساعات معین به جایگاه همسرایان رو میکردند، در 

در اینجا بود که . میساختند آنجا به انجام فرایض دینی مشغول میشدند، و با آواز خود صحن کلیسا را پر غلغله

شبستان و . جماعات مردم، به طلب رحمت و مدد االهی، خود به خود دست مناجات برمیداشتند و به آواز میآمدند

هایی از مردم مومن بود که پیشاپیش خود تندیس مریم عذرا یا بدن یا خون خداي خویش  هاي آن هادي دسته راهه

براي کلیسا نه تنها موسیقی . وسیقی قداس را با ابهت تمام به طنین میانداختفضاي وسیع آن م. را حرکت میدادند

به همان درجه از ضروریات بود که عمارت کلیسا، بلکه به مراتب فزونتر از جالل و شکوه سنگ و شیشه قلوب مردم 

  . را مرتعش میساخت و آنها را به جنبش درمیآورد

ین مشکوك بودند، بر اثر الحان موسیقی نرم شد، و در برابر معمایی که دل بسیاري از مردم پرهیزکار، که درباره د

تکامل تدریجی موسیقی قرون وسطی به طرز جالبی با تکامل . هیچ کالمی قادر به توصیف آن نبود به زانو درافتادند

نیه گنبددار به همان نحو که کلیساهاي اولیه در قرن هفتم از صورت آن اب. سبکهاي معماري موافق و همگام بود

قدیمی یا سبک باسیلیکاها به شکل ساده و مردانه رومانسک درآمد و در قرن سیزدهم به شکل ابنیه بغرنج و پرنقش 

اول الحان نوحهمانند و و نگار و رفیع گوتیک تجلی نمود، به همان روال، موسیقی مسیحی تا عهد گرگوریوس 

ر قرن هفتم به رواج طرز سادهاي از سرودخوانی پرداخت که د ;یکنواخت قدیمی یونان و خاور نزدیک را حفظ کرد

هایی چند صوتی  و باالخره در قرن سیزدهم راه تکامل پیمود و به صورت دستگاه ;به نام گرگوریوس اشتهار یافت

. درآمد که در حد خود دست کمی از فشارهاي متعادل یک کلیساي جامع گوتیک نداشتند

ختري اروپا، و احیاي علوم فرهنگ مشرق زمینی در خاور نزدیک دست به دست هم هجوم اقوام بربر بر صفحات با

لکن چهار  ;دادند و سنت نت نویسی یونان را، که عبارت از قرار دادن حروفی بر باالي کلمات بود، مضمحل ساختند

کیفیات ((ر تقسیم آنها موسیقی یونانی دوریایی، فریگیایی، لیدیایی، و میکسولیدیایی برجا ماند، و بر اث)) مقام((
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حالت تفکر، تضییق، وقار، سنگینی، حزنآور، نشاطانگیز، : تصنیف الحان به وجود آمد، که عبارت بود از)) هشتگانه

مدت سه قرن بعد از میالد مسیح، زبان یونانی همچنان در موسیقی کلیساي غرب . پرسروصدا، جاندار، و حال جذبه

موسیقی بیزانسی در عهد قدیس . انی خداوندا، بر ما رحمت آور پایدار مانده استباقی ماند و هنوز هم در سرود روح

و ) 495حد (باسیلیوس متشکل شد، سرودهاي یونانی و سوري را با هم تلفیق کرد، در سرودهاي مذهبی رومانوس 

در اوایل رواج . به اوج تکامل خود نایل آمد، و در روسیه به عظیمترین پیروزیهاي خود رسید) 620حد (سرگیوس 

مسیحیت، برخی از مسیحیان با استفاده از موسیقی در حین مراسم مذهبی مخالف بودند، لکن به زودي معلوم شد 

که در مقام رقابت با ادیانی که از حساسیت روح آدمی در برابر موسیقی استفاده میکردند، دوام دین مسیح بدون 

کشیش متوجه شد که باید دعاهاي مراسم قداس را به آواز بخواند و به همین سبب، . الحان دلپذیر میسر نتواند بود

به شماسها و مالزمان کشیش در مراسم قداس آموختند که به چه . بعضی از ملودیهاي آوازخوان عبرانی را به ارث برد

این . نحو، حین جواب دادن به دعاهاي کشیش مسئول، باید کلمات خود را با آهنگ ساده و کشیدهاي تکرار کنند

ها بودند که در دوران پاپ  به آنان میآموختند، و این قبیل حوزه)) مدارس وعظ دینی((دقایق سرودخوانی را در 

  . شدند)) مدارس سرودخوانی((کلستینوس اول بدل به 

هاي بزرگی از همسرایان کلیسا را تشکیل  افرادي که در این قبیل مدارس دقایق آوازخوانی را فرا میگرفتند دسته

وجود داشت، که اکثر آنها را پسران )) واعظ((نفر  111نفر سراینده و  25میدادند، چنانکه در کلیساي سانتاسوفیا 

تناوب صداي زنان و مردان در  ;شرکت نیایش کنندگان در آوازخوانی از مشرق به مغرب سرایت کرد. تشکیل میدادند

سرودهایی که خوانده . متداول شد)) حمد خداوند((سرودهاي تهلیلی، هم آواز شدن دستهجمعی در هللویا یا 

میشدند، به زعم همگان، طنین یا تقلیدي زمینی بودند از سرودهایی که فرشتگان و قدیسان، در بهشت، در حمد 

علیرغم توصیه حواریون که زنان باید در کلیسا ساکت باشند، قدیس . خداوند پیشاپیش روي او میخواندند

سرودهاي : ((مشهور است که این مدیر مدبر گفت. را در حوزه روحانی خویش رواج داد آمبروسیوس تهلیل خوانی

هنگامی که همگی مردم با هم در سرودخوانی . روحانی براي هر سنی شیرین است و به زنان و مردان یکسان میزیبد

میالن را مشغول ترنم موقعی که آوگوستینوس مومنان )). هماواز میشوند، علقه وحدت عظیمی را به وجود میآورند

سرودهاي روحانی آمبروسیوس دید، اشک از دیدگان فرو بارید و صدق گفتار قدیس باسیلیوس بر او آشکار شد که 

)). شنوندهاي که خود را به لذت موسیقی تسلیم سازد، مجذوب احساسات مذهبی و خداپرستی میشود: ((گفت

طبق روایتی که در قرون وسطی مورد قبول . میالن مرسوم استدر کلیساهاي )) تلحین آمبروسیوسی((تا به امروز 

همگان بود و اینک بعد از تردیدهاي فراوان عموما آن را پذیرفتهاند، گرگوریوس کبیر و دستیاران وي الحان رایج عهد 

تلحین ((نتیجه این اصالحات آن بود که . خود را اصالح کردند و موسیقی رسمی کلیساي کاتولیک را بنیاد نهادند

این تلحین ساده یا . مدت شش قرن به عنوان موسیقی رسمی کلیسا در جهان کاتولیک رواج پیدا کرد)) گرگوریوسی

این . رومی عبارت بود از نغمات یونانی و بیزانسی که آنها را با مایه ملودیهاي عبرانی هیکل یا کنیسه ترکیب کرده بود

آهنگی به این معنی که ممکن بود در آن واحد عده زیادي در تلحین عبارت میشد از موسیقی یکنواخت یا تک 

تلحین شرکت جویند، لکن همگی نت واحدي را بخوانند، گو اینکه اکثر صداي زنها و کودکان یک پرده یا اوکتاو 

 ;به طوري که از اسم این تلحین برمیآید، موسیقی سادهاي بود براي اصواتی معتدل. بلندتر از صداي مردان بود

به این معنی که خواننده میتوانست به یک  ;پیچیدهتري نیز به کار میرفت)) ایقاع((اهی در این تلحین وزن یا گهگ

این تلحین، . نت یا جمله موسیقی تاب مخصوصی بدهد و، بدون یاري کلمات، آهنگ خوشی از حنجره بیرون آورد

  . ی تقسیم نمیشدهاي منظم یا مقیاسهاي زمان وزن آزاد و مسلسلی بود که به اندازه

www.IrPDF.com



٢۵٧۴

قبل از قرن یازدهم میالدي تنها نت موسیقی که در تلحین گرگوریوسی به کار میرفت عالیم کوچکی بودند که از 

وقتی این عالمات را . هایی که در زبان یونانی به منظور تعیین پستی و بلندي صدا به کار میرفت اخذ شده بودند نشانه

نده میدانست که کجا لحن بلند میشود و کجا پایین میآید، لکن خود عالیم نه بر باالي کلمات قرار میدادند، خوان

این ظرایف دقایقی بود که . حاکی از اندازه باال رفتن و پایین آمدن صدا بود و نه مدت نت موسیقی را نشان میداد

اي دینی و دعاها را به فقط از طریق گوش و استماع مکرر حاصل میآمد، و خواننده مجبور بود مقدار زیادي از آوازه

به کار بردن هر گونه آلت موسیقی به همراهی آواز سرایندگان مجاز . همین نحو فراگیرد و به حافظه خویش بسپارد

با وجود این گونه محدودیتها و شاید به علت وجود آنها بود که تلحین گرگوریوسی موثرترین بخش از آداب و . نبود

عهد نوین، که با هارمونیهاي درهم افتاده و مخلوط انس گرفته است، این گوش انسان . شعایر دین مسیح شد

ها و سرودهاي یکنواخت یونانی،  این آهنگها از مآثر نوحه. تلحینهاي کهنسال را یکنواخت و تنگ مایه میشمرد

تمام این با . سوري، عبرانی، و عربی هستند که امروزه فقط گوش یک نفر مشرقزمینی قادر به درك و فهم آن است

اوصاف، تلحینهایی که در یک کلیساي جامع کاتولیک ضمن مراسم هفته مقدس طنین افکن میشود با چنان 

صراحت و نیروي خارقالعادهاي به دل مینشیند که هیچ موسیقی کاملتري آن اثر را ندارد، به ویژه که پیچیدگی این 

. حواس را از مجراي خود منحرف میکندگونه موسیقیهاي نو، به عوض آنکه در روح آدمی موثر افتد، 

تلحین گرگوریوسی مثل مسیحیتی تازه در ممالک اروپاي باختري رواج گرفت، لکن در میالن و اسپانیاي جنوبی 

این  ;میالن همچنانکه در برابر حکومت پاپی علم مخالفت برداشته بود، تلحین جدید را نیز رد کرد. مقبول نیفتاد

در میان مسیحیان قلمرو امراي  ))موزارابیک((بی، که مدتهاي مدید بود تلحین معروف به تلحین در اسپانیاي جنو

قوت تلحین موزارابیک به قدري بود که هنوز، بعد از چندین قرن، . مسلمان ریشه دوانیده بود، مورد پسند واقع نشد

شارلمانی، که براي فرمانروایی در قلمرو پهناور خویش عاشق . ي جامع تولدو به گوش میخورددر گوشهاي از کلیسا

وحدت بود، شیوه گرگوریوسی را جانشین تلحین گالیکانی در سرزمین گل کرد و مقرر داشت که در مس و سواسون 

وضع اقلیمی و حوایج  لکن در آلمان، مردمی که بر اثر. مدارسی براي تدریس موسیقی کلیساي رومی دایر شود

. روزمره حلقومشان به کلی متفاوت با حلقوم ایتالیایی بود، ترنم نغمات ظریفتر تلحین گرگوریوسی را دشوار دیدند

صداهاي خشن آنها، که به غرش تندر میماند، از عهده تحریرهاي نرم برنمیآید، : ((یوحناي شماس در این باب گفت

  )). لوهایشان گرفته شده استزیرا به علت افراط در شرب مسکر گ

هایی به عنوان  شاید تلحین گرگوریوسی از آن نظر در آلمان مورد پسند واقع نشد که از قرن هشتم به بعد پیرایه

ابتدا غرض از این امر تصنیف کلماتی بود براي تاب دادن نت یا جمله موسیقی تا وزن . پیدا کرد)) ردیف((و )) مجاز((

ها به صورت کلمات و الحانی اضافی بر تلحین گرگوریوس  لکن بعدا همین پیرایه ;زین شودبه سهولت در ذهن جایگ

ها را مجاز دانست،  کلیسا این گونه پیرایه. عالوه شد، و بیان آواز کشیش به صورت جمالت و نتهاي معترضه درآمد

رهبانان، که از فرط یکنواختی . لکن هرگز اجازه نداد که این قبیل کلمات الحاقی جزو دعاهاي رسمی کلیسا شوند

الحان و کلمات حوصلهشان سر رفته بود، با تصنیف یا خواندن این قبیل کلمات خود را سرگرم میساختند، تا جایی 

یا به عبارت دیگر کلمات زاید به قدري زیاد شد که براي تدریس یا حفظ بهترین آنها تدوین )) مجازها((که تعداد 

ردیفها . ان این گونه حشو و زواید بود که موسیقی درام مذهبی قدم به عرصه وجود نهاداز می. کتابهایی الزم آمد

رسم بر این جاري شده بود که وقتی حین . در مراسم قداس)) هللویا((کلماتی بودند الحاقی براي تکرار به دنبال 

به صورت ملودي درازي  را)) هللویا((اجراي مراسم مذهبی نوبت به حمد خدا میرسید، آخرین حرف مصوت واژه 

در قرن هشتم براي این ملودیهاي الحاقی عبارات مختلفی نوشته  ;ادا کنند)) تلحین شادمانی((مشهور به یوبیلوس یا 
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تصنیف این قبیل ملودیها و کلمات اضافی به تدریج به صورت هنري کامال توسعه یافته درآمد و رفته رفته . شد

 .نبودسازگار )) ساده((و آراستهاي درآورد که ابدا با مقصود و روحیه آن شیوه تلحین گرگوریوسی را به شکل مزین 

این تکامل تدریجی، در همان قرن دوازدهم، پاکی و برتري تلحین گرگوریوسی را پایان داد، که ضمنا مرحله تغییر 

. در معماري اروپاي باختري بودسبک رومانسک به اسلوب گوتیک 

هنگامی که تصانیف پیچیدهتري رو به افزایش نهاد، طبعا نتهاي تلحین ساده براي حفظ و تعلیم و تعلم آنها کافی 

در قرن دهم، اودو، پیر دیر کلونی، و نوتکر بالبولوس، . نبودند، و به همین سبب طرز نت نویسی بهتري الزم آمد

، به تقلید از شیوه متداول میان یونانیها، نتهاي موسیقی را به وسیله حروف الفبا مشخص رهبانی از صومعه سن گال

در قرن یازدهم میالدي نویسنده نامعلومی توضیح داد که چطور میتوان نخستین هفت حرف بزرگ الفباي . ساختند

را براي دومین، و حروف التین را به جاي اولین اوکتاو یک ردیف موسیقی، حروف متشابه هفتگانه کوچک التین 

واقع در (آرتتسو، که راهبی از صومعه پومپوزا /، گویدو د1040حدود سال . یونانی را براي سومین اوکتاو به کار برد

این اسامی را وي از اولین . بود، همان نامهایی را بر شش نت اول ردیف نهاد که ما امروزه فرا میگیریم) نزدیکی فرارا

و . راعهاي سه گانه سرودي اقتباس کرد که آن را خطاب به یوحناي تعمید دهنده ساختهاندسیالب هر کدام از مص

  : آن سه مصرع التینی از این قرار است

floris Resonare relaxis queant Ut tuorum fammuli gestorum Mira reatum labii polluti 
Solve  ،ر، می، فا، سل، ال، جزیی از ) یا دو(سیالبهاي اوت  ، یا تسمیه نتهاي موسیقی با))نت خوانی((به این نحو

در . مهمتر از این نکته، هنر گویدو در گسترش خط حامل موسیقی بود. میراث پا بر جاي جوانان مغربزمین گشت

میخوانیم یک خط ) Fیا (میالدي رسم بر این جاري شده بود که براي نتی که ما آن را به اسم فا  1000حدود سال 

گویدو، یا . بود) Cیا (یا )) دو((بعدا یک خط دیگري به رنگ زرد یا سبز افزودند که عالمت نت  ;کار برندقرمز به 

شخص دیگري که اندکی قبل از وي در این کار تبحر داشت، این خطوط را بسط داد و به صورت یک حامل 

خود گویدو نوشت که با این  .استادان بعدي یک خط پنجمی نیز بر این خطوط حامل افزودند ;چهارخطی درآورد

حامل جدید و عالیم دو، ر، می، کودکان سرودخوانی که زیردست وي تعلیم میدیدند قادر بودند در عرض چند روز 

این فکري ساده لکن رویداد . آهنگی را فراگیرند که قبال براي فراگرفتن آن صرف چندین هفته وقت ضروري بود

ه آن گویدو ملقب به پدر یا مخترع موسیقی گردید و نام وي، با مجسمه بیسابقهاي در تاریخ بود که به واسط

نتایج این فکر بکر موجد انقالبی در . باشکوهی که تا به امروز در میدان مرکزي شهر آرتتسو برپاست، پایدار ماند

ز تصنیف طر ;از این پس سرایندگان از تکلیف شاق به حافظه سپردن تمام سرودهاي روحانی رستند. موسیقی شد

خواننده اکنون  ;قطعات موسیقی به مراتب سهلتر، و تعلیم و تعلم و حفظ قطعات موسیقی براي آیندگان آسانتر شد

و مصنف، که دیگر خود را ملزم به تبعیت از  ;میتوانست بدون اشکال موسیقی را از راه چشم بخواند و درك کند

سیقی از بین رفته بود میتوانست در حیطه وسیعی به انواع ملودیهاي باستانی نمیدید زیرا اشکال از بر کردن مو

هایی چند صوتی مبادرت ورزد که در آن  مهمتر از همه اکنون مصنف قادر بود به نگارش دستگاه. تجارت دست یازد

. دو یا چند صداي مختلف با هم آواز بخوانند یا ساز بنوازند، و در عین حال الحان هماهنگ باشند

د براي ابداع و ابتکار دیگري خود را مدیون نیاکان قرون وسطایی خود بدانیم، چه به برکت وجود آن همچنین ما بای

هایی بر روي خط حامل یا میان آنها،  در این عهد، با قرار دادن نقطه. ابتکار بود که موسیقی عصر جدید میسر شد

ل بر آن نبود که دوام یک نت باید از چه دانگ یا درجه صدا را مشخص میساختند، لکن این عالیم به هیچ وجه دا
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دانستن مدت از لوازم حتمی جفت ساختن آوازها، یا به عبارت دیگر همزمان ساختن و هماهنگ کردن دو . قرار باشد

براي این منظور، به قاعده یا طریقهاي براي سنجش و تعیین مدت هر نت موسیقی نیازمند . یا چند نغمه جداگانه بود

 از این طریق اسپانیا، مختصر اطالعی از رساالتی که به دست افرادي مثل کندي، فارابی، ابنسینا، و احتماال. بودند

در خالل . سایر فضالي مسلمان درباره سنجش موسیقی یا نتهاي موزون نوشته شده بود به اروپاي باختري رخنه کرد

اریخی که دقیقا بر ما معلوم نیست، رسالهاي در قرن یازدهم، کشیش ریاضیدانی از اهالی کولونی به نام فرانکو، در ت

در این رساله، وي اساس قاعده  ;فن سنجش آوازها نوشت، حاوي فرضیات و روشهایی که قبال به کار بسته شده بود

یک شکل میله مانندي با سر چهارگوش، که سابق . مورد قبول کنونی براي تعیین مدت نتهاي موسیقی را بیان داشت

و شکل قراردادي دیگري، که  ;یک ردیف نتها به کار میرفت، به عنوان عالمت یک نت بلند پذیرفته شدبر این براي 

به مرور زمان . براي مدت نت به کار میرفت، به صورت لوزي درآمد و به عالمت یک نت کوتاه مورد قبول قرار گرفت

بالهاي افزوده شد و سپس، بر اثر یک رشته این عالمت تغییر شکل یافت، به این معنی که ابتدا به هر دو دم یا دن

  . تجارب عدیده و سهوهاي مکرر، عالمتهاي ساده و صریحی به وجود آمد که امروزه ما در موسیقی به کار میبریم

این گونه موسیقی پیش از فرانکو نیز . این تحوالت اساسی راه را براي موسیقی چند صدایی کامال هموار ساخت

نزدیک به پایان قرن نهم به روشی در تحریر موسیقی برمیخوریم که لغت . و ناهنجار بود تصنیف میشد، لکن خشن

. را براي آن اصالح کرده بودند، و غرض آوازخوانی صداهاي موافقی بود که با یکدیگر هماهنگ شده باشند)) تنظیم((

و )) اورگانوم((یفات دو صدایی نامهاي دیگر از این شیوه هیچ اثري نمیبینیم تا پایان قرن دهم که براي این گونه تصن

اورگانوم عبارت بود از چند قطعه از آیهاي از لیتورژي که در آن صداي زیر مردانهاي . اند را علم ساخته)) سمفونیا((

در حالی که صداي ثانوي ملودي هارمونیزه را )) میکشید((همان نواي نوحهمانند قدیمی را مداومت میداد یا ) تنور(

نوع دیگري از این قسم آوازخوانی به کوندوکتوس اشتهار یافت که در آن به تنور مقامی جدید یا . افزودبه آن می

پسند اختصاص داده شد، حال آنکه صداي ثانوي آهنگی را که موافق با آن مقام بود میخواند و به اصطالح  لحنی عامه

عماران گوتیک به مسئله تعادل فشارهاي در قرن یازدهم، همان طور که م. به رهبري صداي اول مترنم میشد

این اقدام . ساختمان عطف توجه کرده بودند، مصنفان نیز در حیطه فن خویش به عمل شجاعانه همانندي دست زدند

عبارت از نوشتن هارمونیهایی بود که در آن صداي ثانوي مجبور نمیشد در زیر و بمهاي ملودي یکسره از تنور پیروي 

این . ت به هارمونیهاي دیگري بپردازد که لزوما پا به پاي مقام اصلی صداي تنور پیش نمیرفتکند، بلکه میتوانس

اعالم استقالل جایی بدل به عصیان شد که صداي ثانوي پیروي از ملودي فراز میکرد و حال آنکه صداي تنور در حال 

میان ناهماهنگیهاي آنی، به صورت این هارمونی از طریق تضاد، یا ساختن آهنگهاي روان و دلکش از . فرود بود

جنونی در میان موسیقی نگاران درآمد و تقریبا حکم قاعده مسلمی را پیدا کرد، چنانکه جان کاتن در حدود سال 

اگر صداي خواننده عمده در حال فراز باشد، صداي خوانندهاي که با وي همراه است باید در حال : ((نوشت 1100

، به معنی mot، ظاهرا مشتق از واژه فرانسوي motet(دایش قطعات موسوم به موتت سرانجام با پی)). فرود باشد

سه، چهار، پنج، و حتی شش صداي مختلف را به خواندن شبکه تو در تویی از ملودیهاي ) است)) جمله((یا )) کلمه((

کدیگر تداخل نمود و به جداگانه واداشتند، که نغمات گوناگون و در عین حال هماهنگ آنها با هم مخلوط شد و در ی

تا قرن . صورت شبکهاي از هارمونی عمودي و افقی، به همان ظرافت و زیبایی طاقیهاي متقارب گوتیک درآمد

سیزدهم میالدي این فن کهنسال موسیقی چند صدایی به درجهاي از تکامل رسید که شالوده و بنیاد تصنیفات 

. موسیقی نگاران عهد جدید را برجا نهاد
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کلیسا به فن . قرن مهیج عالقه به معماري و فلسفه نظیر همان شور و عشقی بود که به موسیقی ابراز میشددر آن 

زیرا بیم آن داشت که تاثیر دینی موسیقی مردمان را از اصل دین بازدارد  ;موسیقی چند صدایی با تردید مینگریست

فیلسوف انگلیسی این عهد، به مصنفان اخطار جان آو سالزبري، اسقف و . و موسیقی براي خود غایت مقصودي شود

موسیقی درهم و ((اسقف گولیلموس دیوراندوس موتت را  ;کرد که دست از پیچیده ساختن تصنیفات خود بردارند

. راجر بیکن، آن مرد سرسخت در علوم، از ناپدید شدن تلحین شاهانه گرگوریوسی ناله و فغان داشت ;خواند)) برهمی

طی فرمانی شیوه چند ) 1324(موسیقی جدید را تقبیح کرد، و پاپ یوآنس بیست و دوم  )1274(شوراي لیون 

ملودیها را تکه تکه ((صدایی، یا به قول خودش آوازهاي ناموزون، را ناپسند شمرد، زیرا مدعی بود که مصنفان مبتکر 

که گوش را آرامش بخشند، آن به طوري که این قطعات الینقطع با شتاب به گردش درمیآیند، به عوض آن... میکنند

با تمام این )). را ملتهب میسازند، و به جاي آنکه حواس را به خداپرستی معطوف دارند، انسان را از خدا غافل میکنند

، درون یکی از دژهاي مستحکم کلیسا یعنی 1180حدود سال . اوصاف، انقالبی که در موسیقی شده بود ادامه یافت

ي عهد خویش را تصنیف ))اورگانا((نامی که استاد همسرایی کلیسا بود عالیترین قطعات نوتردام پاریس لئونینوس 

جانشین وي پروتینوس بود که، علیرغم اعتراضات روحانیان عهد، به ساختن قطعات عدیدهاي براي آوازهاي سه . کرد

. انگلستان و اسپانیا نهادنفري و چهارنفري مبادرت جست، موسیقی چند صدایی، مثل سبک گوتیک، از فرانسه رو به 

جیرالدوس کمبرنسیس ضمن نقل وقایع عصر خویش، اطالع میدهد که در ایسلند شیوه دو صدایی معمول بود، و 

وي . درباره وطن خویش یعنی وي از چیزهایی نقل میکند که حتی امروز نیز درباره آن سرزمین صادق میباشد

بلکه به اشکال مختلف و با ... به یک شکل از حنجره بیرون نمیدهند مردم ویلز در آوازهاي خود نغمات را :مینگارد

چنانکه وقتی جماعتی از سرایندگان، به عادت و رسم این قوم براي آوازخوانی به دور هم  ;نتهاي گوناگون میخوانند

مشغول جمع میشوند، شخص به تعداد خوانندگان نغمات گوناگون میشنود و هر کس را به سراییدن قطعه مختلفی 

. میبیند، تا آنکه جمیع این الحان به صورت واحدي درهم میآمیزند و به شکل ملودي متشکلی به گوش میخورند

سرانجام کلیسا در برابر لغزشناپذیري روحیه عهد سر تعظیم فرود آورد، موسیقی چند صدایی را پذیرفت، آن را بنده 

  . اده گردانیدنیرومند دین ساخت و براي پیروزیهاي دوره رنسانسش آم

II -  موسیقی خلق  

کلیسا، به دالیلی . انگیزش در برابر ضربات موزون به اشکال و صور مختلفی از رقص و موسیقی غیرمذهبی تجلی کرد

غریزه آدمی طبیعتا دست  ;که خود میدانست، میترسید که این غریزه لجام گسیخته پیامدهاي سوئی داشته باشد

و هنگامی که کشیش از انظار غایب  ;ایش نغمات حریف بزرگ دین بود، دراز کرداتحاد به سوي عشق، که در پید

میشد، ذهن مادهپرست و دنیادار انسان قرون وسطایی وي را چنان به آزادي کالم و گاهی به رکیک گویی راغب 

به آنها وقعی  میساخت که طبقه روحانیان را منزجر، و شوراهاي دینی را به صدور فرامینی وادار میکرد که هیچ کس

هایی که در مورد می یا زن سروده بودند موسیقی  ظرفاي دهري و یا دانشوران خانه به دوش براي مدیحه. نمینهاد

 ;یا آنکه هزلیات رکیکی را که درباره شعایر دینی ساخته بودند به آواز درمیآورند ;پیدا یا تصنیف میکردند

دم رواج گرفت که به تقلید دعاهاي مراسم قداس و با کلمات و هایی حاوي موسیقی سنگین در میان مر دستنبشته

مجموعهاي منتشر شد که آن را کتاب  ;تصنیف کرده بودند)) مراسم قداس میخوارگان((استعارات مضحکی براي 

لطافت برخی از این آوازها در . آوازهاي عاشقانه به اندازه امروز شهرت داشتند. دعایی براي هرزهدرایان نام داده بودند

بعضی دیگر مکالمات دو نفرهاي براي اغواي زنان بودند که به همراهی  ;به نیایشهاي فرشتگان شباهت داشتند
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بدیهی است که پارهاي از این آوازها جنبه رزمی داشت، و غرض مصنفان از ساختن . موسیقی لطیفی خوانده میشدند

آنها در راه عظمت طلبی، یا آهنگهاي موزون مسحور کننده  آنها ایجاد وحدت از راه هماواز شدن افراد، یا برانگیختن

پارهاي از موسیقی این عهد را آوازهاي عامیانهاي تشکیل میدادند که از سرچشمه نبوغ نغمهپردازانی ناشناس . بود

سایر موسیقیهاي . جاري شده بودند، و سپس مردم آنها را در سینه محفوظ داشته و شاید هم دگرگون ساخته بودند

عامهپسند کار هنرمندان و اهل فن بود، که از جمیع دقایق چند صدایی که در مدارس کلیسایی یا از روي دعاهاي 

در انگلستان سراییدن یک نوع غزل تهلیلی مرسوم و محبوب بود که در . مذهبی فرا گرفته بودند استفاده میکردند

ابتدا صداي اول شروع به ترنم یک ملودي میکرد و اجراي آن معموال پنج شش نفر شرکت میجستند، به این نحو که 

هنگامی که به نقطه معینی در آواز میرسید، صداي دوم با همان ملودي یا ملودي هماهنگی شروع به خواندن میکرد 

تا به جاي معینی میرسید، و آنگاه نوبت به صداي سوم و چهارم و پنجم و حتی ششم میرسید، و به همین نحو 

. هر کدام به مثابه چرخی، گردش میکردند و تمام آهنگها با هم جفت و منطبق میشدندصداهاي مختلف، 

نام دادهاند غزلی است تحت عنوان تابستان )) راندل((تقریبا قدیمیترین سرودي از این شکل که در انگلیسی به آن 

. تصنیف کرده بود 1240در حدود  این سرود را محتمال از آن یکی از رهبانان ریدینگ دانستهاند که آن را. فرا میرسد

از آنجا که قاعدتا این سرود را شش صداي مختلف در آن واحد با هم میخوانند، میتوان چنین استنباط کرد که در 

کلمات این سرود هنوز با روح قرنی زنده . این تاریخ فن موسیقی چند صدایی در انگلستان شهرت فراوانی داشته است

  : ن قرون وسطایی به تدریج پا به عنفوان شباب مینهاداست که در خالل آن، تمد

اکنون بذر میروید و مرغزار خرم میشود، و پیشه شادابی از نو ! تابستان فرا میرسد، فاخته به آواي بلند میخواند

یز میش به دنبال بره بعبع میکند، گاو به دنبال گوساله ماغ میکشد، نره گاو میجهد، گوزن ن! میگیرد، فاخته بخوان

اکنون لب فرو مبند، هرگز  ;فاخته، اي فاخته، چه خوش نغمهسرایی میکنی! میچرخد، فاخته به شادي آواز بردار

این گونه آوازها مسلما با حال ! فاخته بخوان، اکنون. فاخته بخوان. اکنون فاخته بخوان، فاخته بخوان! خاموش مشو

رباري به درباري، و حتی از اقلیمی به اقلیم دیگري سفر خنیاگران یا تروبادورهایی که از شهري به شهري، از د

در تواریخ سخن از خنیاگرانی به میان میآید که از قسطنطنیه رخت برکنده و در فرانسه رحل  ;میکردند سازگار بود

. میکردنداقامت افکنده بودند، یا به نام خنیاگرانی برمیخوریم که پرورده خاك انگلستان بودند و در اسپانیا غزلسرایی 

هنرنمایی خنیاگران معموال بخشی از برنامه سرگرمیهاي هر یک از جشنهاي رسیم را تشکیل میداد، چنانکه ادوارد 

. نفر از این قبیل خنیاگران را اجیر کرده بود 426اول، پادشاه انگلستان براي مجلس عروسی دختر خویش، مارگارت 

جراي آوازهایی چندبخشی بود که بعضی اوقات به طرز عجیبی هاي آوازخوان اکثر کارشان شرکت در ا این دسته

در  ;معموال کار تصنیف یعنی ساختن اشعار و موسیقی در فرانسه خاص تروبادورها بود. پیچیده و بغرنج مینمودند

ی قبل قسمت اعظم اشعار قرون وسطای. ها، و در آلمان آنها را مینهسنگرها میخواندند ایتالیا این جماعت را تروواتوره

شعر : ((فولکه، یکی از تروبادورهاي نامی عصر، در این باب گفت. از قرن سیزدهم صرفا براي آوازخوانی نوشته شده بود

قطعه آوازهاي تروبادورهاي این عهد که به جا ماندهاند،  2600از )). بدون موسیقی در حکم آسیاب بدون آب است

 به صورت عالیم ردیف نتها و پیوندها بر روي چهار یا پنج خط فقره از آنها موجود است، که معموال 264موسیقی 

رامشگران ایرلند و ویلز به احتمال کلی، هم آواز میخواندند و هم قادر به نواختن آالت موسیقی . حامل نقش شدند

  . بودند
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باستانی است، در میان نسخ خطی کتابهایی که آلفونسو دهم، پادشاه کاستیل، گردآورده و حاوي سرودهاي روحانی 

به چندین تصویر برمیخوریم که مطربان را در لباسهاي عربی مشغول نواختن آالت موسیقی عربی نشان میدهند، 

احتمال دارد که موسیقی و همچنین موضوعات و قالبهاي شاعرانه آوازهاي  ;سبک بسیاري از آوازها جنبه عربی دارد

همچنین بعید نیست که . زهاي مورها اتخاذ و اقتباس شده باشداولیه تروبادورهاي جنوب فرانسه از الحان و آوا

آنچه موید این . صلیبیون حین مراجعت از مشرق زمین، تعدادي از آوازهاي عربی را با خود به اروپا آورده باشند

. مقارن با اولین جنگ صلیبی است 1100فرضیه است ظهور تروبادورها در صفحات جنوبی فرانسه در حدود سال 

سازهاي کوبی عبارت بودند از انواع زنگ، سنج، . ت و تنوع آالت موسیقی قرون وسطی مایه تحیر آدمی میشودکثر

سازهاي زهی مشتمل بودند بر بربط، قانون، چنگ، سنتور  ;دایره زنگی، مثلث، یک نوع ارغنون مدور بادي، و طبل

سازهاي  ;یوال، یک تار، و آلتی کمانچه مانندشش زه، کمانچهاي با آرشه قوسی شکل، عود، گیتار، یک نوع ویلن، و

اینها گزیدهاي از  ;بادي عبارت میشدند از نیلبک، فلوت، سرنا، نیانبان، شیپور جنگی، نایچه، شیپور، بوق، و ارغنون

. همه چیز براي نواختن با دست یا پا، و زدن زخمه، یا کشیدن کمان وجود داشت. صدها آالت موسیقی هستند

آالت از یونان به مغرب زمین آمده و پارهاي از جهان اسالمی به همان شکل و نام اقتباس شده بودند، بعضی از این 

هاي گرانبهایی از هنر صنعتگران قرون وسطی بر روي فلز، عاج یا  بسیاري از این آالت نمونه. مثل رباب، عود، و گیتار

قبل . چهاي بود که با آرشهاي قوسی شکل نواخته میشدآلتی که قاعدتا تروبادورها به کار میبردند کمان. چوب بودند

از قرن هشتم، اکثر ارغنونها با نیروي آب کار میکرد، لکن قدیس هیرونوموس در قرن چهارم به وصف ارغنون بادي 

هایی برنجی که به وسیله  لوله((پرداخته بود، و بید معزز، اولین تاریخنویس انگلیسی، از ارغنونهایی سخن میگفت با 

)). دمهایی چند از هوا پر میشد و از آنها الحانی عظیم و بغایت شیرین برمیخاست

قدیس دانستان چنگی بادي ساخته بود که هر گاه آن را در مقابل شکافی در دیوار قرار میدادند، به ترنم درمیآمد، و 

وینچستر ارگ یا ارغنونی ، در کلیساي جامع 950حدود سال . به همین سبب وي را به جادوگري متهم کرده بودند

  . نصب شده بود که بیست و شش دم، چهل و دو آلت دمیدن، و چهار صد لوله داشت

کلیدهاي آن به قدري زمخت و بزرگ بودند که نوازنده ارغنون میبایست مشتهاي گره کرده خود را، که در 

هاي ارگ  سیمین داشت، و لولههاي  ارگی در میالن لوله. دستکشهاي ضخیمی مستور بود، محکم بر آنها بکوبد

تمام پندار ما از جامعه قرون وسطایی، که بر اثر بیم از هراسهاي دوزخ افسرده بود، در برابر . دیگري در ونیز از زر بود

آنچه بر جا میماند باز حکایت مردمی است که المحاله به . مجموعهاي از آالت موسیقی قرون وسطایی زایل میشود

و ماالمال از جوش و عشق به زندگی بودهاند و ترس آنها از سرآمدن عمر جهان بیش از  قدر خود ما شادکام

تردیدهاي ما نبوده است که در اندیشهایم آیا تمدن بشري آنقدر پا برجا خواهد ماند که ما بتوانیم تاریخ آن را به 

  . پایان برسانیم یا نه
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فصل سی و چهارم

  انتقال دانش

1000 -1300  

I - بانهاي بومی ترقی ز  

به همان نحو که کلیسا تا حدودي همان وحدت سیاسی را که امپراطوري روم در اروپا باختري به دست آورده بود 

ها و مدارس خود در ابقاي یک میراث از دست رفته روم باستان که عبارت  حفظ کرد، به همان روال با شعایر و موعظه

مردم باسواد ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلستان، اسکاندیناوي، فروبومان، بود از زبانی بینالمللی، در خور فهم عموم 

مردمان باسواد این کشورها تا قبل از قرن سیزدهم . آلمان، لهستان، مجارستان، و صفحات باختري بالکان کوشید

نوع ادبیاتی از زبان و خط براي مکاتبه، دفاتر معامالتی، امور دیپلوماسی، قوانین، حکومت، علوم، فلسفه، و تقریبا هر 

زبان التینی که براي محاوره میان این مردمان به کار میرفت زبان زندهاي بود که تقریبا . التینی استفاده میکردند

التینی در . ها یا ترکیباتی براي بین آرا یا واقعیات نوین یا متغیر زندگی آنها گریزي نداشت علیالدوام از ساختن واژه

هاي عاشق و معشوق گرفته تا نوشتن رسائل کالسیک هلوئیز و آبالر، به کار  ه از سادهترین نامهمکاتبات عاشقان

چنین تصانیفی احتیاج به  ;وقتی کتابی تصنیف میشد، براي استفاده مردم قارهاي بود نه مملکتی واحد. میرفت

طالب علوم . ر دیگر منتقل میشدندترجمه نداشتند، و با آزادي و سرعتی که امروزه بیسابقه است از کشوري به کشو

 ;بدون اینکه هیچ گونه ناراحتی از لحاظ زبان داشته باشند، از یک دانشگاه به دانشگاه دیگري نقل مکان میکردند

فضال از . محققان میتوانستند در بولونیا، ساالمانکا، پاریس، آکسفرد، اوپساال، و کولونی به زبان واحدي تدریس کنند

هاي جدید به زبان التینی پروایی نداشتند، گو اینکه گاهی این قبیل لغات مایه انزجار خاطر اشخاصی  وارد کردن واژه

هاي نو، با آنکه در نظر اصحاب ذوق نامطبوع بود، زبان  واژه. میشد که به شیوه پترارك و سیسرون سخن میگفتند

هایی است که در قرون وسطی به  مشتقات واژهبسیاري از لغات زبان انگلیسی جدید از . التینی را زنده نگاه داشت

  . التینی افزوده شدند

ها، و  با تمام این اوصاف، قطع مناسبات بینالمللی بر اثر اضمحالل رم، فقر دروننگرانه قرون تیرگی، ویرانی جاده

زبان . بخشیدانحطاط بازرگانی سبب پیدایش آن اختالفاتی شد که تفکیک ممالک از یکدیگر به زودي آنها را توسعه 

التینی حتی در دوران مجد و عظمتش در میان هر ملتی، به واسطه اختالفات اقلیمی، و بر اثر تفاوتهایی که از نظر 

در موطن اصلیش نیز این زبان . ساختمان حنجره، حلق، و گوش افراد وجود داشت، دستخوش جرح و تعدیلهایی شد

رصه را به دست واژهسازي و جملهپردازي فرد عادي داده بود، که کساد بازار ادب ع. باستانی تغییراتی کرده بود

جریان ورود ژرمنها، گلها، یونانیها، و مشرقزمینیها به داخله ایتالیا موجب . هماره روشش با شعرا و خطبا تفاوت داشت

لمات مبذول و تنبلی طبیعی زبان و مغز، دقتی را که در صرف افعال و اداي حروف آخر ک ;ها شد تنوع تلفظ واژه

انگلیسی تلفظ  Wکه در ازمنه باستانی مثل  Vاز حروف بیصدا شد،  Hرد التینی متاخران، حرف . میشد از بین برد

))) میز((( mensaآمد، دیگر تلفظ نشد، چنانکه واژه  Sهرجا قبل از  N ;کنونی انگلیسی درآمد Vمیشد به صورت 

انگلیسی تلفظ  OIو  I، که در قدیم االیام مثل CEو  AE دیفتونگها یا اصوات ترکیبی ;میخواندند mesaرا 

از آنجا که حروف بیصداي آخر کلمات جویده . فرانسه درآمدند Eکشیده در انگلیسی و  Aمیشدند، اکنون به صورت 
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 rexیا  ;porteو  portoبه صورت ))) لنگرگاه((( Portusچنانکه به تدریج کلمه (جویده و فراموش شد 

، به جاي حروف آخر )درآمد cielو  cieloبه صورت ))) آسمان((( coelumو  ;roiو  reبه شکل ))) پادشاه(((

ضمایر . اسامی در حاالت مختلف آوردن حروف اضافه به عوض آخر وجوه صرفی، قرار دادن افعال کمکی الزم آمد

را ))) یک((( unusه التینی و کلم ;la il ,el ,lo ,le,را به صورت حروف تعریفی چون  illaو  illeاشاره قدیمی 

از آنجا که صرف اسم یا ضمیر یا صفت از میان رفته بود، از این پس . درآوردند unکوتاه کردند و به شکل حرف نکره 

تشخیص اینکه آیا اسمی مسندالیهی است که قبل از مسند میآید یا مفعولی است که بعد از آن مینشیند گاهی 

اوم تغییر و تحول را در عرض بیست قرن گذشته درنظر آوریم، میتوان زبان التینی اگر این جریان مد. دشوار میشود

را نوز زبان ادبی و زنده ایتالیا، فرانسه، و اسپانیا حساب کرد، و این زبان را همان قدر با زبان عهد سیسرون متفاوت 

لیسی عهد ما با انگلیسی عهد چاسر دانست که زبان آن استاد بالغت با التینی عهد رومولوس فرق داشت، یا زبان انگ

  . تفاوت دارد

در اسپانیا، حتی از دویست سال قبل از میالد مسیح، زبان التینی رواج گرفته و تا زمان سیسرون چنان به صورت 

بر اثر . لهجه متفاوتی از التینی رومی درآمده بود که سیسرون با بیزاري مردم کورذووا را مشتی بربري زبان میخواند

بدل  D,Pبدل به  Tهاي رایج در اسپانیا، حروف بیصداي التین نرمتر شدند، چنانکه حرف  س بین التینی و لهجهتما

 todo ,obra ,iglesiaبه صورت  ecclesiaو  totum ,operamو کلمات التینی  ;شد Cبدل به  Kو  Bبه 

ثر این گونه حروف را در نوشتن به کار فرانسویان نیز حروف التینی را نرم کردند، و در عین حال که اک. درآمدند

 tout ,oeuvreمیبردند، هنگام تلفظ معموال آنها را بر زبان نمیآوردند، چنانکه سه کلمه سابقالذکر التینی به صورت 

لویی ژرمنی و شارل کچل در ستراسبورگ یاد کردند به دو زبان آلمانی  842درآمد سوگندي که در سال  gliseو , 

جریان تحول تا . مینامیدند)) زبان رومی((و فرانسه این عهد چنان به التینی شباهت داشت که آن را  بودو فرانسه 

قرن دهم به طول انجامید، و در آن قرن زبان مردم فرانسه آن قدر با التینی متفاوت شده بود که میتوانستند بر آن 

یکی زبان ساکنان : نیز به نوبه خود به دو زبان فرعی تقسیم شد)) زبان رومی. ((اطالق کنند)) زبان مردم گل((نام 

نامیدند، و دیگري زبان رایج در فرانسه شمالی که به ) زبان اوك(اوك /نواحی جنوب لوار، که فرانسویان آن را النگ د

زبانها این رسم متداول در قرون وسطی بود که معموال نشان وجه تسمیه این . مشهور شد) زبان اوئیل(اوئیل /النگ د

. میدانستند)) آري((تشخیص میان زبانها را طرز تلفظ کلمه 

مشتق میشد، )) این((التینی بود به معنی  hocرا به کار میبردند، که از کلمه  ocمردم فرانسه جنوبی براي لفظ آري 

)). آن((، ))این((التینی بود به معنی  hocو  illeد، که ادغام دو کلمه را به کار میبردن oilحال آنکه شمالیها لفظ 

همین لهجه بود که در دست . اوك داشت و آن را پروونسال مینامیدند/جنوب خاوري فرانسه لهجهاي از النگ د

  . تروبادورها به صورت زبان ادبی آراستهاي درآمد و تقریبا در ضمن جهاد آلبیگایی از میان رفت

 ;التینی زبان بومی آن سرزمین محسوب میشد. ش زبان محلی در ایتالیا به مراتب آرامتر از اسپانیا یا فرانسه بودپیدای

عده روحانیانی که به زبان التینی تکلم میکردند در ایتالیا به ویژه بسیار زیاد بود، به همین سبب، برخالف 

اشت، تسلسل فرهنگ و وجود مدارس، زبان التینی را سرزمینهاي دیگر که در آنجا سنن قدیمی پیوستهاي وجود ند

قدیس آنتونیوس پادوایی هنوز براي عوام به التینی موعظه  1230تا سال . از تحوالت سریع و ناگهانی مانع شد

نخست کشیشی تازه وارد به شهر پادوا به التینی وعظ کرد، اسقف  1189با اینهمه، مشهور است که چون در  ;میکرد

در آغاز قرن سیزدهم هنوز زبانی به اسم ایتالیایی وجود . شد موعظه وي را به زبان عامه ترجمه کند محل ناگزیر
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فقط در حدود چهارده لهجه وجود داشت که هر کدام به گونهاي تحریفی بود از التینی  ;خارجی پیدا نکرده بود

هر جا مردم محل با شور و حمیت  قدیمی بازاري، که هر یک را ساکنان سایر نواحی بدشواري میفهمیدند و در

بعضی اوقات، در شهرهایی مثل بولونیا، مردم برزنهاي مختلف . عجیبی میکوشیدند تا لهجه خود را مستقل نگاه دارند

اسالف دانته ناگزیر بودند هم شالوده زبان جدیدي را بریزند و هم ادبیات نوینی . هایی خاص خود داشتند حتی لهجه

خود دانته، که بر توسن توهمات مطبوعی سوار بود، چنین میپنداشت که . د آوردندبراي خویشتن به وجو

تروبادورهاي توسکان از آن جهت ایتالیایی را وسیله تفهیم و تفاهم ساخته بودند که سخن از عشق میگفتند و 

با وجود این، در . نندهاي عاشقانه خویش را به التینی بگویند، زنان از درك آنها عاجز ما میترسیدند که اگر چکامه

، هنوز دانته مردد بود که براي نوشتن کمدي االهی خود زبان التینی را به کار برد یا لهجه توسکان 1300حدود سال 

. سرانجام کفه لهجه محلی ذرهاي چربید و همین حسن انتخاب دانته را از ورطه فراموشی رهانید. را

در هم میآمیخت و به صورت زبانهاي متعدد بومی درمیآمد، زبان  هاي مختلف محلی در حالی که التینی با لهجه

آلمانی قدیم به شعب چندي مثل زبان آلمانی میانه، فریزي، هلندي، فالندري، انگلیسی، دانمارکی، سوئدي، نروژي، و 

ددي اطالق هاي متع عنوانی است که، صرفا براي سهولت بیان، بر لهجه)) زبان آلمانی قدیم. ((ایسلندي تقسیم میشد

: در میان عشایر مختلف آلمان و امیرنشینهاي آن سرزمین رواج داشتهاند، و از آن جملهاند 1050میشود که قبل از 

زبان . ... فالندري، هلندي، وستفالی، ایستفالی، آلمانی، باواریایی، فرانکونیایی، تورینگنی، ساکسونی، سیلزیایی، و غیره

هاي جدیدي که به واسطه ظهور مسیحیت در میان قبایل رواج گرفته  ل واژهآلمانی قدیم تا حدودي به علت سی

رهبانان ایرلندي، انگلیسی، فرانسوي، و ایتالیایی رنج وضع لغات . درآمد) 1500- 1050(بودند به صورت آلمانی میانه 

ا بدون هیچ کم و گاهی این جماعت کلمات التینی ر. و تعابیر براي ترجمه متون التینی را بر خود هموار کردند

، و )))شاهزاده((( Prinz) قیصر( Kaiserهایی مثل  کاستی عینا وارد زبان آلمانی میکردند از آن جمله است واژه

Legende )))هاي التینی  این کار سرقت ادبی مشروعی محسوب میشد، لکن نفوذي که ساختمان جمله))). افسانه

ه همیشه در زبان التینی فعل در آخر جمله میآمد، تقلید از این امر از آنجا ک. در زبان آلمانی داشت تاسفآور بود

هاي مشکل و مقلوب و نفسبر  هایی را که روزي میان مردم آلمان مصطلح بود به صورت جمله ترکیب ساده جمله

ه شعراي یعنی همان زبانی ک. شاید عالیترین زبان آلمانی، آلمانی میانه علیا بود. سبک آلمانی ادوار بعدي درآورد

بزرگ قرن سیزدهم اشخاصی مثل والترفون در فوگلوایده، هارتمن فون آوئه، گوتفرید فون شتراسبورگ، و ولفرام فون 

دیگر هرگز زبان آلمانی این قدر ساده، نرمشپذیر، صریح و روشن نبود، مگر در آثار هاینه . اشنباخ به آن شعر سرودند

نها، و جوتها در قرن پنجم میالدي همراه این اقوام مهاجم به انگلستان رفت زبان توتونی آنگلها، ساکسو. و گوته جوان

هاي کوتاه و بامزه آن زبان مدیون این اقوام  به عبارت دیگر، تقریبا تمام واژه: و بنیان زبان انگلیسی را استوار ساخت

دربار  1362تا سال  1066از سال بعدا نوبت به سیل نورمانها از خاك فرانسه رسید، و این مردم بودند که . مهاجمند

در خالل این مدت، التینی . سلطنتی و محاکم قضایی مملکت را اداره میکردند و اشراف انگلستان را تشکیل میدادند

. قهرا در اوراق و اسناد و مکاتبات دولتی به کار میرفت) 1731تا (کماکان زبان دینی و فرهنگی انگلستان بود و 

نیمی از مجموع تعبیرات و  ;که اکثر درباره لباس، آشپزي، و قوانین بود وارد زبان انگلیسی شدهزاران واژه فرانسوي 

مدت سه قرن ادبیات فرانسه و انگلستان یکی بود، و حتی در دوره . اصطالحات قضایی انگلستان از فرانسه آمده است

که انگلستان متصرفات خود را در خاك بعد از آن. چاسر زبان و روحیه ادباي انگلستان جنبه نیمه فرانسوي داشت

فرانسه از دست داد، ناگزیر شد قائم به ذات باشد، و از این رو بود که عناصر آنگلوساکسون در زبان انگلیسی غالب 

انگلیسی، با افزودن . هنگامی که دوران سلطه فرانسویان سپري شد، زبان انگلیسی بیاندازه غنی شده بود. آمدند
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و التینی به استخوانبندي آلمانی خود، اینک قادر بود هر مفهومی از هزاران هزار مفاهیم موجود را به هاي فرانسه  واژه

براي کلمه دو  ;regal، و kingly ،royal، سه واژه مترادف ))شاهوار((مثال براي لفظ (سه شکل مختلف بیان دارد 

را به  diurnal، یا daily ،journalمترادفات  یکی از)) روزانه((و براي واژه  ;twofold ،double ،duplexبرابر 

هر کس تاریخ . وفور مترادفات و اختالفات جزئی و دقیق افعال زبان انگلیسی مدیون همین امر میباشد ;)کار برد

. کلمات را بداند مسلما بر جریان تمامی حوادث تاریخ آگاهی دارد

II  -جهان کتب  

بربرهاي استیالجو الفباي التینی را اقتباس  476مدند پس از سقوط رم در چگونه این زبانهاي گوناگون به کتابت درآ

یا روان پهلوي هم قرار دادند و به هم چسبانیدند و، خالف سنت جاري که )) شکسته((کردند، و حروف را به طرزي 

کال منحنی و نوشتن الفبا به خط مستقیم و متناسب با کندن آنها بر روي سنگ یا چوب بود، اکثر حروف را به اش

نویسی بود، زیرا این طرز )) ماژوسکول((در آن قرون، کلیسا در نوشتن طرفدار حروف درشت یا . قوسی درآوردند

  . نوشتن کمک به تسهیل خواندن کتاب دعا یا قرائت دعاهاي مربوط به فرایض دینی میکرد

یه نسخ عدیدهاي از کتابهاي قدیمی هنگامی که نسخهبرداران عهد شارلمانی براي حفظ آثار ادبی التینی به ته

نویسی با نگارش به خط ریز بود، در پوستهاي )) مینوسکول((پرداختند، با اتخاذ روش نوینی در طرز نوشتن، که 

نسخهبرداران این عهد بر سر اشکال معینی . گرانبهایی که بر روي آن خط مینوشتند مقادیر زیادي صرفهجویی شد

کردند و حروف ریز مشخصی را به وجود آوردند که مدت چهار قرن وسیلهاي متعارفی براي حروف توافق نظر حاصل 

در قرن دوازدهم، خوشنویسی، که گویی به پیروي از وفور تزیینات سبک نوپاي . براي نوشتن کتب قرون وسطایی بود

به این ترتیب حروف زیورها و خمیدگیهاي بدیعی پیدا کردند، و . گوتیک گام برمیداشت، رونق شایانی گرفت

در . به وجود آمد که تا دوران رنسانس در اروپا رواج داشت و تا این زمان در آلمان متداول است)) گوتیک((رسمالخط 

میان نسخ خطی قرون وسطایی به کمتر نسخهاي برمیخوریم که جمالت آن با ویرگول و نقطه و امثال آن مشخص 

ات و آخر جمالت براي مکث، که در یونان باستان متداول و حین گذاشتن این قبیل عالیم در بین کلم. شده باشد

تقلیات و آشوبهاي اقوام بربر از میان رفته بود، دوباره در قرن سیزدهم رواج گرفت، لکن عموما مورد قبول نیفتاد، تا 

 قدمت فن چاپ به صورت محدود و. آنکه در قرن پانزدهم صنعت چاپ آن را به صورت قاعده مسلمی درآورد

هاي منطقه رود رن اشکال و نقوش یا عالیم  میشد، که در آن تاریخ در بعضی از صومعه 1147مختصري مسبوق به 

انواع و اقسام تندنویسی . اختصاري را بر روي چوب میتراشیدند و این قبیل اشکال را روي منسوجات چاپ میکردند

ابداع کرده ) سیسرون(که غالم خطیب معروف )) یاییعالیم تیرون((رواج داشت، که هیچکدام به پاي شیوه مشهور به 

. بود نمیرسید

نوشتن بر روي کاغذ پوستی، پاپیروس، پوست گوساله و بره، یا کاغذ ساخته شده از الیاف، به کمک پر یا قلم نی و با 

. از رواج افتاد بعد از استیالي مسلمانان بر مصر، پاپیروس در اروپا. مرکب سیاه یا جوهرهاي رنگارنگ صورت میگرفت

کاغذي که معموال . پوست بره گران قیمت بود و به همین سبب فقط در تهیه نسخ بسیار مهم تجملی به کار میرفت

تا قرن دوازدهم کاغذ یک . در تهیه نسخ خطی قرون وسطایی مورد استفاده بود از پوست کلفت گوسفند تهیه میشد

هاي کاغذسازي در آلمان و فرانسه احداث شدند،  کارخانه 1190ن در قلم گرانقیمت واردات از جهان اسالمی بود، لک

  . و اروپا در قرن سیزدهم به ساختن کاغذ از کتان آغاز کرد
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بسیاري از کاغذهاي پوستی یک دستنبشته قدیمی را پاك میکردند و دوباره آن را در تهیه نسخه خطی دیگري به 

و نهادن نسخ در جاهاي ناامن، و به واسطه جنگ و غارت یا حریق یا بر اثر این قبیل پوست تراشیها . کار میبردند

هاي دیرها را در باواریا غارت کردند، مهاجمان شمالی همین  هونها کتابخانه. پوسیدگی بود که آثار قدما از میان رفت

  . هاي فرانسه آوردند، و ساراسنها به چنین عملی در ایتالیا مبادرت جستند بال را به سر صومعه

کلیسا، در آغاز، خواندن ادبیات . از بین رفت 1204بسیاري از آثار باستانی یونان در تاراج قسطنطنیه به سال 

تقریبا در خالل هر قرنی صداي رعبانگیز آدم مقدسی مانند گرگوریوس اول،  ;کالسیک اقوام مشرك را منع میکرد

تئوفیلوس، اسقف اعظم  ;این قبیل آثار بلند میشد ایسیدوروس سویلی، و قدیس پیترو دامیانی در مقام مخالفت با

به گفته دمتریوس کالکوندیالس، . اسکندریه، تا آنجا که دستش میرسید، کلیه نسخ قدیمی دوران شرك را از بین برد

کشیشان یونانی امپراطوران شرقی را تشویق به سوزانیدن آثار شعراي غزلسراي یونانی از جمله ساپفو و آناکرئون 

لکن در همین قرون بخصوص، عده زیادي از روحانیان به شعراي ادوار باستان دلبستگی خاص پیدا کردند و . کردند

در بعضی موارد، براي آنکه جلو زبان منقدان را گرفته باشند، از . موجبات حفظ آثار این قبیل شعرا را فراهم ساختند

ات مسیحی توجیه میکردند و، با آوردن تمثیلهایی از میان اشعار دوران شرك شواهدي را به عنوان عالیترین احساس

  روي خوش ذوقی، حتی اشعار عاشقانه اووید را بدل به پندیات 

به رهبانان خسته . میراث سرشاري از ادبیات کالسیک به دست نسخهبرداران دیرها محفوظ ماند. دینی میساختند

اوردریکوس ویتالیس . ز گناهان ایشان را خواهد بخشیدمیگفتند که خداوند براي هر خطی که سواد بردارند، گناهی ا

بعد از رهبانان، کار نسخهبرداري . اطالع میدهد که رهبانی فقط به اتکاي یک کلمه اضافی از عذاب دوزخ رهایی یافت

ا ه تعلق به کاتبان خصوصی یا افرادي داشت که از این راه گذران میکردند و در خدمت اغنیا کتابفروشان، یا صومعه

ها بغایت خسته کننده بود، و تمنیات آنها، که گاهی در ذیل  عمل آنها در کتابت نسخه. به این کار اشتغال داشتند

به پایان رسید این خجسته : آخرین صفحه کتاب مسطور میشد، عجیب مینمود، و از آن جمله است این بیت التینی

ل نسخهبرداران که تصور میکرد پاداش عملش باید به کتاب به عشق مسیحا، به من ده شراب یکی دیگر از این قبی

  . قلم، بگذار دوشیزه رعنایی نصیب راقم شود) رنج(از براي : ((مراتب از اینها زیادتر باشد در پایین صفحه آخر نوشت

اجع اگر کتابی، مثل کتاب آبالر ر. کلیساي قرون وسطایی هیچ گونه سانسور مرتبی درباره نشر کتابها به کار نمیبرد

لکن در آن ایام . به تثلیث، هم بدعتآمیز بود و هم در اذهان مردم تاثیر داشت، شورایی کلیسایی آن را تحریم میکرد

  . کتاب به قدري معدود بود که هرگز منبع خطر اساسی نسبت به اعتقادات صحیح مذهبی شمرده نمیشد

 ;تمام نسخهبرداري از روي آن طول میکشید یک سال ;حتی کتاب مقدس، خارج از چهار دیواري دیرها، نادر بود

بهاي آن معادل بود با عواید یکساله کشیش یک محله، و به همین سبب عده انگشتشماري از کشیشان یک نسخه 

عهد جدید و کتب مخصوص از عهد قدیم، فراوانتر در دسترس مردم قرار . کامل کتاب مقدس را در اختیار داشتند

این قبیل کتب به . ع بزرگ و تذهیبکاریهاي فوقالعاده مجلل، در قرن دوازدهم پدیدار شدکتاب مقدس، با قط. داشتند

قدري سنگین بودند که آنها را قاعدتا در کتابخانه دیرها روي میزي قرار میدادند و براي آنکه بهتر محفوظ ماند، به 

دعتگذار به نسخهبرداري و نشر وقتی کلیسا اطالع پیدا کرد که والدوسیان و آلبیگاییان ب. زنجیري میبستند

به (هاي خودشان از کتب مقدس اشتغال دارند، به وحشت افتاد، و از این رو یک شوراي کلیسایی در ناربون  ترجمه

، چنانکه قبال ذکرش رفت، مقرر داشت که هیچ یک از افراد غیرروحانی مجاز به داشتن کتاب مقدس یا )1227تاریخ 
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ا قبل از قرن چهاردهم به طور کلی با خواندن کتاب مقدس از جانب عوام مخالفتی لکن کلیس. بخشی از آن نباشد

نداشت، و در عین حال مردم را به این عمل تشویق نیز نمیکرد، زیرا به تفاسیر عامیانه از معجزات تورات و انجیل 

  . بدگمان بود

هر ورقه پوستی را تا میکردند و به . دعامل قاطع در حجم یک کتاب و تعداد صفحات آن، اندازه پوستهاي موجود بو

پوستها را،  .نمینوشتندبعد از قرن پنجم، دیگر مثل اعصار باستان کتاب را بر روي طومارها . صورت ورقی درمیآوردند

قهاي چهاربرگی، هشت برگی، دوازده برگی، یا به ابعاد معینی به شکل مربع مستطیل طوري میبریدند که بدل به ور

نوشته شده بودند، تعدادي از )) خط زیباي ایتالیایی((بعضی از این ورقهاي شانزده برگی که به . شانزدهبرگی میشد

تصانیف مطول را در برگهاي معدودي جا داده بودند تا اشخاص بتوانند به سهولت آنها را با خود حمل کنند یا همواره 

ها ممکن بود از کاغذ پوستی  جلد این گونه مجموعه. وان راهنماي مفید و سبکی در دسترس خود داشته باشندبه عن

گاهی با قالبهاي فلزي داغ نقوشی را بدون رنگ بر روي جلدهاي چرمی به . ضخیم، پارچه، چرم، یا تخته نازك باشد

دند براي نخستین بار طرز زراندود کردن زمینه فرو هنرمندان مسلمانی که در ونیز مقیم بو. طور برجسته درمیآوردند

جلدهاي چوبی این گونه کتابها را ممکن بود با لعاب یا عاج تراشیده . رفته این قبیل نقوش را به اروپاییان آموختند

کتابهاي ((قدیس هیرونوموس رومیان را شماتت میکرد که . آرایش دهند، یا زرکوب، نقرهکوب یا گوهر نشان سازند

در میان کتابهاي اعصار نوین به کمتر ))! ا را از سنگهاي گرانبها تراشیدهاند، و حال آنکه عیسی عریان جان سپردشم

. مجموعهاي میتوان برخورد که نظیر مجلدات با شکوه کتابهاي قرون وسطایی باشد

دالر به  200تا  160در آن زمان بهاي یک مجلد عادي بین . حتی کتابهاي ساده از اشیاي تجملی محسوب میشدند

برنار دو شارتر، که در قرن دوازدهم یکی از رهبران نهضت احیاي کتابهاي کالسیک . بود 1949نرخ پول امریکا در 

ایتالیا از فرانسه غنیتر بود، و . جلد کتاب میشد 24باستانی بود، از خود کتابخانهاي به جا نهاد که فقط مشتمل بر 

  . رسیوس مهین، شصت و سه مجلد کتاب جمعآوري کردحقوقدان معروف آن سرزمین، آکو

 ;فروختند) یعنی اقال ده هزار دالر به پول امروزي(منقول است که یک جلد کتاب مقدس بزرگی را به ده تالنت 

دو مجلد از کتاب پریسکیانوس، دستوردان رومی قرن پنجم، را در مقابل  ;کتاب دعایی را با تاکستانی معاوضه کردند

قیمت کتاب تا قرن دوازدهم مانع از ظهور طبقه کتابفروشان شد، و در آن قرن . ا تمام اثاثه آن معامله کردندخانهاي ب

بود که شهرهاي دانشگاهی افرادي را به سمت متصدیان لوازمالتحریر و کتابدار استخدام کردند تا مامور پیدا کردن و 

این قبیل افراد نسخ  ;ی براي مدرسان و متعلمان باشندمتشکل ساختن کاتبان و نسخهبرداران به منظور تهیه کتب

ظاهرا در این ازمنه به خاطر این گونه افراد هرگز . خطی را به هر کس که استطاعت پرداخت پول داشت میفروختند

اگر شخصی اصرار به نوشتن کتاب جدیدي داشت، ناگزیر بود از عهده . خطور نمیکرد که مولف زنده را نیز حقی است

ج آن برآید، یا پادشاهی، خاوندي، یا مرد متنعمی را پیدا کند و، در برابر اهداي کتاب یا ساختن مدیحهاي از مخار

وسیلهاي براي اعالن خبر نشر کتاب وجود نداشت، و مولف این مژده را دهان به دهان . وي، صله شایانی دریافت دارد

. به گوش طالبان میرساند

آن غیرممکن بود، مگر آنکه در مدرسهاي مورد استفاده قرار میگرفت یا در برابر هر انتشار کتاب یا عمومیت دادن 

به همین نحو بود که جیرالدوس کمبرنسیس، هنگام . عدهاي که گرد آوردن آنها براي مولف مقدور بود خوانده میشد
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ایی آن سامان برابر ، کتاب خویش را تحت عنوان توپوگرافی درباره مشخصات جغرافی1200بازگشت از ایرلند در 

  . جماعتی در آکسفرد قرائت کرد

گرانی قیمت کتابها و کمیابی وجوه براي ساختن مدارس چنان باعث بیسوادي بود که در یونان و روم باستان چنین 

، سواد تقریبا منحصر بود به روحانیان، کاتبان، 1100در شمال آلپ، قبل از سال . امري فضاحتبار به نظر میرسید

در قرن دوازدهم طبقات بازرگان و کاسب مسلما از نعمت سواد بهرهور . ان، عمال حکومتی، قضات و پزشکانمحاسب

در میان یک خانوار، کتاب مایملک گرانبهایی . بودند، زیرا معامالت خود را در دفاتر حساب دقیقی ثبت میکردند

شنونده داشت، بسیاري از قواعدي که بعدها  معموال یکی که کتاب را به صداي بلند میخواند چند تن. محسوب میشد

کتاب با احتیاط تمام بین . ها و سبک وضع شد بر اثر سهولت خواندن به صداي بلند پدید آمد براي تلفظ واژه

  . ها، دیرها، و کشورها مبادله میشد خانواده

اخته بود که هر یک از قدیس بندیکتوس مقرر س. ها کوچک بودند، لکن به تعداد زیادي وجود داشتند کتابخانه

هاي کارتوزیان و سیسترسیان، با وجود تنفر قدیس  هاي فرقه خانقاه. دیرهاي بندیکتیان باید صاحب کتابخانهاي باشد

بسیاري از کلیساهاي جامع تولدو، . برنار نسبت به فراگرفتن علم، جهد بلیغی در گرد آوردن کتاب مبذول میداشتند

 1300کلیساي جامع کنتربري در سال . م هر کدام صاحب کتابخانه بزرگی بودندبارسلون، بامبرگ، و هیلدزهای

ها صاحب کمتر از یکصد جلد کتاب  اکثر کتابخانه. مجموعا پنج هزار جلد کتاب داشت، لکن این از مستثنیات بود

یسیلهاي دوگانه، مانفرد، شاه س. جلد میشد 570بودند، و در بهترین آنها یعنی دیر کلونی تعداد کتابها بالغ بر 

مجموعه گرانبهایی داشت که آن را به پاپ بخشید، و همین مجموعه هسته اصلی خزاین یونانی دربار واتیکان را 

کتابخانه پاپی در دوران پاپ داماسوس تاسیس شد، نسخ خطی و اسناد ذیقیمت این کتابخانه اکثر در . تشکیل داد

ابخانه فعلی واتیکان اصال همان است که در قرن پانزدهم میالدي به میان آشوبهاي قرن سیزدهم از بین رفتند و کت

  . وجود آمد

. هایی زدند ها، یا بهتر بگوییم مراکز تدریس آنها، در خالل قرن دوازدهم کم کم دست به تاسیس کتابخانه دانشگاه

ه رهبانان یکصد دیر سن لویی کتابخانهاي براي سنت شاپل در پاریس به وجود آورد و کتابهاي گرانبهایی را ک

ها مثل کتابخانه نوتردام و سن ژرمن د پره و  در بسیاري از کتابخانه. مختلف به دست نوشته بودند در آنجا جمع کرد

سوربون به روي دانشجویان واقعی گشاده بود، و این قبیل افراد میتوانستند، در مقابل وثیقهاي مکفی، کتب مورد نیاز 

هاي شهري و دانشگاهی  ق امروزي هرگز به ارزش واقعی مخزن ادبی گرانبهایی که کتابخانهمحق. را به عاریت بستانند

  . رایگان در اختیار وي گذاشتهاند واقف نمیباشد

حتی در عصر تیرگی قرن دهم میالدي . هاي خصوصی نیز یافت میشد در قرون وسطی، اینجا و آنجا، کتابخانه

برخی . اقعی یک نفر آدم کتابدوست به گردآوري کتاب مشغول بوده استمشاهده میکنیم که چگونه ژربر با جنون و

عده معدودي از اشراف نیز در کاخهاي . هایی از آن خویش داشتند دیگر از روحانیان مثل جان آو سالزبري کتابخانه

کدام فردریک بارباروسا و فردریک دوم هر . مستحکم خود گوشهاي را به کتابخانه کوچکی اختصاص داده بودند

انریکا اهل آراگون، خاوند ویلنا واقع در اسپانیا، کتابخانه عظیمی گرد آورده . هاي معتنابهی از کتب داشتند مجموعه

، دنیل آو مورلی 1200در حدود سال . بود، ولی به اتهام مرابطه با ابلیس تمام کتابهایش را آشکارا سوزانیدند

در قرن دوازدهم اروپا به وجود خزاین . از اسپانیا به انگلستان آورد را با خود)) مجموعه بزرگی از کتابهاي نفیس((
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و سیلی از دانش  ;محققان چون مور و ملخ رو به تولدو، کورذووا، و سویل نهادند ;سرشار کتابهاي اسپانیایی واقف شد

. مالی به وجود آوردهاي پیرنه سرازیر شد تا انقالبی در حیات عقالنی کشورهاي نوپاي اروپاي ش نوین از فراز کوه

III  - مترجمان  

اروپاي قرون وسطی، که تا حدودي به واسطه زبانی مشترك متحد شده بود، هنوز به دو نیمه التینی و یونانی منقسم 

در دنیاي خاوري یونانی، میراث التینی، به جز قوانین، همه از یاد رفته، و در . میشد که جاهل و متقابال دشمن بودند

بخشی از میراث یونانی در آن . راث یونانی در همه جا جز خطه سیسیلهاي دوگانه فراموش شده بودجهان غرب می

سوي حصارهاي جهان مسیحی، یعنی در بیتالمقدس مسلمان، اسکندریه، قاهره، تونس، سیسیل، و اسپانیا، هنوز 

، یعنی سرزمینهایی که مدتهاي مدید اما درباره جهان پهناور و دورافتادهاي چون هندوستان، چین، و ژاپن. پنهان بود

  . از لحاظ ادبیات، فلسفه، و هنر غنی بودند، قبل از قرن سیزدهم مسیحیان تقریبا هیچ اطالعی نداشتند

پارهاي از کار پیوند فرهنگهاي مختلف به یکدیگر را یهودیان که مانند نهرهاي زیرزمینی نیروبخشی بین اقوام در 

چنانکه عده روزافزونی از یهودیان از اقالیم مسلمان به جهان مسیحی کوچ کردند و هم. حرکت بودند انجام دادند

) که بسیاري از آنها به قلم یهودیان بود(رابطه آنها با زبان عربی قطع شد، محققان آنها ضروري دیدند که آثار عربی را 

از این رو یوسف کیمحی . د، ترجمه کنندبه عبرانی، یعنی تنها زبانی که خردمندان قوم پراکنده یهود عموما میفهمیدن

یوسف را چندین فرزند با . اثر فیلسوف یهودي، بحیا دست زد)) راهنماي وظایف دل((در ناربون به ترجمه کتاب 

ابن طیبون نیز، مثل کیمحی، از . لکن مهمتر از ایشان در ترجمه، پسران یهود بن شائول بن طیبون بودند. درایت بود

به فرانسه جنوبی مهاجرت کرده بود و، هر چند که وي یکی از کامکارترین اطباي عهد خویش به اسپانیاي مسلمان 

قدرت آن را داشت که آثار یهودیان عرب زبانی مانند سعدیا بن یوسفالفیومی، ابن جبرون، و یهودا . شمار میرفت

اثر ابن میمون به زبان عبرانی )) ینداللهالحایر((فرزندش شموئیل با ترجمه کتاب . هالوي را به عبرانی ترجمه کند

)) قانون((اقلیدس، کتاب )) اصول هندسه((پسر شموئیل، موسیبن طیبون، کتاب . موجد انقالبی در جهان یهودي شد

زکریاي رازي، و سه تا از آثار ابن میمون و تفاسیر کوتاه ابن رشد را بر حکمت ارسطو از )) تریاق((ابوعلی سینا، کتاب 

نواده شموئیل، یعقوب بن طیبون، عالوه بر علمداري نهضتی در مونپلیه، به طرفداري ابن میمون و . ردعربی ترجمه ک

دختر . به هم رساندن شهرتی به عنوان یک نفر منجم، رسائل چندي را از عربی به عبرانی و التینی ترجمه کرد

در  1194ژاکوب، که در حدود سال . هاندشموئیل به ازدواج محقق نامدارتري درآمد که او را ژاکوب آناتولی خواند

مارسی متولد شد، بنا به دعوت فردریک دوم، براي تدریس زبان عبرانی به دانشگاه ناپل رفت، در آنجا تفاسیر مفصلتر 

. هاي وي بودند که در فلسفه یهودي بسیار موثر افتادند ابن شد را از عربی به عبرانی ترجمه کرد و همین ترجمه

انگیزش همانندي ) 1264(رازي به دست پزشک و فیلسوف یهودي شم طوب در مارسی )) منصوري کتاب((ترجمه 

. در عالم طبابت یهودیان به وجود آورد

)) تیسیر((هاي عبرانی کتابهاي عربی بعدا به التینی برگردانده شدند، جمله ترجمه عبرانی کتاب  بسیاري از ترجمه

عهد ((در اوایل قرن سیزدهم یک نفر یهودي تمامی کتاب ). 1280(رجمه شد ابن زهر که در شهر پادوا به التینی ت

بهترین شاهد بارز بر انتقال فرهنگ از طرق پیچاپیچ کتاب . را مستقیما و کلمه به کلمه به التینی درآورد)) قدیم

و از روي ترجمه  است که ظاهرا اصل آن به زبان سانسکریت بود، سپس به پهلوي ترجمه شده،)) داستانهاي بیدپاي((

www.IrPDF.com



٢۵٨٨

پهلوي به زبان عربی درآمده، آنگاه از روي ترجمه عربی به عبرانی، و سپس به التینی، و باالخره از ترجمه التینی به 

  . زبان اسپانیایی، و از روي نسخه اسپانیایی به انگلیسی ترجمه شده بود

مسیحی غرب سرازیر شد ترجمه آثار عربی جریان مهمی که از آن طریق گرانبهاترین افکار حکماي اسالمی به دنیاي 

زکریاي رازي را از عربی، کتابهاي طبی )) کتاب التجارب((، قسطنطین افریقایی 1060حدود سال . بود به زبان التینی

بقراط، تقریر حنین )) حکم((جالینوس و کتاب )) کتاب التشریح((هاي عربی دو اثر  عربی اسحاق اسرائیلی، و ترجمه

در تولدو اندکی پس از استیالي مسیحیان و شکست مورها، رمون، اسقف اعظم روشنفکر و . ترجمه کرد را به التینی

و آنها را ) 1130حد (رواپیشه آن شهر، گروهی از مترجمان را تحت رهبري دومینیکوس گوندیسالینوس گرد آورد 

اکثر این مترجمان یهودیانی بودند . ه بودمامور ترجمه کتابهایی کرد که درباره علوم و فلسفه به زبان عربی نوشته شد

پرکارترین فرد این گروه، که ترك کیش . آشنا به زبانهاي عربی، عبرانی، اسپانیایی، و گاهی نیز متبحر در لغت التینی

. نام داشت که در میان اعراب به ابنداوود مشهور بود) یا یوحناي اشبیلیهاي(نیاکان گفته بود، یوحناي اسپانیایی 

هایی که فضالي یهودي از کتابهاي ابوعلی سینا، غزالی،  ا به ترجمه یک کتابخانه واقعی از آثار عرب و ترجمهیوحن

فارابی، و خوارزمی کرده بودند مبادرت جست و، از طریق ترجمه کتاب حساب موسی خوارزمی، ارقام هندي و عربی 

ندازه موثر افتاد ترجمه یوحنا بود از مجموعه کتاب دیگري که تقریبا به همین ا. را به مغرب زمین معرفی کرد

این ترجمه ظاهرا طالب فراوان داشته است، چه  ;، منتسب به ارسطو، مشتمل بر فلسفه و علوم محتجبه))سراالسرار((

ها مستقیما از عربی به التینی  ي از این ترجمهپارها. دویست نسخه خطی آن از دستبرد زمانه محفوظ مانده است

. برخی از آنها ابتدا به زبان کاستیلی برگردانیده میشد، و سپس گوندیسالینوس آنها را به التینی ترجمه میکرد ;بود

فونس ((این جبرون به دست این دو مترجم فاضل به صورت التینی خود )) مکورحییم((بدین طریق بود که کتاب 

را در شمار  ))آویکبرون((درآمد، کتابی که آن حکیم یهودي، یا به زعم فضالي عهد، ) سرچشمه زندگی)) (ویتاي

. یکی از مشهورترین فالسفه مدرسی درآورد

الرد آو بث، که زبان عربی را در یکی از فضالي انگلیسی، اد. شعب فرعی دیگري به این رود عربی و التینی میپیوست

انطاکیه، طرسوس، و تولدو فرا گرفته بود، براي نخستین بار کتاب اقلیدس را از روي ترجمه عربی آن به التینی 

. مبحث مثلثات اسالمی را به جهان غرب معرفی کرد) 1126(، و همچنین با ترجمه زیج خوارزمی )1120(برگردانید 

را به )) قرآن((، صدر دیر کلونی، به یاري یک نفر عرب و سه تن از فضالي مسیحی، پیر لوونرابل 1141در سال 

کیمیاگري و علم شیمی اسالمی، بر اثر ترجمه متنی از عربی به دست رابرت آو چستر در . التینی ترجمه کرد

یوولی در ایتالیا رساله یک سال بعد، پالتو نامی از اهالی ت. قدم به جهان التینی زبان نهاد 1144انگلستان، به سال 

  . تصنیف ریاضیدان عالیقدر یهودي، ابراهیم بن حییا، را به التینی ترجمه کرد)) حیبورها مشیحا((بسیار مهم 

وارد شهر تولدو شد، از  1165این فاضل ارجمند که در حدود . بزرگترین مترجمان گراردوس کرموننسیس میباشد

وي تصمیم گرفت که زبده این کتابها را به . سفه به غایت در شگفت شدهاي علوم و فل غناي دانش عربی در رشته

زبان عربی را فرا گرفت، و . سالی را که از عمرش باقی مانده بود صرف این امر خطیر کرد 9التینی ترجمه کند، و 

باور کند که علیالظاهر گردانیدن متون را به دستیاري یک مسیحی بومی و یک یهودي انجام داد، دشوار است انسان 

گراردوس هفتاد و دو جلد کتاب را بدون کمک غیر ترجمه کرده باشد، براي متون التینی کتب مفصلهاالسامی زیر، 

در ((، ))تحلیل دوم((که از روي نسخ عربی ترجمه شدهاند، جهان غرب مدیون گراردوس کرموننسیس میباشد، 

که تمامی از آثار ارسطو هستند، مقاالت و رساالتی از اسکندر )) آثار علوي((، و ))کتاب الکون و الفساد((، ))آسمان
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)) قطوع مخروطی((ارشمیدس، )) کتاب مساحت دایره((اقلیدس، )) معطیات((و )) اصول هندسه((افرودیسی، 

چند کتاب از آرا و عقاید علماي هیئت و نجوم یونان،  ;آپولونیوس پرگایی، یازده کتاب و رساله منسوب به جالینوس

یازده کتاب طبی پزشکان اسالمی، از جمله مهمترین آثار محمد زکریاي رازي  ;ر مجلد از طبیعیات یونان و عربچها

 ;دو کتاب از اسحاق اسرائیلی ;فارابی سه تا از مصنفات یعقوببن اسحاق کندي)) کتاب القیاس(( ;و ابوعلی سینا

. سه دوره زیج، و هفت کتاب درباره رمل و اسطرالبچهارده جلد از کتاب ریاضیدانان و علماي هیئت جهان اسالمی، 

در تاریخ هیچ کس دیگري را نمیتوان سراغ گرفت که مثل گراردوس در راه غنی کردن یک فرهنگ با آثار فرهنگ 

)) بیتالحکمه((پشتکار گراردوس را فقط میتوان با حنینبن اسحاق و . قوم دیگري تا این درجه مجاهدت ورزیده باشد

ی قیاس کرد که در قرن نهم وسیله جذب فلسفه و علوم یونانی به عالم اسالم بودند، و بر اثر مساعی مامون عباس

بعد از اسپانیا، مرکز دیگري . حنین و دیگر مترجمان دوره مامون بود که علوم عقلی یونانی به حلیه عربی آراسته شد

الطین نورمان و سیسیلهاي دوگانه بود، اندکی بعد که وسیله انتقال دانش دنیاي اسالمی و شرق به اروپا شد قلمرو س

، ملوك آن دیار مترجمان را گرد آوردند تا کتابهایی )1091(از آنکه جزیره سیسیل به دست امراي نورمان مسخر شد 

فردریک . را که در آن زمان به عربی یا یونانی در باره ریاضیات و هیئت در پالرمو موجود بود به التینی ترجمه کنند

دوم، در فودجا، دنباله این معارف پروري را گرفت و تا حدي به همین سبب بود که یکی از عجیبترین و فعالترین 

مایکل را از آن جهت سکات نامیدهاند که . عقالي اوایل قرن سیزدهم، یعنی مایکل سکات، را به دربار خویش آورد

در بولونیا مقام گزیده بود، خالل سالهاي  1220ینیم، در او را در تولدو میب 1217در . زاده آب و خاك اسکاتلند بود

اشکال ((اولین ترجمه مهم وي . در شهر رم بود، و از آن پس عمر خود را در فودجا یا ناپل میگذرانید 12241227

نورالدین ابواسحاق بطروجی بود که نقد و شرحی است بر رسالهاي به همین نام از بطلمیوس، سکات، که )) کروي

هایی چند از رساالت عربی ارسطو را به التینی برگردانید که  ترجمه. ته وسعت و آزادي تفکر ارسطو شده بودفریف

طبق روایت تایید نشدهاي، )). در زاد و ولد حیوان((، و ))در اعضاي حیوان((، ))تاریخ حیوان((مشتمل میشد بر 

را نیز به وي نسبت )) اخالق((، و اجماال کتاب ))آسماندر ((، ))در نفس((، ))فیزیک((، ))مابعدالطبیعه((ترجمه کتاب 

هاي مایکل سکات از کتب ارسطو به دست آلبرتوس کبیر و راجربیکن رسیدند و انگیزهاي براي  ترجمه. دادهاند

آنژو در ایتالیاي جنوبی به تشویق و ترغیب مترجمان مشغول /شارل د. تکامل تدریجی علوم در قرن سیزدهم شدند

یهودي، موسی اهل سالرنو، در خدمت این پادشاه به کار اشتغال داشت، و یحتمل بر اثر کمک مالی شارل محقق  ;شد

، به دست محقق یهودي، فرج بن سلیم، اهل ))حاوي((بود که ترجمه التینی اثر عظیم زکریاي رازي، کتاب 

ی کتابهاي فلسفی و علوم یونانی هاي التین کلیه ترجمه) 1274.(جیرجنتی، از نواحی باختري سیسیل، صورت پذیرفت

هاي عربی متون سریانی که اصل آنها نامعلوم بود  که تا اینجا از آنها نام بردیم از روي متون عربی، و گاهی از ترجمه

این کتابها، چنانکه راجر بیکن تذکر داده بود، آن قدرها هم مغلوط و نادرست نبودند، ولی در هر حال . صورت گرفت

یا )) سوفسطاییون((، ))مواضع((هاي اولیه کتابهاي  در میان این قبیل ترجمه. یم و دقیق نیاز داشتندبه ترجمه مستق

اطالعات ما درباره این . مترجم این کتابها مردي بود جاکومو نام. ارسطو را میتوان نام برد)) تحلیل دوم((و )) مغالطه((

به ترجمه این کتابها  1128و در تاریخ نامعلومی، قبل از  بود)) منشیان ونیز((مرد منحصر بدان است که وي یکی از 

در کار  1160بطلمیوس را ترجمه کرد، و در )) مناظر((پالرمو، رساله )) امیر((ائوجنیو،  1154در سال . مبادرت ورزید

انیا، کتاب در خالل این احوال، آریستیپوس، اهل کان. ، مستقیما از یونانی به التینی، سهیم بود))المجسطی((ترجمه 

و )) منون((، اثر دیوگنس الئرتیوس، و همچنین دو بخش از مقاوالت افالطون، یعنی رساله ))زندگانی فیلسوفان((

. تسخیر قسطنطنیه به دست صلیبیون کمتر از حد انتظار در ترجمه کتاب نتیجه داد. را ترجمه کرده بود)) فیدون((

از این ). 1209(مابعدالطبیعه، اثر ارسطو بود ((ظاهرا بخشی از کتاب در این دوره تنها اثري که از ترجمه دیده شد 
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بود که ویلیام آو موربک، اسقف اعظم کورنت، احتماال به  1260پس دوران فترتی حکمفرما شد، و سپس در حدود 

است که  هاي این مرد به حدي تعداد و اهمیت ترجمه. کمک چند تن دیگر، مستقیما شروع به ترجمه آثار یونانی کرد

علت ترجمه بسیاري از کتابهاي ارسطو . باید در میان قهرمانان انتقال فرهنگ او را تالی گراردوس کرموننسیس شمرد

هاي جدید ویلیام از آثار  ترجمه. تا حدي اجابت خواسته دوست و هم مسلک دومینیکن وي، توماس آکویناس بود

همچنین ویلیام )). معانی بیان((، و ))سیاست((، ))ولد حیوان در زاد و((، ))تاریخ حیوان((ارسطو مشتمل میشد بر 

صورت گرفته بود )) در نفس((، و ))آثار علوي((، ))مابعدالطبیعه((هایی را که قبال به طور مستقیم از کتب  ترجمه

شریح و ویلیام براي قدیس توماس آکویناس مقاالت متعددي را که به زبان یونانی در ت. تکمیل یا حک و اصالح کرد

پیش آگهی وضع ((بیان فلسفه ارسطو یا افالطون نوشته بودند ترجمه کرد، و براي حسن خدمت بیشتر کتاب 

اثر جالینوس، و آثار گوناگونی از هرون اسکندرانی و ارشمیدس را درباره )) در باب اغذیه((، اثر بقراط، و رساله ))بیمار

ارسطو که سابقا آن را کار رابرت گروستست )) اخالق((از کتاب  احتماال ما باید براي ترجمهاي. علوم عالوه کرد

ها بخشی از مصالحی بودند که قدیس توماس اثر بغایت  این ترجمه. میدانستند خود را مدیون همین ویلیام بشمریم

جامعی به  ، فلسفه ارسطو تقریبا به طور1280، را بر آنها بنیاد نهاد، تا سال ))مدخل االهیات((باشکوه خویش، کتاب 

. اذهان متفکران مغربزمین منتقل شده بود

روانه شدن سیل متونی از دنیاي اسالمی و یونان . ها در اروپاي التین اثري انقالبی بود تاثیرات تمامی این ترجمه

و  عشق به تحقیق و تتبع را به طرز عمیقی از نو در نهاد مردمان بیدار کرد، تحوالت جدیدي را قهرا در دستور زبان

ها در قرون دوازدهم  واژهشناسی به وجود آورد، برنامه دروس مدارس را توسعه بخشید، و در رشد شگفتانگیز دانشگاه

هاي عربی عاجز بودند،  این امر که چون مترجمان از یافتن معادل التینی پارهاي از واژه. و سیزدهم سهیم بود

مهمتر آنکه جبر، رقم صفر، و سیستم اعشاري از . دي جزئی بودبسیاري از لغات عربی وارد زبانهاي اروپایی شد رویدا

فرضیات و طرق عملی طب بر اثر ترجمه کتابهاي اساتید یونانی، . ها قدم به جهان مسیحی غرب نهاد راه این ترجمه

را التینی، عرب، و یهودي قوت یافت و طریق تکامل پیمود، ورود علم نجوم یونانی و اسالمی بسط دایره االهیات 

اجباري ساخت، مفاهیم جدیدي در الوهیت به وجود آورد که خود دیباچه تحول عظیمتري بود که پس از کوپرنیک 

هاي خویش مکرر به افرادي چون ابن رشد، ابوعلی سینا، و فارابی  اشاراتی که راجر بیکن ضمن نوشته. پدید میآمد

  . باشد میکند، نمونهاي از این انگیزش و نفوذ جدید می

و به طوري که خواهیم دید، توماس آکویناس چون  ;))فلسفه از اعراب به دست ما رسیده است: ((ن نوشتبیک

االهیات مسیحی را در معرض خطر از هم گسیختگی میدید، از تفاسیري که شارحین ارسطو در جهان اسالمی نموده 

. ت تا جلو چنین خطري را سد سازدبودند استفاده کرد و به نگارش کتاب عظیم خود، مدخل االهیات، مبادرت جس

اکنون اسالم دینی را که بر اثر عاریت گرفتن دانش یونان از طریق سوریه بر گردن داشت به تمام و کمال به اروپا 

پرداخته بود، و همان سان که عشق به علم وسیله انگیزه آن عهد بزرگ فلسفه و علوم اسالمی شده بود، اینک اذهان 

قیق و غوررسی تهییج میکرد، آنها را وادار به ساختن معبد عقالنی فلسفه اسکوالستیک مینمود، و اروپاییان را به تح

سپس یک یک سنگهاي آن بناي فخیم را شکاف میداد تا در قرن چهاردهم آن دستگاه قرون وسطایی فرو ریزد و، به 

  .دانس، مقدمات فلسفه جدید فراهم آیدنبال عشق رنس

 .
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IV -  مدارس  

همانطور که امروزه به تعلیم علوم . کلیسا، و مدرسه وظیفه دانش را از نسلی به نسل دیگر بر عهده گرفتند خانواده،

عقالنی چنان اهمیت داده میشود که این امر به زبان انضباط اخالقی تمام میشود، در قرون وسطی تعلیم مسائل 

یان طبقات متوسط و عالیه انگلستان، فرستادن در م. دینی به قدري اهمیت داشت که به زیان روشنفکري تمام میشد

علت این امر تا حدي تحکیم . کودك هفت یا هشت ساله براي چند صباحی به خانه دیگري امري عادي تلقی میشد

اسلوب و روش باشکوه مدارس . ها، و تا اندازهاي جبران اهمال در محبت پدر و مادر بود عالیق مودت میان خانواده

  . ر اثر آشوبهاي ناشی از تهاجمات و تار و مار شدن مردمان شهرنشین رو به انحطاط نهاده بودامپراطوري روم ب

هنگامی که در قرن ششم امواج متالطم مهاجرت اقوام آرام گرفت، چندین مدرسه غیرکلیسایی در ایتالیا به جا مانده 

کلیسا تمام ) م 800تا  500از (مدتی . تها و کشیشان نوآموز داش مابقی مدارس اکثر اختصاص به تربیت راهبه ;بود

توجه خویش را معطوف به تربیت روحانی کرد و انتقال معلومات غیرمذهبی را هرگز یکی از وظایف خود به حساب 

ها به افتتاح  لکن بر اثر اصرار مداوم شارلمانی بود که کلیساهاي جامع، دیرها، کلیساهاي محلی، و راهبهخانه. نیاورد

  . تعلیم عمومی پسران و دختران مبادرت ورزیدندمدارسی براي 

مدرسه (معموال در دیر یک سکوالانتریور . در بدو امر، مدارس دیرها تقریبا تمامی این بار گران را بر دوش میکشیدند

ها براي نیل به مقام کشیشی بود، و یک  وجود داشت که کارش دادن تعالیم دینی و تربیت نوچه) اندرونی

در آلمان این مدارس . که ظاهرا بالعوض به آموزش و پرورش پسران میپرداخت) مدرسه بیرونی(ر سکوالاکستریو

 ;متعلق به دیرها از میان اغتشاشات قرن نهم به سالمت سر به درآورد و در رنسانس عهد اوتو سهم شایانی ایفا کرد

در فرانسه انقراض دودمان کارولنژیان . وددر خالل قرون نهم و دهم، آلمان از لحاظ ظرافتهاي ذوقی مقتداي فرانسه ب

مدرسهاي که خود شارلمانی . و تهاجمات اقوام شمالی ضربات بیرحمانهاي بر پیکر مدارس متعلق به دیرها وارد آورد

هر قدر پادشاهان فرانسه . بیشتر دوام نیاورد) 877 'فت(در کاخ شاهی ساخته بود تا اندکی پس از مرگ شارل کچل 

هنگامی که تهاجمات اقوام نورس فرو نشست،  ;به همان نسبت بر نیروي اسقفان افزوده میگشت ضعیف میشدند،

ها شده بودند، و در حالی که در خالل قرن دهم  اسقفان و کشیشان آزاد به مراتب غنیتر از روساي دیرها و صومعه

شارتر، اورلئان، تور، الن، لیژ،  مدارس متعلق به دیرها رو به زوال گذاشتند، مدارسی در کلیساهاي جامع پاریس،

چون فولبر، اسقف نیکوسیرت و عظیمالشان شارتر، درگذشت، جانشین وي اسقف ایو دو . رنس، وکولونی احداث شد

جانشین ایو، برنار . هاي ادب و علوم کالسیک حفظ کرد شارتر پایه کار و شهرت مدرسه آن کلیساي جامع را در رشته

شگفتانگیزترین سرچشمه ((که جان آو سالزبري در قرن دوازدهم او را در اعصار جدید دو شارتر، یعنی همان کسی 

در انگلستان مدرسه کلیساي جامع یورك حتی . توصیف کرده بود، این سنت پسندیده را مداومت داد)) ادب در گل

خود تقریبا به مدرسه کنتربري . قبل از آنکه شخصی چون آلکوین را تحویل شارلمانی دهد، شهرتی بسزا داشت

صورت دانشگاهی درآمد، صاحب کتابخانه عظیمی شد، و ریاست آن بر عهده یکی از خردمندترین حکما و فضالي 

در این قبیل مدارس تمام مخارج آن دسته . قرون وسطی، یعنی همان جان آو سالزبري، بود که قبال از وي یاد کردیم

ماده میساختند ظاهرا از صندوق کلیسا پرداخت میشد، و حال از طالبی که خود را براي تصدي مقامات روحانی آ

چون ((مقرر داشت که ) 1179(سومین شوراي التران . آنکه دیگران ملزم به پرداخت مبلغ مختصري بودند

لذا باید در هر کلیساي جامعی مبلغ مکفی ... نمیخواهیم فرصت خواندن و پیشرفت از کودکان بیبضاعت سلب شود

چهارمین )). تصاص داده شود که کارش تعلیم رایگان محررین آن کلیسا و طالب بیبضاعت باشدبراي معلمی اخ
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مقرر داشت که در هر کلیساي جامع جهان مسیحی باید مقامی براي یک نفر استاد دستور ) 1215(شوراي التران 

ي جامع دو نفر از استادان را زبان در نظر گرفته شود، و هر اسقفی را مکلف ساخت که عالوه بر این در مدرسه کلیسا

فرامین پاپ گرگوریوس نهم کلیساي هر محلی را موظف کرد که دبستانی . به تدریس فلسفه قانونی کلیسایی بگمارد

به موجب تتبعات اخیر محققان، این قبیل مدارس محلی، که اکثر حصر بر تعلیمات دینی بودند، در تمامی . دایر سازد

. جهان مسیحی عمومیت داشتند

چند درصد از نسل جوان آن روزي اروپا به مدرسه میرفتند ظاهرا این امر در مورد دختران اختصاص به طبقات 

ها صاحب مدارسی براي دختران بودند، مانند مدرسه دیر آرژانتوي که هلوئیز آن  اکثر دیرهاي راهبه. ثروتمند داشت

لکن این قبیل مدارس به اغلب  ;)1110حد (شامخی رسانید زن مشهور را در فراگرفتن ادبیات ادوار باستان به مقام 

آبالر در باره  ;بعضی از مدارس کلیساهاي جامع دختران را نیز قبول میکردند. احتمال فقط براي عده اندکی بودند

پسران از . در مدرسه وي در نوتردام پاریس درس میخواندند 1114سخن میگوید که به سال )) اصیلزادهاي((زنان 

با تمام . ت بهتري برخوردار بودند، لکن محتمال براي پسر یک نفر سرف پیمودن مدارج تحصیلی اشکال داشتفرص

قسمت بیشتر دروس و . این اوصاف، به احوال سرفهایی برمیخوریم که موفق به اعزام پسران خویش به اکسفرد شدند

. خانه یا از راه نوآموزي در دکان میآموختندفنونی که اکنون دانشجویان در مدارس فرا میگیرند، در آن دوره در 

بیشک گسترش و برتري هنر قرون وسطایی نموداري از فرصتهاي بزرگی بود که براي آموختن رموز هنرها و دقایق 

نفر  26000به حدود  1530طبق حسابی، تخمین زدهاند که عده پسران دبستانهاي انگلستان در . فنون وجود داشت

جمعیت تقریبی مملکت پنج میلیون نفر بود، یعنی در حدود یک سیام نسبت میان سکنه  و حال آنکه ;میرسید

توفیق قرن ((لکن، طبق تتبعی که اخیرا به عمل آمده است، میگویند  ;1931تمامی کشور و اطفال دبستانی در 

)). نزدهم بودسیزدهم در راه اجراي آموزش و پرورش عمومی و اجتماعی به مراتب زیادتر از مجاهدات قرن شا

بود که وي را در موارد مختلف آرکیسکوال، )) کانونیکوس((معموال مدیر یک مدرسه کلیساي جامع کشیشی از درجه 

کلیه دروس . معلمان مدرسه محررینی دون مرتبهتر بودند. میخواندند) سر مدرس(سکوالریوس، یا سکوالستیکوس 

ق زدن کودکان در نظام تعلیم و تربیت به همان درجه ضروري شال ;انضباط سخت رعایت میشد. به زبان التینی بود

شعار مدرسه کلیساي جامع وینچستر این بیت التینی بود که به طور پوست کنده . شمرده میشد که دوزخ در دیانت

ز یا تریویوم آغا)) مواد سه گانه((برنامه تحصیل با )). علم آموز یا برون رو، شق سوم شالق خوردن است: ((میگفت

یا کوادریویوم میپرداختند، )) مواد چهارگانه((سپس طالب به  ;میشد، که عبارت بود از دستور زبان، بالغت، و منطق

معانی . میخواندند)) تحصیالت آزادگان((و این هفت موضوع را  ;که عبارت بود از حساب، هندسه، موسیقی، و نجوم

بدیهی است که معنی لغوي تریویوم . یشود تفاوت داشتاین قبیل اصطالحات آن عهد با آنچه امروزه مستفاد م

تحصیالت آزادگان عبارت از موضوعاتی میشد که ارسطو براي انسان آزادي که مایل به . بود)) طرق سهگانه((

به طوري که ارسطو گفته بود، غرض از اکتساب این هنرها نیل به . فراگرفتن مهارتهاي عملی نبود تعریف کرده بود

وارو به تالیف مجموعهاي مبادرت . ی و عقالنی بود، و آزادمردان فنون عملی را به کارآموزان وا میگذاشتندکمال اخالق

موضوع مختلف میرفت که برنامه تحصیلی  9جسته بود که به کتابهاي نهگانه انضباط شهرت داشت و در آن سخن از 

محققان افریقاي شمالی در قرن پنجم میالدي، در  مارتیانوس کاپال، یکی از ;مدارس یونان و روم را تشکیل میدادند

طی تمثیلی تربیتی تحت عنوان در پیوند میان فیلولوژي و عطارد دو رشته طب و معماري را، به علت آنکه زیاده از 

موضوع خشکی نبود که در )) دستور زبان. ((حد عملی هستند، از فهرست موضوعات عقالنی و نظري جدا ساخته بود

) gramma ,grapho(به طوري که از ریشه این لغت  ;خوانبندي زبانی روح آن را به کلی کنار گذاردمطالعه است
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کاسیو دروس، تاریخنویس رومی، در تعریف این رشته گفته بود  ;عبارت بود از فن نگارش)) گرامر((مستفاد میشود، 

در . ه نوشتن انشایی صحیح و زیبا شودکه دستور زبان مطالعه آثار عظیم ادبی و فن بالغت است تا متعلم قادر ب

مدارس قرون وسطایی فراگرفتن آیین سخنوري با سرودهاي روحانی آغاز میشد، آنگاه متعلم به سایر بخشهاي کتاب 

مقدس میپرداخت، سپس نوبت به تصانیف التینی آباي کلیسا میرسید، و بعدا به مطالعه آثار کالسیک التین از قبیل 

فن بالغت کماکان هنر سخنوري بود، لکن باز مشتمل بر . راس، ستاتیوس، و اووید میپرداختسیسرون، ویرژیل، هو

منطق موضوعی بود که قرار دادن آن جزو مواد سهگانه تا حدي نابهنگام به نظر . مطالعه مقداري آثار ادبی میشد

ه دارد، فراگرفتن طرز تعقل و میرسید، لکن شاید فکر میکردند که چون طفل از اوان کودکی عالقه وافري به مباحث

. دلیل و برهان آوردن صحیح از همان سنین اولیه چیز مفیدي است

شهرهایی که توسعه و آبادانی خویش را مدیون بازرگانی و . انقالب اقتصادي سبب تحوالت چندي در امور تربیتی شد

ود مخالفتهاي روحانیان، به تاسیس صنعت بودند به لزوم کارمندانی ورزیده در فنون عملی واقف شدند، و با وج

ها معلمان غیرروحانی، در برابر شهریهاي که والدین اطفال  در این آموزشگاه. مدارسی غیرمذهبی اقدام کردند

، شهریه یکساله دبیرستانی خصوصی در آکسفرد چهار یا 1300در سال . میپرداختند، کودکان آنها را تعلیم میدادند

، ویالنی تخمین میزد که در مدارس کلیسایی فلورانس نه هزار دختر و 1283در . بود) مچهار دالر و نی(پنج پنس 

که کودکان را براي کسب و کار آماده )) چرتکه((در شش باب مدرسه مشهور به  ;پسر به تحصیل اشتغال داشتند

. هفتاد و پنج نفر بالغ بود میساخت، عده نوآموزان به هزار و صد نفر میرسید، و عده شاگردان دبیرستانها به پانصد و

در قرن دوازدهم مدارس غیرمذهبی در فالندر پدیدار شدند و تا نیمه قرن سیزدهم دامنه این نهضت به لوبک و 

به شرح حال معلمهاي برمیخوریم که در پاریس مدرسهاي خصوصی افتتاح  1292در . شهرهاي بالتیک رسیده بود

به این نحو، دوران بیرون آمدن تعلیم و تربیت از . ایر آن را فراوان میبینیمکرده بود، اندکی بعد از این تاریخ، نظ

  . انحصار دستگاه روحانیت به تدریج آغاز میشد

V  -هاي جنوب  دانشگاه  

در ایتالیا به ویژه، مدارسی که به وسیله مقامات غیرروحانی اداره میشدند و غرض از تاسیس آنها تعلیم فنون و مسائل 

معموال معلمان این گونه مدارس افراد غیرروحانی بودند، نه مثل اراضی آن سوي آلپ که  ;اوان بودندمذهبی بود فر

به طور کلی، روحیه و فرهنگ ایتالیا در مقام مقایسه با سایر ممالک کمتر جنبه .همه جا معموال معلم یک کشیش بود

صیانهایی مبادرت میورزیدند، چنانکه مذهبی داشت، سهل است گهگاهی مردم در حسرت اعصار گذشته خویش به ع

بدیهی است که مدارس . ویلگاردوس نامی در راونا به ایجاد نهضتی براي اعاده بتپرستی اقدام کرد 970در حدود سال 

ها به ویژه در میالن، پاویا، آئوستا، و پارما در مسائل  این قبیل آموزشگاه ;متعلق به کلیساهاي جامع متعدد بودند

و دیر  ;تی صالحیت داشتند و رجال برجستهاي چون النفرانک و قدیس انسلم را در دامان خود پروردندعلمی و تربی

بقاي بنیادهاي شهري، مقاومت پیروزمندانه . مونته کاسینو زیر نظر دزیدریوس تقریبا حکم دانشگاهی را داشت

راي کسب اطالعات حقوقی و بازرگانی، ، و تقاضاي روزافزون ب)1176(شهرهاي لومبارد در برابر فردریک بارباروسا 

. همه دست به دست هم داد و ایتالیا را مفتخر به تاسیس اولین دانشگاه قرون وسطایی کرد

محتمال این . دانشگاه پاویا هزار و صدمین سالگرد تاسیس خود را به دست لوتار اول جشن گرفت 1925در سال 

بود که به دریافت  1361و در سال  ;دانشگاهی به معنی اعممرکز علمی بیشتر جنبه یک مدرسه حقوق داشت تا 
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یا نامی که در قرون وسطی، به دانشگاهی متشکل از ) مدرسه عمومی(منشور رسمی و عنوان ستودیوم گنراله 

دانشگاه پاویا یکی از مدارس متعددي بود که در آن از قرن نهم به . هاي مختلف اطالق میگردید نایل آمد دانشکده

 ;همین امر در رم، راونا، و اورلئان در خالل قرن نهم صورت گرفت. ریس و تحصیل حقوق رومی احیا شدبعد تد

ورونا، مانتوا، و آنژه در قرن یازدهم به تدریس حقوق روم  ;میالن، ناربون، و لیون در قرن دهم به تدریس آن پرداختند

ختري بود که مدرسه خود را توسعه داد و به صورت یک بولونیا به ظاهر اولین شهر از شهرهاي اروپاي با. راغب شدند

. معلمی پپونام، بیآنکه از کسی رخصت یافته باشد: ((اودو فردوس وقایعنگار میگوید 1076در . ستودیوم گنراله درآورد

تا جماعتی دیگر از معلمان به وي ملحق شدند و )). در بولونیا شروع به تدریس کرد، وي مردي بود بغایت مشهور... 

 1088ایرنریوس به سال . عهد ایرنریوس مدرسه حقوق بولونیا، به تصدیق عموم، بهترین نوع خود در اروپا شده بود

وي یا به علت مطالعاتش در حقوق رومی مجاب شده بود که به دالیل واقعی . شروع به تدریس حقوق در بولونیا کرد

لم باشد، یا فریفته پاداشهاي خدمت امپراطور شده بود، علت و تاریخی باید تفوق دستگاه امپراطوري بر روحانیان مس

هر چه بود، وي از گوئلفها برید و به گیبلینها پیوست و، با تفسیر و احیاي سوابقی تاریخی، در تایید دعاوي امپراطور 

آلمانی امپراطوران حقشناس مبالغی کمک مالی به مدرسه مزبور رسانیدند، و گروه عظیمی از دانشجویان . کوشید

ایرنریوس کتابی تصنیف کرد مشتمل بر تعدادي تفسیر درباره قانوننامه یوستینیانوس، و روش . روانه بولونیا شدند

کتاب مجمعالقوانین عمومی ایرنریوسی که خود وي تالیف . علمی را در مورد تشکیالت حقوقی جامعه به کار بست

  . تفسیر و استدالل است هاي وي گرد آوردند شاهکاري از کرد یا از روي خطابه

دانشجویان عالقهمند از هر کشوري از کشورهاي . هاي قضایی قرون وسطی آغاز شد با ایرنریوس دوران طالیی رویه

گراتیانوس، . اروپاي التین متوجه بولونیا شدند تا در آنجا به تحصیل علم حقوقی جوانی از سر گرفته، مشغول شوند

ا بر قوانین روحانی اطالق کرد و به نشر اولین مجموعه از قوانین کلیسایی مبادرت شاگرد ایرنریوس، روشهاي نوین ر

در طی یک  -بولگاروس، مارتینوس، یاکوبوس، و هوگو  - )) معلمان چهارگانه((پس از ایرنریوس، ). 1139(جست 

دند، و موجبات رشته تفاسیر معروفی، کورپوس یوریس یوستینیانوس را بر مسائل حقوقی قرن دوازدهم اطالق کر

در اوایل قرن سیزدهم، آکورسیوس مهین بزرگترین . پذیرش حقوق رومی را در عرصه فراگیري فراهم ساختند

قوانین، زبده آثار ایشان، و خالصه افکار خویش را در کتابی به نام فرهنگ معانی متداول گرد آورد، که )) شارحین((

احکام آن، سلطه قوانین فئودال را در هم میشکستند و با پاپان  سالطین و حکومتهاي شهري از این پس، به استناد

دستگاه پاپی تا آنجا که مقدور بود در صدد جلوگیري از این جریان، یعنی احیاي . مقتدر به مبارزه بر میخاستند

لکن مبحث جدید ممد و مظهر خردگرایی  ;قوانینی که دین را جزو وظایف و آلت دست حکومت میساخت، برآمد

باکانه و بسط دایره وظایف و تکالیف مقامات ملکی قرون دوازدهم و سیزدهم بود و طبقه روزافزون حقوقدانانی را به بی

وجود آورد که در راه کاستن از سهم کلیسا در امور حکومت، و توسعه قدرت دولت، کوشش فراوانی مبذول 

صداي قوانین یوستینیانوس طنینانداز است، و قدیس برنار شکایت داشت که همه جا در محاکم اروپایی . میداشتند

هاي عربی و یونانی،  هاي قضایی جدید، درست مانند ترجمه انتشار رویه. دیگر اسمی از قوانین االهی به گوش نمیرسد

. انگیزه نیرومندي بود در تکوین آن حرمت و عشق به تعقلی که نهضت مدرسی را به وجود آورد و بر هم زد

مدرسهاي براي تدریس فنون ذوقی هفتگانه در بولونیا، و همچنین تاریخ پیدایش مدرسه مشهور از تاریخ تاسیس 

حقوق، طب، و (تا آنجا که میدانیم، تنها رابطه موجود میان این سه نوع مدرسه . طب آنجا، اطالعی در دست نداریم

از دست شماس اعظم بولونیا دریافت  هاي خویش را عبارت از آن بود که فارغالتحصیالن آنها گواهینامه) فنون ذوقی

در حدود سال . استادان به دور هم گرد آمدند و براي خود به اصطالح کولگیوم یا صنفی تشکیل دادند. میداشتند
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عموم دانشجویان، بدون توجه به دانشکدهاي که در آنجا مشغول تحصیل بودند، دست اتحاد به هم دادند و به  1215

اتحادیه محصالن نواحی جنوبی آلپ و اونیورسیتاس اولترامونتانوروم یا ((ترامونتانوروم یا دو گروه اونیورسیتاس کی

زنان نیز )) هاي دانشجویان اتحادیه((از اوان قرن سیزدهم، در این . منقسم شدند)) اتحادیه محصالن آن سوي آلپ((

هاي دانشجویان، که  اتحادیه. زن بودند هاي بولونیا عضویت داشتند، و در قرن چهاردهم چند تن از استادان دانشکده

اساسا به منظور کسب استقالل و حفظ منافع متقابل پدید آمد، در قرن سیزدهم صاحب اختیارات فوقالعاده شد و 

در صورتی که طرز تدریس استادي طبق دلخواه شاگردان نبود، . مدرسین و معلمان را سخت تحت نفوذ خود درآورد

لسه درسش خودداري میکردند، و به این نحو در بولونیا دانشجویان میتوانستند به دوران جمیع آنها از حضور در ج

)) هاي دانشجویان اتحادیه((در بسیاري از موارد، حقوق استادان از جانب . فعالیت تربیتی هر معلمی خاتمه دهند

. جمنها سوگند وفاداري یاد کنندیا روساي این قبیل ان)) ناظمان((پرداخته میشد، و استادان مکلف بودند در حضور 

ها از  اگر معلمی میخواست حتی براي یک روز از درس گفتن معاف شود، ناگزیر بود به وسیله روساي این اتحادیه

به میل خویش به ((شاگردان خویش اجازه مرخصی دریافت دارد، و صراحتا به وي اخطار میشد که حق ندارد 

  )). مرخصی برود

هاي دانشجویان، مقرر شده بود که استاد در کدام دقیقه ساعت باید درس خود را آغاز  تحادیهطبق نظامات مصوبه ا

. کند، چه موقع باید درس را به پایان برساند، و در صورت تخلف از این مقررات، مکلف به پرداخت چه جریمهاي باشد

د، دانشجویان، به حکم مقررات اگر استاد ضمن درس خویش از حد مقرر تجاوز میکرد و سخن به درازا میکشانی

سایر نظامات اتحادیه دانشجویان پیشبینی کرده بود که اگر . اتحادیه، ناگزیر بودند محضر درس استاد را ترك گویند

استادي، حین توضیح و تشریح قوانین، فصلی را بیندازد یا از ذکر حکمی خودداري ورزد، مکلف به پرداخت چه 

در آغاز هر . رده بود که چه بخش از کتاب را باید در کدام دوره تحصیلی تدریس کندجریمهاي باشد، و نیز معین ک

هر جریمهاي که  ;سال تحصیلی، هر استادي مکلف بود که مبلغ ده لیره در یک بانک بولونیا به رسم ودیعه بگذارد

از طرف . حبش مسترد میشدها معین میکردند از این مبلغ کسر، و تتمه در پایان سال تحصیلی به صا روساي اتحادیه

ها عدهاي مامور مراقبت در رفتار و اطوار استادان میشدند تا هر نوع خالف یا قصور  دانشجویان و همچنین کمیته

اگر این نظامات به چشم دانشجوي عهد جدید بیش از حد . هاي دانشجویی اطالع دهند ایشان را به روساي اتحادیه

ندارد، زیرا دانشجویان حقوق در بولونیا افرادي بودند بین سنین هفده و چهل  معمول معقول به نظر میرسد، شگفتی

مطلع بودند که به مدرسه براي تحصیل  ;سال، یعنی آن قدر مسن که میدانستند چگونه باید انضباط را رعایت کرد

رسی است آزادپیشه اطالع داشتند که استاد مستخدم هیئت امناي دانشگاه نیست، بلکه مد ;آمدهاند نه براي تفریح

در بولونیا حقوق معلم عبارت بود از . که شخص وي را در واقع دانشجویان استخدام کردهاند تا به آنها درس دهد

نزدیک به آخر قرن سیزدهم، چون . مبلغی که با تراضی بین وي و متعلمین تعیین، و از جانب اینان پرداخت میشد

هایی از خود پیدا کردند و شروع به پرداخت حقوقی از جانب  دانشگاهشهرهاي ایتالیایی عالقه وافري به داشتن 

به همین سبب، . شهرداري به پارهاي از اساتید دارالعلم بولونیا نمودند، آن روش قدیمی پرداخت حقوق منسوخ شد

خاب استادان وعده داد که براي دو تن از استادان مستمري سالیانه معین کند، لکن هنوز انت) 1289در (شهر بولونیا 

به تدریج تعداد این قبیل استادان جیرهخوار شهرداري رو به فزونی نهاد، و در قرن چهاردهم . بر عهده دانشجویان بود

، هنگامی که شهر بولونیا 1506در . حق انتخاب استادان و تعیین و پرداخت مستمري آنها از اختیارات شهرداري شد

. ان نیز به صورت یکی از وظایف مقامات روحانی درآمدبخشی از ایاالت پاپی شد، انتخاب معلم
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هاي ایتالیا، همان جنبه  با اینهمه، در قرن سیزدهم صفت ویژه دانشگاه بولونیا، و تا حدود کمتري سایر دانشگاه

غیرمذهبی تدریس یا تقریبا مشرب ضد روحانیت بود که در سایر مراکز علمی و تربیتی اروپا نظیرش کمتر وجود 

 1364در حالی که مهمترین دانشکده در سایر مراکز علمی آن عهد مختص تدریس االهیات بود، تا قبل از  .داشت

حتی . در آنجا معموال به جاي االهیات حقوق شرع تدریس میشد ;بولونیا هیچ دانشکدهاي براي علوم االهی نداشت

، اورلئان، مونپلیه، تور، و نظایر آن جنبه فن درس معانی بیان به صورت حقوق درآمد، و فن کتابت در بولونیا، پاریس

نگارش اسناد حقوقی، بازرگانی، و مدارك دولتی را پیدا کرد، و به فارغالتحصیالن در این رشته درجه مخصوصی عطا 

همه جا این حرف بر سر زبانها بود که اگر شخص عالقه به واقعبینانهترین رشته تحصیالت دارد، بهتر از بولونیا . میشد

در این باب داستان جالبی نقل میکردند که چگونه معلمی متبحر در امور تربیتی، اهل . رکز دیگري وجود نداردم

پاریس، چون به شهر بولونیا رفت، آنچه را در پاریس تدریس کرده بود بیهوده دید و از ذهن بیرون کرد، و سپس به 

در  ;قرن دوازدهم بولونیا رهبر نهضت عقالنی اروپا بوددر . موطن خود برگشت و آنچه را که آموخته بود تعلیم نداد

تفاسیر اکورسیوسی جنبه  ;قرن سیزدهم تعالیم مدارس آنجا به صورت شیوه راکدي از حقوق قرون وسطایی درآمد

متون مقدس و تقریبا الیتغیري پیدا کردند و مانع از آن شدند که، به روشی مترقی، قوانین را با نیازمندیهاي متغیر 

. روحیه تحقیق از رشته حقوق برید و متوجه مباحث آزادتري شد. مانه سازگار کنندز

ها بر اثر  برخی از این دانشگاه. ها متعدد ایتالیا در خالل قرون دوازدهم و سیزدهم صورت گرفت تاسیس دانشگاه

یس مدرسهاي عازم شهر پیلیوس براي تاس 1182چنانکه در  ;مهاجرت استادان یا دانشجویان بولونیا به وجود آمد

در  ;یاکوبوس دي ماندرا به شهر ردجو امیلیا نقل مکان کرد و شاگردان خود را به همراه برد 1188در  ;مودنا شد

 ;، بر اثر مهاجرت جمعی دیگر که محتمال از بولونیا بودند، اتحادیه چندین دانشکده، در ویچنتسا به وجود آمد1204

 1222در  ;یا را ترك گفت و به تاسیس مدرسه حقوقی در آرتتسو مبادرت جستروفردوس دانشگاه بولون 1215در 

به مرور ایام، . جمع کثیري از معلمان و شاگردان بولونیا به توسعه مدرسهاي قدیمی در پادوا اقدام کردند

خود را به و نیز شاگردان  ;هایی براي تدریس طب و هنرهاي ذوقی بر این دانشکده حقوق پادوا افزوده شد دانشکده

در قرن چهاردهم  ;آنجا میفرستاد و مبلغی به حقوق استادان که از جانب شهرداري پادوا پرداخت میشد کمک میکرد

، فردریک دوم به تاسیس دانشگاه 1224در سال . پادوا یکی از پررونقترین مراکز تدریس و تربیت فالسفه اروپایی شد

شاید به دالیلی . ویان ایتالیاي جنوبی به سمت صفحات شمالی شودناپل مبادرت ورزید تا مانع از مهاجرت دانشج

نظیر این، و ضمنا به منظور تربیت روحانیان دیپلومات، بود که اینوکنتیوس چهارم به تاسیس دانشگاه دربار رم اقدام 

  ). 1224(کرد 

، 1303در . منتقل شد این مدرسهاي بود که همه جا به دنبال دربار پاپ سفر میکرد، و حتی بعدا به آوینیون

بوتیفاکیوس هشتم به تاسیس دانشگاه رم مبادرت ورزید، که حوزه علمی مزبور در دوران پاپی نیکوالوس پنجم و لئو 

دانشگاه شهرداري . مشهور شد) مرکز عقال(دهم به اوج افتخار رسید و در دوران پاپی پاولوس سوم به نام ساپینتسا 

تا پایان قرن سیزدهم، در هر شهري از شهرهاي مهم . به وجود آمدند 1248سا در و دانشگاه پیاچنت 1246سینا در 

  . هایی براي طب نیز وجود داشت ایتالیا مدارسی براي تدریس حقوق و هنرها گاهی آموزشگاه

 هاي اسپانیا از آن نظر بینظیر بودند که به اراده و طبق منشور پادشاهان تاسیس میشدند، به خدمت آنها دانشگاه

، و سپس دانشگاه 1208(میپرداختند، و به نظارت حکومت تن درمیدادند، کاستیل دانشگاهی شاهی در پالنسیا 

، جزایر بالئار صاحب یکی در )1227(لئون صاحب دانشگاهی در ساالمانکا  ;برپا کرد) 1304(دیگري در والیاذولید 
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هاي  با وجود این ارتباط با پادشاهان، دانشگاه. دش) 1300(، و کاتالونیا صاحب دانشگاهی در لریذا )1280(پالما 

اسپانیا نظارت و کمک مالی کلیسا را قبول کردند و بعضی مثل دانشگاه پالنسیا بر پایه مدارس کلیسایی توسعه 

 در قرن سیزدهم، به واسطه اموال فراوانی که قدیس فردیناند و آلفونسودانا وقف دانشگاه ساالمانکا کردند، این. یافتند

اکثر این مراکز . هاي بولونیا و پاریس کوس همسري زد دانشگاه غنی شد و بزودي از لحاظ شهرت و دانش با دانشگاه

در پارهاي از آنها طب عبرانی یا زبان  ;به تدریس زبان التینی، ریاضیات، هیئت، االهیات، و حقوق مشغول بودند

ه دومینیکیان مدرسهاي براي زبانها و علوم شرقی در تولدو ، رهبانان فرق1250در سال در . یونانی نیز تدریس میشد

تاسیس کردند و به تعلیم زبان عربی و عبرانی مشغول شدند، مسلما اسلوب تدریس این آموزشگاه صحیح و مفید بود، 

سالمی به کلیه آثار مهم فالسفه و عالمان االهی ا) 1260حد (زیرا یکی از فارغالتحصیالن آن موسوم به رمون مارتین 

تاسیس شد، تدریس زبان عربی  1254در دانشگاه سویل نیز، که به دست پادشاه آلفونسو دانا در . آشنایی داشت

میالدي، دینیز، پادشاه پرتغال، به تاسیس دانشگاهی مبادرت  1290در لیسبون، به سال . اهمیت بسزایی داشت

. ورزید

VI  -هاي فرانسه  دانشگاه  

سیزدهم بیشک کشور فرانسه رهبر و مقتداي ممالک اروپایی در مسائل عقالنی و تربیتی در خالل قرون دوازدهم و 

اگر این مدارس به جاي . مدارس کلیسایی آن کشور از اوان قرن یازدهم شهرت بینالمللی داشتند. محسوب میشد

دانشگاهی درآمدند، این امر آنکه در شارتر، الن، یا رنس راه تکامل پیموده باشند، در پاریس رونق یافتند و به صورت 

از آنجا که پاریس به صورت یک مرکز  ;به احتمال بسیار معلول بازرگانی توسعه یابنده رود سن بود نه امر دیگري

مهم داد و ستد درآمده و ثروت عظیمی را فراهم ساخته بود، همین عامل سبب جذب علوم، فلسفه، و هنر شد و 

  . ختپاریس را مرکز متفکران و اغنیا سا

بر اثر دروسی که وي در آن  ;تا آنجا که اطالع داریم، نخستین استاد مدرسه کلیساي جامع نوتردام گیوم دوشامپو بود

هنگامی . راهروهاي سرپوشیده نوتردام میگفت، نهضتی فکري به وجود آمد که حاصل آن پیدایش دانشگاه پاریس شد

ها  خن منطق حصار ویلیام را ویران کرد و به ایراد معروفترین خطابهو با فال) 1103حد (که آبالر از برتانی بیرون آمد 

عده شاگردان مدارس پاریس، و . در تاریخ فرانسه آغاز کرد، طالب مشتاق از همه سو متوجه محضر درس وي شدند

سی اطالق در عالم معارف قرن دوازدهم پاریس، عنوان ماگیستر یا استاد به ک. تعداد استادان رو به افزایش گذاشت

تا این تاریخ، دانشگاه پاریس چنان بر شالوده . میشد که از صدر کلیساي جامع نوتردام اجازه تدریس گرفته باشد

در واقع اولین عاملی . مدارس کلیسایی شهر استوار شده و ترقی کرده بود که تشخیص منشا اصلی آن غیرممکن بود

به طور رایگان به هر کسی که مدتی کافی شاگرد یک نفر  که به این دانشگاه وحدت بخشید صدور اجازه تدریس

یکی از اتهاماتی که علیه شخص آبالر . استاد مجاز بود و تقاضاي وي از جانب استادش به تصویب میرسید، داده میشد

. اقامه میشد آن بود که بدون درك محضر یکی از این قبیل استادان مجاز پیشه معلمی اختیار کرده است

همینکه بر عده استادان . م فن تعلیم براساس شاگرد و استاد در پیدایش فکر و منشا دانشگاه دخیل بوداین مفهو

قرنها لفظ اونیورسیتاس به هر جمعیت و . افزوده شد، طبیعتا این جماعت گرد هم آمدند و صنفی تشکیل دادند

را در پاریس )) ز استادان منتخبجرگهاي ا((مثیوپریس  1214در سال . انجمنی، از جمله اصناف، اطالق میشد

گرچه اثبات این مدعا غیرممکن است، میتوان تصور . توصیف میکرد که ظاهرا بنیاد بسیار سابقهداري محسوب میشد

www.IrPDF.com



٢۵٩٨

میالدي به وجود آمد و غرض از آن، در بدایت امر، بیشتر رسته  1170اوایل سال )) اونیورسیته((کرد که لفظ 

توقیعی از جانب اینوکنتیوس که خود یکی  1210در حدود سال . هاي مختلف انشکدهاستادان بود تا پیوندي میان د

توقیع دیگري از  ;از فارغالتحصیالن پاریس بود قوانین و نظامات مدون این صنف را به رسمیت شناخت و تصویب کرد

خویش به دربار پاپی طرف همین پاپ مقرر داشت که صنف استادان سردبیري انتخاب کند و او را به عنوان نماینده 

  . گسیل دارد

علوم االهی، : تا اواسط قرن سیزدهم، استادان دانشگاه پاریس به چهار شعبه یا دانشکده تقسیم شده بودند، از این قرار

در دانشگاه  1219درست برعکس رویه دانشگاه بولونیا، بعد از . یا فنون ذوقی)) هنرها((قانون کلیسایی، طب، و 

برنامه تحصیلی با فنون ذوقی هفتگانه آغاز میشد، آنگاه نوبت به فلسفه میرسید،  ;تدریس نمیشد پاریس حقوق مدنی

نظیر ) میخواندند)) هنرمند((که آنها را آرتیستا یا (دانشجویان عالقهمند به فنون . و سرانجام به االهیات ختم میشد

این قبیل دانشجویان از سایر طالب جمیع  از آنجا که رویهمرفته عده. هاي امروزي بودند دانشجویان دانشگاه

هاي دیگر زیادتر بود، احتماال براي کمک متقابل، حشر و نشر، و حفظ انضباط طبق زادگاه خود به چهار  رشته

، )یعنی سرزمین کوچکی که مستقیما زیر فرمان پادشاه فرانسه بود)) (فرانسه: ((تقسیم شدند، از این قرار)) ملت((

فرانسه قرار )) ملت((دانشجویان فرانسه جنوبی، ایتالیا، و اسپانیا را در ردیف آحاد . ي، و انگلستانپیکاردي، نورماند

و دانشجویان اروپاي مرکزي و خاوري در شمار دانشجویان  ;پیوستند)) پیکاردي((دانشجویان لولندز به  ;دادند

اه پاریس میشدند به قدري زیاد بود که عده دانشجویانی که از آلمان متوجه دانشگ. محسوب شدند)) انگلستان((

اداره )) رئیس((تحت نظر یک پروکوراتور یا )) ملت((هر . به تاخیر افتاد 1347هاي آلمانی تا سال  تاسیس دانشگاه

دانشجویان و احتماال استادان دانشکده هنرها نیز، به اتفاق، . داشت)) ناظم((میشد، و هر دانشکدهاي یک دکانوس یا 

به تدریج وظایف متصدیان چنین مقامی  ;قبیل سردبیران را به عنوان رئیس دانشکده خود انتخاب کردند یکی از این

. به ریاست تمامی دانشگاه منصوب شدند 1255افزایش یافت تا آنکه در 

در  تا آنجا که معلوم است در قرن دوازدهم استادان. ها ساختمانهایی مخصوص به خود نداشتند در آن سالها دانشگاه

راهروهاي سرپوشیده نوتردام، سنت ژنویو، سن ویکتور، یا سایر کلیساها درس میگفتند، لکن در قرن سیزدهم به 

  . احوال معلمانی برمیخوریم که اتاقهایی خصوصی براي کالس درس خود اجاره میکردند

دند که به شیوه رهبانان وسط خوانده شدند، کشیشانی بو) آشکارکننده(استادان این عهد، که بعدها به نام پروفسور 

تعلیم . این قبیل افراد، تا قبل از قرن پانزدهم، در صورت تاهل از مقام خویش معزول میشدند. سر خود را میتراشیدند

از طریق ایراد خطابه صورت میگرفت و علت این امر بیشتر آن بود که هر دانشجویی قدرت خرید کتاب را نداشت و 

دانشجویان معموال روي زمین یا کف راهرو مینشستند و . ها نیز همیشه میسر نبود کتابخانه به رعایت گرفتن کتاب از

فشار وارده بر حافظه به قدري زیاد بود که براي سپردن اسامی یا نکاتی به حافظه . بیانات استاد را یادداشت میکردند

نظامات دانشگاه . از مفروضات، اتخاذ میشد تدابیر گوناگونی، از آن جمله اشعاري به ظاهر موهن و در معنی ماالمال

استاد را مکلف میساخت که درباره موضوع درس فیالبداهه سخن گوید، نه آنکه مطالبی را از روي کتاب بلندبلند 

دانشجویان از راه لطف به نو واردان اخطار میکردند که براي یک . حتی وي مجاز نبود سخن را به درازا بکشاند. بخواند

ویلیام کانشی در قرن دوازدهم . چیزي نپردازند، مگر آنکه در سه جلسه درس استاد حضور یافته باشند دوره درس

هاي دروس آسانی به شاگردان  شاکی بود از اینکه معلمان براي آنکه دانشجو، درآمد، و محبوبیت پیدا کنند، دوره

  . پایه معلومات را تنزل میداد میدادند، و آزادي دانشجو در انتخاب موضوعات عدیده و اساتید متعدد
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گاهی تدریس را با دایر ساختن مجالس و مناظره عمومی بین استادان، دانشجویان زبده، و میهمانان عالیقدر رنگین و 

قضیهاي : انجام میگرفت) مباحثه مدرسی(معموال مباحثه به شیوه معین سکوالستیکا دیسپوتاتیو . جالب میساختند

نفی میداد و، به استناد شواهدي از کتاب مقدس و اقوال آباي کلیسا، و با اقامه دالیلی به طرفی جواب  ;مطرح میشد

آنگاه نوبت به جواب مثبتی میرسید و در تایید آن از کتاب مقدس و آباي  ;صورت ایراد، از مدعاي خویش دفاع میکرد

حثه مدرسی بود که فلسفه مدرسی را به این شیوه مبا. کلیسا نقل قول و دالیلی عقالنی در رد ایرادات اقامه میشد

  . شکل پرداخته و صیقل خورده آراي توماس آکویناس درآورد

هرچه (عالوه بر این قبیل مشاجرات و مناظرات، یک نوع مباحثه خودمانی نیز وجود داشت که آن را کودلیبتا 

نا به خاطرشان خطور میکرد مطرح مینامیدند، و در این قبیل موارد طرفین بحث هر مسئله را که آ) دلخواهت باشد

هاي بیاهمیتتر قدیس  این مباحثات آزادتر نیز سبب پیدایش اسلوب ادبی دیگري شد، چنانکه در نوشته. میکردند

این قبیل مباحثات، اعم از رسمی یا خودمانی، ذهن افراد قرون وسطایی را تیز گردانید . توماس آکویناس دیده میشود

لکن، در مورد عدهاي، همین آزادي سبب پیدایش منطق براتی  ;روي توسن فکر و زبان گشودو میدان پهناوري را بر 

. شد که به کمک آن میتوانستند هر مطلبی را به ثبوت رسانند و یا کوهی از استدالل را بر پایه مویی استوار سازند

را سازمانهاي متشکل دانشجویان  این قبیل اماکن ;زندگی میکردند)) مهمانسرا((اکثر دانشجویان در هوسپیکیا یا 

گاهی بیمارستانی، در مقابل مبلغی جزئی، دانشجویان بیبضاعت را پرستاري و . مخصوصا براي آنان اجاره میکردند

در سال . داده بود)) منشیان بینوا((مداوا میکرد، چنانکه نوانخانه هتل دیو چسبیده به نوتردام اتاقی را اختصاص به 

لندن این خانه را خریداري کرد و از آن پس با متصدیان بیمارستان در پرداخت مخارج ، جوسیوس اهل 1180

این دسته از دانشجویان به مساکن بزرگتري  1231تا سال . مسکن و غذاي هجده تن دانشجوي مقیم آنجا سهیم شد

هاي  مهمانسراها یا اقامتگاه. میخواندند)) جرگه هجده نفري((دیزویی /نقل مکان کرده بودند، لکن هنوز خود را کولژ د

ها، یا بورس از ممر  هاي رهبانان کلیساها یا اشخاص خیر دایر شدند که هر کدام با موقوفه دیگري نیز از طرف فرقه

روبر دو سوربون، کشیش نمازخانه خصوصی سن  1257در . عواید سالیانه خود، از هزینه زندگی دانشجو میکاستند

با وجوهی که لویی و جمعی دیگر از کیسه  ;قف شانزده نفر از دانشجویان علوم االهی کردرا و)) خانه سوربون((لویی، 

از همین  ;فتوت خود بذل کردند، جا براي عده زیادتري فراهم آمد و تعداد این بورسها به سی و شش بالغ شد

  . به وجود آمد نسوربوبود که کالج )) خانه((

به  ;تاسیس شد 1300هاي بیشتري بعد از  - )) انجمن((یا )) صنف((کالج ماخوذ از واژه قدیمی کولگیا، به معنی 

مرور ایام استادان نیز در آنجاها مقیم شدند، مثل معلمان خصوصی براي دانشجویان درس میگفتند، به اشعاري که 

در قرن پانزدهم استادان در اتاق بزرگ هر )). میخواندند((آنها متون را دانشجویان میخواندند گوش میدادند، و با 

ها گفته  این قبیل دروس رو به افزایش نهاد و دروسی که در خارج این خانه ;ها درس میدادند کدام از این اقامتگاه

همین تکامل تدریجی . عالوه بر اقامتگاه دانشجویان، بدل به یک مرکز تعلیماتی شد)) کالج(( میشد کاهش گرفت و 

آغاز دانشگاه عبارت از پیوند . هاي آکسفرد، مونپلیه، و تولوز تحقق پیدا کرد در مورد مهمانسراهاي دانشجویان دانشگاه

هاي مختلف  ها و دانشکده هاي دانشجویان، که به صورت اتحاد میان خانه میان یک انجمن معلمان بود با جرگه

هاي دانشجویان در پاریس، دو تا از آنها مخصوص دانشجویان یا نوآموزان دو فرقه  در میان اقامتگاه. شد جلوهگر می

دومینیکیان از آغاز ایجاد این مراکز موکدا بیان داشته بودند که تعلیم و تربیت باید . دومینیکیان یا فرانسیسیان بودند

جاد کرد که از آن میان مدرسه فرقه مزبور مدارسی به سبک خاص خود ای ;وسیلهاي براي مبارزه با بدعت باشد

دومینیکیان همچنین مراکز مشابهی در بولونیا و . عمومی دومینیکیان در کولونی معروفترین همه به شمار میرفت
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هایی که موقوفه فرقه آنها  بسیاري از رهبانان به درجه استادي میرسیدند و در اقامتگاه. آکسفرد تاسیس کرده بودند

الگزاندر آو هیلز، یکی از الیقترین استادان پاریس، به فرقه فرانسیسیان پیوست و  1232در . بود درس میگفتند

سال به سال بر عده . محضر درس عمومی خود را به صومعه کوردلیه منتقل ساخت که تعلق به فرقه مزبور داشت

شدن نبود رو به افزایش رهبانانی که در پاریس درس میگفتند افزوده شد، و تعداد دانشجویانی که غرض آنها رهبان 

)) ها مانند گنجشکهایی بییار بر فراز خانه((استادان غیرروحانی شاکی بودند از اینکه پشت میزهاي خود . نهاد

نشستهاند، و جواب معلمان رهبان آن بود که استادان غیرروحانی رغبت زیادي به خوراك و نوشابه دارند و به همین 

، دانشجویی ضمن ماجرا و عربدهجویی در یکی از خیابانهاي شهر به قتل 1253در . سبب تنپرور و کودن میشوند

مقامات شهر چند تن از دانشجویان را دستگیر کردند و به تقاضا و حق آنان مشعر بر اینکه باید زیر نظر  ;رسید

ه تدریس به کلی استادان، در مقام اعتراض، دستور دادند ک ;استادان دانشگاه یا اسقف محاکمه شوند وقعی ننهادند

موقوف شود، دو تن از معلمان فرقه دومینیکیان و یک نفر که تعلق به فرقه فرانسیسیان داشت، و هر سه از اعضاي 

انجمن استادان هر سه . انجمن یا رسته استادان بودند، حاضر به اطاعت از این امر و دست کشیدن از تدریس نشدند

رضحالی پیش پاپ آلکساندر چهارم فرستادند، و پاپ به انجمن استادان آن سه رهبان ع. را از عضویت برکنار کرد

که آنها را دوباره بپذیرد، استادان براي خودداري از به جا آوردن خواسته پاپ انجمن خود را ) 1255(دستور داد 

پس از . نددانشجویان و مردم در خیابانهاي شهر بر سر رهبانان ریخت ;منحل کردند، و پاپ جملگی را تکفیر کرد

به این معنی که انجمن استادان از نو تشکیل شد و رهبانان  ;شش سال کشمکش، سرانجام مرافعه به مصالحه انجامید

معلم را دوباره به عضویت پذیرفت، و رهبانان مزبور در عوض متعهد شدند که از آن پس نظامات انجمن یا به عبارت 

شکده هنر اعالم داشت که از آن به بعد دیگر هیچ یک از رهبانان را به لکن دان ;دیگر دانشگاه را کامال رعایت کنند

عضویت خود نخواهد پذیرفت، دانشگاه پاریس، که زمانی مورد توجه و عنایات خاص پاپها بود، به دشمنی با دستگاه 

)) گالیکانی((پاپی قیام کرد، در جنگ پادشاهان با پاپها جانب دسته اول را گرفت، و در سالهاي بعد مرکز نهضت 

از عهد . یعنی پایگاه افرادي شد که غرض غایی ایشان تفکیک کلیساي فرانسه از دستگاه حکومت روحانی رم بود

مدت سه . ارسطو به این طرف، هیچ بنیادي فرهنگی در جهان نبوده است که از نظر نفوذ تالی دانشگاه پاریس باشد

دانشگاهی دانشجو به خود جلب کرد، بلکه مرکز بزرگترین سلسله  قرن این مرکز علم و ادب نه فقط بیش از هر مرکز

آبالر، جان آو سالزبري، آلبرتوس ماگنوس، سیژر دو برابان، توماس آکویناس، . از فضالي برجسته محسوب میشد

به  1400تا  1100بوناونتوره، راجربیکن، دانز سکوتس، ویلیام آو اوکم همه نامهایی هستند که تقریبا تاریخ فلسفه از 

مسلما دانشگاه پاریس صاحب معلمان ارجمندي بود که توانست این استادان . برکت وجود آنها راه تکامل سپرد

ارجمندتر را تربیت کند و محیط روحبخش عقالنیی به وجود آورد که فقط در عالیترین مدارج تاریخ بشري میسر 

یس در امور حکومت دنیا و دین هر دو صاحب نفوذ و عامل به عالوه، در خالل آن قرون و اعصار، دانشگاه پار. میشود

در قرن چهاردهم این دانشگاه مهد پرورش عقالي آزاد فکر، و در قرن پانزدهم دژ اصیل  ;مهمی در تکوین عقاید بود

نمیتوان گفت که این دانشگاه هیچ دستی در تقبیح و محکوم ساختن ژاندارك نداشته . آیینان و محافظهکاران شد

اورلئان حتی از قرن نهم میالدي به بعد . ها نیز به رهبري فرانسه در عالم معارف اروپا کمک کردند سایر دانشگاه. است

در قرن دوازدهم همین مرکز براي تدریس ادبیات و آثار کالسیک روم و  ;صاحب مدرسهاي براي تدریس حقوق بود

طه تدریس قانون کلیسایی و قانون مدنی فقط تالی در قرن سیزدهم به واس ;یونان با شارتر کوس رهبري میکوفت

. هاي بزرگ فرانسه شد یکی از دانشگاه 1432مدرسه حقوق آنژه، که تقریبا دست کمی از این نداشت، در . بولونیا بود

گرگوریوس دهم به اجبار کنت  1229تولوز دانشگاه خود را مدیون بدعتگذاران آن شهر بود، به این معنی که در 

مکلف به پرداخت حقوق چهارده تن از استادان علوم االهی، قانون کلیسایی، و فنون ذوقی کرد که قرار بود از  رمون را
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. پاریس به تولوز بروند و با نفوذ کالم خویش در جوانان خطه آکیتن به مبارزه با بدعت آلبیگاییان قیام کنند

این شهر در نیمه راه میان مارسی . مونپلیه قرار داشتندهاي فرانسه، صرف نظر از پاریس، در شهر  مشهورترین دانشگاه

و خاك اسپانیا صاحب سکنهاي بود پرخروش از درهم آمیزي خون و فرهنگ فرانسوي، یونانی، اسپانیایی، و یهودي 

هر که اینجا و آنجا، در میان این نژادهاي مختلف، جمعی از بازرگانان ایتالیایی و بقایاي کوچنشین مورها که زمانی ش

  . بازار بازرگانی در این ناحیه رونق داشت. را در تصرف داشتند دیده میشدند

خواه بر اثر نفوذ مدرسه پزشکی سالرنو یا پزشکان یهودي یا مسلمان مونپلیه، در تاریخی که معلوم نیست، به تاسیس 

ت که مدارس حقوق، دیري نگذش ;مدرسه پزشکی مبادرت جست که به زودي سالرنو را تحتالشعاع خود قرار داد

و هر چند که این مدارس مستقل بودند، بستگی و تشریک  ;االهیات و هنرهاي هفتگانه بر پزشکی عالوه شدند

دانشگاه مزبور در قرن چهاردهم رو به انحطاط نهاد، لکن مدرسه . مساعی میان آنها نام مونپلیه را بلندآوازه ساخت

استادي به نام فرانسوا رابله در آنجا به زبان یونانی طب  1537و در سال  ;پزشکی مونپلیه در دوران رنسانس احیا شد

. بقراطی را درس میداد

VII - هاي انگلستان  دانشگاه  

جایی که امروزه آکسفرد قرار گرفته . آکسفرد در لغت، همانند نام بوسفور، به معنی گذرگاه یا معبر گله گاو است

میالدي دژي ساخته شد، بازاري  912در همینجا بود که در . کم عمق میشداست، در ازمنه قدیم، رود تمز باریک و 

احداث گردید و دو پادشاه انگلستان کنوت و هرلد مدتها قبل از آنکه آکسفرد بدل به دانشگاهی شود، مجلس محلی 

از مدارس از قرار معلوم، در ایام سلطنت کنوت مدارسی در آکسفرد وجود داشت، لکن هیچ ذکري . دایر میساختند

 1133در . میرود)) استاد در آکسفرد((براي نخستین بار ذکري از یک  1117در حدود سال . کلیسایی به میان نبود

به مرور سالیانی که . روبر پولن نامی، که یکی از عالمان االهی بود، براي تدریس علوم االهی از پاریس به آکسفرد آمد

، مدارس آکسفرد در قرن دوازدهم مبدل به یک ستودیوم گنراله یا به جزئیات آن از صفحه تاریخ سترده شده است

، 1209در )) هیچ کس از تاریخ قطعی این امر اطالع ندارد((تعبیر امروزي دانشگاه شد لکن به قول تاریخنویسی 

ن دانشگاه در ای. طبق آمار تخمینی یکی از آگاهان آن عهد، در حدود سه هزار نفر دانشجو و معلم در آکسفرد بودند

نیز، به عین پاریس، چهار دانشکده وجود داشت که در آنها، به ترتیب، هنر، االهیات، پزشکی، و قانون کلیسایی 

ها بیرون رفت و اختصاص به چهار دانشکده در  در انگلستان تدریس حقوق مدنی از حوزه دانشگاه. تدریس میشد

این چهار دانشکده که در قرن چهاردهم به اسامی کانون . نهادندنام )) کانونهاي دیوان((لندن پیدا کرد که آنها را 

ها و اتاقهایی بودند که  لینکن، کانون گري، پرستشگاه درونی، و پرستشگاه وسطی شهرت یافتند، از بقایاي همان خانه

د و در در خالل قرون دوازدهم و سیزدهم قضات و معلمان حقوق دانشجویان عالقهمند را به شاگردي قبول میکردن

  . آنجا رموز و دقایق فن را به ایشان میآموختند

هاي موقوفهاي بودند براي دانشجویان  در آکسفرد، مانند پاریس و کیمبریج، کالجها، در آغاز کار به صورت خانه

هایی  در همان اوان، این مراکز هر کدام به صورت مدرسهاي درآمدند که در آن دانشجویان و معلمان حجره. بیبضاعت

و تا پایان قرن سیزدهم این مجالس درس، از نظر صوري و تربیتی، از اجزاي  ;داشتند و به تعلیم و تعلم میپرداختند

پدر پادشاه اسکاتلندي در (، سر جان د بیلیل، از مردم اسکاتلند 1260در حدود سال . متشکله دانشگاه شده بودند

مبادرت ورزید و براي نگاهداري پارهاي از )) خانه بیلیل((، به عنوان کفاره گناه نامعلومی به تاسیس یک )1292
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سه . مستمري معین کرد) دالر 8(مینامیدند، هفتهاي هشت پنس ) یاران(دانشوران بیبضاعت، که ایشان را سوکیها 

ا را تاسیس و وقف کرد ت)) خانه دانشوران مرتن((سال بعد، والتر دو مرتن ابتدا در محل مالدن و بزودي در آکسفرد 

این گونه درآمدها بارها بر اثر . هر قدر درآمد خانه مزبور اجازه دهد از این قبیل دانشجویان مستحق پذیرایی کند

)) دانشوران فقیر((شاکی بود از اینکه  1284ترقی قیمت اراضی دو برابر میشد، چنانکه اسقف اعظم پکم در 

به طور کلی، علت ثروتمند شدن کالجهاي انگلستان . دریافت میدارند)) زندگی راحتی((هایی اضافی براي  مساعده

تنها گرفتن حق عضویت براي دانشوران بیبضاعت و سایر تحف و هدایا نبود، بلکه علت ترقی قیمت امالکی بود که از 

، به کمک هبهاي از جانب ویلیام اهل دارم، اسقف اعظم 1280در حدود . موقوفات این مدارس محسوب میشدند

وضعیت . خوانده میشود، تاسیس شد) مجتمع دانشگاهی(که امروزه یونیورسیتی کالج )) ورسیتی هالیونی((روان، 

محقر دوران آغازین این کالجها، که اکنون شهرت بسزایی دارند، از بودجهاي که براي تاسیس آن اختصاص داده شده 

اقامت نزد استادان بودند فراهم میکرد،  بود، و امکاناتی فقط براي چهار استاد و آن عده از دانشجویان که مایل به

را )) هال((برمیگزیدند تا رتق و فتق امور )) عضو ارشد((معموال استادان یکی از همقطاران خود را به عنوان . پیداست

 ، که عنوان)رئیس(با پرینسیپل ) استاد(به مرور ایام، به این افراد یا جانشینان ایشان لقب مستر  ;زیر نظر داشته باشد

دانشگاه آکسفرد در قرن سیزدهم مجتمعی بود از این قبیل کالجها . کنونی روساي کالجهاي انگلستان است، داده شد

یا اتحادیه استادان، که خود آن اتحادیه نیز تحت نظر یک نفر ناظم یا سر مدرس قرار )) مجمع عام((زیر نظر یک 

رس نیز به نوبه خویش تابع اوامر اسقف لینکن و شخص و آن سر مد ;داشت که خود اساتید وي را انتخاب میکردند

آکسفرد به مقامی رسیده بود که از لحاظ نفوذ کالم، به عنوان مرکزي از فعالیتهاي عقالنی  1300تا سال . پادشاه بود

 ;مشهورترین فردي که از اینجا فارغالتحصیل شد راجر بیکن بود. دانشمندان، تالی دانشگاه پاریس به شمار میرفت

عدهاي دیگر از رهبانان فرقه فرانسیسیان، از جمله ادم مارش، تامس آو یورك، جان پکم، به اتفاق بیکن جرگه 

رهبر و منبع الهام ایشان رابرت گروستست برجستهترین چهره فضالي . شاخصی از فضالي عهد را تشکیل دادند

این سه  1179در سال  ;ی، و علوم پرداختوي در آنجا به تحصیل حقوق، پزشک. حوزه آکسفرد در قرن سیزدهم بود

در علوم االهی به درجه اجتهاد رسید، و اندکی پس از این تاریخ به ریاست مدارس  1189رشته را تکمیل کرد، در 

، با حفظ مقام، اسقف لینکن شد، و در 1235در . منصوب شد) که همان مقام ریاست دانشگاه امروزي باشد(آکسفرد 

وي جدا تحصیل زبان یونانی و فلسفه ارسطو . ختمان کلیساي جامع لینکن را زیر نظر گرفتهمین سمت بود که سا

را تشویق کرد، و در تالش شجاعانه عقالي قرن سیزدهم براي سازش میان فلسفه ارسطو و تعالیم دین مسیح سهیم 

خویش را در کتابی تحت خود وي تفاسیري بر دو کتاب فیزیک و تحلیل دوم ارسطو نوشت، علوم طبیعی زمان . بود

رابرت بر اصول و مبادي . عنوان زبده علوم خالصه کرد، و مطالعات مفصلی براي اصالح گاهنامه مسیحی به عمل آورد

کار میکروسکوپ و تلسکوپ آگاهی داشت، و در ریاضی و طبیعی طرق عدیدهاي را جلو پاي راجر بیکن مفتوح 

بسیاري از . بر خاصیت عدسیها در بزرگ جلوه دادن اشیا آگاه گردانید ساخت، و احتماال همو بود که راجر بیکن را

فرضیاتی را که امروزه ما به بیکن نسبت میدهیم مثل ژرفانمایی، رنگین کمان، جزر و مد، گاهنامه، اهمیت تجربه، و 

بیعی از آراي رابرت است، باالتر از تمام اینها، نظریه بیکن درباره علوم ط. امثال آن ظاهرا از نظریات رابرت بوده است

که میگوید کلیه علوم طبیعی باید مبتنی بر ریاضیات باشند، زیرا کلیه نیروها در حرکت خود از میان فضا تابع اشکال 

وي،  ;رابرت گروستست به فرانسه شعر میگفت، و رسالهاي درباره آداب کشاورزي نوشت. و قوانین هندسی هستند

رابرت تدریس و تحصیل زبان عبرانی را از آن نظر تشویق . وق و پزشکی نیز متبحر بودعالوه بر رشته االهیات، در حق

ضمنا رویه وي نسبت به یهودیان، با مسیحیان عادي  ;کرد که میخواست یهودیان را به قبول آیین مسیح وادارد

وي آدمی . است میکردتفاوت داشت و تا آنجا که مقدورش بود، ایشان را در مقابل وحشیگریهاي اجامر و اوباش حر
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همواره نسبت به کلیسا وفادار بود، لکن آن قدر شهامت  ;بود که اصالح امور اجتماعی را جدا وجهه همت ساخت

و طی آن قصور کلیسا را ناشی از ) 1250(داشت که توانست عریضهاي را در برابر پاپ اینوکنتیوس چهارم گذارد 

کرد، که کارش دادن قرضالحسنه به )) صندوق((ام به تاسیس اولین در آکسفرد اقد. هاي دربار پاپی بداند رویه

وي نخستین فرد از هزار تن عقالي برجستهاي بود که کامیابیهاي آنها حیثیت درخشانی . دانشجویان بیبضاعت بود

. در عالم خرد و معارف براي آکسفرد فراهم آورد

لکن . عالوه بر تربیت معلم، اتومبیل نیز میسازد ;دارد امروزه آکسفرد عالوه بر دانشگاه از نظر صنعتی نیز شهرت

هاي متعدد است، پارچهاي جواهر قرون وسطایی است که از ذوق سلیم و  کیمبریج هنوز شهري متشکل از دانشکده

همه چیز این شهر ارتباط با کالجهاي آن دارد، و در این شهر، که زیباترین شهر  ;ثروت جدید انگلستان تابناك است

ظاهرا اهمیت این . شگاهی عالم است، آن آرامش خاطري که اختصاص به قرون وسطی داشت به جا مانده استدان

، دانشجویی در آکسفرد زنی را به 1209در سال . دانشگاه را باید مرهون جنایتی دانست که در آکسفرد اتفاق افتاد

دانشگاه، یا به . و دو یا سه تن از آنها را به دار زدندهاي دانشجویان ریختند  مردم شهر به یکی از اقامتگاه ;قتل رسانید

عبارت دیگر انجمن استادان، در مقام اعتراض به این عمل اهالی شهر، تدریس را به کلی موقوف ساخت و، اگر بتوان 

به گفته مثیوپریس، که قاعدتا وقایعنگاري موثق است اعتماد کرد، سه هزار تن از دانشجویان و ظاهرا جمعی از 

منقول است که عده زیادي از این جماعت به کیمبریج رفتند و در آنجا محاضر درس . استادان آکسفرد را ترك گفتند

این اولین مرتبه است که در تاریخ ذکر مدارسی باالتر از مکاتیب ابتدایی در کیمبریج  ;هایی دایر کردند و دانشکده

متوجه  1228ادي از محصالن پاریسی بود که در مهاجرت دوم عبارت از حرکت دسته جمعی عده زی. میرود

رهبانان فقیر یا بندیکتیان نیز به طرف کیمبریج رو آوردند و . کیمبریج شدند و بر تعداد دانشجویان آن شهر افزودند

اسقف ایلی اولین کالج غیرمذهبی را به نام کالج قدیس پطرس  1281در سال . هایی تاسیس کردند در آنجا مدرسه

در خالل قرون چهاردهم، پانزدهم، و شانزدهم، کالجهاي دیگري . دایر ساخت) ن به پیتر هاوس اشتهار داردکه اکنو(

. پیریزي شدند و توسعه و تزیین یافتند که پارهاي از آنها در زمره شاهکارهاي معماري قرون وسطی به شمار میروند

هاي باز آنها، یکی از  ار دارند، به انضمام محوطهها، که در آغوش رود آرام و پیچاپیچ کم قر تمامی این دانشکده

. زیباترین آثار بشري را تشکیل میدهند

VIII - زندگی دانشجویی  

ممکن بود وي یک نایب کشیش بخش، راهبی، صدر دیري، . دانشجوي قرون وسطایی معموال سن معینی نداشت

چنین دانشجویی . یا پیرمردي با مویی کافور گونممکن بود جوانی باشد سیزدهساله،  ;بازرگانی، یا مرد معیلی باشد

یا اگر سوداي خدمات دولتی در سر داشت  ;براي فراگرفتن طبابت یا فن قضا متوجه بولونیا، اورلئان، یا مونپلیه میشد

براي چنین داوطلبی هیچ گونه امتحان . هاي آن عهد رو میکرد یا میخواست به خدمت کلیسا درآید، به سایر دانشگاه

تنها شرط، دانستن زبان التینی بود و استطاعت پرداخت وجه اندکی به هر استادي که  ;ودي وجود نداشتور

اگر بیبضاعت بود، دهکده، دوستان، کلیسا یا اسقف زادبومش کمک خرجی . میخواست از محضرش درك فیض کند

صدر دیري، سامسن . صیل میکردنداز این قبیل دانشجویان هزاران نفر به همین نحو تح. درباره وي مقرر میکردند

نام، قهرمان کتاب وقایعنامه، اثر جاسلین، و کتاب گذشته و حال، اثر کارالیل، فیلسوف انگلیسی، تحصیالت خویش را 

معموال . مدیون کشیش مستمندي بود که آب مقدس میفروخت و وجوه حاصله را براي کسب علم به سمسن میداد
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یش تا دانشگاه و یا برعکس، چیزي به عنوان کرایه سفر نمیپرداخت، و در طی راه، دانشجو هنگام سفر از زادگاه خو

  . دیرها بالعوض به وي خوراك و مسکن میدادند

هنگامی که دانشجو به آکسفرد، پاریس، یا بولونیا میرسید، خود را در میان جمع کثیري از افراد شادکام، آشفته، و 

سرمست بودند که درنظر ایشان فلسفه، همراه با کمی بدعت، مانند آتش مشتاق میدید، همگی چنان از باده عقل 

میالدي، دانشجویی که وارد  1300در . جنگ هیجانآور مینمود و مجلس مناظره نظیر جشنهاي نظامی جالب بود

ید، پاریس میشد عده دانشجویان آنجا را در حدود هفت هزار نفر میدید، در بولونیا عده محصالن به شش هزار میرس

هاي پاریس، آکسفرد، و بولونیا در قرن  به طور کلی، دانشگاه .میشدنفر  3000و تعداد دانشجویان آکسفرد بالغ بر 

بعدي تعداد سیزدهم به مراتب زیادتر از قرون بعدي دانشجو داشتند، و احتماال این امر به علت آن بود که در قرون 

او ممکن بود )) ملت((وقتی تازه وارد قدم به دانشگاه مینهاد، افراد . ها زیادتر، و رقابت میان آنها شدیدتر شد دانشگاه

) هاي بیبضاعت احتماال در میان خانواده(به پیشواز وي روند و او را به مسکنی که برایش اختصاص داده شده بود 

ها  فوذ مرتبط بود، میتوانست در مهمانسراي مخصوص دانشجویان یا یکی از اقامتگاهاگر وي با افراد ذین ;رهبري کنند

بستري پیدا کند و در حجرهاي با محصل دیگري شریک شود، و طبیعی است که در این قبیل موارد، هزینه زندگیش 

انه و خورد و براي کرایه خ) دالر 1040(شلینگ  104، یک دانشجو در آکسفرد 1374در . به مراتب کمتر میشد

. براي حقالتدریس، و چهل شلینگ براي پوشاك خود میپرداخت) دالر 200(خوراك سالیانه، بیست شلینگ 

هاي  در آن عهد دانشجو مکلف به پوشیدن لباس مخصوص یا متحدالشکل دانشجویی نبود لکن ملزم بود که دکمه

. ایش آن قدر بلند باشد که به قوزکهاي پایش برسدرداي خویش را ببندد و پاي برهنه به مدرسه نرود، مگر آنکه رد

براي تفکیک میان معلم و شاگرد، معموال استادان جبهاي سرخ یا ارغوانی به بر میکردند که باشلق و حاشیهاي از خز 

گاهی بر روي سر عرقچین چهارگوشی قرار میدادند که در وسط آن به جاي منگوله دستهاي از پر نصب شده  ;داشت

نشجوي پاریس همان مقام و مصونیتهایی را داشت که فردي روحانی به عبارت دیگر، از خدمات نظامی معاف بود، دا

بود، به دولت مالیات نمیپرداخت، در صورت ارتکاب به جرمی در محاکم غیرمذهبی محاکمه نمیشد، از وي انتظار 

اگر ازدواج میکرد،  ;شه اجباري نبودمیرفت که وسط سر خود را به شیوه رهبانان بتراشد، لکن این موضوع همی

حال  ;میتوانست کماکان دانشجو بماند، اما امتیازات روحانی خود را از دست میداد و قادر نبود به درجه اجتهاد برسد

رهبانی ژاك دو ویتري نام، در حدود . آنکه هرزگی و عیاشی مقرون به بصیرت هیچکدام از این تضییقات را نداشت

  : پاریسی را جماعتی توصیف کرد ، دانشجویان1230

فواحش، دانشجویان عابر را تقریبا به عنف سوي . شمردند این گروه زنا را گناه نمی. به مراتب فاجرتر از دیگر مردمان

اگر دانشجویان از ورود به  ;ها میکشیدند، و حین مبادرت به این عمل در میان معابر هیچ پروایی نداشتند فاحشهخانه

مکروه چنان شهر را پر ساخته ) لواط(آن گناه . ... حتراز میجستند، فواحش ایشان را لواطگر میخواندندها ا آن خانه

در داخله خانه قسمت . بود که اگر آدمی یک یا چند همخوابه نگاه میداشت، این موضوع را نشانی از افتخار میشمردند

ها مشغول بودند، پایین خانه  دان به ایراد خطابهباالي خانه استا ;علیا محل درس بود، و قسمت سفال خانه فواحش

در زیر سقف واحدي مباحثات فالسفه و مرافعات روسپیان و دالالن ایشان  ;روسپیها به کار پلید خویش میپرداختند

. هر دو درهم آمیخته میشد
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آن است که در دانشگاه  چیزي که از نظریات وي استنباط میکنیم ;هاي این راهب را باید اغراقی عادالنه شمرد نوشته

ژاك دو ویتري توضیح میدهد که چطور افراد هر  .استاز مترادفات نبوده ) قدیس(و سن ) طلبه(پاریس نام کلریک 

ظر سایرین افرادي بودند ها اوصاف و عناوین مضحکی انتخاب کرده بودند مثال انگلیسیها درن ملتی براي سایر دسته

آلمانها جماعتی بودند غوغایی  ;دمدار که در شرب مسکر افراط میکردند، فرانسویها آدمهایی بودند متکبر و زن صفت

همگی آنها  ;))مثل کره نرم((افراد فالندري مردمانی بودند فربه و حریص  ;))با نوشیدن چند جرعهاي، وقیح((و 

در پاریس دانشجویان ابتدا در جزیرهاي )). کثر کارشان از بگومگو به کتککاري میکشیدبراثر این قبیل بدگوییها، ا((

بود، و ) یا محله خاص دانشجویان)) (کوي التینی((این اولین  ;که کلیساي جامع نوتردام در آن قرار داشت گرد آمدند

ادي نیز به زبان التینی تکلم کنند، از آن جهت آن را التینی مینامیدند که دانشجویان مکلف بودند حتی در محاوره ع

توسعه یافت و مشتمل بر منتهاالیه )) کارتیه التن((حتی هنگامی که . لکن اکثرا این دستور را زیر پا مینهادند

باختري حومه جنوب سن شد، عده دانشجویان به مراتب زیادتر از آن بود که بتوان به سهولت آنها را تحت مراقبت 

وردهایی میان دانشجو و دانشجو، دانشجو و استاد، دانشجو و مردم شهر یا عوام و رهبان روي بارها برخ. قرار داد

در آکسفرد ناقوسهاي کلیساي سنت مري براي احضار دانشجویان به کار میرفت، و در مجادالتی که گاه به گاه . میداد

. اي سن مارتن را به صدا درمیآوردندمیان دانشجویان و اهل شهر در میگرفت، براي احضار شهریان، ناقوسهاي کلیس

. بود) دالر 000/150(به مردم وارد آمد معادل سه هزار لیره ) 1298(میزان خسارت مالی که در بلوایی در آکسفرد 

شب و روز بزهکارانه بسیاري از مردم را زخمی و ((در پاریس مقامات انتظامی شهر اعالمیهاي علیه دانشجویانی که 

هاي مردم میریزند و به سرقت  نان را میربایند، دختران باکره را مورد تجاوز قرار میدهند، و به خانهمقتول میسازند، ز

فسق و فجور دانشجویان علوم در آکسفرد به پاي ). 1269(صادر کردند )) و بسیاري اعمال شنیع دیگر دست مییازند

اگر جانی شهر را . لی مجازات مرگ نادر بوددانشجویان پاریس نمیرسید، لکن در آنجا بارها قتل صورت میگرفت، و

ترك میگفت، کمتر اتفاق میافتاد که مور تعقیب قرار گیرد، و در نظر اهل آکسفرد همین مجازات براي دانشجوي 

آکسفردي بس بود که از رفتن به کیمبریج ناگزیر شود از آنجا که آب نوشابه سالمی نبود و هنوز اروپا از چاي یا قهوه 

هاي سرد خویش  اطالعی نداشت، دانشجویان به کمک شراب و آبجو خود را با فلسفه ارسطو و حجرهیا توتون 

یا اتحادیه دانشجویان آن بود که در واقع تعطیل مدرسه )) مجمع عام((یکی از علل مهم تشکیل . دلخوش میساختند

هر مرحلهاي از سال تحصیلی . نندیا اعیاد مذهبی، دانشجویان بتوانند آشکارا از شرابهاي مردافکن شکمی سیر ک

در بسیاري موارد، دانشجویان . بود که میبایست فرا رسیدن آن را با میگساري جشن گرفت)) واقعه مسرتبخشی((

در پایان سال تحصیلی آنچه وجوه در )) ملتها((همین قبیل تسهیالت را براي ممتحنین خود فراهم میآوردند و 

برخی از دانشجویان،  ;بازي نرد سرگرمی دیگري محسوب میشد. ها خرج میکردند هبساطشان باقی مانده بود در میکد

هنگامی که سر دانشجویان . به واسطه ارتکاب این عمل، بر روي محراب کلیساي جامع نوتردام محکوم به تکفیر شدند

طرنج، داستان گویی، و از باده گرم نبود، ایام فراغت را با سگ، قوش بازي، نواختن آالت موسیقی، رقص، بازي با ش

و آنها را با تشدد و  ;میخواندند) منقار زرد(این قبیل تازهواردان را بژونی . اذیت کردن تازهواردان میگذراندند

انضباط بیشتر مبتنی بر نظاماتی بود که هر یک از . ترساندن وادار به دادن سور براي دانشجویان سابقهدارتر میکردند

متخلفان مجبور به پرداخت جریمه نقدي بودند و گاهی به عوض جریمه  ;وضع کرده بودندهاي دانشجویان  اقامتگاه

نقدي متخلف را وادار به خریدن چندین لیتر شراب میکردند، و سپس همگی دانشجویان در بادهگساري شریک 

ست، مگر از قرن شالق زدن، که در اکثر دبیرستانهاي عهد معمول بود، جزو انضباط دانشگاهی ذکر نشده ا. میشدند

جز این مقرراتی وجود نداشت، مگر آنکه هر دانشگاهی، در آغاز هر سال تحصیلی، عموم دانشجویان . پانزدهم به بعد

. را مکلف به اداي سوگندي براي اطاعت از جمیع نظامات موضوعه میکرد
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امتحان رد کنند، در صدد در پاریس یکی از سوگندهایی که دانشجو میخورد آن بود که اگر ممتحنین وي را در 

  . دانشجویان با شتاب سوگند میخوردند و با تانی نقض عهد میکردند. گرفتن انتقام از ایشان برنیاید

با تمام این اوصاف، . سوگند به دروغ رواج داشت، زیرا طالب جوان علوم االهی را از مکافات دوزخ هراسی نبود

در بین آنها عدهاي از محصالن تنبل نیز حضور . ن وقت پیدا میکردنددانشجویان براي استفاده از محضر درس استادا

برخی که تناسانی را بر شهرت ترجیح میدادند، به فراگرفتن قانون کلیسایی راغب بودند، زیرا کالس این  ;داشتند

ز آنجا که ا. درس در سومین ساعت آغاز میشد و به همین سبب مجبور نبودند زودتر از موعد معین از بستر برخیزند

 7بامداد بود، بدیهی است که اکثر کالسها اندکی پس از طلوع آفتاب شاید ساعت  9سومین ساعت عبارت از ساعت 

تعطیالت طویل ((در اواخر قرن چهاردهم،  ;در اوایل قرن سیزدهم، سال تحصیلی یازده ماه طول میکشید. آغاز میشد

 15اوت یا  25ژوئن تا  28برداشت محصول و خرمنچینی، از  ، به علت ضرورت حضور جوانان در هنگام))تابستانی

در  ;در آکسفرد و پاریس فقط چند روزي هنگام کریسمس و عید قیام مسیح تعطیل بود. سپتامبر به طول میانجامید

دند، بولونیا، که دانشجویان معموال مسنتر و مستطیعتر بودند و احتماال هم از اقالیم دوردستتري براي تحصیل آمده بو

به مناسبت حلول کریسمس ده روز، هنگام عید قیام مسیح چهارده روز، و براي کارناوالی که قبل از ایام روزه بزرگ 

. برپا میشد بیست و یک روز تعطیل میکردند

معموال دانشجویان قطعاتی را از بر . در طی فراگرفتن رشتهاي تحصیلی، ظاهرا هیچ گونه امتحانی وجود نداشت

و در مناظرات شرکت میجستند، و به این نحو اغلب استادان دانشجویان بیاستعداد را تشخیص میدادند و  میخواندند

در اواسط قرن سیزدهم رسم بر این جاري شد که هر دانشجویی بعد از پنج سال تحصیل در . بیرون میکردند

این امتحان مشتمل بود بر اوال . شددانشگاه، مکلف به دادن امتحانی در حضور کمیتهاي مرکب از افراد ملت خود با

پاسخ دادن به یک رشته سواالت، ثانیا شرکت در مناظرهاي عمومی که حین آن داوطلب ناگزیر بود از یک یا چندین 

افرادي را که از عهده این گونه . در برابر مدعیان دفاع کند، و آنگاه نتایج مباحثه را به ایجاز بیان دارد)) پایاننامه((

میخواندند و به آنها اجازه میدادند ) هاي امروزي یا لیسانسیه)) بچلر((همان (مقدماتی برمیآمدند باکاالري  آزمایشات

گاهی یکی از . خدمت کنند، یا موقتا به تدریس مشغول باشند)) دانشیار((که به عنوان دستیار استاد، یا به اصطالح 

ند و به تحصیالت خود ادامه میداد، در آن صورت اگر این قبیل فارغالتحصیالن سه سال دیگر در دانشگاه میما

استادش تشخیص میداد که چنین شاگردي صالحیت گذرانیدن امتحان دشوار نهایی را دارد، وي را به مجمع 

از استادان انتظار میرفت که اگر داوطلبان را . ممتحنینی که از جانب رئیس دانشگاه انتخاب شده بودند معرفی میکرد

براي امتحان ندیدند، ایشان را به چنین جلساتی نفرستند، مگر آنکه داوطلبان صاحب ثروت و شئون  کامال حاضر

در مورد دو دسته اخیر، امتحانات عمومی را با ظرفیت داوطلب وفق میدادند، یا ممکن بود که به کلی از آن  ;باشند

اگر داوطلبی در  ;امتحان نهایی مطرح میشد سجایا و خصال افراد نیز از جمله موضوعاتی بود که حین. صرفنظر کنند

طی چهار یا هفت سال اقامتش در دانشگاه پا از جاده عفاف بیرون نهاده بود، این امر ممکن بود سد راه وي در نیل به 

در سال . درجه دانشگاهی شود، زیرا درجه دانشگاهی، عالوه بر آمادگی عقالنی، گواهی بر شایستگی اخالقی فرد بود

هفده نفر از چهل و سه تن داوطلبان اخذ درجه دانشگاهی در امتحان رد شدند، و علت در تمام موارد نقض ، 1449

  . موازین اخالقی بود نه نقض معلومات

میشناختند، و وي خود به خود )) دکتر((اگر دانشجو از عهده این امتحان عمومی و نهایی برمیآمد، او را استاد یا 

یک نفر بچلر بدون کاله درس میگفت، و . خاطر در هر نقطهاي از عالم مسیحی تدریس کنداجازه مییافت تا به طیب 
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حال آنکه وقتی به درجه دانشگاهی میرسید و استاد میشد، از جانب استاد خویش به دریافت کالهی مفتخر 

مینشاندند و وي  آنگاه او را بر کرسی ریاست جلسه ;بوسید و در حقش دعاي خیر میکرد استاد او را می ;میگردید

نطقی افتتاحیه ایراد میکرد یا مجلس مناظرهاي ترتیب میداد، این جریان را به اصطالح التینی اینکپتیو و در 

در این گونه موارد، براي شخص فارغالتحصیل ضرورت داشت که . کیمبریج آغاز یا درآمد کار یک استاد میخواندند

با این . به مجلس ضیافتی دعوت، و به آنها تحف و هدایایی تقدیم کندعموم یا عده کثیري از استادان دانشگاه را 

. تشریفات و مراسم همانند، وي را در حلقه و رسته استادان مختار میپذیرفتند

توجه به این نکته مایه تسلی خاطر است که روش تعلیم و تربیت قرون وسطایی معایبی داشت که نظیر اصول 

را )) لیسانس((ها قادر بودند دوران پنجساله  فقط عده کمی از دبیرستان دیده. ر بودآموزش و پرورش امروزي پردردس

قبول تمام اصول عقاید معین دینی، که از تکالیف حتمی مرد مومن بود، توسن ذهن را به تکاپو . با توفیق بگذرانند

ات، استناد به آیاتی از کتاب جستجو در پی استدالالتی براي اثبات این معتقد. وانمیداشت، بلکه آرامش میبخشید

مقدس یا اقوال آباي کلیسا در تایید مدعا، و تفسیر فلسفه ارسطو به منظور سازش میان فلسفه و این اعتقادات دینی، 

بیشتر به باریک بینی در قضایاي ذهنی کمک میکرد تا وقوف بر مسائل عقالنی، اگر در مد نظر آوریم که هر گونه 

یاتی که متکی بر آنهاست، به همین روش آمرانه و بیچون و چرا اظهار عقیده میکند، آنگاه روش زندگی، درباره فرض

به همین روال، امروزه ما افراد را مختار میسازیم تا در باره کیش . به سهولت میتوانیم رقم عفو بر این خطایا کشیم

 ;سیاسی آنها تردید نشان دهند نیاکان خویش چون و چرا پیش کشند، لکن اجازه نمیدهیم که درباره معتقدات

بدعت در مسائل سیاسی را با محرومیت از مزایاي حقوق اجتماعی مواخذه میکنیم، به همان نحو که در عصر ایمان، 

اکنون که پاسبان میکوشد تا جانشین خدا شود، تردید در وجود  ;در مورد بدعتهاي دینی حکم تکفیر مقرر میداشتند

هیچ حکومتی دیگر اجازه نمیدهد که درباره قواعد . از شک درباره اساس کلیسا میشودحکومت به مراتب خطرناکتر 

  . کلی دستگاهش آواي مخالفی از حلقوم برآید

امروزه انتقال دانش و تربیت افراد براي تمیز و درك مسائل ظاهرا رواج بیشتري دارد و، در مقام قیاس با قرون 

در قرون . ن امر را در مورد تربیت خصال و سجایاي افراد صادق دانستلکن نباید همی ;وسطی، فراوانتر شده است

ها عده بسیاري از مدیران الیق تحویل  وسطی کسی که فارغالتحصیل میشد از شایستگی تجربی بیبهره نبود، دانشگاه

ادند که کشتی جوامع دادند، قضاتی تربیت کردند که حکومت پادشاهی فرانسه را ایجاد کردند، فیلسوفانی را تعلیم د

دیانت مسیح را بر روي دریاي بیکران تعقل رهبري کردند، و پاپهایی پرورانیدند آن قدر با شهامت که توانستند 

زبانی براي فلسفه  ;ها سالح عقل انسان اروپاي باختري را تیز گردانیدند دانشگاه. مسائل را به معیار اروپایی بسنجند

. شریفی ساختند، و به دوران خام ذهنی بربرهاي پیروز پایان بخشیدند به وجود آوردند، دانشآموزي را حرفه

در حالی که بسیاري از کامیابیهاي دیگر قرون وسطی در برابر ربالنوع قربانیخواه زمان سر در وادي عدم میگذارند، 

ند، خود را با تحول ها، که با تمام عناصر متشکله آنها از طریق عصر ایمان به عنوان میراث به ما رسیدها دانشگاه

گریزناپذیر زمان هماهنگ ساخته، پوستهاي فرتوت خود را به دور میافکنند تا قدم در آستانه زندگی نوي نهند، و به 

  . انتظار نشستهاند تا ما سبب پیوند آنها با حکومت شویم
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فصل سی و پنجم

  آبالر

1079 -1142  

  

I - حکمت الهوتی  

ختصاص میدهیم، نه براي آنکه وي یک حکیم یا یکی از بانیان دانشگاه پاریس یا اینک فصل جداگانهاي را به آبالر ا

اخگري بود که کوره ذهن اروپاي التین را در قرن دوازدهم برافروخته ساخت، بل از آن نظر که آبالر، مانند هلوئیز، 

  . جز و مظهر اخالقیات و ادبیات مسحور کنندهترین شخصیتهاي عهد خویش بود

پدرش، که ما وي را به اسم ساده برانژه میشناسیم، خاوند . رتانی، نزدیکی نانت، در دهکده لوپاله به دنیا آمدآبالر در ب

پیر . ملک کوچکی بود و استطاعت آن را داشت که در راه تحصیل سه پسر و یگانه دخترش سخاوتمندانه خرج کند

فرزند ارشد بود، و میتوانست به استناد این امر از حق ) دنمیدانیم که منشا نام خانوادگی آبالر که بر خود نهاد چه بو(

نخستزادگی برخوردار شود، لکن عشق وي به تحصیل و وقوف بر آراي فضال به حدي بود که چون پا به سن رشد 

نهاد، حق و حصه خویش را از اموال پدر به دو برادر دیگر بخشید و براي آموختن فلسفه به سوي هر محفلی که در 

اتفاقی که در دوران فعالیت . بارزهاي فلسفی در جریان بود، یا استاد معروفی به تدریس اشتغال داشت رو نهادآنجا م

علمی وي موثر افتاد آن بود که در اوان تحصیل به درك محضر ژان روسلن نایل آمد، و روسلن همان استاد 

  . ه کلیسا قرار گرفته بودگردنکشی بود که پیش از آبالر با اظهارات بیپرواي خویش مورد مواخذ

مرافعهاي که روسلن برپا کرده بود به ظاهر از بیضررترین مسائل خشکاندیشی ناشی میشد، و آن وجود عینی 

مانند (در فلسفه یونان و قرون وسطایی، کل عبارت بود از مثلی عمومی که داللت بر طبقهاي از اشیا . بود)) کلیات((

مانند (، یا کیفیات )مثل جور، داد(، اعمال )، قوم فرانسه، کلیساي کاتولیککتاب، سنگ، سیاره، مرد، جنس بشر

افالطون چون دریافته بود که جسم آدمی و اشیا گذرنده و فانی است، معتقد شده بود که . میکرد) زیبایی، حقیقت

دیگر زیبایی به عبارت  ;پایدارتر است و به همین سبب بیش از هر عضو طبقه واقعیت داردحقیقت کلی اصیل و 

اعتقاد به این امر،  ;، و انسان حقیقیتر است از سقراطآریستیدسعدالت حقیقیتر است از  فرونهحقیقیتر است از 

جواب ارسطو به افالطون این بود که . اقعپردازي یا رئالیسم میخواندندیعنی حقیقت کلیات، را در قرون وسطی و

خود طبقه  ;کلیات فقط پنداري است که در ذهن آدمی نقش میبندد تا معرف یک طبقه از اشیاي همجنس باشد

در  .وجود خارجی دارد، منتها به صورت اجزاي متشکله آن، که درك هر کدام از راه مشاهده و استقرار میسر میشود

عهد خود ما این نکته میان علما محل گفتگو بوده است که آیا بیرون از حیطه تمایالت، پندارها، و احساسات افرادي 

دیوید هیوم، فیلسوف انگلیسی، معتقد بود  ;نیز وجود دارد یا خیر)) ذهنی اشتراکی((که جمعیتی را تشکیل میدهند 

هایی که در  ها و مجموعهاي از تاثرات، پندارها، و اراده ی براي رشتهانفرادي خود فقط عنوانی است انتزاع)) ذهن((که 

و یکی از آخرین فالسفه دوران شرك، فرفوریوس  ;یونانیان این موضوع را زیاد جدي نگرفتند. موجودي پدید میآیند
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اما در نظر . اهل سوریه و مقیم رم، صرفا همین موضوع را تقریر کرد بیآنکه جوابی براي مشکل پیدا کرده باشد

کلیسا مدعی بود که، عالوه بر فردفرد پیروانی که دارد، خودش . فالسفه قرون وسطی این امر حایز کمال اهمیت بود

در نظر کلیسا، کل کیفیات و نیروهایی داشت غیر از خواص و  ;صاحب شخصیت و وجود روحانی جداگانهاي است

د که خودش صرفا در زمره مجردات باشد، و جمیع پندارها کلیسا نمیتوانست اذعان کن ;قواي اجزاي متشکله خویش

 ;تعبیر میشود چیزي نباشد مگر آرا و احساسات اجزاي متشکله آن دستگاه)) کلیسا((و روابط بیشماري که از آنها به 

طور بدتر از همه آنکه اگر فقط اشخاص، اشیا، اعمال، و آرا تکتک و به . بود)) عروس مسیح((کلیسا وجودي حقیقی و 

انفرادي وجود خارجی داشتند، پس تکلیف تثلیث چه میشد آیا وحدت اقانیم ثالثه را، که اساس مسیحیت بود، نیز 

میبایست از مسائل انتزاعی به حساب آورد و معتقد به وجود سه خداي جداگانه شد ما باید خود را در محیط مذهبی 

. آمد میسر باشد عقیده براي وي پیش می عهد روسلن تصور کنیم تا درك اشکاالتی که در بیان این

و میگویند وي . هاي مخالفان وي است آنچه میدانیم از روي گفته ;ما مستقیما از آراي خود روسلن اطالعی نداریم

اصواتی که از (یا فالتوس وکیس ) کلمات(عقیده داشت که کلیات یا مثل عمومی هیچ چیز نیست مگر مشتی وکیس 

اجناس و . هیچ نیستند) اسم(مابقی جز مشتی نومینا  ;ا و اشخاص انفرادي وجود حقیقی دارنداشی ;)حلقوم برمیآید

رنگ  ;آدمی وجود عینی نیست، فقط آدمیانند که وجود خارجی دارند ;انواع و کیفیات هیچ گونه وجه انفرادي ندارند

معتقدین به حقیقت کلیات از اگر روسلن، که بر خالف . فقط به شکل اشیاي رنگارنگ وجود خارجی پیدا میکند

از . بود، اصول عقاید خویش را بر تثلیث اطالق نمیکرد، بیشک کلیسا او را به حال خود میگذاشت)) اصحاب تسمیه((

قول وي نقل میکند که گفت خدا کلمه ایست که بر سه شخص متمایز اطالق میشود، به همان نحو که لفظ آدم را 

لکن آنچه در واقع وجود خارجی دارد سه شخص مستقل و متمایز  ;کار میبرند در مورد جماعتی از ابناي بشر به

این امر در واقع اذعان به پرستش خدایان متعدد یعنی همان چیزي بود که . است، و در واقع سه خدا وجود دارد

جازه دهد که کشیش کلیسا نمیتوانست ا. اسالم تلویحا هر روز پنج بار از فراز هزاران مناره به مسیحیت اسناد میداد

روسلن را به محضر یک سینود در . عالی رتبهاي از خدام کلیساي جامع کومپینی مروج چنین عقیدهاي باشد

. و وي را مخیر ساختند که یا سخن خود را پس بگیرد،یا به حکم تکفیر راضی شود) 1092(سواسون احضار کردند 

خت، روحانیان آنجا را از لحاظ همخوابه گرفتن به سختی سپس وي به انگلستان گری. روسلن حرف خود را پس گرفت

محتمال در لوش بود که آبالر با . مورد انتقاد قرار داد، به فرانسه بازگشت، و به تدریس در تور و لوش مشغول شد

آبالر آراي اصحاب تسمیه را مردود شمرد، لکن براي شک و تردیدهایش . شکیبایی تمام به درك محضر وي نایل آمد

ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که در قرن دوازدهم عقاید . رباره تثلیث دوبار از جانب کلیسا محکوم شدد

. میخواندند و به مخالفان آنها یعنی اصحاب تسمیه متجددان لقب داده بودند)) آراي قدما((طرفداران واقعپردازي را 

رد انسلم بود که چندین کتاب وي ظاهرا سخت در ذهن کسی که در این مرافعه با شایستگی تمام از کلیسا دفاع ک

انسلم در دامان یک خانواده اشرافی ایتالیایی پرورش . آبالر تاثیر کرد، اگر چه فقط او را در مخالفتش راسختر ساخت

دیر مزبور در دوران تصدي وي، درست  ;وي را به ریاست دیربک در نورماندي منصوب کردند 1078در سال . یافت

همان طور که ایدمر، یکی از . دوران ریاست النفرانک، یکی از مهمترین مراکز تعلیم و تربیت اروپاي باختري شد مانند

رهبانان معاصر و مصاحب وي، در تذکره احوالش با عشق تمام و احتماال راي صایبی نوشته است، انسلم زاهد مالیم 

گذراند، و هنگامی که از وي دعوت شد که ریاست دیر و طبعی بود که فقط میل داشت روزگار را به تفکر و عبادت ب

در نظر چنین مردي که زندگیش جز ایمان چیز . مدرسه آن را بر عهده گیرد، چنین تقاضایی را با اکراه پذیرفت

و  ;وي معتقد بود که ایمان باید مدتها قبل از ادراك میسر شود ;دیگري نبود شک در اصول دین امکان نداشت

www.IrPDF.com



٢۶١٠

اچیزي چون ذهن آدمی توقع شناخت باري تعالی را دارد انسلم به پیروي از قدیس آوگوستینوس چگونه ذره ن

من ایمان دارم تا مگر به برکت آن برایم . من در صدد آن نیستم که ادراك کنم تا مگر از آن راه ایمان آورم: ((میگفت

خود وي عقیده  ;احثه با کفار به کار برندلکن شاگردان وي جویاي دالیلی بودند تا در مقام مب)). ادراك حاصل آید

اگر ما پس از تنفیذ ایمان خویش غرضمان ادراك چیزي نباشد که بدان ایمان آوردهایم، طریق اهمال ((داشت که 

انسلم شعار ایمان در طلب ادراك را قبول کرد و، در طی یک رشته از کتابهاي بغایت نافذ، با سالح عقل .)) سپردهایم

. آیین مسیح برخاست و حکمت مدرسی را بنیاد نهاد به مدافعه از

به این معنی که : انسلم در رساله کوچکی تحت عنوان مونولوگیون در مقام اثبات وجود حقیقی یا عینی کلیات برآمد

گفت پندارهاي ما از نیکویی، عدالت، و حقیقت همه نسبی است، و فقط در مقام قیاس با نوعی از نیکویی، عدالت، و 

اگر این وجود مطلق نباشد، ما هیچ گونه معیار معینی براي داوري در  ;قت مطلق معنی و مفهوم پیدا میکندحقی

خداوند یا به عبارت  ;دست نخواهیم داشت، و علوم و اصول اخالقی ما هر دو به یک سان بیاساس و پوچ خواهند بود

در کتاب بعدي . رط ضروري زندگی ما میباشددیگر حقیقت، عدالت، و نیکویی مطلق، همین مطلق نجات دهنده و ش

انسلم در اثبات صانع به مبحثی پرداخت که از آن به برهان وجود خدا ) 1074حد (خویش تحت عنوان پروسلوگیون 

خالصه آنچه وي در این باب میگوید این است که خداوند در کمال برتر از جمیع . یا برهان ذاتی تعبیر میشود

لکن اگر باریتعالی فقط عبارت از مفهومی در تصور ما بود، مسلما یک عنصر  ;قل ما میگنجندموجوداتی است که به ع

پس، به طور یقین، ذاتی وجود دارد که هم در تصور بزرگترین است  ;کمال را فاقد بود، به این معنی که وجود نداشت

ی به نام گونیلو، که نام مستعار راهب فروتن. و هم در حقیقت، و آن ذات چیزي نمیتواند باشد مگر ذات خداوند

بر خود نهاده بود، در طی نامهاي خطاب به انسلم اعتراض کرد که ما نمیتوانیم بدین نحو سحرانگیز از )) سفیه((

مرحله تصور به مرحله وجود راه یابیم، و نوشت که میتوان به کمک استداللی به همین اندازه معتبر در اثبات وجود 

. توماس آکویناس نیز با گونیلو در این مسئله موافق بود ;رین مدارج کمال باشد سخن گفتجزیرهاي که در عالیت

انسلم در طی رساله درخشان لکن غیرمقنع دیگري تحت عنوان چرا خدا به صورت بشر درآمد کوشید تا به کمک 

چرا تجسم خدا . ثابت کنددالیل عقالنی اساسیترین اعتقاد مسیحیان یعنی تجلی خداوند به هیئت یکی از آدمیان را 

به صورت انسان ضرورت داشت قبال به این سوال جوابی داده شده بود که قدیس آمبروسیوس، پاپ لئو اول، و چند 

طبق آن نظریه، آدم و . تن از آباي کلیسا آن را صحیح میدانستند و همگی در مقام مدافعه از آن سخن گفته بودند

د و میوه نهی شده را خوردند، خود و اخالف خود را به ابلیس فروختند، بنابر این حوا چون از فرمان االهی تمرد کردن

. فقط در صورتی بشر میتوانست از دام شیطان و ورطه دوزخ بجهد که خداوند به صورت آدمی درآید و به قتل رسد

زیرا تمرد را امر وي گفت سرکشی آدم و حوا گناهی بود بغایت بزرگ،  ;انسلم به استدالل دقیقتري مبادرت جست

تنها کفارهاي الیتناهی میتوانست این گناه بغایت  ;ذاتی الیتناهی بود، و نظام اخالقی جهان را متزلزل میساخت

خداوند به صورت آدمی  ;فقط وجودي الیتناهی قادر به دادن چنین کفارهاي الیتناهی بود ;بزرگ را جبران کند

  . درآمد تا تعادل اخالقی جهان را بازگرداند

 1103در سال . آراي مکتب واقعپردازي انسلم را یکی از شاگردان روسلن، گیوم دو شامپو، پرورانید و تکمیل کرد

اگر بتوان به قول آبالر اعتماد . گیوم در مدرسه کلیساي جامع نوتردام در پاریس به تدریس منطق جدلی مشغول شد

گیوم دست افالطون را در مبحث کل از ) ریخنویس خوبی باشدچه او مبارزي بود عالیقدرتر از آنکه بتواند تا(کرد، 

پشت بست و نه فقط معتقد بود که کلیات را حقیقتی عینی است، بلکه میگفت فرد حاصل تغییر عرضی حقیقت کلی 

به این نحو، بشریت است که وجود حقیقی دارد  ;به شمار میرود و جز فقط به اتکاي شرکت با کل وجود خارجی دارد
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منقول است که گیوم به شاگردان (به عالوه . اط را در بر میگیرد، و از این رو به وي وجود خارجی میبخشدو سقر

تمام بشریت در سقراط یا در  ;تمامی کل در وجود هر جزئی از طبقه و جنس خود موجود است) خود تعلیم میداد

. اسکندر کبیر وجود دارد

بود که آبالر، بعد از مدتها سرگردانی در طلب علم، مکتب گیوم را  )1103?(در سن بیست و چهار یا بیست و پنج 

آبالر جوانی بود با قامتی رعنا، سربلند، زیباروي، صاحب جبینی گشاده و با ابهت، که شادابی روحش به . درك کرد

شوخ طبعی  ;حرکات و سخنان وي روح و لطف خاصی میبخشید وي در ساختن و سرودن آواز دستی داشت

جوانی بود سرخوش و پرسرور که در عین حال پاریس و فلسفه هر . نه وي غبار از طاق مجالس جدل میستردزندهدال

به این معنی که آدمی بود متکبر، الفزن، : معایب وي همان خصوصیات اخالقیش محسوب میشد. دو را یافته بود

اي بیقیدي دوران جوانی اسب وقاحت را و چون دانسته از باده قریحه خود سرمست بود، به اقتض ;گستاخ، و خودبین

فلسفه سرمست )) لذت گرانمایه((آبالر از . بر روي اصول عقاید و حساسیتهاي استادان عصر خویش به جوالن درآورد

مبالغه معلم در آراي مکتب واقعپردازي مایه . بود، این دلداده مشهور به مراتب بیشتر عاشق جدل بود تا فریفته هلوئیز

مگر استاد مدعی نبود . شاگرد شد، و آبالر آشکارا در مجلس درس به مبارزه با استاد خویش قد علم کرد تفریح خاطر

که کلیه ابناي بشري در وجود سقراط هست، پس وقتی قرار میبود که جمیع بشریت در اسکندر موجود باشد، 

قرار معلوم آنچه گیوم میخواست از . قهرا در وجود اسکندر مضمر میشد) که خود جزئی از کل بشري بود(سقراط 

نمیدانیم که جواب گیوم  ;بگوید این بود که در واقع تمامی عناصر اصلی آدمیت در هر فردي از افراد بشر وجود دارند

در برابر مکتب واقعپردازي . در هر حال، آبالر آدمی نبود که به این حرفها قانع شود. در این مباحثه از چه قرار بود

طبق این نظریه، . ت تسمیه روسلن، وي به بیان آرایی پرداخت که آن را اصالت تصور کلی نام نهادهاندویلیام و اصال

کیفیات  ;آن موجود است) افراد، سنگها(از لحاظ عرضی فقط به شکل افراد و اجزاي متشکله ) مثل فرد، سنگ(طبقه 

لکن طبقه و . ند که به وصف درمیآیندفقط در اجسام، اعمال، یا پندارهایی وجود دار) سفیدي، خوبی، حقیقت(

کیفیت فقط اسامی خشک و خالی نیستند، این دو عبارت از مفاهیمی هستند که پس از مشاهده عناصر یا ویژگیها 

یا وجوه مشترکی که در دستهاي از افراد یا اشیا یا پندارها عمومیت دارند، در ذهن ما جایگزین میشوند و به تصور ما 

صر مشترك هرچند که فقط به صور انفرادي ظاهر میشوند، وجود خارجی دارند، مفاهیمی که به این عنا. میگنجند

یا به عبارت دیگر کلیات یا مثل عمومی که به مدد (کمک آنها ما درباره این عناصر مشترك قادر به تصور میباشیم 

وم آدمی بیرون آیند، بلکه از فقط اصواتی نیستند که از حلق) آنها ما درباره طبقات اشیاي همجنس میاندیشیم

. بدون این مفاهیم علم و فلسفه غیرممکن میشود ;مفیدترین و ضروریترین لوازم تفکر

سپس خود ابتدا در ملون و پس از آن در کوربی شروع به تدریس . نزد گیوم ماند)) چند زمانی((آبالر به قول خودش 

برخی بر عمل وي خرده . ل کیلومتري پاریس قرار داشتکرد، که اولی در شصت و چهار کیلومتري و دومی در چه

لکن عده زیادي از دانشجویان که از سرعت انتقال و  ;گرفتند که هنوز به اصطالح غوره نشده، خود را مویز میخواند

در خالل این احوال، گیوم به سلک رهبانان صومعه سن . حاضرجوابی وي لذت میبردند به دنبال وي روان شدند

بیماري ((آبالر، که از بستر . همچنان در آن صومعه به تدریس ادامه داد)) به خواهش دیگران((رآمد وویکتور د

ظاهرا آراي فلسفی گیوم به مراتب پرمغزتر از آن بودند که از  ;برخاسته بود، بار دیگر به محضر استاد شتافت)) سختی

لکن دیري نگذشت که مباحثات قدیمی . ودسرسري خواندن شرح حال مختصر آبالر، به قلم خودش استنباط میش

گیوم را مجبور به جرح و تعدیل اصول واقعپردازي خود ) به قول خود وي(آبالر  ;میان استاد و شاگرد از نو آغاز شد

جانشین گیوم، یعنی همان کسی که از جانب وي به سرپرستی . کرد، و از این پس شهرت گیوم رو به نقصان نهاد
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گیوم به  ;حاضر شد مقام خود را به آبالر بسپارد) 1109?(س منصوب شده بود، در این تاریخ مدرسه نوتردام پاری

چنین امري رضا نداد، و آبالر بار دیگر در ملون و سپس چندي را در کوه سن ژنویو، خارج شهر پاریس، به تدریس 

و آبالر، با  ;منطقی ادامه داشتمیان وي و گیوم و بین شاگردان آن دو تا چندین سال متمادي مبارزهاي . پرداخت

)) متجددان((وجود نفی آراي اصحاب تسمیه، پیشوا و قهرمان جماعتی مدرن یعنی جوانان غیور و سرکش مکتب 

در حالی که آبالر به این نحو در گیرودار جدل بود، پدر و مادرش هر دو، به ظاهر به قصد تدارك توشه آخرت، به . شد

وي ناگزیر شد به لوپاله برگردد تا با آنها بدرود گوید، و شاید هم به پارهاي اشکاالت  هاي مذهبی پیوستند، و فرقه

، بعد از آنکه دوره مختصري از االهیات را در الن فرا گرفت، به پاریس 1115در . مربوط به دارایی پدر رسیدگی کند

یده نوتردام، یعنی محلی که در حدود بازگشت و، به ظاهر بیآنکه با مخالفتی مواجه شود، در همان راهروهاي سرپوش

دوازده سال قبل از این خودش مثل یکی از دانشجویان عادي روي زمین چمباتمه زده بود، به تاسیس مکتب خود 

منصوب )) کانونیکوس((هر چند که هنوز کشیش نشده بود، در میان خدام کلیساي جامع او را به مقام . پرداخت

لکن  ;رسیدن به مدارج عالیه روحانی موجود بود، به شرط آنکه جلو زبانش را میگرفتاینک براي آبالر فرصت . کردند

مثل  ;وي عالوه بر فلسفه، ادبیات نیز تحصیل کرده و در سالمت بیان و بالغت استاد شده بود. این شرطی دشوار بود

یمی نداشت که با مزاحگویی و هر فرد فرانسوي وظیفه اخالقی خود میدانست که آراي خود را آشکارا بیان دارد، و ب

دانشجویان از اطراف و اکناف سرزمینهاي مختلف به محضر درس وي . شوخطبعی از ثقل کالم خویش بکاهد

کالسهاي درس وي آن قدر بزرگ بودند که از آن راه نه فقط اشتهاري بینالمللی بلکه عواید عظیمی نیز  ;میشتافتند

ین تاریخ خطاب به وي به قلم فولک، رئیس یک دیر، نوشته شده است شاهد نامهاي که چند سال بعد از ا. پیدا کرد

:باشد بارزي بر این مدعا می

ها، و طرقی پرمخافت از  بعد مسافت، کوهستانها، دره. ... رم نوباوگان خود را نزد تو فرستاد تا تعلیمشان دهی

جوانان انگلیسی رنج سفر از دریاي . ابندحرامیان، هیچ کدام مانع از آن نشد که جوانان جهان به محضر تو نشت

از جمیع اقطار اسپانیا، فالندر، و آلمان شاگردان رو  ;خطرناکی را بر خود هموار کردند و در محضر درست جمع شدند

من از کلیه ساکنان پاریس و اقصی نقاط . و هرگز از ستایش نیروي عقالنی تو خسته نگشتند ;به سوي تو آوردند

مین روال تشنه تعالیم تو بودند و گویی چنین میپنداشتند که هیچ علمی نبود که نتوانند از تو فرا فرانسه که به ه

از آن اوج و حشمت کامیابی و شهرت چه دلیل داشت که به مقام اسقفی نرسد . گیرند ذکري به میان میآورم

مانع از آن میشد که به منصب پاپی و آنگاه به مقام اسقف اعظمی نایل نیاید چه چیز ) همچنانکه گیوم رسیده بود(

  .نرسد

II  - هلوئیز  

جهدي بلیغ از ((را مرعی داشته و با )) نهایت پرهیزکاري) ((1117?(خود آبالر موکدا بیان میدارد که تا این تاریخ 

لیساي لکن در وجود دوشیزهاي هلوئیز نام، برادرزاده فولبر، متولی ک. خودداري کرده بود)) هر گونه افراط و تفریطی

جامع نوتردام، زیبایی و شمی در کسب دانش دید که حساسیت مردي او را برانگیخت و از سر عقل او را به تحسین 

در طی آن سالهاي پرمرارتی که آبالر و گیوم را بر سر کلیات جنگ بود، هلوئیز، دختر بچه یتیمی که از پدر . واداشت

عمویش چندین سال او را به راهبهخانهاي . شیزه رعنایی شده بودو مادرش هیچ نام و نشانی به جا نمانده است، دو

در آنجا هلوئیز دلباخته کتابهاي کتابخانهاي کوچک، و زرنگترین شاگردي شد که تا آن تاریخ  ;در آرژانتوي فرستاد

زبان التینی هنگامی که فولبر خبر یافت که هلوئیز میتواند به همان سهولت به . خانه مزبور به خود دیده بود راهبه
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سخن بگوید که فرانسه را حرف میزند و حتی سرگرم فراگرفتن زبان عبري شده است، به وجود وي مباهی گشت و او 

  . را به خانه خویش واقع در جوار کلیساي جامع آورد

که هلوئیز  از قرار معلوم مدتها بود. آن دوشیزه شانزدهساله بود) 1117(هنگامی که آبالر قدم به زندگی هلوئیز نهاد 

دیده بود که صدها نفر از دانشجویان براي شنیدن سخنان وي در رواقهاي کلیسا و مجالس  ;نام این مرد را میشنید

بعید نبود که دختري آن قدر تشنه مسائل عقالنی آشکارا یا پنهانی به دیدن و شنیدن  ;درس وي جمع میشوند

ر نیست تصور کنیم که وقتی فولبر به او اطالع داد که قرار دشوا. سخنان معبود و سرمشق عقالي پاریس رفته باشد

آن . است آبالر در خانه آنها زندگی کند و معلم خصوصی او باشد، حال آن دوشیزه محبوب چگونه آشفته شد

هاي  قصد داشتم او را با رشته... این دوشیزه بود که من : فیلسوف خود جریان واقعه را به وضوح تمام بیان میکند

نام من به قدري . در واقع چنین به نظرم میرسید که انجام این امر بسیار آسان باشد. به خود پیوند دهم عشق

. بلندآوازه بود، و چنان از مزایاي جوانی و زیبایی برخوردار بودم که ممکن بود به هر زنی، از هر درجه، نرد عشق بازم

ه کامال به آتش عشق این زن در سوز و گداز بودم، در صدد به این نحو، من، ک. ... و از جواب نفی هیچ یک نهراسم

کشف طرقی برآمدم تا مگر بدان وسیله بتوانم هر روز با او محرمانه سخن گویم و از این رو آسانتر رضایت خاطرش را 

سکن مرا در خانهاش م... تا در برابر مبلغ ناچیزي... براي تحقیق این منظور، عم دختر را تشویق کردم. جلب کنم

سادگی این . ... و باور کرد که برادرزادهاش از تعلیم من سود فراوان خواهد برد... وي مردي بود بغایت آزمند، . ... دهد

مرد هوش از سر انسان میربود، اگر بره معصومی را در اختیار گرگ گرسنهاي میگذاشت، تعجب من از این فزونتر 

ا دو تن در مسکنی که پناهگاه عشقمان بود متحد شدیم، و سپس این در آغاز م ;چرا به تطویل گرایم. ... نمیبود

به بهانه تعلیم و تعلم، ساعتهاي دراز از باده شادکامی عشق . اتفاق به قلوبی که درون سینه ما مشتعل بود رسید

را لمس دستهاي ما آن قدر که سینه یکدیگر  ;هاي ما بر سخنان معقولمان فزونی میگرفت بوسه. ... سرمست بودیم

  . عشق چشمان ما را مجذوب یکدیگر میساخت ;میکرد با کتاب آشنا نمیشد

به محبتی شد که از لحاظ شیرینی ((آنچه با لذت جسمانی ساده وي آغاز شده بود، به سبب ظرافت هلوئیز، بدل 

وي  ;ز فلسفه بریددرك چنین حالی براي آبالر تازگی داشت و علقه وي را کامال ا)). برتر از خوشبوترین بلسان بود

هاي خویش به عاریت میگرفت تا در راه عشق ایثار کند، و به همین سبب درسهاي خود را  شور و حرارت را از خطابه

شاگردانش بر غیبت آن استاد جدل افسوس میخوردند، لکن از ظهور این . به طرزي خالف عادت یکنواخت میکرد

راضی بودند از اینکه  ;دند حتی سقراط هم قادر به ارتکاب گناه استشاد بودند از اینکه میدی ;عاشق خشنود میشدند

در عوض آن نبردهاي منطقی از دست رفته، اینک با ترنم غزلهایی که وي سروده بود قلوب خویش را تسلی 

  . میبخشد، و هلوئیز از پنجرهاش طنین پرخروش شیفتگی وي را از زبان ایشان میشنید

آبالر، بدون آنکه کسی از این . ود که هلوئیز به وي خبر داد که او باردار شده استچندي از این مقدمه نگذشته ب

سپس نیمی از سر ترحم . ماجرا مطلع شود، شبانه دختر را از خانه عمویش ربود و نزد خواهر خویش به برتانی فرستاد

واج کند، به شرط آنکه فولبر و نیمی از فرط ترس به عم خشمگین دوشیزه پیشنهاد کرد که حاضر است با هلوئیز ازد

فولبر با این پیشنهاد موافقت کرد، و آبالر پس از آنکه دوره تدریسش به سر آمد، عازم . این راز را سر به مهر نگاه دارد

هنگامی که وي به مقصد رسید، پسر آنها موسوم به . برتانی شد تا زن مهربان لکن ناراضی را به پاریس آورد

به موجب قوانین اصالحی لئو نهم . هلوئیز، پس از بحثهاي فراوان، حاضر به ازدواج با وي نشد. آستورالب سه ساله بود

و گرگوریوس هفتم که یک نسل قبل از این به تصویب رسیده بود، هیچ مرد متاهلی نمیتوانست به مقام کشیشی 
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ه همین آسانی دست از همسر و هلوئیز که مایل نبود ب. ها درآید نایل شود، مگر آنکه همسرش نیز در سلک راهبه

طفل خویش بشوید، پیشنهاد کرد که حاضر است کماکان همخوابه وي باشد، زیرا مدعی بود که اگر روابط آنها 

نامه  در مصیبت. عاقالنه بر این پایه مخفی بماند، برخالف ازدواج، مانع از پیشرفت وي در کلیسا نخواهد شد

ول هلوئیز نقل میشود که درباره این موضوع استناد به اقوال عدهاي از شرح مفصلی از ق) VII( )سرگذشت خودش(

کلیسا از چراغی ((عقال بر ضد ازدواج فالسفه میکند، و با فصاحت تمام دست به دامان آبالر میشود که کاري نکند تا 

ناهنجاري ابتدا آن  به خاطر داشته باش که سقراط ازدواج کرده بود و با چه وضع)): ((به این درخشندگی محروم شود

همچنین آبالر از زبان هلوئیز نقل )). لکه را با آب فلسفه شستشو داد تا مگر بعد از وي سایر مردان مآالندیشتر باشند

نی، چنین چیزي  ;برایش به مراتب خوشتر است که او را همخوابه من دانند و همسر من نخوانند((میکند که گفت 

لکن سرانجام آبالر او را ترغیب به ازدواج کرد و نوید داد که، جز چند تنی )). هد بودبراي من نیز شرافتمندانهتر خوا

آستورالب را نزد خواهر آبالر گذاشتند و هر دو به پاریس آمدند و در . از محارم، هیچ کس از این خبر آگاه نشود

امی که مجرد بود به حجره خویش براي آنکه کسی از این امر مطلع نشود، آبالر مثل ای. حضور فولبر ازدواج کردند

. اکنون دو دلداده به ندرت و مخفیانه یکدیگر را مالقات میکردند ;رفت و هلوئیز دوباره در خانه عمویش مقیم شد

هلوئیز . لکن فولبر، که عالقه وافري به اعاده حیثیت خویش داشت، عهد خود را با آبالر شکست و این راز را فاش کرد

آبالر بار دیگر هلوئیز را از پاریس بیرون برد، و )). بارها او را مورد تنبیه قرار داد((نکار کرد، و فولبر علنا این قضیه را ا

. ها بر تن کند این بار او را، بر خالف بیمیلی شدیدش، به راهبهخانه آرژانتوي فرستاد و از او تقاضا کرد جامه راهبه

هنگامی که فولبر و خویشاوندانش از این خبر . ترك دنیا گوید لکن نه روي خود را بپوشاند و نه با خوردن سوگند

  : آگهی یافتند، به قول خود آبالر

برایشان جاي شک نماند که اکنون من کامال به ایشان غدر ورزیدهام و به اجبار هلوئیز را واداشتهام تا در سلک 

ن از این قضیه سخت به خشم آمده بودند، به چو. ها درآید، و به این سان براي همیشه از دستش رهایی یافتهام راهبه

هنگامی که در غرفهاي پنهانی در اقامتگاه خود خفته بودم، به کمک یکی از ... ضد من توطئهاي چیدند و شبی

ترین و خجلتآورترین  خادمان من که او را به رشوت فریفته بودند، ناگهان بر سرم ریختند و در آنجا، به ظالمانه

و آن قسمتهایی از جوارح مرا که مسئول عملی بود که مایه اندوه ایشان ... ش از من بازستاندندطرزي، انتقام خوی

چون از این کار فراغت یافتند، همگی پاي گریز نهادند، مگر دو تن از ایشان که گرفتار آمدند و . شده بود قطع کردند

. به پاداش کرده خویش چشمان و آالت تناسلی را از دست دادند

تمام  ;این عمل بالفاصله مایه خفت وي نشد. ن وي انتقامی از وي گرفته بودند که دقیقتر از آن ممکن نمیشددشمنا

شاگردانش از همه طرف براي دلجویی استاد گرد . مردم پاریس، از جمله روحانیان، در این مصیبت غمخوار او شدند

لکن آبالر میدانست که دیگر . موال او را توقیف کرداسقف پاریس ا. فولبر متواري شد و به کنج فراموشی رفت. آمدند

دیگر نمیتوانست )). داستان این بیحرمتی شگفتانگیز در اقصی نقاط جهان پراکنده میشود((خانه خراب شده است و 

شده است و وجودش )) به کلی لکهدار((معتقد شده بود که نام نیک وي . به فکر ترفیع و ارتقا به مدارج روحانی باشد

احساس میکرد که سقوط وي از اوج نیکنامی، . اي نسلهاي آینده جز موضوعی مسخره چیزي دیگر نخواهد بودبر

به این معنی که اندامی از بدن به جرم ارتکاب گناهی  ;خالف پندار داستان سرایان، نوعی عدالت محسوب میشد

وي به هلوئیز پیغام فرستاد که به . ده بودبریده شده بود، و مردي به وي خیانت کرده بود که خودش به وي غدر ورزی

  . ها در حجاب رود، و خودش در سندنی به سلک رهبانان پیوست سنت راهبه
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III -  مرد عقل  

اي واقع در دیر مزونسل ))حجره((، آبالر به تشویق شاگردان خویش و رئیس دیر سن دنی در )1120(یک سال بعد 

از قرار معلوم مفاد درسهایی که براي شاگردان خود میگفت در . ردمتعلق به فرقه بندیکتیان شروع به تدریس ک

لکن این مطالب در طی بخشهاي آشفتهاي تنظیم شدهاند و به همین سبب نمیتوان تاریخ . کتابهایش مضبوط است

ها در سالهاي آخر عمر آبالر، هنگامی که روحیه وي در هم شکسته  مجموعه این خطابه ;نوشتن آنها را معین کرد

شده بود، حک و اصالح شد و هیچ معلوم نیست که جریان سیل زمان تا چه حد حرارت جوانی وي را فرونشانده 

لکن . عطف توجه به مابقی آنها اینجا مورد ندارد ;چهار کتاب کوچک منطقی وي در باب قضیه کلیات است. باشد

به این : سیره ارسطو نوشته شده استکتاب منطق جدلی وي رسالهاي است در سیصد و هفتاد و پنج صفحه که به 

مشتمل بر جوهر، کم، مکان، مقام، (معنی که تجزیه و تحلیلی است عقالنی از اجزاي متشکله کالم، مقوالت فکر 

ذهن مبتدي اروپاي باختري، مانند کودك  ;، و انواع قضایا و قواعد احتجاج)))تاثر((زمان، ربط، کیف، تملک، فعل، و 

در دوران آبالر  ;یاد میگیرد، ناگزیر بود این پندارهاي اساسی را براي خویش روشن سازدخردسالی که خواندن 

مهمترین سرگرمی فالسفه بحث در باره منطق جدلی بود، و این امر تا حدودي از آنجا ناشی میشد که فلسفه نوین از 

نسل از فالسفه مکتب مدرسی طریق آراي بوئتیوس و فرفوریوس از تعالیم ارسطو سرچشمه میگرفت، و این اولین 

بنابر این کتاب منطق جدلی آبالر براي . آگهی داشتند) آن هم نه به طور تمام و کمال(فقط از رسایل منطقی ارسطو 

ما کتاب جالبی محسوب نمیشود، معذلک حتی در خالل مباحث عادي این مجموعه به یکی دو مطلب برمیخوریم که 

در عهدي که هم اکنون مردم در اساس . دویست ساله میان ایمان و عقل دارند حکم اولین زد و خوردها را در جنگ

این معماي بزرگ ((تعقل شک پیدا کردهاند، چگونه میتوانیم عهد درخشانی را تجسم و تصور کنیم که تازه داشت 

مقدس باید با  حقایق کتاب ;را کشف میکرد آبالر اظهار میدارد که حقیقت نمیتواند مغایر با حقیقت باشد)) دانش

هاي تعقل سازگار باشند، مگر اینکه خداوندي که این هر دو را به ما عنایت فرموده است با یکی از این دو ما را  یافته

. اغفال کرده باشد

احتمال دارد که وي در اوان جوانی یعنی از حدوث آن واقعه مولمه به نوشتن رسالهاش تحت عنوان مکالمهاي بین 

سه نفر نزد او )) ضمن رویایی، شب هنگام((آبالر میگوید . هودي، و یک مسیحی اقدام کرده باشدیک فیلسوف، یک ی

 ;هر سه به خداي واحدي معتقدند. که معلمی مشهور بود میآیند و در مباحثهاي که دارند از وي داوري میخواهند

و تن را رد میکند و معتقد است که اما فیلسوف اظهارات آن د ;مسیحی و یهودي کتاب مقدس یهودیان را قبول دارند

فیلسوف مدعی است که پیروي از معتقدات دوران . زندگی و اصول اخالقی باید مبتنی بر تعقل و قانون طبیعی باشد

کودکی، شرکت در خرافات مردم عوام، و دوزخی دانستن افرادي که به این اباطیل اعتقادي ندارند کار بیهودهاي 

ه طرز نافیلسوفانهاي این سان ختم میکند که یهودیان را سفیه میخواند و مسیحیان را وي بیانات خود را ب. است

خداوند مثل یک پادشاه  ;یهودي جواب میدهد که مردمان نمیتوانند بدون وجود قوانین زندگی کنند. دیوانه میداند

فضایل اخالقی یهودیان را در و احکام اسفار خمسه جرئت و  ;نیکوکار به بشر آیینی براي رفتار و سلوك عنایت کرد

  . خالل چندین قرن پراکندگی و مصیبت حفظ کرد

آنگاه فیلسوف سوال میکند که پس شیوخ قوم شما چگونه سالیان قبل از ظهور موسی و احکامش آن سان با 

دنیوي  سربلندي زندگی کردند و چطور شما قادرید به مکاشفهاي ایمان داشته باشید که به قوم یهود نوید کامرانی

داد و با این حال اجازه داده است این سان متحمل فقر و استیصال شوید مسیحی قسمت اعظم مطالبی را که 
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فیلسوف و یهودي اظهار داشتهاند قبول میکند، لکن مدعی است که مسیحیت قانون طبیعی و احکام موسی هر دو را 

قی بشري را به چنان پایهاي ترفیع داد که هرگز گرفته و تکمیل کرده است، و میگوید که مسیحیت ایدئالهاي اخال

تعالیم یهود و فلسفه هیچ کدام سعادت جاودانی به بشر عرضه نمیداشتند، و حال آنکه . نظیرش دیده نشده بود

این مکالمه ناتمام از قلم . مسیحیت به بشر زجر دیده چنین امیدي ارزانی میدارد و از این رو بیاندازه مغتنم میباشد

  . خدمت کلیساي جامع میکرد اثر شگفتانگیزي محسوب میشود 1120که در پاریس سال مردي 

دیده میشود که معروفترین آثار آبالر ) 1120?(نظیر این آزادي بحث در کتاب دیگري تحت عنوان چنین و نه چنین 

یلیام آو سن تیري خطاب تا آنجا که اطالع داریم، قدیمیترین اشاره به آن در مراسلهاي است که و. بشمار آمده است

و آن را کتاب مشکوکی توصیف میکند که مخفیانه بین شاگردان و هواخواهان ) 1140(به قدیس برنار نوشته است 

که  1836از آن به بعد دیگر در تاریخ هیچ ذکري از این کتاب نرفته است تا سال . آبالر دست به دست میگشته است

حتی طرز تنظیم خود کتاب قطعا مایه . کتابخانهاي در آورانش پیدا شدنسخه خطی آن به دست ویکتور کوزن در 

سوال، از  157پس از دیباچهاي که حکایت از کمال دینداري میکرد، این کتاب به . تکدر خاطر بزرگان دین شده بود

شته جواب در زیر هر سوالی، در دو ستون رو به روي هم، دو ر ;جمله درباره مهمترین اصول مسیحیت، تقسیم میشد

و هر رشته جوابی از کلمات کتاب مقدس، اقوال  ;نقل شده بود که یکی از آنها در اثبات قضیه بود و دومی در رد آن

شاید غرض از تالیف این کتاب . آباي کلیسا، کتب کالسیک عهد شرك، و حتی از هنر عشقبازي اووید گرفته شده بود

لکن مقدمه کتاب عمدا یا اتفاقا قدرت آباي کلیسا را  ;مدرسی بود تهیه مجموعهاي از اقوال بزرگان براي مباحثات

تکذیب میکرد، زیرا نشان میداد که این جماعت تا چه حد در نقض عقاید یکدیگر سخن گفته بودند و حتی در 

آبالر در اعتبار کالم کتاب مقدس تردید نداشت، لکن مدعی . سخنان خودشان تا چه اندازه ضد و نقیض وجود داشت

به  ;بود که آن زبان بخصوص براي مردم بیسواد به کار رفته است و باید کتاب مقدس را با موازین عقالنی تفسیر کرد

و همچنین هر جا  ;عالوه، متن کتاب مقدس گاهی بر اثر بیدقتی نساخ یا الحاق عبارات اضافی مخدوش شده است

در . ند، عقل سلیم باید در صدد سازش میان آنها برآیدعبارات کتاب مقدس یا اقوال آباي کلیسا تعارضی با هم داشت

اولین کلید : ((بود، چنین نوشت)) شک دکارتی((همین مقدمه، آبالر، که چهارصد سال قبل از ظهور دکارت منادي 

زیرا از طریق شک است که به ... براي گشودن خزانه عقل آن است که با سعی بلیغ و بکرات به سوال مبادرت جوییم

وي خاطرنشان میسازد که عیسی هنگامی که در )). میرسیم و از راه تحقیق است که به حقیقت راه میجوییم تحقیق

اولین بحث در این کتاب تقریبا به منزله اعالمنامه . هیکل با علماي دین روبهرو شد، از آنان سواالتی پی در پی کرد

وي از )). عقل استوار شود، و عقل بر پایه ایمانایمان باید بر شالوده : ((میگوید. استقالل براي فلسفه است

آمبروسیوس، آوگوستینوس، و گرگوریوس اول در مقام مدافعه از ایمان نقل قول میکند و سپس به اقوال قدیس 

هیالري، قدیس هیرونوموس، و آوگوستینوس استناد میجوید که گفته بود خوب است شخص بتواند به کمک عقل در 

آبالر در عین آنکه بارها فربود کیشی خویش را تایید میکند، قضایایی را براي بحث به . وشداثبات ایمان خویش بک

میان میکشد، ماند جبر االهی در برابر اختیار آدمی، وجود گناه و شر در دنیایی که به دست خداوندي نیکوکار و 

دالل وي درباره این قبیل مسائل آزادي است. قدرت مطلق آفریده شده است، و امکان اینکه خدا قادر مطلق نباشد

با اینهمه، این شیوه تعلیم  ;قطعا پایه ایمان دانشجویان جوانی را که عاشق بحث و جدل بودند متزلزل میکرده است

هاي فرانسه و سبک مسلم  از طریق آزادترین مباحثات، احتماال به تقلید از شیوه آبالر، روش منظم کار دانشگاه

میبینیم که قدیس توماس آکویناس، بدون ترس و بیآنکه مورد مالمت قرار گیرد،  ;نی شدهاي فلسفی یا دی نوشته

در دامان همان بوستانی که نهال مدرسی رشد میکرد، بذر مکتب خردگرایی نیز . همین شیوه را اتخاذ کرده است
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نجش خاطر عده اندکی اگر کتاب چنین و نه چنین به علت معدود بودن خوانندگان آن فقط مایه ر. جوانه زده بود

شد، اقدام آبالر در اطالق تعقل بر معماي تثلیث غیرممکن بود از لحاظ نفوذ و جریحهدار ساختن احساسات مذهبی 

هاي وي و کتابی بود که  موضوع اصلی خطابه 1120محدود به جرگه و جمعیت کوچکی شود، زیرا این امر در سال 

شاگردانم : به قول خودش علت نگارش این کتاب آن بود که. شتتحت عنوان در بیان وحدت االهی و تثلیث نو

مستفیض شوند، به علت آنکه ایشان همواره در طلب توضیحاتی فلسفی و عقالنی، و خواهان شنیدن دالیلی هستند 

 که در خور فهم ایشان باشد نه مشتی کلمات صرف، میگویند اداي کلماتی که عقل از قبول آنها برنیاید بیهوده است،

و اگر کسی در صدد تعلیم چیزي برآید که نه خودش درك کند و نه شاگردانش قدرت ادراك آن را داشته باشند، 

  . مرتکب عمل پوچی شده است

وي خاطرنشان . و مردم از موشکافی وي در شگفت شدند)) بیاندازه شهرت یافت((خود آبالر میگوید که این کتاب 

در خداي . گترین ادیان و ارجمندترین فالسفه در آن باره اتفاق راي داشتندساخت که وحدت خدا نکتهاي بود که بزر

واحد و بیچون، قدرتش به صورت اقنوم اول یعنی اب، خردش به صورت اقنوم دوم یعنی ابن، و لطف و سخاوت و 

 ;ستندهاي ذات باري تعالی ه اینها صورت یا جلوه ;محبتش به صورت سومین اقنوم یعنی روحالقدس تجلی میکرد

بسیاري از علماي . لکن جمیع کارهاي خداوند بر مبناي وحدانیت و اتحاد میان قدرت، خرد، و محبت ربانی قرار دارد

اسقف پاریس تقاضاي روسلن را، که اکنون آدمی  ;االهی معتقد بودند که چنین قیاسی درباره خداوند جایز است

و ژوفروا، اسقف شارتر، در خالل  ;ر به جرم الحاد رد کردفرتوت و فربود کیش شده بود، براي محکوم ساختن آبال

لکن دو تن از مدرسان رنس . تمامی شدایدي که اکنون بر سر آبالر وارد میآمد، از آن حکیم بیباك دفاع میکرد

را  در الن با آبالر نزاع کرده بودند اسقف اعظم سواسون را تحریک کردند تا آبالر 1113آلبریک و لوتولف، که به سال 

. به آنجا احضار کند و از وي بخواهد که در برابر اتهامات الحاد از کتاب و نظریات خویش درباره تثلیث دفاع کند

، دید که خالیق را بر ضد وي برانگیختهاند و کار به جایی رسیده )1121(هنگامی که آبالر در سواسون حاضر شد 

  )). ام آنکه من درباره وجود خدایان سه گانه سخن گفتهبه گمان ... خیال داشتند مرا سنگسار کنند((است که 

آلبریک و سایرین، به عذر آنکه آبالر، در  ;اسقف شارتر تقاضا کرد که شورا آبالر را احضار و مدافعات وي را بشنود

بحث و متقاعد ساختن اشخاص چنان چیره دست است که کسی را یاراي مقاومت با وي نیست، با این نظر مخالفت 

شوراي سواسون بیآنکه اظهارات آبالر را شنیده باشد، وي را محکوم و مکلف ساخت که کتابش را در آتش . یدندورز

لکن اندکی پس از این . افکند، و به رئیس دیرسن مدار دستور داد که مدت یک سال او را در آن صومعه زندانی سازد

. ار دیگر به دیر سن دنی فرستادواقعه، یکی از نمایندگان پاپ آبالر را آزاد کرد و او را ب

پس از آنکه آبالر یک سال پرآشوبی را در سن دنی میان رهبانان سرکش گذرانید، از رئیس جدید آن دیر، سوژه 

در این ) 1122.(بزرگ، اجازه خواست تا در نقطهاي پرت بین فونتنبلو و تروا گوشه عزلتی براي خویش احداث کند

تثلیث ((هاي درختان ساخت که آن را  رهبانی پایینرتبه، عبادتگاه کوچکی با نی و ساقهنقطه بود که وي، به پایمردي 

هنگامی که دانشجویان خبر یافتند که آبالر بار دیگر از آزادي تدریس برخوردار است، نزد وي . نام نهاد)) مقدس

ود کلبه ساختند، بر روي کاه و در میان صحرا براي خ ;شتافتند و همانجا، بیهیچ تدارك قبلی، مدرسهاي برپا کردند

این نمونه بارز عالقهاي مفرط به دانش . سد جوع میکردند)) و سبزیهاي صحرایی)) نان جوین((بوریا میخفتند، و با 

اینک فیالواقع قرون تیرگی در حکم  ;ها و ازدحام دانشجویان در آنها میشد بود که به زودي سبب احداث دانشگاه

در برابر درسی که استاد میداد، شاگردان به کشت و زرع در صحرا . ها رفته بود ز خاطرهکابوسی بود که تقریبا ا
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 ;پرداختند، بناها احداث کردند، براي وي عبادتگاه جدیدي با چوب و سنگ ساختند که آبالر آن را پاراکله نام نهاد

خزیده، مهر پیروانش بر سان انگار میخواست بگوید که چون وي از جامعه بشري به کنج انزوا و گوشه نومیدي 

  . روحالقدسی در زندگی وي حلول کرده است

محتمال دروسی که . سه سالی که وي در این محل گذرانید از شیرینترین سالهایی بود که اکنون برایش مقدور میشد

ا االهیات آبالر در این محل براي دانشجویان مشتاق میگفت ضبط شده و به صورت دو مجلد درآمده است، که اولی ر

اصول عقاید وي در این دو کتاب مقرون به فربود کیشی بود، لکن عصري . مسیحی و دومی را فقط االهیات نامیدهاند

که هنوز با قسمت اعظم فلسفه یونان مانوس نشده بود تا اندازهاي از اینکه میدید چنین فیلسوف مومنی بارها با 

حتی عقیده دارد که افالطون نیز تا حدي از منبع الهام ملکوتی احترام از فیلسوفان عهد شرك یاد کرده است و 

آبالر نمیتوانست باور کند که اینهمه متفکران شگفتانگیزي که پیش از پیدایش . بهرهمند بوده است متوحش میشد

وي موکدا میگفت که خداوند تمام اقوام، از  ;مسیحیت میزیستهاند از درك رستگاري اخروي محروم شده باشند

آبالر بدون پشیمانی، در فلسفه االهی، به مدافعه از عقل قیام . له یهودیان و کفار، را مشمول محبت خود میسازدجم

آنهایی که طرفدار اشاعه دیانت . کرد و مدعی شد که جلو بدعتگذاران را باید با سالح عقل گرفت نه با قوه قهریه

در . دیانت را به طرزي که در خور فهم باشد تعلیم دهندبدون ادراك هستند در بسیاري موارد خودشان نمیتوانند 

در سازگار ساختن تعالیم مسیحی با . واقع این گفته آبالر حکم تیغ تیزي داشت که بسیاري از پوستها را میدرید

وس، و موازین عقالنی، ظاهرا آبالر نمیتوانست پا فراتر از جایی نهد که اشخاصی مانند الگزاندر آو هیلز، آلبرتوس ماگن

لکن آنجا که حتی توماس آکویناس رشید مسئله تثلیث و حادث بودن  ;قدیس توماس آکویناس بعد از وي نهادند

خلقت کاینات را به ایمانی محول میساخت که در ورا یا فوق تعقل جا داشت، آبالر در صدد برآمد که مرموزترین 

. عقاید کلیسا را با موازین عقالنی منطبق سازد

در مبادرت به این امر خطیر، و برندگی ادراك وي که دوباره زندگی از سر گرفته بود، جمع دیگري را به جسارت وي 

: شاید غرض وي در شکواییه زیر برنار دو کلروو و نوربر موسس فرقه پرمونستراتنسین است. دشمنی با وي واداشت

و به هر ... ه این سوي و آن سوي میدویدندبرخی از حواریون جدید که جهانیان را به ایشان اعتقادي عظیم است ب

طریقی که میتوانستند بیشرمانه به من بهتان میزدند، تا آنکه به موقع خود قادر شدند مرا مورد خشم بسی افراد قرار 

خداوند را شاهد میگیرم که هر وقت میشنیدم که مجمع جدیدي با . ... دهند که از مقامات شامخه برخوردار بودند

نیان تشکیل شده است، خیال میکردم که غرض از اجالس مجلس مزبور چیزي نیست مگر محکوم حضور روحا

  . ساختن من

شاید به قصد جلوگیري از این گونه انتقادات بود که آبالر از تدریس دست کشید و، بنا به دعوتی که از وي شده بود، 

وي میرود که سوژه، رئیس دیر سن دنی، از احتمال ق ;)1125?(ریاست صومعه سنگیلداس را در برتانی قبول کرد 

قبول مقام جدید در عین حال که . سر دوراندیشی ترتیب چنین کاري را داده بود تا شاید به این وسیله آشوبها بخوابد

و )) وحشی((زیرا آن فیلسوف خود را در میان خالیقی . ترفیع رتبه بود، حکم زندانی شدن را نیز براي آبالر داشت

  . هاي چندي زندگی میکردند میدید که آشکارا با همخوابه)) شریر و رامنشدنی((و در بین رهبانانی  ))نادان((

رهبانان، که از اقدامات اصالحی آبالر متنفر بودند، در جامی که فیلسوف ضمن اجراي مراسم قداس از آن مینوشید 

تا طعامش را مسموم سازد، رهبان دیگري از و چون زهر کارگر نیفتاد، خادم وي را به رشوت فریفتند  ;زهر ریختند
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وي در این نبرد . لکن در این مورد تنها منبع موثق کالم خود آبالر است)). در دم جان داد((آن خوراك تناول کرد و 

  . هاي کوتاهی مدت یازده سال متمادي در این نقطه پرت مقیم بود با نهایت شجاعت جنگید، زیرا با وقفه

IV  -یز هاي هلوئ نامه  

در طی این مدت، تنها دوران کوتاهی که آبالر تا اندازهاي روي شادکامی دید هنگامی بود که سوژه در صدد برآمد 

هلوئیز از هنگام جدایی چنان خود را وقف انجام . خانه آرژانتوي را به مصرف دیگري جز راهبهخانه اختصاص دهد

که اسقفان او را ... در نظر جمع چنان مورد التفات بود((د و وظایفش کرده بود که او را ناظمه راهبهخانه کرده بودن

آبالر چون شنید که )). چون دختري، روساي دیرها او را چون خواهري، و عوام او را به سان مادري گرامی میشمردند

له را در اختیار هلوئیز و زنان تارك دنیاي آرژانتوي دنبال اقامتگاه جدیدي میگردند، نمازخانه و بناهاي عبادتگاه پاراک

بارها به آنجا میشتافت تا براي  ;خودش شخصا به محل مزبور رفت تا ایشان را بدین منظور کمک کند. آنان گذاشت

من، که از ((اما زبان سخنچینان دراز شد که . ها و دهقانانی که در آن نزدیکی مقیم شده بودند به موعظه پردازد راهبه

ا که به او مهر میورزیدهام نداشتهام، هنوز دل هرزهام در گرو لذت شهوت عهدي بعید هرگز تحمل فراق کسی ر

)). جسمانی است

در دوران پرزحمت ریاست دیر سنگیلداس بود که آبالر زندگینامه خویش را تحت عنوان مصیبتنامه به رشته تحریر 

وم است که آن را به صورت همین قدر معل. نمیدانیم که انگیزه وي در نوشتن این کتاب چه بود) 1133?. (کشید

تا چون غمهاي خود را با رنجهاي من قیاسگیري، دریابی که ((مقالهاي براي تسلی خاطر دوستی دردمند نگاشته بود 

لکن ظاهرا غرض وي آن بود که عموم مردم از آن مطلع شوند تا هم در )). در واقع مصایب تو پیش من هیچ است

  . هم از لحاظ دینی حربهاي دفاعی براي وي باشد حکم اعترافی اخالقی به شمار آید، و

طبق روایتی قدیمی که صحت یا سقم آن معلوم نیست، نسخهاي از این کتاب به دست هلوئیز افتاد، و او این جواب 

از  ;از کنیزش، نی دخترش! به شوهرش، نی برادرش ;به موالیش، نی پدرش :حیرتانگیز را خطاب به آبالر نوشت

محبوبم نامهاي را که براي تسلی خاطر دوستی نگاشته بودي بر حسب . به آبالر، هلوئیز ;رشهمسرش، نی خواه

و چنین میپندارم که هیچ کس قادر نباشد آن را بخواند یا بشنود و گریان نشود، . ... تصادف به تازگی پیش میآوردند

به نام مسیح، این کنیز وي و ... نگاهدار تواستبه نام کسی که هنوز . ... زیرا آنچه نوشته بودي داغ مرا کامال تازه کرد

هاي مهلکی که هنوز در آنها سرگردانی مطلعسازي تا  هاي مکرر او را از ورطه تو استدعا دارد که از سر لطف با نامه

اي عزیز من، تو میدانی همه کس میداند . ... مرا، که بتنهایی سهیم غم یا شادي تو بودهام، ناگزیر شریک خود شمري

چون فرمان ترا گردن نهادم، جامه خود و قلب خود را تغییر دادم تا . ... ه من چه چیز در وجود تو از دست دادهامک

نه به میثاق ازدواج نظر داشتم نه به هیچگونه حصهاي از . ... به تو نشان دهم که جسم و جان من هر دو از آن تواست

معتبرتر میآید، لفظ دوست یا، اگر تو شرمسار نشوي، نام همخوابه یا و اگر نام زن به نظر مقدستر و . ... دارایی شوهر

خدا را به شهادت میطلبم که اگر آوگوستوس، فرمانرواي تمامی جهان، مرا . ... روسپی به گوش من شیرینتر آید

ا به سزاوار افتخار همسري خود میشمرد و تمامی جهان، مرا سزاوار افتخار همسري خود میشمرد و تمامی جهان ر

من عطا میکرد که تا ابد بر آن فرمانروا باشم، در نظرم به مراتب عزیزتر و با حیثیتتر این بود که مرا روسپی تو خوانند 

کدام ملک یا شهر یا  ;زیرا کیست که در میان پادشاهان یا فیلسوفان در ناموري با تو قرین باشد. ... تا ملکه او شمرند

من میپرسم که چون تو در میان جمع ظاهر میشدي، چه کس بود که به  ;و نسوزدده بود که در آتش اشتیاق روي ت
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کدام زن، کدام دوشیزه بود که حسرت نداشت در حضورت باشد، و یا پیش روي تو کباب ... قصد دیدن رویت نشتابد 

فقط یک چیز به من اگر قادري ... نشود کدامین ملکه یا بانوي مقتدر بود که بر شادیهاي من و بستر من غبطه نخورد

که فقط تو تجویز کردي، من به چنین ورطه تغافل و فراموشی ) به شیوه رهبانیت(بازگو، چرا بعد از گرویدن ما 

اگر قادري، فقط یک چیز به . افتادهام که نباید با حضور و گفتار تو شاداب گردم و در غیاب تو با نامهاي تسلی یابم

م که چه احساس میکنم، نی، چه تصور خطایی در اذهان همگان است، میپندارند من بازگو، یا بگذار من به تو بگوی

بنابراین چون ترا کام دل حاصل آمد، دیگر آنچه در آن . ... که نفس اماره بود که تو و مرا به یکدیگر پیوست نه عشق

. ... گمان همگان است اي یار محبوب، این فقط سخن من نیست، بلکه. هنگام ابراز کرده بودي از میان رخت بربست

اگر فقط در نظر من ماجرا چنین میبود، و عشق تو دیگرانی را مییافت که تبرئهاش کنند، در آن حال ممکن بود که 

. اندوه مرا اندك تخفیفی پدید آید

که اقال در حالی که من از حضور تو محروم شدهام، میخواهم . ... از تو استدعا دارم که به آنچه میگویم گوش فرا داري

در برابر تمام کارهایی که من براي . ... با دستخطی که از آن فراوان به نزد تواست مالحت جمال خود را عرضه داري

من، همان دختري که نه به حکم اخالص مذهبی، بلکه فقط به فرمان تو . ... تو کردهام بیش از اینها استحقاق دارم

براي این امر انتظار هیچ پاداشی از خداوند ندارم، زیرا همه میدانند که در .. .در دام زندگی خشونتبار راهبهخانه افتاد، 

پس به نام همان کسی که تو خودت را وقف راهش کردهاي، در برابر خداوند، از ... راه عشق او من هیچ کاري نکردم، 

بدرود، . ... من بازگردانی تو استدعا دارم که به هر طریقی که قادري، با نوشتن چند کلمه تسلیبخش، حضورت را به

  . اي همه چیز من

پاسخی که طبق روایات از قلم وي . آبالر از لحاظ جسمانی قادر نبود در برابر چنین عشق سوزانی مقابله به مثل کند

نامهاي به هلوئیز، خواهر عزیز و محبوب دینی، از : ((تراوش کرد تذکاریهاي بود که اشاره به میثاقهاي مذهبی میکرد

در این نامه آبالر به هلوئیز اندرز میدهد که رنجهاي خود را با فروتنی بپذیرد، و آنها را وسیله )). ر برادر همکیشآبال

از او تقاضاي دعاي خیر میکند، میگوید که اندوهش را با امید وصال در . تهذیب و مایه رستن از مواخذه االهی بداند

. رد که جسدش را پس از مرگ در زمین پاراکله به خاك سپارندفردوس برین تسکین بخشد، استدعاي عاجزانه دا

همواره ترسم بیشتر از آن بوده مبادا تو را : ((هلوئیز در دومین نامه خویش عشق خداناشناسانه خود را تکرار میکند

میسازم و هیچ امید اگر بیهوده با این سوادها . ... بیشتر بر سر آنم که تو را خشنود سازم تا خدا را. برنجانم نه خدا را

اکنون مدتی دراز است که تو مثل بسا کسان . پاداش اخروي ندارم، ببین زندگی من چگونه باید با بدبختی قرین باشد

آبالر جواب میدهد که عشق واقعی از )). دیگر فریب ظاهرسازي مرا خوردهاي، چنانکه سالوس را دینداري پنداشتهاي

من لذت نفس اماره بود نه عشق، من تمایالت پست خود را به وجود تو اقناع مهر : ((جانب مسیح بوده نه شخص وي

از بهر کسی که  ;بگري از براي منجی خویش نه کسی که ترا فریفت. ... کردم، و این تنها چیزي بود که دوست داشتم

یر میکند و از هلوئیز آنگاه آبالر دعاي دلنشینی را تحر)). تو را آزادي میبخشد نه کسی که دامنت را به گناه آلود

سومین نامه هلوئیز حاکی است که او به فناي عشق دنیوي آبالر رضا داده . استدعا دارد که آن را به یاد وي بخواند

اکنون فقط از وي خواستار نظامات جدیدي است تا خود و خواهران راهبهاش، به پیروي از آن قواعد، روزگار  ;است

آبالر چنین تقاضایی را اجابت گفت و با محبت براي آنها نظاماتی معتدل . بگذرانندخود را به طرز صحیحی با دیانت 

براي تهذیب آنها موعظاتی چند به رشته تحریر کشید، و این تصنیفات را با پیامی محبتآمیز به این  ;تدوین کرد

ي در دنیا پیش من دست حق به همراه بندهاش که روزگار: ((مضمون بر باالي امضاي خویش نزد هلوئیز فرستاد

. در اندرون دل شکستهاش هنوز هلوئیز را دوست میداشت)). عزیز بود، و اکنون در بارگاه عیسی بغایت گرامی است
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از فحواي اولین نامه . هاي مشهور موثق و معتبرند در توضیح این موضوع با اشکاالتی چند مواجه میشویم آیا این نامه

از نگارش مصیبتنامه نوشته شده باشد، زیرا هلوئیز ضمن نامه شاکی است که آبالر  هلوئیز چنین برمیآید که باید بعد

هیچ اعتنایی به او نکرده است، و حال آنکه در تاریخ مصیبتنامه ذکر میشود که وقتی هلوئیز در آبادي پاراکله مقام 

چندین بخش جداگانه نوشته  احتمال دارد که چون مصیبتنامه در.گزیده بود آبالر چندین بار به دیدنش رفته است

شهوانیت بیباکانه پارهاي از . شده بود، فقط فصول اولیه آن پیش از نگارش اولین نامه هلوئیز نوشته شده باشد

قسمتهاي نامه از زنی که خلوص نیتش در دینداري، در عرض چهارده سال متمادي، او را در نظر عموم محترم و 

ها  در این نامه. صدیق پیرلو و نرابل و خود آبالر رسیده است بعید به نظر میرسیدبلندپایه ساخته بود و این امر به ت

هاي آباي کلیسا  دقایق استادانهاي از لحاظ معانی بیان وجود دارد، و جمل فضلفروشانهاي از آثار کالسیک و نوشته

نی میکند تراوش کرده دیده میشود که دشوار نیست از ذهنی که صادقانه احساس دلبستگی، دینداري، یا پشیما

از التینی به  1285ظاهرا آنها را ژان دو مون در سال . قدیمیترین نسخ این نامه مسبوق به قرن سیزدهم است. باشد

ها از  از آنجا که دالیل متقنی در دست نداریم، میتوانیم چنین استنتاج کنیم که این نامه. فرانسه ترجمه کرد

از لحاظ واقعیت اعتباري ندارند، لکن بخش فناناپذیري از ادبیات رمانتیک فرانسه  ;عالیترین مکتوبهاي جعلی تاریخند

  . را تشکیل میدهند

IV -  مرد محکوم  

جان آو سالزبري خبر . نمیدانیم که چه وقت یا چگونه آبالر از شئون و مشقات دوران صدارت دیر خود دست کشید

نمیدانیم که چطور موفق به . سن ژنویو حضور داشته است وي در محضر درس آبالر در کوه 1136میدهد که در سال 

شاید تخلف از پارهاي . شاید هم بدون کسب اجازه درس میگفته است. تحصیل اجازه مجدد براي تدریس شده بود

نظامات انضباطی کلیسا بود که روحانیان را به مخالفت با وي برانگیخت و به طور غیرمستقیم منجر به سقوط نهایی 

اگر خصی کردن، آبالر را از مردي انداخته بود، در آثاري که مفاد تعالیم وي را به ما عرضه داشتهاند هیچ  .وي شد

هایش پیدا کردن مطلبی که صریحا داللت بر بدعت کند دشوار است،  در میان نوشته. اثري از این امر مشهود نمیشود

در کتابی راجع به فلسفه . وحانیان شده استلکن بسهولت میتوان مطالبی جست که قطعا مایه خشم و تکدر ر

هیچ عملی . اخالقی تحت عنوان خود را بشناس، آبالر میگوید که مصیبت در ارتکاب نیست، بلکه در قصد مضمر است

بنابر این اگر مادري که به حد کفایت پوشاك براي گرم کردن خود ندارد نوزاد را . حتی قتل نفس فینفسه گناه نیست

د و بیآنکه خواسته باشد او را خفه کند، گو اینکه به جرم قتل جگرگوشهاش به حکم قانون عاقالنه در آغوش بفشر

. مجازات میشود تا عبرت سایر مادران باشد، با وجود این، در نظر خداوند چنین بندهاي گناهکار محسوب نخواهد شد

قی سایرین را زیر پا نهد، بلکه باید از وجدان به عالوه، براي آنکه گناهی صورت پذیرد، فاعل نه فقط باید اصول اخال

از این رو قتل شهداي مسیحی به دست رومیان گناه نبود، زیرا رومیان احساس میکردند . اخالقی خویش تخلف ورزد

که این قبیل زجر و آزارها براي بقاي ملک ایشان یا تحکیم مبانی دینی که در نظر آنها حقیقت داشت ضروري 

میگویند آنهایی که مسیح یا پیروانش را آزار میدادند و به عقیده خود موظف به انجام چنین عملی ((و حتی . میباشد

اگر آن جماعت خالف وجدان خویش دست روي دست  )من میگویم که(بودند بالفعل مرتکب گناه شدند، لکن

در عین حال که منطقی این سخنان )). جستند، مرتکب گناه عظیمتري میشدند میگذاشتند و به عملی مبادرت نمی

است، ممکن است سبب تکدر خاطر نیز بشود، لکن رواج چنین فرضیهاي تمام اساس فکر گناه را به عنوان نقض 

قانونی االهی بر هم میزد و مفتاح مشکالت اخالقی را حواله به موضوع مبهمی میداد که مرتبط با قصد و اغراض 
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لس حواري چه کسی حاضر بود اذعان کند که خالف وجدان خویش در این صورت، جز چند تنی مثل بو ;باطنی بود

آبالر را به جرم نگارش آنها محکوم کردند، شش تا  1141عمل کرده است از شانزده فقره مطالب برگزیدهاي که در 

. از این کتاب بخصوص نقل شده بود

بود مشعر بر اینکه هیچ گونه آنچه در فلسفه آبالر بیش از هر بدعت بخصوصی مایه تشویش کلیسا شد فرض وي 

آیا وي چنان از . رمزي در مسیحیت وجود ندارد و کلیه اصول مسلم دین را میتوان با دالیل عقالنی توضیح داد

حمایت منطق سرمست نشده بود که گستاخانه میخواست منطق را با کالم خدا که علمی تقریبا ربانی بود مرتبط 

کننده، به روش غیرمتعارفی، به نتایجی متعارف میرسید، چند تن از مردمان به فرض آنکه این معلم گمراه . سازد

ناقص عقل به تقلید از وي گرفتار این بالي منطقجویی شده و، با دالیل ظاهرالصالح له و علیه وي، از راه به در شده 

ند و فکر میکردند که اگر وي در این معرکه آدمی منحصر به فرد بود، شاید کاري به کارش نداشت! باشند خوب است

 ;لکن وي صدها نفر پیرو مشتاق داشت. بزودي آفتاب عمرش به لب بام خواهد رسید و از شرش خالص خواهند شد

و معلمان دیگري مثل ویلیام کانشی، ژیلبر د ال پوره، برانژه دو تور نیز بودند که دین را براي دادرسی به محضر عقل 

مه مییافت، تا چه مدت کلیسا میتوانست آن وحدت عقیده و شور مذهبیی را که اگر این جریان ادا. احضار میکردند

بظاهر نظام اخالقی و اجتماعی اروپا بر آن استوار بود حفظ کند هنوز در همین مراحل نخستین، یکی از شاگردان 

. آبالر، آرنالدو دا برشا، آتش انقالب را در ایتالیا دامن زده بود

آن سگ مشتاق چون . ات بود که سرانجام قدیس برنار را آشکارا به جنگ با آبالر واداشتاحتماال این گونه مالحظ

سالیان دراز بود که وي با . بوي گرگی در میان گله به مشامش رسید، دیگر سگان را به تعقیب دشمن برانگیخت

انجام امور دینی، در نظر وي کسب دانش جز براي  ;سوظن به جرگه عقالي شکارجو، مهاجم، و گستاخ مینگریست

و همان مکتب خردگرایی  ;سعی در توضیح رموز مقدس دین زندقه و حماقت بود ;بتپرستی محض به شمار میرفت

با اینهمه، قدیس برنار آدمی . که در آغاز کار به توضیح اسرار دین میپرداخت، سرانجام به اصول دین بیحرمتی میکرد

و سنتیري، رهبانی از رنس، نظر وي را به خطرات تعالیم آبالر معطوف ویلیام آ) 1139(هنگامی که  ;درندهخو نبود

آبالر خودش در . ساخت و از وي استدعا کرد که فیلسوف مزبور را رسوا کند، برنار طفره رفت و هیچ عملی انجام نداد

ی تهیه مقدمات سقوط خویش پیشدستی جست و طی نامهاي از اسقف اعظم سانس تقاضا کرد که در شوراي آت

. روحانیان به وي فرصت دهد تا از اتهامات بدعتی که به وي نسبت میدادند، و بر سر زبانها افتاده بود، دفاع کند

اسقف اعظم سانس که بیمیل نبود حوزه قلمرو شخص وي قبله جهان مسیحی شود، با این تقاضا موافقت کرد و براي 

برنار خودداري ورزید و گفت که در . در آنجا حضور یابد آنکه مجلس مناظره گرم باشد، از برنار نیز دعوت کرد تا

را خواهد داشت در مقابل مردي که چهل سال در مباحثات )) کودك خردسالی((جدل با آبالر شخص وي صرفا حکم 

لکن وي به چند تن از اسقفان نامه فرستاد و آنها را تشویق به شرکت در آن جلسه و دفاع . منطقی ورزیده شده است

درصدد برآمده است . پیر آبالر، چون به کمک قوه عقالنی بشري خود را قادر به درك ذات خداوند میداند: ن کرداز دی

هیچ چیز از نظر وي  ;وي به اوج افالك صعود و حتی به قعر در کات نزول میکند. ارج مسیحیت را بیاعتبار سازد

چون سخن . ... اید همه چیز را به رایالعین مشاهده کنداز آنجا که حاضر به قبول مغیبات نیست، ب! ... مخفی نمیماند

وقتی دم از فیض االهی میزند، باید متکی به کالم  ;از تثلیت میگوید، براي حالوت کالم باید استناد به آریوس جوید

آیین . ... و هنگامی که از شخص عیسی مسیح سخن به میان میآورد، باید نقل از نسطوریوس کند ;پالگیوس باشد

یکوکاران همه اعتقاد است نه مباحثه، لکن این مرد میل به اعتقاد هیچ چیز ندارد، مگر آنکه قبال آن را به محک ن

  . عقل و استدالل آشنا ساخته باشد
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هنگامی . متفقین برنار، که ضعف خود را بهانه کرده بودند، باالخره وي را مجاب ساختند که حضورش ضروري است

، عینا مثل نوزده سال قبل از این در سواسون، متوجه شد که فقط حضور و )1140ژوئن (که آبالر وارد سانس شد 

اسقف اعظم به . دشمنی برنار با وي چنان مردم را بر سر خشم آورده است که تقریبا جرئت حرکت در خیابان را ندارد

سه با دربار پرتشریفات پادشاه فران ;مدت یک هفته سانس در نظر همگان مرکز جهان شد ;آرزوي خود نایل آمد

و برنار، مفلوج از روماتیسم  ;جمع عظیمی از مشاهیر و معاریف کلیسا حاضر شده بودند ;خویش در آنجا حضور داشت

برخی از این اسقفان شخصا یا جمعا نیش حمالت آبالر . و پرهیبت از تقدس، همه را تحتالشعاع و مرعوب ساخته بود

. کشیشان و رهبانان، فروش آمرزش گناهان، و جعل معجزات احساس کرده بودند را بر قصور روحانیان، نااستواري

آبالر، که یقین داشت شورا وي را محکوم خواهد کرد، در نخستین جلسه حضور یافت و اعالم داشت که هیچکس را 

ناف، شوراي بعد از این استی. جز شخص پاپ به داوري قبول نخواهد کرد، واز جلسه بیرون آمد و شهر را ترك گفت

برنار روحانیان را بار دیگر قوت قلب داد، و خود  ;روحانیان دیگر اطمینان نداشت که قانونا بتواند آبالر را محاکمه کند

وي شانزده باب از اقوال آبالر را که ماخوذ از کتابهایش بود از جمله تعریف وي از گناه، و فرضیه او درباره تثلیث، 

. خداي واحد مردود و محکوم شمرد مشعر بر قدرت، خرد، و محبت

آبالر، که اکنون تقریبا تهیدست بود، رو به رم نهاد تا مرافعه خویش را در محضر پاپ اقامه نماید، لکن کبر سن و 

هنگامی که به صومعه کلونی در بورگونی رسید، پیر لو ونرابل از سر شفقت و اشتیاق او . ضعف مزاج او را از پا درآورد

در خالل این احوال، اینوکنتیوس دوم با صدور فرمانی حکم . ، و آبالر چند روزي در آنجا استراحت کردرا منزل داد

شورا را تایید کرد، و مقرر داشت که آبالر دیگر حق سخن گفتن ندارد، و دستور داد که وي را در صومعهاي زندانی 

و را از این کار منصرف کرد و به وي گفت که پاپ پیر ا ;با اینهمه، آبالر میخواست به سفر خویش ادامه دهد. سازند

آبالر که جسم و روحش فرسوده شده بود، تسلیم شد، همانجا در کلونی . هرگز خالف نظر برنار راي نخواهد داد

وي با پرهیزکاري، سکوت، و دعاهاي . معتکف شد، خود را در میان چهار دیواري و شعایر صومعه پنهان ساخت

خطاب به هلوئیز که دیگر هرگز او را ندید نامه موثري . خالق سایر رهبانان را فراهم کردخویش وسیله تهذیب ا

آبالر محتمال براي هلوئیز به تصنیف پارهاي از عالیترین . فرستاد که حاکی از تنفیذ ایمانش به تعلیم کلیسا بود

ي دانستهاند، و بظاهر مرثیه داوود که از آن و)) نوحهاي((در . سرودهاي روحانی ادبیات قرون وسطی مبادرت ورزید

  : بر یوناتان است، بآسانی میتوان احساسات رقیقه خود مصنف را از خالل عبارت دریافت

هایی  اگر امکان میداشت که در یک گور با تو دراز کشم، با شادکامی از این جهان رخت برمیکشیدم، چه از تمام هدیه

  . ز این بزرگتر نمیشناسمکه عشق دنیوي ارزانی میدارد هیچ احسانی ا

  زیستن براي من، آنگاه که تو مرده باشی، مرگ جاودانه خواهد بود، 

. و به خیال من نه نیم جانی را قدرت زندگی باشد و نه نیم نفس را

  . چنگ را خاموش به حال خود مینهم

تن مجروح شده است، سینهام دستهایم با کوف! ها و سرشگهایم را به همان سان خاموش سازم کاش میشد که این ناله

اندکی پس از این حوادث، آبالر در بستر بیماري افتاد، و رئیس مهربان . از فرط اندوه ریش است، روانم زوال میگیرد

آوریل  21آنجا بود که آبالر روز . دیر کلونی او را براي تغییر آب و هوا به دیر سن مارسل در نزدیکی شالون فرستاد
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ابتدا جنازهاش را در نمازخانه آن دیر به خاك سپردند، لکن هلوئیز به . سه سالگی درگذشتدر شصت و  1142سال 

پیر، آن مرد نیکوسیرت، خودش . پیر لو ونرابل پیغام داد که آبالر وصیت کرده بود جنازهاش در پاراکله دفن شود

او را سقراط،  ;اش برشمردبراي تسلی خاطر او شمهاي از محاسن معشوق در گذشته ;جنازه را نزد هلوئیز برد

  : و نامهاي از آبالر به دست وي داد که ماالمال از شفقت مسیحی بود ;افالطون، و ارسطوي عهد خود خواند

به این سان، این خواهري که در بارگاه االهی گرامی و عزیزي، همان کس که تو با وي، بعد از رابطه دنیوي، با پیوند 

و همان کس که تو با وي به خدمت خداوند کمر بستی، اکنون او را خدا ... شدهايبهتر و محکمتر عشق االهی متحد 

به جاي تو، یا به عنوان روح تو در قالبی دیگر، میپذیرید و در آغوش خویش گرم میکند، و براي روز رجعت 

لطف خویش به خداوندي، هنگامی که صداي ملک مقرب و نفخه صور از آسمان نازل شود، او را حراست میکند، تا به 

  . تو بازش گرداند

، پس از آنکه به قدر معشوق در گذشته خویش عمر کرد و تقریبا از لحاظ شهرت با وي برابر شد، 1164هلوئیز در 

آن نمازخانه در دوران انقالب کبیر فرانسه ویران، . او را در باغچه عمارت نمازخانه پاراکله به خاك سپردند. درگذشت

، آنچه را که به ظن قوي بقایاي اجساد 1817شاید هم با یکدیگر مشتبه شد، لکن بعدها، در  و قبور مزبور نبش، و

هنوز تا این تاریخ، روزهاي یکشنبه فصل تابستان، در . آبالر و هلوئیز بود به گورستان پرالشز در پاریس منتقل کردند

  . اده را زینت میدهندهاي گل مزار آن دو دلد آنجا مردان و زنانی را میتوان دید که با دسته

  

فصل سی و ششم

  ماجراي عقل

11201308  

I -  مکتب شارتر  

چطور میتوان آن فیضان شگفتانگیز فلسفهاي را که با انسلم و روسلن و آبالر آغاز شد و با آلبرتوس ماگنوس و قدیس 

دنیاي یونانی . دادندتوماس آکویناس به اوج کمال رسید توضیح داد به عادت مالوف، علل بسیاري دست به دست هم 

آثار فالسفه باستان را در هر قرنی در قسطنطنیه، انطاکیه، و  ;شرق هرگز میراث باستانی خود را از کف نداده بود

مردانی مانند میخائیل پسلوس، نیکفوروس بلمیدس، جورجیوس پاخومرس، و ابنالعبري،  ;اسکندریه فرا میگرفتند

ها وارد  به تدریج استادان یونانی و دستنبشته ;ون و ارسطو آشنایی داشتندفیلسوف سوري، مستقیما با آثار افالط

 ;حتی در خود اروپاي باختري لختی از میراث هلنیستی از دستبرد تهاجم بربرها محفوظ مانده بود. جهان غرب شدند

بود، و تصور همین قسمت بیشتر کتاب ارغنون ارسطو در فن منطق، و دو رساله منون و تیمایوس افالطون بجا مانده 

هاي  امواج پی در پی ترجمه .ساختحکیم از دوزخ بود که جهنم را با تمام آن اوصافش در اذهان مسیحیان منقوش 

فالسفه یونانی و در قرون دوازدهم و سیزدهم، در را بر روي افکار الهامبخش مبارزجوي کتب از عربی و یونانی، 

تعالیم فلسفی جدید چنان با حکمت مسیحی متفاوت بودند که اگر جهان مسیحی قادر به ابداع . مسلمان گشود
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لکن اگر مغرب کماکان تهیدست باقی میماند، . فلسفه متقابلی نبود، تمام االهیاتش در برابر این سیل منهدم میشد

آنچه این عوامل را اثربخش ساخت توسعه ثروت از . حی نمیشدنداین نفوذها هرگز قادر به ایجاد یک فلسفه مسی

این احیاي . طریق آماده ساختن اراضی اروپا براي زراعت، گسترش بازرگانی و صنعت، خدمات و تراکم عواید بود

ن ها، تجدید حیات ادبیات التینی و حقوق رومی، تدوین قوانی اقتصادي به موازات آزادي کومونها، پیدایش دانشگاه

کلیسایی، حشمت سبک گوتیک، رونق بازار خیالپردازي و افسانهسازي، علم طرب تروبادورها، و بیداري علوم و 

  . را بنیان نهاد)) رنسانس قرن دوازدهم((رستاخیز فلسفه 

در آغاز معنی فراغت افاده ) مدرسه( Scholاز خود لفظ  ;در سایه ثروت، فراغت و تحصیل و مدارس به وجود آمدند

عبارت از ) فلسفه مدرسی)) (فلسفه اسکوالستیک(( ;مدیر یا استاد مدرسه بود) مدرس(اسکوالستیکوس . دمیش

هایی که بیشتر بر شالوده این قبیل مدارس بر پا شدند  فلسفهاي بود که در مدارس متوسطه قرون وسطی یا دانشگاه

ثات فلسفی و طرز تشریحی بود که در عبارت از اسلوب مباح) روش مدرسی)) (روش اسکوالستیک. ((تدریس میشد

در قرن دوازدهم، به استثناي کالسهاي درس آبالر، در خود پاریس یا نزدیکی آن، . این قبیل مدارس رواج داشت

در آنجا فلسفه با ادبیات توام بود و دانشجویان درس خوانده چنان با . شارتر فعالترین و مشهورترین مراکز تدریس بود

. ی در باره مسائل مبهم قلمفرسایی میکردند که این امر به صورت سنت شریفی در فرانسه درآمدنثر سلیس و زیبای

در آنجا، براي  ;افالطون، یعنی همان فیلسوفی که فلسفه را رشتهاي در خور فهم ساخته بود، در شارتر مورد توجه بود

عبارت از همان مثل افالطونی یا ) )واقعی((سازش میان آراي واقعپردازان اصحاب تسمیه، میگفتند که کلیات 

و برادرش تئودوریک ) 1117حد (برنار دو شارتر . هاي اصلی خالقهاي است که در ذهن صانع پدید آمدهاند نمونه

سه تن از دانشجویانی که مکتب مزبور را درك کرده بودند، . مکتب شارتر را به اوج نفوذ خود رسانیدند) 1140حد (

این سه عبارتند از ویلیام کانشی، ژیلبر د ال . آبالر، از بزرگترین فالسفه اروپاي باختري شدنددر طی نیم قرنی بعد از 

  . پوره، و جان آو سالزبري

ویلیام دانشمندي بود که از آثار بقراط، . وسعت دامنه بینش مدرسی از خالل آراي ویلیام کانشی هویداست

وي فریفته فرضیه اتمی یا . ، و حتی ذیمقراطیس اطالع داشتلوکرتیوس، حنین بناسحاقالعبادي، قسطنطین افریقایی

و این امر حتی در مورد  ;چنین اظهار عقیده کرد که کلیه آثار طبیعت از ترکیب اتمها ناشی میشوند ;جز الیتجزا بود

سی روان پیوندي است میان اصل اساسی فرد با روح فلکی یا اصل اسا. ضروریترین رویدادهاي بدن آدمی صادق است

در خدایی که مصدر کاینات است : ((ویلیام، به تبعیت از آبالر، عطف توجه به رازي خطرناك کرده، مینویسد. جهان

وي داستان آفرینش حوا از )) اند قدرت، خرد، و مشیت مضمر است، و قدیسان این سه جنبه را سه شخص نامیده

ه شخصی کورنیفیسیوس نام، و طرفداران وي که به دنده آدم را بیشتر یک قصه تمثیلی میشمرد و با لحن شدیدي ب

: اتکاي ایمان محض، علم و فلسفه را مردود شمردهاند، پاسخ میدهد

چون از نیروهاي طبیعت آگاهی ندارند، و از آنجا که میخواهند عدهاي در جهالت با آنها دمساز باشند، نمیگذارند که 

لکن . ... ما مثل دهاتیان اعتقاد داشته باشیم و دلیلی نخواهیم دیگران در صدد کشف چیزي برآیند، و میل دارند که

به روحالقدس و ایمان ... ما میگوییم که براي همه چیزها باید دلیلی پیدا کرد، اگر عقل قاصر آمد، باید مسئله را

 انجام آن قادر ما نمیدانیم که این به چه نحو است، لکن میدانیم که خداوند به) ((آنها میگویند. ... (حوالت دهیم

اما آیا هرگز چنین کاري کرده است لذا دلیلی . خداوند قادر است از درختی گاوي آفریند! اي سفیهان بیچاره)). است

ما که نه از کثرت، بل از .... بیاورید که چرا چنین است، یا سلب اعتقاد کنید که آن چیز چنین است که میپندارید
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ها شدیدتر از آن بودند که براي آدمی  این گفته. طلب حقیقت تالش میکنیم درستی مسائل معدودي شادیم، فقط در

آن رهبان غیور، که قدیس برنار را به تعقیب آبالر گماشته بود، بدون اتالف  ;چون ویلیام آو سن تیري مقبول باشند

هاي  م کانشی گفتهویلیا. وقت از این مرد جدید مکتب خردگرایی شکایت پیش برنار، رئیس مراقب دیر کلروو، برد

بدعتآمیز خویش را پس گرفت، قبول کرد که حوا از دنده آدم آفریده شده است، متوجه شد که چون منافع حاصله از 

به همین سبب، معلم خصوصی  ;فلسفه متناسب با خطرات ناشی از آن نیست، بهتر است از این رشته دست شوید

  . یخ کناره گرفتهنري پالنتاژنه، پادشاه انگلستان، شد و از تار

وي در شارتر و پاریس تدریس میکرد، به مقام . ژیلبر د ال پوره این تکلیف خطرناك را با کامیابی بیشتري انجام داد

اسقفی پواتیه رسید، و به نوشتن کتاب اصول ششگانه دست زد، که مدت چند قرن ماخذ معتبر و موثقی براي 

دیگرش موسوم به تفسیر آراي بوئتیوس چنین اظهار عقیده کرد که لکن در کتاب . تدریس و تحصیل علم منطق بود

ماهیت ذات خداوند به قدري فوق ادراك آدمی است که کلیه اقوال راجع به این موضوع را باید قیاس محض تلقی 

در سال . و به اندازهاي درباره وحدانیت خدا تاکید کرد که تثلیث فقط جنبه صنعت بدیعی را پیدا میکرد ;کرد

، با آنکه ژیلبر هفتاد و دو ساله بود، از طرف قدیس برنار متهم شد، در اوسر وي را محاکمه کردند، لکن ژیلبر 1148

سال بعد دوباره او . با مباحثات لغوي دقیقی مخالفان خویش را گیج کرد و، بیآنکه محکوم شود، به خانه خویش رفت

از قسمتهاي کتابهایش را پاره کند و بسوزاند، لکن مجددا بیآنکه این بار راضی شد که پارهاي . را به محاکمه خواندند

هنگامی که به وي پیشنهاد شد که باید . جرمی در حق وي به ثبوت رسیده باشد، به اسقف نشین خود بازگشت

طالع نظریات خویش را با برنار در میان گذارد، ژیلبر خودداري ورزید و گفت که قدیس برنار در االهیات کمتر از آن ا

به حدي در فرهنگی که غرض آن ((جان آو سالزبري گفته است که ژیلبر . دارد که بتواند سخنان وي را درك کند

)). صرفا تنویر افکار بود به مدارج کمال رسید که هیچ کس از وي برتر نبود

ر وسعت و احاطه گویی جان این سخن را در حق خویش گفته بود، زیرا در بین کلیه فالسفه مدرسی هیچ کس از نظ

جان در . آدمی بود بیاندازه مهربان و صاحب انشایی که حکایت از کمال ذوق میکرد ;معلومات به پاي او نمیرسید

در شهر سالزبري از شهرهاي انگلستان به دنیا آمد، مکتب آبالر را در کوه سن ژنویو، و محضر  1117حدود سال 

به انگلستان  1149از شاگردان ژیلبر د ال پوره در پاریس بود در ویلیام کانشی را در شارتر درك کرد، و چندي 

با چنین سمتی، وي چندین بار از جانب . بازگشت و دبیر دو تن از اسقفان اعظم کنتربري ثیوبالد و تامس ا بکت بود

در  آن دو اسقف اعظم به ماموریتهاي سیاسی مهم گماشته شد، شش بار از ایتالیا دیدن کرد، و مدت هشت سال

هنگامی که بکت جالي وطن گفت و به فرانسه رو نهاد، جان همراه وي بود، و قتل بکت را در . دربار پاپ مقیم گشت

عمر پرماجرا و . درگذشت 1180وي اسقف شارتر شده، و در  1176در . کلیساي جامع کنتربري به چشم دید

طق را سد سازد و مابعدالطبیعه را با همان متنوعی بود که جان در خالل آن آموخت که چگونه با زندگی جلو من

در سالهاي بعدي زندگی، هنگامی که جان بار دیگر از . فروتنی بنگرد که ذره بیمقداري جهان آفرینش را میبیند

مدارس ایام جوانی دیدن میکرد، این نکته مایه تفریح خاطرش شد که دید هنوز مرافعه میان واقعپردازان و اصحاب 

  : در این باب مینویسد. ردتسمیه ادامه دا

وقتی که بر سر این موضوع . دنیا از بحث درباره آن فرتوت شده است. آدمی هر جا برود از این مسئله رهایی ندارد

از هر جایی مباحثهاي . ... صرف شده به مراتب فزونتر از اوقاتی است که قیصرها صرف فتح و حکومت عالم کردند

وي ((حکایت جنون روفوس است درباره نیویا، . میگردد و به این موضوع میپیونددآغاز شود، همیشه جریان سخن بر
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)). درباره هیچ چیز دیگري نمیاندیشد، سخن از هیچ چیز دیگر نمیگوید، و اگر نیویا وجود نداشت روفوس الکن میبود

رت از پنداري است کل عبا: خود جان مسئله حقیقت کلیات را به طرز سادهاي توضیح داد، به این معنی که گفت

اصالت ((در واقع پایهگذار مکتب . ذهنی که، براي سهولت کار، جمیع خصایص مشترك اجزا را به هم پیوند میدهد

  . را باید جان آو سالزبري دانست نه آبالر)) تصور کلی

روم است که،  انگیزي از توسعه افق فکري فضالي قرون وسطی، کار جان در تالیف تاریخ فلسفه یونان و نمونه شگفت

در . هاي آلکوین به این طرف، نمونهاي از نثر التینی به این فصاحت و سالست دیده نشده بود از زمان نگارش نامه

کتاب متالوژیکون، جان به کمک تذکره احوال خویش از سنگینی منطق کاست، و بر کتاب دیگرش موسوم به 

در ادبیات جهان . هاي مردم درباري و آثار فالسفه نهاداز سر طنز عنوان فرعی در بالهت) 1159(پولیکراتیکوس 

این کتاب اشتباهات و معایب . مسیحی این کتاب را باید اولین رساله موهوم فلسفه سیاسی محسوب داشت

امروزه همه ((میگفت که . حکومتهاي معاصر را برمیشمرد و به توصیف حکومت و انسان کمال مطلوب میپرداخت

آتش ناپاك آز حتی محرابهاي مقدس را . میشود، مگر آنکه حجب فروشنده مانع این امر شودچیز آشکارا خریداري 

حتی نمایندگان دربار پاپی نیز از آلوده ساختن دستهاي خود به تحف خودداري نمیکنند، بلکه . ... تهدید میکند

اگر بتوان به اقوال )). یشوندگاهگاهی به جنون مستی و عیاشی گرفتار و چون سیلی از والیتی به والیتی سرازیر م

اعتماد کرد، وي به پاپ هادریانوس چهارم گفته بود که کلیسا بیهیچ ) که بیشتر به آن اشارت رفت(جان آو سالزبري 

قید و بندي در فساد عهد شریک است، و جواب پاپ به این سخن جان در واقع آن بود که افراد بشر به هرجا و هر 

یا (در هر منصبی از مناصب خانه خدا ((جان بخردانه در دنباله این مقال میگوید . بود هیئتی درآیند، بشر خواهند

در بین شماسها، سرشماسها، اسقفان، و . چون بعضی کوتاهی میورزند، کار جماعتی دیگر افزون میشود) کلیسا

ایمان و تقواي ایشان  فرستادگان پاپ برخی را به چشم دیدهام که در خدمت حق چنان جهد میورزیدند که از فواید

به عقیده جان، حکومت مدنی عهد به )). بخوبی معلوم بود که حقا ایشان را به شبانی گوسفندان خداوند گماشتهاند

مراتب فاسدتر از طبقه روحانی بود، و کار بقاعده این بود که کلیسا، براي حراست حقوق مردم، بر عموم پادشاهان و 

هاي کتاب پولیکراتیکوس درباره کشتن  معروفترین جمله. قی داشته باشدحکومتهاي روي زمین سلطهاي اخال

: ستمکاران است

اگر ملوك اندکاندك پا از جاده عدل و انصاف فراتر نهاده باشند، حتی در چنین صورتی سرنگون کردن بالدرنگ و 

مواخذه کرد تا آنکه سرانجام  ناگهانی آنها کار صحیحی نیست، بلکه باید ظلم و جور را با مالمت توام با شکیبایی

اما اگر قدرت ملک مخالف احکام االهی . ... واضح شود که شاهان ستم پیشه در کار زشت خویش لجاجت میورزند

باشد و بخواهد که مرا در جنگش با خداوند سهیم سازد، آنگاه من آزادانه صدا برمیدارم که خدا را باید بر هر 

  . کشتن آدمی ستمگر نه فقط مشروع بلکه صحیح و عین عدل است. ... ادآدمیزادهاي در روي زمین ترجیح د

هاي جان غیرعادي بود، و بعدا در طی عبارت دیگري از همین کتاب  این طرز غلیان احساسات و تندمزاجی در نوشته

شخص قاتل به حکم بیعت وفاداري در برابر ستمپیشه مکلف ((توضیح داد که شرط قتل ستمگر آن است که 

این شرط بسیاري از ستمکاران بالقوه را از مرگ میرهانید، زیرا هر امیر یا پادشاهی معموال رعایاي خویش را )). اشدنب

در قرن پانزدهم، ژانپتی، با استناد به کتاب پولیکراتیکوس، از عمل خویش یعنی . ملزم به اداي سوگند وفاداري میکرد

نس به این علت پتی را محکوم ساخت که حتی یک پادشاه نیز قتل لویی اورلئان دفاع کرد، لکن شوراي کنستا

  . نمیتواند متهمی را بدون احضار و دادرسی محکوم کند
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که جان به ایشان تعلق داشت توافق نظر داشته )) مدرنی((نمیتوانیم همیشه با متجددین یا طبقه )) متجددین((ما 

لکن حتی مهمالت وي نیز در خالل سبکی . یمعنی میرسندگاهگاهی وي مطالبی اظهار میکند که به نظر ما ب. باشیم

جان نیز اومانیست بود، به . چنان قرین لطافت و تساهل آمده است که نظیر آن قبل از اراسموس کمتر دیده میشود

زیبایی و عطوفت را بیشتر از اصول مسلم هر  ;این معنی که به زندگی دنیوي بیش از حیات جاودانی عشق میورزید

وي . به آثار نویسندگان باستان با آزادي و میل بیشتري استناد میجست تا به کتاب مقدس ;وست میداشتکیشی د

ترتیب )) یا چیزهایی که درباره آنها شخص خردمند ممکن است تردید پیدا کند)) ((مشکوکات((سیاهه مفصلی از 

لکن وي زیرکتر . نش خداوند و اختیار آدمیداد که از آن جمله بود ماهیت و منشا روح، خلقت عالم، و رابطه میان بی

جان از میان مشاجرات و اختالف نظرهاي عهد خویش با . از آن بود که خود را در معرض تهمت بدعتگذاري قرار دهد

میگفت که  ;در نظر وي فلسفه عبارت از مرهمی براي صلح بود نه نوعی از جنگ. لطف و مصونیتی سیاسی گذر کرد

کسی که به پایمردي فلسفه به محبتی خیرخواهانه نایل آمده ((حکم عاملی ثباتبخش را دارد و حکمت در تمام امور 

)). باشد، به مقصد واقعی فلسفه رسیده است

II -  ارسطو در پاریس  

، پتروس لومباردوس، یکی از شاگردان آبالر، به نشر کتابی مبادرت ورزید که هم در حکم تالیف 1150در حدود سال 

منتها خالی از هر گونه سخن بدعتآمیز بود و هم جنبه پایهاي را داشت که فلسفه رسمی مدرسی بر آن  آراي آبالر

پتروس، مثل انسلم، آرنالدو دا برشا، بوناونتوره و توماس آکویناس، یک نفر ایتالیایی بود که براي . مبنا نهاده شد

به آبالر عالقه داشت و کتاب چنین و نه چنین وي . تکمیل تحصیالت خویش در فلسفه و االهیات روانه فرانسه شد

وي در کتابش . لکن در عین حال میخواست که به مقام اسقفی نایل شود ;آن فیلسوف را کتاب دعاي خوش میخواند

تحت عنوان کتب اربعه عقاید روش چنین و نه چنین را به کار بست و آن را مهذب ساخت، به این معنی که در زیر 

لکن، با  ;االهیات یک رشته جوابهایی، برله و علیه، از کتاب مقدس و آراي آباي کلیسا نقل کرد هر سوالی از مبحث

. خلوص نیت، کوشش را به کار بست تا جمیع آراي ضد و نقیض را با یکدیگر سازش دهد و به نتایج صحیحی برساند

یات به حدي مورد توجه شد که هاي دروس االه پتروس را اسقف پاریس کردند، و کتابش مدت چهار قرن در دوره

به قرار معلوم، بالغ بر چهار . راجر بیکن زبان به نکوهش آن گشود، زیرا میدید که جانشین کتاب مقدس شده است

از . هزار نفر از عالمان االهی، از جمله آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس، تفاسیري بر کتاب اربعه عقاید نوشتهاند

از اصالت و اعتبار کالم کتاب مقدس در مقابل دعاوي تعقل فردي طرفداري میکرد، مدت نیم آنجا که کتاب لومبارد 

. لکن در آن نیم قرن واقعه عجیبی حکمت االهی را دگرگونه ساخت. قرن جلو پیشرفت نهضت خردگرایی را سد کرد

متفکران مسلمان را به پیدا  به همان نحو که ترجمه آثار علمی و مابعدالطبیعه ارسطو به زبان عربی، در قرن نهم،

کردن راه مصالحه و سازشی میان اصول عقاید اسالمی و فلسفه یونان وادار ساخته بود، و به همان طرز که تماس 

میان فلسفه ارسطو و افکار یهودیان در اسپانیا طی همین قرن دوازدهم ابنداوود و ابنمیمون را در طلب هماهنگی 

ظهور آثار  1250تا  1150یونان روان ساخته بود، همان طور هم در خالل سالهاي میان یهودیت و افکار فالسفه 

ارسطو به زبان التینی در اروپا عالمان االهی کاتولیک را مجبور کرد تا ترکیبی از علوم مابعدالطبیعه یونانی و االهیات 

به نظر میرسید، عالمان االهی و از آنجا که ارسطو در برابر قدرت کالم کتاب مقدس مصون  ;مسیحی فراهم سازند

اگر آن فیلسوف یونانی سر از خاك به در میکرد، قطعا از اینکه . ناگزیر بودند به زبان و اسلحه عقل توسل جویند

لکن ما ! میدید اکنون چگونه ادیان متعددي که زلزله در ارکان جهان افکنده بودند افکار وي را میستودند لبخند میزد
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اشاعه . هاي بوستان فلسفه این عهد داشتند مبالغه کنیم که فالسفه یونان در پرورش شکوفه نباید درباره نفوذي

تاثیر مردانی از قبیل  ;هاي قرن دوازدهم آموزش پرورش، ضرورت مباحثه، و فعالیتهاي عقالنی در مدارس و دانشگاه

و  ;افکار و عقاید بر اثر جنگهاي صلیبی توسعه افق ;روسلن، گیوم دو شامپو، آبالر، ویلیام کانشی، و جان آو سالزبري

معرفت روزافزون به آرا و زندگی اسالمی در شرق و غرب تمام این عوامل، حتی اگر ارسطو نیز بر جهان غرب مجهول 

راستش پشتکار آکویناس ناشی از ترس از ابنرشد بود نه عشق به  ;میماند، بیشک توماس آکویناسی به وجود میآورد

آراي . وازدهم، تازه فالسفه اسالمی و یهود از طریق اسپانیا در افکار مسیحیان رخنه کرده بودنددر قرن د. ارسطو

کندي، فارابی، غزالی، ابوعلی سینا، ابن جبرون، ابنرشد، و ابنمیمون از همان درهایی وارد اروپاي التین شد که 

. ده بودافالطون و ارسطو، بقراط، جالینوس، اقلیدس و بطلمیوس را اذن دخول دا

بنابر این جاي . این گونه تهاجم از جانب آراي بیگانه در میان مردمان ناپخته مغربزمین ضربت ذهنی بسیار بزرگی بود

آنچه مایه تعجب  ;تعجب نیست اگر در آغاز سعی میشد این قبیل افکار تازه را پایمال کنند یا مانع از بروز آن شوند

تاثیر اولیه . در پرتو آن دانش کهنه و نو در کیش نوبنیاد جذب شدند آدمی میشود توافق حیرتانگیزي است که

فیزیک و مابعدالطبیعه ارسطو، و تفاسیر ابنرشد که در بیست ساله اول قرن سیزدهم به پاریس رسید، پایه فربود 

نان تحت تاثیر کیشی بسیاري از دانشجویان را متزلزل کرد، و برخی از فضال مانند آمالریک دو بن و داوید دینانی چ

کلیسا . این آرا قرار گرفتند که حتی بر پارهاي از اصول اساسی مسیحیت مانند خلقت، معجزات، و خلود تاختند

ظنین بود از آنکه رخنه افکار فالسفه اسالمی و یونان به صفحات جنوبی فرانسه، پایه ایمان صحیح مردم با سواد را 

، شورایی مرکب از 1210در سال . یري از بدعت آلبیگاییان ضعیف کرده باشدمتزلزل ساخته و اراده آنها را براي جلوگ

ارسطو، یا تفاسیري )) مابعدالطبیعه و حکت طبیعی((روحانیان در پاریس آمالریک و داوید را محکوم کرد، و مطالعه 

ی از نمایندگان پاپ از جانب یک1215از آنجا که این نهی در . را که بر فلسفه آن فیلسوف نوشته بودند ممنوع ساخت

عدهاي از مردم را به خواندن این قبیل آثار ممنوعه  1210تکرار شد، میتوان چنین استنباط کرد که فرمان مورخ 

تشویق کرده است چهارمین شوراي التران تدریس آثار ارسطو را در منطق و اخالق مجاز دانست، لکن مابقی را منع 

دان و دانشجویانی را که از این احکام تخلف ورزیده بودند مشمول عفو ، گرگوریوس نهم استا1231در سال . کرد

موقتا، تا آنکه کتابهاي فیلسوف مزبور مورد بررسی قرار گیرد و مطالب کفرآمیز آن ((گردانید، لکن فرامین مزبور را 

بودند ظاهرا دست از سه تن از استادان پاریسی که براي تنقیح آثار ارسطو ماموریت یافته . ، تجدید کرد))حذف شود

دانشجویان  1255این عمل کشیدند منع اشخاص از مطالعه آثار مزبور آن قدرها به طول نینجامید، زیرا در سال 

اوربانوس چهارم بار دیگر  1263در . دانشگاه پاریس موظف به خواندن فیزیک، مابعدالطبیعه، و سایر آثار ارسطو بودند

را توماس آکویناس وي را مطمئن کرد که ارسطو را میتوان عقیم ساخت، و به لکن ظاه ;احکام نهی را تجدید کرد

نمایندگان پاپ اوربانوس پنجم در  1366در سال . همین سبب بود که اوربانوس در مخالفت خویش پافشاري نورزید

قیقا مطالعه پاریس مقرر داشتند که هر کس داوطلب درجه اجتهاد در فنون ذوقی باشد باید کلیه آثار ارسطو را د

در ربع اول قرن سیزدهم میالدي، مسیحیت التین خود را در اختیار میان دو طریق حیران دید، و این حیرانی . کند

رغبت به کسب فلسفه جدید، هیجانی عقالنی بود که جلوگیري از آن . بحران عظیمی را در تاریخ دیانت به وجود آورد

ت کشید و در عوض نیروهاي خود را به کار محاصره و جذب مهاجمان کلیسا از جهد در این راه دس. امکان نداشت

  . گماشت

رهبانان وفادار آن دستگاه دقیقا شروع به مطالعه آثار این فیلسوف شگفتانگیز یونانی کردند که افکارش تزلزل در 

زاندر آو هیلز را، که فرانسیسیان با آنکه آوگوستینوس را بر ارسطو مرجح میشمردند، الگ. ارکان سه دین افکنده بود
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. بود، با آغوش باز پذیرفتند)) مسیحیت((با )) فیلسوف((مسئول اولین جهد در راه هماهنگ ساختن آراي 

دومینیکیان همه گونه موجبات تشویق آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس را، که هر دو مشغول انجام چنین امر 

ه تن از کار خویش فراغت یافتند، چنین مینمود که فلسفه و هنگامی که این س ;خطیري بودند، فراهم ساختند

  . ارسطو براي مسیحیت عاري از زبان شده بود

III  - آزاداندیشان  

براي آنکه نهضت مدرسی را به معنی واقعی آن درك کنیم و آن را به عنوان تراکم بیحاصل مشتی مسائل انتزاعی 

ارضی براي علماي نامدار مدرسی بلکه میدان نبردي بشمریم که خشک نپنداریم، باید قرن سیزدهم را نه عرصه بالمع

در آن، مدت هفتاد سال، شکاکان، مادهگرایان، پیروان وحدت وجود، و بدعتگذاران براي تسخیر اذهان اروپاییان با 

. عالمان االهی کلیسا دست و پنجه نرم میکردند

در قرن سیزدهم، بر اثر تماس با . به مسیحیت نداشتهاندتا اینجا دیدیم که اقلیت کوچکی از مردم اروپایی اعتقاد 

کشف این مسئله که دین بزرگ دیگري . اسالم از راه مبارزات صلیبی و ترجمه کتابها، این اقلیت رو به افزایش نهاد

رشد به نیز در عالم وجود داشت و افراد شریفی مانند صالحالدین ایوبی و کامل، و فیلسوفانی مانند ابوعلی سینا و ابن

کار تطبیق ادیان با یکدیگر عملی نیست که  ;وجود آورده بود خود فینفسه حقیقتی بود که مایه ناراحتی خاطر میشد

آلفونسو دانا و منجم خبر میداد که بیاعتقادي به خلود آدمی در میان مسیحیان اسپانیا . به درد هیچ دیانتی بخورد

در نواحی . خته به آنجا راه یافته و در اذهان مردم راسخ شده بودشاید عقاید ابنرشد جسته و گری ;عمومیت داشت

جنوبی فرانسه، در قرن سیزدهم میالدي، جماعتی از اصحاب خردگرا وجود داشتند که میگفتند خداوند بعد از خلقت 

یچ ه ;همین جمع معتقد بودند که معجزات غیرممکن است. جهان، اداره آن را به قانون طبیعی محول ساخته است

در . و منشا انواع جدید معلول تکامل طبیعی است و نه خلقت مخصوص ;دعایی نمیتواند رفتار عناصر را تغییر دهد

و در آکسفرد معلمی زبان شکایت  ;شدند)) قلب ماهیت((پاریس برخی از آزاداندیشان حتی بعضی از کشیشان منکر 

بسیاري از ((آلن دو لیل میگوید که )) ر محراب نمیرسدهیچ بتپرستی به پاي آیینهاي مقدس در براب((دراز کرد که 

این )). مسیحیان دروغی عهد ما مدعی هستند که چون روح با بدن فنا میپذیرد، رستاخیزي وجود نخواهد داشت

جماعت به اقوال اپیکور و لوکرتیوس استناد میجستند، به استقالل انفرادي خویش اهمیت فراوان میدادند، و به این 

  . رسیده بودند که بهترین کارها لذت بردن از همین حیات دنیوي است و بسنتیجه 

در آغاز قرن سیزدهم به شخصی مثل داوید . ظاهرا گسترش نظام صنعتی در شهرهاي فالندر مروج بیاعتقادي شد

حد (داوید  .دینانی، و نزدیک به پایان آن قرن به سیژر دو برابان برمیخوریم که رهبران نهضت شکاکی شدیدي بودند

در پاریس به تدریس فلسفه میپرداخت و اینوکنتیوس سوم را با مناظرات موشکافانه خویش سرگرم ) 1200

وي به تشریح نوعی وحدت وجود مادهگرایانه عطف توجه کرد که بنابر آن خداوند، ذهن، و ماده مجرد . میساخت

کتاب وي موسوم به . ذات واحدي میشدندهر سه در تثلیث جدیدي بدل به ) یعنی ماده قبل از پذیرش شکل(

سینود مشابهی . از طرف شوراي پاریس محکوم و سوزانیده شد 1210کواترنولی، که اکنون گم شده است، به سال 

. فلسفه وحدت وجودي آمالریک دو بن استاد پاریسی دیگري که خداوند و خلقت را یکی شمرده بود را مردود دانست

بعدا به ). 1207(ه حرف خود را پس بگیرد، و منقول است که وي بر اثر ریاضت درگذشت آمالریک را مجبور کردند ک

دستور شوراي مزبور استخوانهاي وي را از قبر بیرون آوردند و در یکی از میدانهاي پاریس سوزانیدند تا مایه عبرت 
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، و آراي وي را چنان گسترش با این همه، کماکان عده زیادي از آمالریک دست نکشیدند. پیروان بیشمار وي باشد

ده تن از این پیروان آمالریک را زنده در . دادند که مشتمل بر انکار بهشت و دوزخ و قدرت آیینهاي مقدس گردید

بازار آزاداندیشی، یا بیقیدي در دین، هنگام سلطنت فردریک دوم در ایتالیاي جنوبی رونق ). 1210(آتش سوزانیدند 

کاردینال او بالدینی دوست فردریک علنا به . محیط بود که قدیس توماس بزرگ شدگرفت، و در همین دوران و 

در ایتالیاي شمالی، کارگران صنایع، طبقه بازرگانان، و قضات و استادان، به تبعیت از هواي . مادهگرایی اعتراف میکرد

اکی نسبت به دین بیقید هاي بولونیا به طرز وحشتن استادان دانشکده. نفس، تا حدودي به شکاکیت دل سپردند

و ضربالمثلی بر سر زبانها افتاد به این مضمون که  ;مدارس پزشکی آنجا و سایر نقاط مراکز شکاکیت شدند ;بودند

، طرفداري از آراي ابن رشد تقریبا در میان 1240حدود سال )). هرجا سه نفر پزشک گرد آیند، دو نفرشان ملحدند((

هزاران نفر اصول عقاید ابنرشد را قبول کردند و، به پیروي از . یتالیا مرسوم شدطبقات غیر روحانی تحصیل کرده ا

جهان با  ;وي، معتقد شدند که قانون طبیعی، بدون هیچ گونه مداخلهاي از جانب خداوند، جهان را اداره میکند

تی وجود دارد، که روان در جهان هس)) قوه فعاله عقالنی((فقط یک روح فناناپذیر یا  ;خداوند در ازلیت مساوي است

هایی هستند که براي فریفتن یا  و باالخره بهشت و دوزخ افسانه ;فرد عبارت از صورت یا شکل ناپایداري از آن است

براي خشنودي خاطر مقامات تفتیش افکار، . ترساندن مردم و وادار ساختن آنها به رعایت موازین عفاف جعل کردهاند

به این معنی که گفتند ممکن است قضیهاي : د متوسل به فکر دوگانگی حقیقت شدندبرخی از طرفداران آراي ابنرش

از لحاظ موازین فلسفی یا طبق تعقل طبیعی صحیح باشد، و با این حال از لحاظ کتاب مقدس و آیین مسیح غلط 

به آن شک و مدعی شدند که در این صورت به حکم ایمان خویش به وجود چیزي معتقدند که به حکم عقل  ;درآید

چنین نظریهاي اصل مسلم نهضت فکري مکتب مدرسی را که امکان سازش میان تعقل و ایمان بود انکار . دارند

نزدیک به پایان قرن سیزدهم، و در طول قرون چهاردهم و پانزدهم، دانشگاه پادوا مرکز پرغوغایی براي ترویج . میکرد

استاد علم پزشکی دز پاریس که بعدا به تدریس فلسفه در پادوا آبانو /پیترو د. افکار و تدریس کلیات ابنرشد بود

کتابی نوشت تحت عنوان آشتی دهنده مناقشات، که غرض از آن سازش میان فرضیات  1303پرداخت، به سال 

وي با تعلیم این موضوع که مغز آدمی سرچشمه اعصاب و کانون عروق است، و با احتساب . پزشکی و فلسفی بود

از آنجا که . روز و شش ساعت و چهار دقیقه، مقام شامخی در تاریخ علوم احراز کرد 365عیین آن به دقیق سال و ت

پیترو ایمان راسخی به علم احکام نجوم داشت، تقریبا کلیه روابط بین علت و معلول را ناشی از قدرت و حرکات 

. تاه کرداختران دانست و در فلسفه خویش دست خداوند را از اداره جهان به کلی کو

استه و پاپ هونوریوس /بازجویان دادگاه تفتیش افکار وي را به بدعتگذاري متهم ساختند، لکن مارکزه آتتسو د

بار دیگر وي را متهم کردند، و این بار چون به  1315در . چهارم، که از بیماران وي بودند، پیترو را حمایت کردند

ماموران تفتیش افکار حکم کردند که جسد وي به آتش  .مرگ طبیعی درگذشت، از شر دادرسی رهایی یافت

سوزانیده شود، اما دوستان پیترو جسد را با چنان مهارتی پنهان کردند که براي انجام فتواي دادگاه سوزانیدن آدمکی 

ن توماس آکویناس هنگامی که از ایتالیا به پاریس رفت، متوجه شد که مدتهاست آراي ابنرشد اذها. ضرورت پیدا کرد

بسیاري از افراد دانشگاه، ((، گیوم دو پاري نوشت که 1240در سال . جمعی از استادان دانشگاه را تسخیر کرده است

توماس دریافت که عقاید ابنرشد  1252، و در ))را بدون تحقیق باور دارند) یعنی آراي ابنرشد(این استنتاجات 

شاید به واسطه گزارش توماس بود که پاپ آلکساندر چهارم . دهاي جوان دانشگاه پاریس رونق فراوان دار درمیان طلبه

هنگامی ). 1256(بیمناك شد و آلبرتوس ماگنوس را مامور نوشتن رسالهاي در وحدت عقل در رد آراي ابنرشد کرد 

پیشواي  ;نهضت طرفداران ابنرشد در اوج ترقی بود) 12691272و  12521261(که توماس در پاریس درس میگفت 
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مدت یک نسل . در دانشگاه پاریس تدریس میکرد 1276تا  1266ت در فرانسه سیژر دو برابان بود که از این نهض

  . پاریس میدان نبردي میان عقاید طرفداران ابنرشد و آراي مذهب کاتولیک بود

ن پارهاي سیژر، از روحانیان آزاد، مردي دانشمند بود و در علوم عهد خویش تبحري بسزا داشت، چنانکه حتی در میا

از آثار وي، که به طور ناقص به جا ماندهاند، اشاراتی به آثار و اقوال کندي، فارابی، غزالی، ابوعلی سینا، ابن باجه، 

سیژر در طی یک رشته تفاسیر بر فلسفه ارسطو و رسالهاي متنازع . ابنجبرون، ابنرشد و ابنمیمون مالحظه میکنیم

از مشاهیر فلسفه، آلبرتوس و توماس مدعی شد که کار ابنرشد در تفسیر  فیه تحت عنوان در مخالفت با آن دو تن

فلسفه ارسطو عملی صحیح بود و حال آنکه آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس کاري خالف قاعده مرتکب شده 

و فقط  به تبعیت از ابنرشد، وي نیز چنین نتیجه میگرفت که جهان جاودانی است، قانون طبیعی الیتغیر است،. بودند

سیژر میگفت که خداوند علت غایی اشیا است نه علت کافی . روح انواع است که بعد از مرگ انفرادي به جا میماند

از آنجا که وي مانند ویکو و نیچه مجذوب منطق شده بود، معتقد به . آنها خداوند مقصد آفرینش است نه علت آن

لیه حوادث روي زمین در مرحله نهایی از اتحاد یا ترکیب به این معنی که گفت چون ک: نظریه شوم رجعت ابدي شد

اجرام سماوي معین میشوند، و شماره این قبیل ترکیبهاي احتمالی محدود است، هر ترکیبی باید عینا در زمانی 

)) همان انواع(( ;نامحدود، مکرر در مکرر صورت پذیرد و مثل ادوار قبلی همان آثار را با خود همراه داشته باشد

البته سیژر در بیان این مطلب جانب احتیاط را رعایت . برمیگردند)) همان آرا، قوانین، و ادیان((عت میکند و رج

این سخن را ما طبق عقیده فیلسوف میگوییم، بیآنکه در مقام صحت یا تایید آن ((میکرد و در پایان کالم میگفت که 

از عقیده دو  ;ا این گونه عبارات محتاطانه پایان میدادوي کلیه عقاید بدعتآمیز خویش را ب)). چیزي گفته باشیم

در پیروي از تعالیم ارسطو و موازین عقالنی به پارهاي نتایج میرسید، و همانها را به  ;گانگی حقیقت پیروي نمیکرد

هرجا این نتایج با اصول مسیحیت تناقض داشتند، سیژر اعتقاد خویش را به اصول دین  ;شاگردانش تعلیم میداد

. تایید میکرد و فقط آن اصول را حقیقت میخواند نه استنتاجات فلسفی را

عده زیادي با نامزدي  1271سیژر در میان طالب دانشگاه طرفداران فراوان داشت، و این امر از آنجا معلوم شد که در 

یز بهتر از این معرف هیچ چ. لکن وي به احراز مقام مزبور نایل نشد ;وي براي مقام ریاست دانشگاه موافقت کردند

قدرت پیروان نهضت طرفداران ابنرشد در پاریس نیست که اسقف شهر، ایتن تامپیه، بارها زبان به طعن و مالمت آنها 

وي سیزده فقره از مطالبی را که برخی از استادان دانشگاه پاریس در کالسهاي خود تدریس  1269در . گشود

  :از جمله. شمردمیکردند، به عنوان کفر، مردود و محکوم 

هرگز موجودي به عنوان اولین آدم وجود نداشته . ... جهان جاودانی است. ... عموم آحاد را فقط یک قوه عاقله است

خداوند از تک تک . ... اراده بشري به حکم ضرورت میخواهد و برمیگزیند. ... روح با فساد تن فاسد میشود. ... است

  . هی حاکم بر اعمال بشري نیستمشیت اال. ... حوادث اطالعی ندارد

راي  219هاي از  اسقف سیاه 1277ظاهرا طرفداران ابنرشد همچنان به تعلیم آراي خود مشغول بودند، زیرا در سال 

به گفته اسقف تامپیه، این آرایی بود که سیژر، یا بوئتیوس . منتشر ساخت و آنها را رسما به عنوان کفر مردود دانست

راي  219پارهاي از این . یکن، یا دیگر استادان پاریسی، از جمله خود قدیس توماس، تعلیم میدادندداکیایی، یا راجر ب

. ... خلقت غیرممکن است :اینک چند نمونه از مابقی آنها ;مردود شمرده شده بودند 1269همان آرایی بودند که در 

فیلسوف نباید . ... همان شکل از خاك درآیدبه فساد گرایید، دیگر قادر نیست به ) بر اثر مرگ(چون جسمی یک بار 
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سخنان عالمان االهی بر پایه افسانه استوار . ... به رستاخیز قایل باشد، زیرا عقل به صحت چنین امري حکم نمیدهد

سعادت در این دنیا حاصل میشود . ... مسیحیت سد راه دانش است. ... االهیات هیچ چیز به ذاتش نمیافزاید. ... است

هیچ حالی بهتر از آن نیست که شخص براي فراگرفتن . ... خردمندان روي زمین فقط فالسفه هستند. ... آخرتنه در 

  . فلسفه فراغ بال داشته باشد

وي سالهاي آخر عمر خویش را به عنوان یکی از . دستگاه تفتیش افکار سیژر را محکوم کرد 1277در اکتبر سال 

  . گذرانید، تا آنکه در شهر اورویتو به دست جانی نیمه دیوانهاي به هالکت رسید زندانیان دربار پاپی روم در ایتالیا

IV - تکامل حکمت مدرسی

. براي مقابله با این تهاجمی که از جلو بر مسیحیت وارد میآمد، محکوم ساختن سخنان بدعتآمیز کفایت نمیکرد

داشت که افراد آن طبقه را به کمک استدالل باز آیا امکان  ;طبقه و جوان از باده مردافکن فلسفه لبی تر کرده بود

آورد همچنانکه متکلمین، اسالم را در برابر جماعت معتزله حفظ کرده بودند، به همان نحو عالمان االهی دو فرقه 

فرانسیسیان و دومینیکیان و اسقفان آزادي چون گیوم دو پاري و هنري آو گنت به دفاع از مسیحیت و کلیسا قیام 

یکی از صاحبان عقاید عارفانه رازوري افالطونی، که اکثر : دافعان آیین مسیح به دو دسته مهم تقسیم شدندم. کردند

یکی جماعتی اهل عقل و پیرو آراي ارسطو، که اکثر افراد این دسته را رهبانان  ;آنها از فرقه فرانسیسیان بودند

و ریشار دو سن ویکتور عقیده داشتند که بهترین راه  افراد فرقه بندیکتیان، نظیر اوگ. دومینیکیان تشکیل میدادند

دفاع از دین آگاهی مستقیم شخص به حقیقتی معنوي است که رسیدن به کنه ذاتش از قدرت کلیه عقول بیرون 

بودند، یعنی افرادي مثل پیر دو بلوا و اتین دوتورنه، )) سختگیري((آنهایی که در قوانین مذهبی معتقد به . میباشد

که بحث درباره مسائل مرتبط با االهیات نباید در حوزه صالحیت فلسفه باشد، اگر هم فلسفه به این قبیل  میگفتند

. مسائل عطف توجه کند، باید چنان سخن گوید و رفتار کند که انگار خدمتگزاري است به خدمت االهیات کمر بسته

چند تنی از . هاي داشتند و بسباید به خاطر داشت که فقط عدهاي از علماي مکتب مدرسی چنین عقید

هاي  فرانسیسیان، مثل الگزاندز آو هیلز، طریق تعقل اختیار کردند و در صدد برآمدند که با اصطالحات فلسفی و جمله

اینها اعتقاد داشتند که  ;لکن اکثر فرانسیسیان نسبت به فلسفه ظنین بودند. ارسطویی از مسیحیت دفاع کنند

حی قدرت و حشمت براي کلیسا تحصیل کند، بعدا ممکن است از بند نظارت بگریزد و ماجراي تعقل، ولو چند صبا

این . افراد را چنان از جاده ایمان گمراه سازد که مسیحیت در جهانی ماالمال از کفر و گناه ضعیف و بیپناه برجا ماند

در تعریف جان آدمی  ;رجح میشمردندجماعت افالطون را بر ارسطو، برنار را بر آبالر، و آوگوستینوس را بر آکویناس م

با افالطون هماواز شدند و آن را مستقل از جسم، منتها جایگزین آن میدانستند، و بیاندازه متوحش بودند از اینکه 

اینها در فلسفه افالطون . بدن نامیده است)) شکل جوهري((توماس در این باب به ارسطو تاسی جسته است و روح را 

ها و تمایالت بهیمه افراد بکلی  دن ذاتی غیرشخصی برخوردند که آن را براي جلوگیري از انگیزهبه فرضیه سرمدي بو

همین جماعت، به پیروي از آوگوستینوس، هم در خداوند و هم در آدمی، اراده را فوق تعقل قرار دادند . بیفایده دیدند

ر مدارجی که این جمع براي افراد قایل د. و مدعی شدند که غرض غایی انسان باید نیکویی باشد نه طلب حقیقت

  . آمد شدند، رازور بیشتر از فیلسوف به درك راز هستی و مقصود زندگی آدمی نایل می

این شعبه از علماي مکتب مدرسی، یعنی طرفداران افالطون و آوگوستینوس، در پنجاهساله اول قرن سیزدهم 

زبان گویا و الیقترین نماینده این جرگه بوناونتوره بود، . دموضوعات متعارفی دین را تحت سیطره خود درآورده بودن
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رازوري بود که کتابهاي فلسفی  ;یکی از مردان پاك نهادي که در عین سالمت طبع به تعقیب اهل بدعت میپرداخت

به شیوه حواریون  ;عمري دوست و مخالف توماس آکویناس بود ;محققی بود که دانش را نکوهیده میشمرد ;مینوشت

و در دوران ریاست وي بود که فرقه فرانسیسیان مکنت و  ;عین فقر زندگی میکرد و درس فقر به همه میآموخت در

است و نمیدانیم از چه رو جووانی دي )) طالع فرخنده((بوناونتوره در لغت ایتالیایی به معنی . ثروتی عظیم به هم زد

جووانی در اوان کودکی به مرضی مبتال . ، چنین لقب دادند، در توسکان متولد شده بود1221فیدانتسا را، که در سال 

و از آن لحظه که  ;مادرش شفاي او را از قدیس فرانسیس طلب کرد ;شد که نزدیک بود بر اثر آن به هالکت برسد

هنگامی که به سلک رهبانان فرانسیسیان درآمد، او . جووانی بهبود یافت، زندگی خویش را مدیون آن قدیس دانست

بوناونتوره شروع به تدریس االهیات در  1248در سال . ه پاریس فرستادند تا در مکتب الگزاندر آو هیلز علم آموزدرا ب

، که هنوز سی و شش ساله بود، وي را به سمت مباشر کل امور فرقه فرانسیسیان 1257دانشگاه پاریس کرد، وو در 

همال کاري پیروان فرقه مزبور مبذول داشت، لکن به در این سمت وي نهایت کوشش را براي رفع ا. انتخاب کردند

خود وي با نهایت سادگی در کنج حجرهاي معتکف بود . علت آنکه آدمی بسیار مهربان بود، در این مهم توفیق نیافت

هنگامی که نمایندگان پاپ به خدمت وي رفتند تا به او اطالع دهند که کاردینال شده . و بریاضت روزگار میگذرانید

. از فرط کار زیاد درگذشت) 1274(یک سال بعد . ، دیدند که مشغول شستن ظروف آشپزخانه استاست

بوناونتوره تظاهر میکرد به اینکه کارش صرفا . کلیه کتابهاي وي به شیوهاي سلیس، محکم، و موجز نوشته شده است

، و حجب تسکیندهندهاي آکنده گردآوري مطالب پراکنده است، لکن به هر موضوعی دست میزد آن را با نظم، شوق

 ;کتاب وي، موسوم به زبده، مجموعهاي بود ستودنی که در آن االهیات مسیحی به ایجاز بیان میشد. میساخت

خالصه . کتابهاي گفتگوي خودي و سیر عقل به سوي خدا در حکم گوهرهایی از تقدس رازورانه محسوب میشدند

ی از طریق درك جهان مادي به وسیله حواس حاصل نمیآید، بلکه از نظریات وي در این کتب آن بود که دانش حقیق

بوناونتوره در حالی که قدیس توماس را دوست میداشت، . راه کشف جهان معنوي به کمک روان آدمی میسر میشود

طر وي به دومینیکیان خا. تحصیل فلسفه را ناپسند میشمرد و بیهیچ پروا بر پارهاي از استنتاجات آکویناس میتاخت

نشان میساخت که ارسطو یکی از کفار بوده است و البته شایسته نیست که سخن آن کافر را با اقوال آباي کلیسا برابر 

و سوال میکرد که آیا فلسفه ارسطو میتوانست لحظهاي از حرکات ستارگان را توجیه کند میگفت که خداوند  ;شمرند

بهتر است وجود او را احساس کنیم نه آنکه در صدد . ناظر یک نتیجه قضیه فلسفی نیست، بلکه ذاتی است حاضر و

منقول است که روزي برادري . نیکویی برتر است از حقیقت، و فضیلت ساده فوق جمیع علوم جا دارد. تعریفش برآییم

 ما مردمان ساده! افسوس((اجیدیو نام چون از وسعت اطالع و تبحر بوناونتوره سخت در شگفت شده بود، به وي گفت 

برادر من، تو بخوبی : ((بوناونتوره جواب داد)) و نادان قادر به انجام چه کاري هستیم تا مستحق فیض رب گردیم

پس تو معتقدي که زن بیسوادي : ((اطالع داري که کافی است انسان خداوند را دوست داشته باشد، اجیدیو پرسید

و چون بوناونتوره به این سوال جواب )) تاد االهیاتممکن است همان اندازه مایه خشنودي خدا گردد که یک نفر اس

شادمان باش، زیرا : ((مثبت داد، اجیدیو یک سر به میان خیابان دوید، زن گدایی را مخاطب قرار داد، فریاد برآورد که

) !)اگر تو خداوند را دوست میداري، در سلطنت ابدي ممکن است صاحب مقامی باشی واالتر از برادر ما بوناونتوره

بدیهی است که اگر تصور کنیم فلسفه مدرسی فقط حکایت یک رشته عقاید و روشهاي یکنواخت مالالنگیز بود، به 

در مکتب مدرسی انواع و اقسام آراي فلسفی به وجود آمدند، چنانکه در میان جرگه استادان دانشگاه . خطا رفتهایم

نهد، آدمی مثل بوناونتوره عقل را نکوهیده شمرد،  واحدي ممکن بود در عین حال آدمی مثل توماس به تعقل حرمت

آدمی مثل گیوم دو پاري به تبعیت از ابنجبرون فلسفه آزادي اختیار را انتخاب کند، و کسی چون سیژر عقاید ابنرشد 
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ین در میان جرگه پیروان اصیل آیین دین اختالف نظر و تناقضات تقریبا به همان اندازه شدید بود که ب. را تعلیم دهد

مثال جان پکم، یکی از اسقفان فرقه فرانسیسیان، ممکن بود به همان شدت آکویناس . مردمان مومن و جماعت کفار

و آلبرتوس ماگنوس نیز لحظهاي از جاده پاکان عدول  ;را متهم سازد که توماس، سیژر و ابنرشد را متهم ساخته بود

و به ویژه از همین  ;ست میزنند تا نگذارند فلسفه به کار آیدافراد جاهلی هستند که به هر وسیلهاي د: ((کرد و نوشت

قبیلند افراد فرقه فرانسیسیان یعنی همان جانوران بیشعوري که کارشان بیحرمتی نسبت به چیزهایی است که درباره 

رادت آلبرتوس عاشق علم بود و تا جایی که پاي بدعت به میان نمیآمد، نسبت به ارسطو ا)). آنها اطالعی ندارند

در میان فضالي مدرسی، وي اولین کسی بود که جمیع آثار مهم ارسطو را مطالعه کرد و کمر همت به میان . میورزید

در الویئنگن از توابع سوابیا به  1201آلبرتوس در حدود . بست تا آنها را طبق موازین مسیحی تعبیر و تفسیر کند

آلبرتوس تحصیالت خود را در پادوا تکمیل کرد، به فرقه . پدرش کنت بولشتات از طبقه اغنیا بود ;دنیا آمد

دومینیکیان پیوست، و چندي در مدارس این فرقه واقع در هیلدزهایم، فرایبورگ، راتیسبون، ستراسبورگ، کولونی 

با وجود عالقهاي که به زندگی مدرسه داشت، وي را به . درس میگفت) 12451248(، و پاریس )12281245(

بر طبق روایات، وي همیشه پاي ) 1260. (دومینیکیان در آلمان و به اسقفی راتیسبون گماشتندنمایندگی فرقه 

هنگامی که . به وي اجازه داده شد که به کنج عزلت نمازخانهاي در کولونی پناه برد 1262در . برهنه سفر میکرد

عقاید شاگرد متوفایش توماس آکویناس  ، از آن گوشه انزوا بیرون آمد تا از نام و اصول)1277(هفتاد و شش ساله بود 

در این مهم توفیق با وي رفیق بود، بار دیگر به کنج صومعه خود پناه برد، و در هفتاد و نه . در پاریس دفاع کند

اخالص وي در زندگی، و عدم تکبر و فروتنی و عالیق معنوي بیپایانش نموداري از عالیترین . سالگی درگذشت

. شمار میرودرهبانیت قرون وسطایی ب

فقط از جریان یکنواخت و آرام سالیان اقامت وي در دیر، و پشتکار فوقالعادهاي که از ویژگیهاي دانشمندان آلمانی 

است میتوان فهمید که چگونه آدمی که اینهمه اوقات خویش را صرف تدریس و رتق و فتق امور میکرد توانست 

ارد و در باب هر شعبهاي از فلسفه و االهیات رساالت مهمی تصنیف تقریبا درباره هر جنبهاي از علوم مقاالتی بنگ

در تاریخ جهان افرادي که مثل آلبرتوس ماگنوس این قدر فراوان قلمفرسایی کرده، یا این اندازه از آراي دیگران  .کند

آلبرتوس آثار خود را . خود را مدیون سایرین شمرده باشند انگشت شمارنداقتباس کرده، یا این طور رك و راست 

. تقریبا بر همان شالوده کتابهاي ارسطو قرار داد، و حتی در عناوین رساالت نیز از فیلسوف یونانی تقلید کرده است

هیات مسیحی اختالف لکن هر جا ارسطو و ابنرشد با اال ;وي از تفاسیر ابنرشد در بیان آراي ارسطو استفاده میکند

وي به قدري از متفکران اسالمی نقل قول . نظر دارند، آلبرتوس ماگنوس مردانه در تصحیح عقاید آن دو میکوشد

. میکند که آثارش منبع مهمی براي استفاده دانشجویان و محققان مغرب زمینی و اطالع بر فلسفه اسالمی شدهاند

میان، به آراي ابوعلی سینا اشاره میکند، و گاهی به نقل عباراتی از کتاب در خالل تمام آثارش، تقریبا یک صفحه در 

وي ارسطو را بزرگترین حجت در علوم و فلسفه، آوگوستینوس را عالیترین . داللهالحایرین اثر ابنمیمون میپردازد

که در این آثار گرد مباحثات فوقالعاده زیادي . مرجع در االهیات، و باالخره کتاب مقدس را پاسخ همه چیز میداند

در خالل رسالهاي، . آورده است نظم صحیحی ندارند و هرگز بدل به یک اسلوب فکري خالی از ضد و نقیض نمیشوند

آلبرتوس وقت آن را نداشته است که این قبیل تناقضات را  ;یک جا از عقیدهاي دفاع میکند، جاي دیگر بر آن میتازد

و دیندارتر از آنکه بتواند محققی به معنی واقعی شود و احساسات و تاثرات را  وي آدمی بود نیکوسیرتتر. هموار سازد

در منقبت )) کتاب((قادر بود در دنباله تفسیري بر ارسطو رساله مفصلی در دوازده  ;از قضایاي عقالنی جدا سازد
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الغت منطق، حساب، فرخنده مریم عذرا بنویسد، و در آن متذکر شد که مریم اطالع کاملی از دستور زبان، فن ب

. هندسه، موسیقی، و هیئت داشت

پس توفیق این مرد در چه بود به طوري که خواهیم دید، باالتر از همه چیز، وي به حد معتنابهی به بررسیها و 

شناسانیدن ارسطو به اقوام ((در فلسفه، وي به تنها غرض و مقصدش که . نظریات علمی عهد خویش کمک کرد

از افکار و مباحثات بسیاري از دانشمندان دوره  ;در تدریس فلسفه، مروج فلسفه ارسطو شد ;آمدبود نایل )) التین

شرك و حکماي عرب، یهودي، و مسیحی مجموعه سرشاري گرد آورد که بعد از وي شاگردان مشهورش از آن مخزن 

س ظهور آدمی چون توماس شاید بدون وجود آلبرتو. براي فراهم ساختن معجون منظمتر و سلیستري استفاده کردند

  . غیرممکن میشد

V -  توماس آکویناس  

. توماس آکویناس نیز مانند آلبرتوس از خاندانی واالتبار بود، و به خاطر سعادت اخروي از مکنت دنیوي دست شست

پدرش کنت الندولف آکوینوي به طبقه نجباي آلمانی تعلق داشت، از برادرزادگان فردریک بارباروسا، و یکی از 

  . مادرش نسب به امراي نورمان خطه سیسیل میرسانید. نامدارترین رجال درباري امپراطور بیدین، فردریک دوم بود

وي نه از  ;از جانب پدر و مادر، نژاد از اقوام شمالی و اصال از تیره توتونی داشت ;هر چند توماس در ایتالیا به دنیا آمد

تی آن قوم، لکن فردي آلمانی، و جوانی بود درشت استخوان، با سري لطف ایتالیایی بهره داشت و نه از شیطان صف

گاو بزرگ زبان بسته ((دوستانش وي را . بزرگ، صورتی پهن، مویی طالیی، و رضایت خاطري آرام براي امور عقلی

اه میان در قصر پدریش واقع در روکاسکا، پنج کیلومتري آکوینو و نیمه ر 1225توماس در . لقب داده بودند)) سیسیل

ناپل و رم، به دنیا آمد، دیر مونته کاسینو در همان نزدیکی قرار داشت، و در آنجا توماس معلومات مقدماتی خویش را 

در این هنگام مایکل . در چهاردهسالگی شروع به فراگرفتن دوره تعلیمات پنجسالهاي در دانشگاه ناپل کرد. فراگرفت

در همین دانشگاه، ژاکوب آناتولی آثار  ;ابنرشد به زبان التینی بودسکات معروف در آنجا مشغول ترجمه کلیات 

دانشگاه  ;پیتر آو ایرلند، یکی از معلمان توماس، از طرفداران پرشور ارسطو بود ;ابنرشد را به عبرانی ترجمه میکرد

برادران توماس به شعر . دناپل کانونی براي نفوذ یونانیان، اعراب، و یهودیانی بود که در آراي مسیحی موثر واقع میشدن

و ادب راغب گشتند، و یکی از ایشان، رینالدو پیشخدمت و قوشبان دربار فردریک شد و به توماس اصرار میورزید که 

خود فردریک و وزیر خردمندش، پیترو دال وینیه، نیز براي چنین مقصدي از . او نیز به خدمت درباري وارد شود

اندکی ). 1244(آنکه چنین دعوتی را اجابت کند، به فرقه دومینیکیان پیوست  توماس به عوض. توماس دعوت کردند

در آغاز سفر، دو تن از برادران وي به تشویق . پس از این مقدمه، وي را براي تحصیل االهیات به پاریس اعزام داشتند

براي . نجا زندانیش ساختنداو را به دژ روکاسکا بردند و مدت یک سال در آ ;مادرشان اقدام به ربودن توماس کردند

طبق روایتی که محتمال افسانه است، به امید  ;آنکه وي را از چنین فکري منصرف سازند، به هر اقدامی روي آوردند

آنکه توماس را بار دیگر به مادیات عالقهمند سازند، دوشیزه جوان و رعنایی را به خوابگاه وي فرستادند، اما توماس 

ان اجاق برداشت و با آن دختر را از اطاق خویش بیرون راند، و عالمت صلیب را بر روي در هیمه نیمسوزي را از می

پسر را در فرار کمک  ;عدم تزلزل وي در دینداري، مادرش را سرانجام به همراهی با نیات پسر واداشت. نقش کرد

. دیکتیان شدهاي فرقه بن کرد، و خواهر توماس، ماروتا، بعد از گفتگوي فراوان، یکی از راهبه
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 ;هنگامی که آلبرتوس به دانشگاه کولونی انتقال یافت). 1245(در پاریس آلبرتوس کبیر یکی از معلمان وي بود 

توماس بعضی . همچنان زیردست وي به تحصیل اشتغال ورزید 1252توماس نیز به دنبال وي روان شد و تا سال 

از وي دفاع، و پیشگویی میکرد که شخصی بزرگ خواهد  اوقات فردي کودن به نظر میرسید، لکن آلبرتوس هماره

و در همین زمان  ;پس از چندي توماس به پاریس بازگشت و به عنوان تازه معلمی شروع به تدریس االهیات کرد. شد

نیز، به تقلید از معلم خویش، دست به نوشتن یک رشته آثار مفصلی زد تا فلسفه ارسطو را در پوششی مسیحی بر 

پاریس را ترك گفت تا در دانشکدهاي که دربار پاپی گاه در آنانیی، گاه در  1259در . ان عرضه داردعالقهمند

در دربار پاپی بود که با ویلیام آو موریک آشنا شد و از وي . اورویتو، و زمانی در ویتربو تشکیل میداد تدریس کند

  . تقاضا کرد که ارسطو را مستقیما از یونانی به التینی ترجمه کند

. در خالل این احوال، سیژر دو برابان با ترویج آراي طرفداران ابنرشد رهبر انقالبی فکري در دانشگاه پاریس شده بود

هنگامی که توماس به پاریس رسید، با نگارش رساله در . به منظور مقابله با این خطر، توماس به پاریس فرستاده شد

وي رساله خود را با حدتی . به درون اردوي دشمن کشانیدجنگ را ) 1270(وحدت عقل در رد آراي ابنرشد 

  : غیرعادي به این نحو ختم میکرد

جواب ما متکی بر آیات آسمانی نیست، بلکه مبنی بر استدالالت و . بنگرید که چه سان این اشتباهات را رد کردهایم

غرور شده، بخواهد بر آنچه ما پس اگر کسی باشد که از سر الف به عقل فرضی خویش م. عبارات خود فالسفه است

نوشتهایم خرده گیرد، نگذارید در گوشهاي به این عمل مبادرت جوید، یا در حضور کودکان که قدرت فحص درباره 

چنین کسی مرا حریف . بگذارید اگر جرئت دارد آشکارا پاسخ گوید. این گونه مسائل دشوار را ندارند سخن آغازد

این بنده ضعیف، بلکه با بسیاري افراد خود را مواجه خواهد دید که کشف حقیقت را  میدان خواهد یافت، و نه فقط با

دومین . ما با اشتباهاتش به جنگ خواهیم پرداخت، و جهلش را معالجت خواهیم کرد. وجهه همت خود ساختهاند

ران ابنرشد به مبارزه دوران تدریس در پاریس براي توماس مسئله غامضی بود، زیرا نه فقط مجبور بود با آراي طرفدا

پردازد، بلکه میبایست در برابر حمالت رهبانان همقطار خویش، که از عقل ظنین بودند و ادعاي توماس را درباره 

جان پکم، کسی که در پاریس کرسی تدریس . هماهنگ ساختن ارسطو با آیین مسیح پوچ میشمردند، ایستادگی کند

ره تحویل گرفته بود، توماس را شماتت میکرد که االهیات مسیحی را با فلسفه فلسفه مدرسه فرانسیسیان را از بوناونتو

بعدا جان پکم اطالع داد که توماس در برابر اظهارات وي همچنان مقاومت ورزید، . یک مشرك ملوث ساخته است

حیه فعال توماس را شاید ان سه سال پرمناقشه بود که رو. به ایرادات وي جواب داد)) با فروتنی و نرمی فراوان((لکن 

. سست گردانید

وي در سالهاي . آنژو، به ایتالیا بازگشت تا دانشگاه ناپل را سازمانی نو بخشد/توماس، به درخواست شارل د 1272در 

. آخر عمر خویش، خواه به واسطه فرسودگی خواه بر اثر نومیدي از منطق جدلی و مناقشات، دست از نگارش کشید

قدرت چنین : ((ا تشویق به اتمام کتاب عظیمش مدخل االهیات کرد، توماس جواب دادهنگامی که دوستی وي ر

 1274در )). چنان چیزهایی بر من مکشوف شدهاند که آنچه نگاشتهام در برابرشان به پرکاهی میماند ;کاري را ندارم

یکرد، به چنین مسافرت توماس، که بر استري سفر م. گرگوریوس دهم وي را براي شرکت به شوراي لیون احضار کرد

عظیمی از سراسر خاك ایتالیا مبادرت جست، اما در راه بین ناپل و رم بنیهاش رو به ضعف نهاد و ناچار در صومعه 

، با آنکه فقط چهل 1274فوسانوئووا، متعلق به فرقه سیسترسیان واقع در کامپانیا بستري شد، و همین جا بود که در 

  . رود حیات گفتو نه سال از عمرش میگذشت، بد
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هنگامی که کلیسا او را در شمار قدیسان مقام داد، جمعی که براي ذکر محامد وي حضور داشتند اذعان کردند که 

کریمالطبع، بیاندازه شکیبا، ... بنرمی سخن میگفت، مکالمه با وي آسان بود، آدمی بود بشاش و گشادهروي((توماس 

مالیمت از جبین وي تتق میکشید، و به طرز شگفتآوري نسبت به مردم نور محبت و تقدسی قرین با  ;بغایت محتاط

به حدي وي مجذوب دینداري و سرگرم مطالعه بود که این دو عمل هر لحظهاي از لحظات )) بینوا مهربان بود

در تمام دعاهاي شبانروزي شرکت میجست، . بیداري وي را پر میساخت و چیزي جز اینها به خاطرش خطور نمیکرد

بامدادي یا خودش در اجراي یک دوره قداس نظارت داشت یا دوبار در این گونه مجالس شرکت میکرد و مابقی هر 

قبل از موعظه یا ایراد . اوقات را به خواندن و نوشتن، موعظه و تدریس، و باالخره اجراي فرایض دینی صرف میکرد

عا میکرد، و رهبانان همقطار وي تصور میکردند خطابه، یا پیش از سرگرم شدن به کار مطالعه یا تصنیف، همیشه د

در حاشیه )). دانشش بیشتر مدیون دعاهایی بود که تالوت میکرد، تا جهدي که عقال مبذول میداشت((که 

هاي وي بارها میبینیم که با دعاها و کلمات مقدسی چون آوه ماریا خداوند یا مریم عذرا را با شفاعت و  دستنبشته

در . سرگرم عبادت و مجذوب امور عقالنی بود که تقریبا ملتفت نمیشد در اطرافش چه میگذردچنان . کمک میطلبد

سفرهخانه اکثر بشقاب خوراك را جلو وي مینهادند یا از پیش رویش برمیداشتند بیآنکه وي متوجه این موضوع 

روحانیان دعوت به صرف شام با منقول است که او را با چند تنی از . اما ظاهرا اشتهایش بسیار خوب بوده است ;باشد

ناگهان با مشت محکم به روي میز کوبید و فریاد  ;در ضمن تناول غذا، توماس در فکر مستغرق شد ;لویی نهم کردند

رئیس صومعه که پهلوي او نشسته بود زبان به مالمتش گشود )) این جواب دندانشکنی خواهد بود براي مانویان: ((زد

لکن لویی با ادبی شاهانه به مالزمی اشاره کرد تا دوات و قلم پیش ))! اه فرانسه نشستهايتو در سر سفره پادش((که 

با تمام این اوصاف، آن قدیس شیفته دین و علم میتوانست، با حسن تشخیص، درباره . آن رهبان پیروز بگذارد

ي در متناسب ساختن آنچه مایه تحیر مردم میشد توانایی و. بسیاري از مسائل عملی زندگی قلمفرسایی کند

توماس هیچ گونه کبر یا نخوتی . موعظات خویش با اذهان فکور رهبانان کتابخوان، یا اذهان ساده مردمان عادي بود

نداشت، از زندگی هیچ چیز مهمی متوقع نبود، در صدد کسب هیچگونه افتخاراتی برنیامد، و حاضر به قبول ترفیع 

ن سراسر عالم است، لکن جهانی که در میان این آثار جا دارد آن قدرها هاي وي متضم نوشته. درجات روحانی نشد

در چنین دنیایی است که وي با هر گونه استداللی علیه کیش خویش مواجه میشود و همه را با . بیمقدار نیست

 وي در تکمیل سنت جاري عهد خویش به آراي فالسفه شرق استناد میجوید و همه. تواضع و آرامش جواب میدهد

جبرون،  توماس از عقاید ابوعلی سینا، غزالی، ابنرشد، اسحاق اسرائیلی، ابن. جا صریحا خود را مدیون ایشان میشمرد

  . میمون نقل میکند و ابن

بدیهی است که هیچ دانش پژوهی نمیتواند به درك فلسفه مدرسی قرن سیزدهم نایل آید مگر آنکه سوابق این 

توماس مثل گیوم دو پاري به . انان و یهود سیراب میشود، مورد مالحظه قرار دهدمکتب را، که از آراي فلسفی مسلم

. احترام فراوانی قایل است)) ربی موسی((ابنجبرون عالقهاي نشان نمیدهد، لکن براي ابنمیمون یا به قول خودش 

هم مثل حکیم یهودي توماس هم به تبعیت از ابنمیمون میگوید که دین و عقل را میتوان با یکدیگر سازش داد، و 

و در تایید این نکته عین دالیلی را نقل میکند که ابن  ;پارهاي از اسرار و رموز دین را دور از دسترس عقل میداند

وي با ابنمیمون در این نکته متفقالراي است که عقل آدمی . میمون در کتاب داللهالحایرین خویش آورده است

و همچنین توماس در بیان  ;ن هرگز قادر به درك صفات االهی نخواهد بودمیتواند وجود خداوند را ثابت کند، لک

در منطق و مابعدالطبیعه، توماس و  .دارندابدیت کاینات دالیلی اقامه میکند که فوقالعاده شباهت به دالیل ابنمیمون 

زد و تقریبا در هر صفحهاي از صفحات کتابش به نقل سخنان ارسطو مبادرت ارسطو را رهبر و هادي خود میسا
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لکن هر وقت فیلسوف یونانی از جاده آیین مسیحی عدول کند، توماس بدون تردید از تبعیت وي دست  ;میورزد

ره، فدیه، و توماس بعد از اقرار به این موضوع که تثلیث، تناسخ، دادن کفا. میشوید و با او اختالف نظر پیدا میکند

باالخره واپسین داوري را نمیتوان با موازین و دالیل عقالنی ثابت کرد، در جمیع مسائل دیگر چنان حکمت عقل را 

توماس را از آن . کامال و بدون چون و چرا قبول میکرد که این عمل مایه وحشت خاطر پیروان آوگوستینوس میشد

از اصول مسلم مسیحیت را فوق تعقل بشري جا میداد، و میگفت که  لحاظ باید اهل رازوري اشراق دانست که پارهاي

آنها را باید تعبدا قبول کرد، و مثل همه رازوران مسیحی مشتاق به پایان آمدن هجر و در اندیشه پیوستن به حق بود 

. ترجیح میداد) )دل((شمردهاند که براي نیل به حقیقت عقل را بر )) اصحاب تعقل و تفکر((لکن او را از آن لحاظ از 

و معتقد بود که وظیفه یک فیلسوف مسیحی است که  ;وي میدید که اروپا به عزم یک عصر تعقل به راه افتاده است

توماس قبل از اقامه دالیل خویش، به ذکر آیاتی از کتاب مقدس و نقل . به یاري عقل با روحیه جدید مقابله کند

احتجاج اصحاب قدرت : ((رداخت، لکن با پاکبازي موثري میگفتنظریات آباي کلیسا که کالمشان حجت بود میپ

غرض از فراگرفتن فلسفه صرفا : ((وي در بیان علت غایی فلسفه چنین اظهار عقیده کرد)). سستترین استداللهاست

به هاي توماس را، از لحاظ تقید دایمی وي  نوشته)). اطالع بر آراي سایرین نیست، بلکه نیل به حقیقت امر میباشد

. موازین منطقی، باید تالی مصنفات ارسطو دانست

در تاریخ جهان بندرت به آدمی چون توماس آکویناس برمیخوریم که بتنهایی توانسته باشد حیطهاي به این عظمت 

ساده، سر راست، موجز، و دقیق  ;در اسلوب وي هیچ نوع فریبندگی وجود ندارد. از آرا و افکار را نظم و وضوح بخشد

اما شور، تصور، احساسات آتشین، و تغزلی را که در  ;نه سخن را به اطناب میکشاند و نه حشو و زوایدي دارد ;است

سبک آوگوستینوس مشاهده میکنیم فاقد است، توماس معتقد بود که در میدان فلسفه جاي نکتهپردازي و وصفهاي 

عالیترین اشعار، کوس همسري با شعراي نامدار  آبدار شاعرانه نیست، هنگامی که میلش میکشید، قادر بود، با ساختن

بینقصترین آثاري که از قلم وي تراوش کرده است سرودها و دعاهایی است که مخصوصا براي جشن کورپوس . بزند

کریستی ساخت، و از آن جمله است سرود با ابهت حمد صهیون که، در طی ابیات خوشاهنگی، سخن از حضور واقعی 

ر میان دعاهاي دو ساعت بعد از نیمشب، یا نماز حمد، سرودي از توماس به جا مانده است که با باري تعالی میگوید د

 hostia salutaris Oآغاز، و با دو ترجیعبند  prodiens supernum Verbumبیتی از قدیس آمبروسیوس 

. آیینهاي مقدس میخوانندو این سرود را مرتبا در مراسم اختتام  ;ختم میشود))) درود بر شما اي خیل کروبیان(((

همچنین در میان دعاهاي نماز مغرب به یکی از عالیترین سرودهاي مسیحی برمیخوریم که ترکیب دلنشینی از 

  : عقاید دینی و الفاظ لطیف شاعرانه

 اي زبان، بسراي از آن جسم باشکوه را، و آن خونی که هیچ بهایی با آن برابري نتواند کرد، خونی که آن را از بهر

. فدیه جهان جگرگوشه سخاوتمندترین مادران، و پادشاه تمامی مردمان، نثار کرد

به ما ارزانی شد و در میان ما به دنیا آمد، از دوشیزهاي باکره، و جهان را بودباش خویش ساخت، بذر سخن االهی 

در شب . ر خود را پایان دادبپراکند و چون ما، با این تن خاکی در این خاکدان مقام گزید و به طرزي شگفتانگیز عم

شام آخر، با حواریون، در حالی که سر خم کرده بودند، و همه قوانین باستانی در خوراکی که قانون کلیسا مقرر کرده 

بود رعایت میشد، با دست خویش به دوازده تنی که گرد آمده بودند غذا میدهد خویشتن را با دست خویش تسلیم 

  . میکند
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فته، نان واقعی را با کالمی به جسم وي مبدل میسازد، شراب خون عیسی میشود، و اگر حس کلمه خدا شکل تن یا

  . قادر به دیدن نباشد، بگذار که صاحب قلب مطمئن، به اتکاي ایمان محض، نیرو یابد

به  بگذار آیین نیایش باستان جاي خود را ;نهیم بس بدین منوال، ما زانو زده چنین آیین مقدس بزرگی را حرمت می

سپاس و سرود نشاطانگیز، دردو، . بگذار ایمان ما تاوان قصور حس کدر شده ما را بدهد ;این آداب نوین واگذارد

 .افتدو به درگاه خود او، که این هر دو از آنجا آید بگذار همان سان ثناي ما مقبول  ;سربلندي، نیرو، برکات فراوان

عمر توماس اندکی بیش از نصف عمر آلبرتوس بود، با اینهمه در عرض این مدت تعداد کتابهایی که تصنیف کرد 

وي تفاسیري بر کتاب احکام پتروس لومباردوس، اناجیل، صحیفه اشعیا نبی، کتاب ایوب، . کمتر از آثار استادش نبود

و کتابهاي  ;آراي بوئتیوس و نظریات منسوب به دیونوسیوسهاي پولس رسول، رساله تیمایوس افالطون،  رساله

. ارغنون در آسمان و زمین، کون و فساد، آثار علوي، فیزیک، مابعدالطبیعه، در نفس، سیاست، و اخالق ارسطو نوشت

تمل بر نیز مباحث پراکنده را، که مش ;با عنوانهایی از قبیل در حقیقت، در قدرت، در خیر، در عقل، در فضایل، و غیره

نکاتی بود که بدون نظم منطقی یا ارتباطی با یکدیگر در مجالس درس به میان آمده بود، و همچنین رساالتی با 

عنوانهاي در اصول طبیعت، در هستی و جوهر، در آیین مملکتداري، در اعمال مکنونه طبیعت، در وحدت عقل، و 

مجموعهاي در بیان آیین کاتولیک بر ضد کفار  کتابی نیز در چهار مجلد تحت عنوان. امثال آن تصنیف کرد

و کتابی با عنوان زبده ) 12671273(، مجموعهاي در بیست و یک مجلد تحت عنوان مدخل االهیات )12581260(

کلیه آثاري که از توماس منتشر شده است بالغ بر ده هزار برگ دو ستونی به . نوشت) 12711273(حکمت االهی 

اي در بیان آیین کاتولیک ضد کفار را توماس به خواهش رایموندو ذا پنیافورت، مرشد مجموعه. قطع بزرگ میشود

فرقه دومینیکیان، تحریر کرد تا در دعوت از مسلمانان و یهودیان اسپانیایی براي گرویدن به آیین مسیحی کمکی 

وازین تعقل استوار میسازد، از همین لحاظ است که توماس در این کتاب تقریبا تمامی استدالالت خود را بر م. باشد

در این مجموعه بخصوص توماس )). این امر در کارهاي خدا کمتر به منصه بروز میرسد((هرچند که با تاسف میگوید 

روش مباحثه مدرسی را کنار میگذارد، مطالب خود را تقریبا به اسلوبی بدیع بیان میکند، و در تقریر موضوعات گاهی 

توماس در . خواندهاند)) حکیم آسمانی((ست که زیبنده مقام کسی باشد که آیندگان او را لحنش تند و تیزتر از آن ا

این مجموعه مدعی است که آیین مسیح باید کیشی ربانی باشد، زیرا علیرغم نهی مردم از لذایذ جسمانی و نعمات 

روم و اروپا شد، و حال  دنیوي، یعنی اصول عقایدي که به گوش مردم خوشایند نبود، موفق به تسخیر امپراطوري

در چهارمین بخش این کتاب، وي . آنکه اسالم با تشویق مردم به تمتع از لذایذ و به زور شمشیر کشورگشایی کرد

بدون پردهپوشی اذعان میکند که اصول مهم آیین مسیح را نمیتوان با استدالل به ثبوت رسانید، و قبول تورات و 

  . شفه غیبی استاناجیل مستلزم ایمان به وحی و مکا

در اینجا غرض  ;در مهمترین اثر توماس آکویناس، یعنی مدخل االهیات، روي سخن با پیروان آیین مسیح است

توماس آن است که از روي کتاب مقدس، آراي آباي کلیسا، و به کمک دالیلی عقالنی، تمامی اصول عقاید کاتولیک 

سعی ما بر آن خواهد بود که : ((دیباچه کتاب میگوید .کنددفاع را در حکمت و االهیات توضیح دهد و از یکیک آنها 

کلیه مسائل مربوط به اصول دین را تا آنجا که موضوع مورد بحث اجازه دهد، به ایجاز و وضوح مورد بررسی قرار 

به بیست و یک جلد رسانیده است، مایه تفریح خاطر ما گردد، لکن به ممکن است ایجاز مولف، که این اثر را )). دهیم

این خالصه، مجموعهاي است بغایت عظیم، لکن در آن مولف به  ;هر حال همین است که میتوان آن را به عیان دید

هیات حجم آن صرفا نتیجه وسعت حیطه موضوع آن است، زیرا این کتاب، که ظاهرا تحت عنوان اال ;تطویل نمیگراید

رساله،  38 ;تصنیف شده، مشتمل است بر چندین کتاب مفصل درباره مابعدالطبیعه، معرفتالروح، اخالق، و حقوق
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نظم و ترتیب احتجاجات درباره یکیک سواالتی که مطرح . مورد براي اعتراض یا پاسخ 000/10سوال یا موضوع،  631

نمیتوان آن را . ن کتاب بیش از حد لزوم تمجید کردهاندمیشود شایان تحسین است، اما از استخوانبندي و ترکیب ای

با کتاب اخالق اسپینوزا، که صاحب نظمی دقیق است، قیاس گرفت یا از لحاظ تسلسل آن را به کتاب فلسفه ترکیبی 

میان بحثی درباره شش روز ) 7594، سواالت Iبخش (رساله مربوط به معرفتالروح . اثر هربرت سپنسر تشبیه کرد

شکل این کتاب بیشتر شایان توجه . مهاي درباب بنیآدم به حالت بیگناهی ذاتی بر خواننده عرضه میشودخلقت ش

اصوال توماس همان روشی را به کار برده و تکمیل کرده است که پیش از وي ابتدا . است تا ترکیب و فصلبندي آن

به این معنی که در هر : بیرون آمدآبالر در پیش گرفت، و سپس به دست پتروس لومباردوس از آن نقص اولیه 

مبحثی ابتدا قضیه طرح میشود، دالیلی براي رد آن پیش میآید، ایراداتی به اثبات قضیه گرفته میشود، سپس 

. استدالالتی از انجیل، آباي کلیسا، و براهین منطقی براي اثبات آن مطرح، و به ایرادات وارده جوابهایی داده میشود

به این معنی که خود مولف مخصوصا ایرادات موهومی میتراشد تا آنها را  ;تالف وقت استاین روش گاهی باعث ا

از مهارت و زبردستی توماس همین . لکن در بسیاري از موارد مناظره بسیار ضروري است و واقعیت دارد ;باطل سازد

زد و به دقت آنها را بس که، با قدرت کالم و خلوص نیت عجیبی، خودش آرایی مخالف نظریات خود مطرح میسا

از این لحاظ، کتاب مدخل االهیات عالوه بر آنکه یادبودي از اصول دین است، خالصهاي نیز از آراي  ;میپروراند

احتمال دارد . بدعتگذاران به شمار میآید، و میتوان آن را به عنوان زرادخانهاي براي تجهیز سپاه شکاکان به کار برد

ند ما را مجاب سازد، لکن هرگز نمیتوانیم شاکی باشیم از اینکه ابلیس وکیل مدافع که همیشه پاسخهاي توماس نتوا

. بیکفایتی داشته است

VI  -حکمت توماس آکویناس

  منطق  -1

علم کدام است آیا عبارت از پرتوي االهی است که از جانب خداوند به وجود آدمی میتابد و بدون فیص حق چنین 

شود که در آغاز این بحث توماس با آوگوستینوس، رازوران، اصحاب اشراق، و شهود امري تحقق نمیپذیرد مالحظه می

به این معنی که میگوید علم عبارت از فراوردهاي است طبیعی، برگرفته از حواس جسمانی بیرونی و . مخالفت میورزد

عهد ما هنوز هیچ عالمی  این علم بغایت محدود است، زیرا تا. حس درونی که آن را وقوف یا اشعار خودي نامیدهاند

لکن دانش، با وجود محدودیتهایی که دارد، اعتماد کردنی است و لزومی  ;به درك جوهر پشهاي نایل نیامده است

توماس تعریفی . ندارد ما درباره امکان این مسئله که دنیاي خارجی در زمره اوهام است مضطرب و پریشانحال باشیم

از آنجا که ذهن تمام معلومات . ، را میپذیرد))برابري فکر با شی((بودند، یعنی  را که حکماي مدرسی از حقیقت کرده

اطالع مستقیم آن از اشیاي خارج ذهن محدود به اجرام یا به عبارت . طبیعی خود را از طریق حواس کسب میکند

وسات یا ذهن آدمی نمیتواند مستقیما به شناخت عالم وراي محس. یا محسوسات است)) حسی((دیگر دنیاي 

مابعدالطبیعه نایل آید، یعنی نمیتواند عقول جایگزین شده در ابدان یا خداوند را در خلقش راسا درك کند، لکن 

امکان دارد که به قیاس، از راه تجربه حواس، بر سایر عقول و همچنین به وجود خداوند به طور غیر مستقیم اطالع 

م فوقالطبیعهاي که در آن خدا زندگی میکند هیچ اطالعی در ذهن اما درباره حیطه قلمرو سومی یا عال. پیدا کند

امکان دارد که ما به کمک ادراك طبیعی خویش به وجود و . آدمی راه نمییابد، مگر از راه الهام و مکاشفه غیبی

ر لکن ما قاد ;یگانگی خدا پی ببریم، زیرا وجود و یگانگی االهی از خالل تمامی عجایب و نظام جهان میدرخشد
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حتی علم فرشتگان نیز محدود است، وگرنه ایشان . نیستیم که، به صرف عقل، به ذات خداوند یا تثلیث واقف شویم

  . نیز خدا میبودند

بر ما )) کتاب مقدس((خداوند راز عالم را در . خود همین محدودیتهاي علم دال بر وجود یک دنیاي فوقالطبیعهاند

ه یک نفر دهاتی چون از درك فرضیات فیلسوفی عاجز میماند آنها را از همچنانکه حماقت است ک. مکشوف میسازد

اباطیل شمرد، به همان روال عین بالهت است که چون ظاهرا وحی و مکاشفه االهی در پارهاي نکات با علم طبیعی 

، آنگاه قطعا میتوان اطمینان داشت که اگر علم ما کامل میبود. بشري مغایرت دارد، پس آدمی وجود آن را انکار کند

میان وحی و فلسفه تناقضی وجود نمیداشت، غلط است بگوییم که قضیهاي میتواند از لحاظ فلسفی نادرست، و بر 

با اینهمه مطلوب است که میان . تمامی حقیقت از وجود خداوند منبعث میشود و یکی است ;وفق ایمان درست باشد

حیطه فلسفه و مبحث  ;ي ایمان قبول داریم فرق گذاریمآنچه ما به وسیله عقل درك میکنیم و آنچه به نیرو

محققان مجازند ایراداتی را که نسبت به دین دارند در جرگه خویش مورد بحث قرار . ایدئولوژي با هم تفاوت دارند

زیرا مردمان )). براي مردم ساده لوح شنیدن سخنان اشخاصی که به دین اعتقاد ندارند مصلحت نیست((دهند، لکن 

دانشمندان و فالسفه و همچنین . لوح فاقد معلومات ضروري براي پاسخ گفتن به این گونه ایرادات هستندساده

در جمیع امور ما باید زیر فرمان کلیسا (( ;دهاتیان سادهلوح باید سر تعظیم در برابر تصمیمات کلیسا خم کنند

در کلیه مسائل ((شخص پاپ . ن شده است، زیرا کلیسا از جانب خداوند به عنوان مخزن خرد االهی معی))باشیم

شق دیگر )). دینی مرجع نهایی است، به طوري که تصمیمات وي را عموم مومنان باید با اعتقاد راسخی قبول کنند

. چیزي نیست مگر هرج و مرج فکري، اخالقی، و اجتماعی

  مابعدالطبیعه  -2

ست از تعریفهاي دشوار تفاوتهاي دقیقی که در فلسفه قدیس توماس مبحث مابعدالطبیعه ترکیب پیچیدهاي ا

  . االهیات وي بر آن استوار است

جوهر عبارت از چیزي است که براي تصویر یک شی ضروري . در مخلوقات، جوهر و وجود با هم تفاوت دارند) 1

ی جوهر یک مثلث یا به عبارت دیگر سه خط مستقیمی که محاط بر فضای. وجود عبارت از عمل هستی است ;است

لکن در مورد خدا، جوهر و . باشند اعم از آنکه مثلث وجود داشته یا صرفا در تصور آدمی باشد، هیچ تفاوتی نمیکند

یا چنانکه بعدا اسپینوزا (زیرا جوهرش آن است که وي علت نخست یا مصدر جمیع موجودات است  ;وجود یکی است

در تعریف وي باید  ;)از اقتضاي ذات او ناشی میشوند است که کلیه مخلوقات بالضروره)) واجبالوجود((گفت، ذاتی 

  . گفت که خدا باید وجود داشته باشد تا هر چیز دیگري به سبب وجود او موجود باشد

هر چیز دیگري . خداوند در واقع وجود خارجی دارد، وي هستی تمام موجودات و علت وجود جمیع کاینات است) 2

  . به واسطه انباز شدن محدود در واقعیت خداوند، وجود خارجی دارددر مقام قیاس با ذات باري تعالی، و 

همچنین کلیه . جمیع مخلوقات هم فاعلند و هم منفعل، یا به عبارت دیگر هم اثر بخشند و هم تاثیرپذیر) 3

در و . موجودات از اختالطی هستند میان بودن و شدن، به عبارت دیگر، پارهاي از ویژگیهاي بخصوص را دارا هستند

عین حال ممکن است پارهاي از این خصایص را از کف بدهند و بعضی دیگر را کسب بنمایند، چنانکه آب را میتوان 

  . گرم کرد
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تنها . را علم کرده است)) امکان تبدل((توماس براي این تاثیرپذیري در برابر عمل خارجی یا تبدل داخلی اصطالح 

وي . خدا را نمیتوان منفعل ساخت، نمیتوان تغییر داد ;مبراست) )امکان تبدل((خداوند است که از این خاصیت 

خدا هر آن چیزي که میتواند باشد، هم اکنون هست، پایینتر از مقام  ;فعلیت مطلق است ;است)) قوه فعاله محض((

ر که بیشتر انفعال یا تاثیر در برابر اعمال خارجی طبقهبندي کرد، ه)) امکان((رب، کلیه موجودات را میتوان از نظر 

پدر عامل فعل ((بنابر این، مرد افضل بر زن است، زیرا . از این خاصیت برخوردار باشد، در درجه پایینتر قرار دارد

زن ماده بیشکل تن را در اختیار مرد میگذارد، و . است، و حال آنکه مادر عامل جسمانی یا انفعالی محسوب میشود

همه موجودات جسمانی مرکب شدهاند ) 4.)) نی پدر است شکل میپذیرداین ماده از نیروي شکل دهندهاي که در م

بلکه اصل فطري . صورت به معنی شکل یا پیکر نیست) مثل آراي ارسطو(از هیوال و صورت، لکن در فلسفه توماس 

هر جا که صورت یا اصل حیاتی، ذات موجودي را تشکیل میدهد، در آن حال چنین . نیروبخش و ویژگی بخش است

به همین روال، روح عقلی، یا به عبارت دیگر نیروي حیاتبخشی که قادر به تعقل  ;تی اساسی یا جوهري استصور

  . باشد، صورت جوهري تن آدمی است، و خداوند صورت جوهري جهان است

  جمیع حقایق یا جوهرند یا عرض، به این معنی که یا فینفسه وجود خارجی دارند، مانند ) 5

خداوند . مثل سپیدي یا غلظت. نفر انسان، یا فقط به عنوان خواص در سایر اشیا وجود دارندیک قطعه سنگ یا یک 

. جوهر مطلق است و تنها وجودي است که کامال قائم به ذات میباشد

این پندار که فردیت  ;هیچ شی غیرمنفردي وجود ندارد مگر در فکر. تمامی جوهرها به صورت انفرادي وجود دارند) 6

  . وهام است خود خیالی واهی استدر زمره ا

یا به عبارت دیگر منشا تعدد افراد در (در موجودات مرکب از هیوال و صورت، اصل یا منشا تخصیص فرد از جمع ) 7

در هر  ;در بین تمامی انواع صورت یا اصل حیاتی اصوال یکی است. عبارت است از هیوال یا ماده) یک نوع یا طبقه

 ;ت معین و ترکیب مادي شکل میبخشد، آن را به کار میبرد، و به خود اختصاص میدهدفردي این اصل به یک کمی

و این مادهاي که با کمیت مخصوصی مجزا شده است، منشا تعدد و تعیین فرد در میان جمع است، به عبارت دیگر، 

  . همین اصل تمایز افراد از یکدیگر میباشد

  االهیات -3

باالترین اطالعی که ما : ((وي مینویسد. کویناس خداوند است نه آدمیزادمدار و موضوع اصلی فلسفه توماس آ

میتوانیم از خداوند در این زندگی داشته باشیم آن است که بدانیم وي برتر از جمیع چیزهایی است که ما میتوانیم 

ذات خدا همانند وي احتجاج انسلم را درباره وجود رد میکند، لکن چون وجود خدا را با )). دربارهاش تصور کنیم

  )). منم که هستم.: ((توماس میگوید خداوند نفس هستی است. میشمرد، آن قدرها از نظریات انسلم دور نیست

همه حرکات معلول حرکات قبلیند و ) 1: به عقیده توماس، وجود خدا را میتوان با دالیل طبیعی به اثبات رسانید

که )) سیر قهقرایی الیتناهی((کن است، یا میرسیم به یک هکذا، تا میرسیم به یک محرك نخستین، که خود سا

 ممکن، که محتمل) 3 ;هاي علل مستلزم علتی اولین میباشند به همین روال سلسله) 2 ;امري تصور کردنی نیست

با این رشته  ;ممکن معلق به واقعی است ;الوجود است لکن ضرورت ندارد، مشروط به واجب است، که باید باشد
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موجودات از لحاظ نیکویی، درستی، و اصالت درجات ) 4 ;ما به واجبی میرسیم که حقیقت محض است استدالالت،

مختلف دارند باید مسلما مصدري از کمال نیکویی، حقیقت، و اصالت به عنوان نمونه در مقابل این فضایل ناقص 

اشیاي غیر ذیروح به روشی قرین حتی  ;هزاران بینه و شواهدي از نظم در جهان وجود دارد) 5 ;وجود داشته باشد

از  باشدچگونه چنین امري میسر تواند بود، مگر آنکه نیرویی عقالنی آفریننده اینهمه بوده  ;نظم حرکت میکنند

نمیتوانیم بدانیم : ((میگوید ;ن استمسئله وجود خدا که بگذریم، در االهیات طبیعی، توماس تقریبا در زمره الادریو

خدا ذاتی حرکت دادنی، شریک داشتنی، تغییرپذیر، )). که خدا چیست، بلکه فقط میتوانیم بفهمیم چه چیزها نیست

که گویی (چرا عقولی ناچیز باید توقع درك چیزهاي بیشتري را درباره الیتناهی داشته باشند توماس . و فانی نیست

میگوید براي ما تصور روحی غیرعادي دشوار است، زیرا عقل متکی بر حواس ) در این باب استمنادي عقاید برگسون 

چیزهایی غیرمادي که از آنها هیچ گونه ((در نتیجه،  ;است و جمیع تجارب خارجی ما ارتباط با چیزهاي مادي دارند

درك )). دارد بر ما مکشوف استصوري موجود نیست، از راه مقایسه با اجرام محسوس که از آنها صورتهایی وجود 

فقط از طریق قیاس به نفس یا استدالل از خود ما و تجربه ما و اسناد آن ) چنانکه ابنمیمون تعلیم میداد( ذات خدا 

بنابر این، اگر در افراد نیکویی، عشق، حقیقت، هوشیاري، قدرت، آزادي، یا هر نوع مزیتی دیگر  ;به وي میسر است

ییم که اینهمه باید در صانع نیز جمع باشند، منتها به درجهاي که با نسبت میان الیتناهی و مشاهده میکنیم، میگو

در مورد خدا و  ;ما ضمایر مذکر را فقط از نظر سهولت کار در مورد خداوند به کار میبریم. خود ما متناسب باشد

د هستی است، و اداره متحدالشکل خدا یکی است، زیرا در تعریف او گفتیم که خدا خو. فرشتگان جنس معنی ندارد

رازي است که . اینکه گفتهاند در این یگانگی االهی سه شخص وجود دارد. عالم حکایت از قانون و عقلی یگانه میکند

. حل آن از دست عقل ساخته نیست و باید آنرا صرفا به کمک ایمان قبول کرد

و لذا صانع آن را از عدم به وجود ) عبارت دیگر حادث است یا به(دیگر اینکه نمیدانیم عالم در طول زمان آفریده شد 

دالیلی که عالمان االهی براي خلقت جهان در طول زمان . آورد، یا طبق آراي ارسطو و ابنرشد عالم جاودانی است

التی تا مبادا چنین به نظر برسد که آیین کاتولیک بر پایه استدال((اقامه کردهاند سست است و باید آنها را رد کرد 

توماس چنین نتیجه میگیرد که ما باید به قوه ایمان معتقد به خلقت عالم در طول زمان )). پوچ استوار شده است

بدون  ;باشیم، لکن این نکته را هم میافزاید که قضیه چندان معنایی ندارد، زیرا قبل از آفرینش زمانی وجود نداشت

وي با نهایت مردانگی میکوشد تا توضیح دهد که چطور . داردتبدل، بیآنکه ماده در حرکت باشد، زمانی وجود ن

توماس . خداوند میتوانست بیآنکه خود در معرض تغییر قرار گیرد از مرحله ماقبل خلقت وارد مرحله خلقت شود

لکن تعیین زمان را موکول به میل خلقت میسازد ) یا به عبارت دیگر، قدیم است(میگوید عمل خلقت جاودانی است 

  . راي نمود آثار خویش به کار برد چنین استداللی را باید در حکم فرار آدم تنومندي از سوراخ سوزن دانستتا ب

. این موجودات عبارتند از عقولی مجرد، فسادناپذیر، و جاویدان. فرشتگان عالیترین درجه خلقت را تشکیل میدهند

هر  ;اوي را ایشان حرکت میدهند و رهبري میکننداینها حکم وزیران االهی را در حکومت دنیوي دارند، اجرام سم

از آنجا که فرشتگان غیر مادي هستند، . شخصی فرشته نگاهبانی دارد، و مالیک مقرب از خیل مردمان توجه میکنند

. میتوانند از یک گوشه فضا خود را به گوشه دیگر برسانند بیآنکه فاصله بین آن دو نقطه را در فضا پیموده باشند

ود و سه صفحه مطلب درباره سلسله مراتب، حرکات، عشق، علم، اراده، نطق، و عادات فرشتگان دارد که توماس ن

است و انکارناپذیرترین بخش آن )) مدخل االهیات((عالیترین نمونه مبالغه در مجموعه عظیم و جامعاالطراف 

  . محسوب میشود
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طین میرود، که موجودات کوچکی هستند حلقه به همان طور سخن از شیا. به همان نحو که فرشتگان وجود دارند

موجوداتی حقیقیند که از وجود آنها مضار  ;گوش ابلیس، این شیاطین صرفا زاده وهم و خیال مردم عادي نیستند

  . این موجودات میتوانند حس تنفر از زنی را در دل مردي برانگیزند و باعث عنن گردند. بیپایانی ناشی میشود

لف جادو را میسر میسازند، چنانکه شیطانی میتواند زیر بدن مردي دراز کشد، منی او را بگیرد، اینها انواع مخت

شیاطین . بسرعت آن را از میان فضا بگذراند، با زنی همخوابه شود، و نطفه مرد غایب را در زهدان زن به کارد

آنها . اختیار آدمیزاد نیست قادر سازند میتوانند جادوگران را به پیشگویی از این گونه حوادثی که مشروط و معلق بر

قادرند با گذاشتن آثاري بر مخیله آدمی، یا ظاهر شدن بر مردم و سخن گفتن با آنها، مطلب یا مطالبی را در اذهان 

منعکس کنند، یا آنکه ممکن است با زنان ساحره همدست شوند و در آزار کودکان از طریق چشم زخم به آنها مدد 

. رسانند

، مثل تقریبا تمامی معاصران خویش و اکثر مردم عهد ما، براي علم احکام نجوم ارزش بسیار قایل بود، چنانکه توماس

باید با حرکات اجرام سماوي مرتبط دانست، و اجرام مزبور را علت این ... حرکات ابدان را در این عالم سفال: میگوید

شاهده اختران حقیقت را پیشگویی میکنند به دو طریق توجیه علت اینکه ستارهشناسان بارها با م. ... جنبشها شمرد

میشود، اوال چون عده کثیري از مردم پیرو امیال نفسانی هستند، به همین سبب بیشتر اعمال آنها طبق تمایل اجرام 

فقط عده قلیلی، یا به عبارت دیگر تنها عقال، هستند که به کمک عقل این تمایالت را  ;سماوي صورت میپذیرد

با اینهمه، توماس معتقد . ثانیا به علت مداخله شیاطین است که این پیشگوییها تحقق میپذیرد. ... تعدیل میدهند

به عبارت دیگر، )). افعال آدمی تابع عمل اجرام سماوي نیستند، مگر به حکم تصادف و من غیرمستقیم((است که 

  . وي در حیطه وسیعی براي آدم اختیار فراوان قایل شده است

  روانشناسی -  4

هایش راجع به این موضوعات از  و نوشته ;توماس مسائل فلسفی روانشناسی را به دقت تمام مورد بررسی قرار میدهد

وي بحث خود را با این مقدمه . بهترین تراوشات قلمی وي در میان جمیع مباحث متنوعی است که گرد آورده است

به عبارت دیگر، یک ماشین متشکل است از  ;بلکه حیات دارند آغاز میکند که موجودات زنده ماشینی نیستند،

اجزائی که آنها را از خارج بر روي هم قرار دادهاند، و حال آنکه یک موجود زنده خودش اجزاي متشکله خود را 

. این نیروي شکل دهنده داخلی عبارت است از روح. میسازد و به کمک نیروي داخلی خودش به تحرك درمیآید

بدن است، به عبارت دیگر، منبع )) صورت جوهري((ین عقیده را به تعابیر ارسطویی چنین بیان میدارد، روان توماس ا

روح سرچشمه اصلی تغذیه، تاثر، حرکت، و . ((حیاتی و نیرویی است که به یک موجود زنده حیات و صورت میبخشد

که از قدرت احساس )) احساسی(( ;رشد داردیعنی آن که قدرت )) نباتی: ((ارواح سه درجه دارند)). ادراك ماست

هر موجود جانداري از اولی بهرهمند میشود، فقط جانوران . یعنی آن که قدرت تعقل دارد)) عقالنی(( ;برخوردار است

لکن موجودات زنده عالیتر، . و آدمیان هستند که دومی را دارند، و باالخره نوع سوم تنها اختصاص به افراد بشر دارد

هر قدر (( ;ل جسمانی و انفرادي خود، از مراحلی که در آنجا موجودات دونرتبهتر مقام گزیدهاند میگذرنددر تکام

. باید از تعداد زیادتري صورتهاي مراحل وسط گذر کند تا به صورت کمال برسد... صورتی در مدارج هستی باالتر باشد

قرن نوزدهم است که میگوید چنین آدمی از تمامی در واقع این گفته توماس نسخه بدلی از فرضیه مرور یا تکرار 

  . مراحلی که انواع در سیر تکامل خود پیمودهاند عبور میکند
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در حالی که افالطون، آوگوستینوس، و فرانسیسیان روح را در حکم اسیر زندان تن میشمردند و فقط آن را با شخص 

و آدمی حتی شخصیت را ترکیبی از تن و روان،  یکی میدانستند، توماس شجاعانه نظریه ارسطو را پذیرفته است

روان یا نیرویی درونی که سازنده صورت و بخشنده حیات است، به طور جداییناپذیري . هیوال و صورت تعریف میکند

 ;از جنبه روح نباتی محتاج به تغذیه است. و به هزار شکل با بدن مرتبط شده است. در هر بخشی از بدن وجود دارد

و از نظر روح عقالنی محتاج به صوري است که تاثر آنها را به وجود  ;ح احساسی متکی بر تاثرات استاز لحاظ رو

حتی قدرت عقالنی و ادراکات معنوي مستلزم تنی است که تا حدود معقولی عاري از نقص . میآورد یا ترکیب میکند

رویاها، احساسات شدید، عوارض . قاعدتا وقتی پوستی کلفت باشد، دال بر روحی است عاري از حساسیت ;باشد

گاهگاهی توماس چنان سخن میگوید که گویی تن و . روحی، طبیعت و مزاج آدمی همه ارتباط با وظایفاالعضا دارند

با . روان یک حقیقت متحد و واحد است که از درون قوه میدهد و از بیرون به این کل تقسیم ناشدنی صورت میبخشد

د که روح عقالنی یعنی همان چیزي که تجرید میکرد، تعمیم میداد، استدالل مینمود، و اینهمه، در نظر وي واضح بو

توماس گفت با وجودي که گرایش ما بر آن است که . کاینات را بر روي نقشه میآورد حقیقتی است غیرجسمانی

ار، هیچ چیز مادي پیدا درباره کلیه چیزها به معیار مادي فکر کنیم، هر قدر هم بکوشیم نمیتوانیم در وقوف یا اشع

این روح عقالنی را مسلما باید . روح عقالنی حقیقتی است که یک دنیا با هر چیز مادي یا فضایی تفاوت دارد ;کنیم

هاي  در زمره معنویات قرار داد و آن را چیزي دانست که خداوند، یعنی آن نیرویی معنوي که در پس کلیه پدیده

. فقط یک نیروي غیرمادي قدرت داشت مفهومی کلی را مجسم نماید. یق کرده استمادي قرار دارد، در وجود ما تزر

ذهن میتواند از وجود خودش آگاه . یا در زمان به عقب و جلو بجهد، یا بزرگ و کوچک را یکسان بسهولت درك کند

 .لکن محال است یک ذات مادي را تصور کرد که تا این درجه نسبت به وجود خودش آگاه باشد. باشد

لکن روانی . بنابراین معقول است چنین معتقد باشیم که این نیروي معنوي پس از فانی شدن تن، در ما بر جا میماند

روح ضعیف و  ;نمیتواند حس یا اراده یا فکر کند ;که به این نحو از تن جدا شده است براي خودش شخصیتی نیست

فقط هنگامی که از طریق رستاخیز تن . عملی نیست بیچارهاي است که بدون گوشت و پوست خودش قادر به انجام

با چهار چوبه خاکی خود که حیات درونی آن را تشکیل میداد متصل شود، آنگاه است که به اتفاق آن تن، یک فرد و 

به عقیده توماس، چون ابنرشد و پیروان وي ایمان به رستاخیز تن نداشتند، به . شخصیت فناناپذیر را تشکیل میدهد

  . شدند و گفتند که روح جهان هستی، یا انواع، جاودانی است)) عقل فعاله((بب بود که ناچار به قبول فرضیه همین س

در نظر وي، این منازعه با . توماس کلیه تیرهایی را که در ترکش جدلی خویش دارد براي رد این فرضیه به کار میبرد

چنان اهمیت داشت که نتایج حاصله از جنگهاي ابن رشد بر سر زندگی جاودانی مهمترین مسئله قرن بود و 

  . پادشاهان، یعنی تغییر حدود و ثغور ممالک و عناوین، در برابرش کار ابلهانه کوچکی مینمود

توماس میگوید که روح را پنج خاصیت یا نیروست، از این قرار، خاصیت نباتی که به کمک آن تغذیه، رشد، و تولید 

وسیله آن تاثرات را از دنیاي خارجی میپذیرد، خاصیت شهوانی که بر اثر آن میل خاصیت حسی که به  ;مثل میکند

. و اراده میکند، خاصیت تحرك به مدد آن حرکات را به وجود میآورد، و خاصیت عقالنی که به وسیله آن فکر میکند

لکه در دستگاهی کلیات معلومات از حواس سرچشمه میگیرند، لکن تاثرات بر روي لوحی خالی نقش نمیبندند، ب

پیچیده یا مرکزي که توماس آن را کانون حساسه مشترك میخواند جذب میشوند که کار آن هماهنگ ساختن 

در عقل هیچ چیزي ((توماس با ارسطو و الك همعقیده است که . تاثرات یا مدرکات آدمی به صورت پندارهاست

یعنی استعداد )) جز خود عقل((یتز و کانت میافزاید ، لکن مثل الیبن))وجود ندارد که ابتدا در حواس نبوده باشد
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متشکلی براي تنظیم و تبدیل تاثرات به صورت فکر، و سرانجام به صورت آن کلیات و پندارهاي مجردي که وسایل 

. کار تعقل است و در این جهان مادي از امتیازات انحصاري بشر محسوب میشود

است که در پرتو آن روان با نیروي حیاتی به طرف مقصدي حرکت میکند اراده، یا میل آدمی به طلب مقصود، قوهاي 

زیبایی . تعریف میکند)) چیزي که مطلوب باشد((توماس، به پیروي از ارسطو، خیر را . که عقل آن را خیر میپندارد

چرا خوشایند است به علت تناسب و . چیزي است که چون به چشم آید، در دل نشیند ;هاي از خیراست وجه

هماهنگی اجزا دریک کل متشکل، عقل تا آنجایی از اراده پیروي میکند که میل آدمی قادر به تعیین مسیر فکر 

اما اراده تا آنجایی تابع عقل است که تمایالت ما، به حکم مفاهیمی که از اشیا داریم و بر اثر عقایدي که  ;باشد

خیر به همان سان که درك گردد، محرك اراده . ((معین باشند درباره اشیا پیدا کردهایم،) معموال به تقلید از دیگران(

که ضرورتا بر اثر ادراك مطلبی به همان نحو که عقل عرضه داشته است به جنبش (آزادي در واقع از اراده )). میشود

خص، و لذا آزادي مستقیما به نسبیت دانش و تعقل و خردمندي ش ;ناشی نمیشود، بلکه از تمییز برمیخیزد،) درمیآید

آزادمردان واقعی فقط عقال  ;به نسبت استمداد عقل در عرضه داشتن تصویر حقیقی اوضاع بر اراده، تفاوت میکند

در میان تمامی . ((قوه مدر که نه فقط بهترین و باالترین بلکه در عین حال نیرومندترین خاصیت روح است. هستند

کار واقعی آدمی )). ((هاست یدترین، و لذتبخشترین حرفهاشتغاالت بشري، اکتساب خرد کاملترین، عالیترین، مف

  )). عبارت است از درك کردن

  اخالق -  5

حال آمدیم و با . غرض صحیح آدمی در این دنیا کسب حقیقت، و در آخرت دیدن این حقیقت در خداوند است

د که بهترین وسیله باید دی ;ارسطو همراي شدیم که آدمی جز در طلب خوشبختی در پی چیز دیگري روان نیست

نیل به چنین هدفی کدام است اگر چه ممکن است آدمی از لذایذ جسمانی، افتخارات، ثروت، قدرت، و حتی کارهاي 

بگذارید این . مرتبط با فضایل عقالنی متلذذ شود، لکن باید دانست که خوشبختی را در هیچ یک از اینها نخواهد دید

لکن هیچ کدام از این )). براي خوشبختی محض ضرورت دارد... ري از نقصمزاج عا((قضیه را نیز قبول کنیم که 

احتماال با توجه به کالم مشهور . چیزها نمیتواند با خوشبختی قرین آرامش، نافذ و دایمی نیروي ادراك برابري کند

و رضایت روح یا  ویرژیل خوشا به حال کسی که قادر شده است علل چیزها را بداند بود که توماس بزرگترین کامیابی

که بر لوح روح آدمی تمامی نظام آفرینش و علل آن ((نیل به اوج طبیعی عقالنیت مختص روان را در آن دانست 

  . آرامش خاطري که از ادراك برتر است از خود قوه ادراك سرچشمه میگیرد)). نقش گردد

انسان به طور . میکند و او را راضی نمیسازدلکن حتی این عظیمترین شادمانی دنیوي نیز نفس آدمی را کامال اقناع ن

در وجود انسان میلی نهفته است که به )). سعادت مطلق و واقعی در این جهان دست نمیدهد((مبهمی میداند که 

هیچ چیز راضی نمیشود، مگر نیل به سعادت و علمی که مصون از تبدالت و محفوظ از فراز و نشیبهاي این جهان 

یالت آدمی ممکن است به چیزهاي دیگري در این میانه اقناع شوند، لکن ذهن انسان کامل آرام سایر تما. فانی باشد

فقط در وجود . و قرار نخواهد گرفت مگر اینکه به آن خزینه و ذروه حقیقت که ذات باري تعالی است نایل شود

ل، و حقیقت تمامی حقایق خداوند است که نیکوکاري مطلق وجود دارد، خدا سرچشمه تمامی محاسن، علت کلیه عل

. مقصد غایی آدمی دیدن جمال مبارك حق است، یعنی درك حالتی که سعادت واقعی میبخشد. است
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اخالق . در نتیجه، همه اخالقیات عبارت است از هنر و علم مهیا ساختن آدمی براي نیل به این سعادت نهایی و ابدي

. سانیدن آدمی به سر منزل واقعی یعنی دیدن روي خداستنیک و فضیلت را میتوان روشی معنی کرد که وسیله ر

لکن آنچه که وي نیکو میپندارد همیشه از نظر اخالقی  ;آدمی طبیعتا متمایل به نیکوکاري یعنی عمل مطلوب است

به واسطه پندار نادرست حوا درباره نیکوکاري بود که آدم از فرمان خداوند تمرد کرد و اکنون در هر . نیکو نیست

اگر در این مورد کسی سوال کند که چطور خدایی که همه  .باشدی باید لکه آن گناه نخستین را همراه داشته نسل

چیز را پیشبینی میکند باید زن و مردي بیافریند که تا این درجه کنجکاو باشند، و نژادي پدید آورد که بهره آن 

ین تقصیر موروثی باشد، توماس جواب میدهد که، از نظر مابعدالطبیعه، محال است مخلوقی کامل باشد، و آزادي چن

بدون آن آزادي اراده، بشر موجود . بشر در ارتکاب گناه تاوانی است که باید براي آزادي اختیار خویش بپردازد

ام خواهد داشت، و اعتبار و حیثیتش از یک ماشین بیخاصیتی خواهد بود که نه فوق خوبی و بدي بلکه پایین آن مق

  . زیادتر نخواهد بود

از آنجا که توماس از صمیم قلب معتقد به نظریه گناهکاري ذاتی، غرق در فلسفه ارسطو، معتاد به انزوا، و وحشت از 

وي به تبعیت از  .جنس زن بود، تقریبا مقدر بود که زن را ناپسند شمرد و با عصمتی مردانه درباره زن سخن گوید

خودپسندي اقلیمی ارسطو چنین میپندارد که طبیعت مثل پدر یک قبیله قرون وسطایی هماره مایل است طفلش 

جنس مونث در واقع مذکري است که منحرف شده  ;پسر باشد و معتقد است که زن موجودي است ناقص عرضی

توماس، به اتکاي . خارجی مثل باد مرطوب جنوب زن محتمال نتیجه نقصی است در قوه تولیدي مرد، یا عاملی ;است

آراي ارسطو و عقاید معاصران درباره زیستشناسی، چنین تصور میکرد که زن فقط هیوالي منفعل را به اوالد 

در نتیجه، زن از . زن نتیجه پیروزي هیوال بر صورت است ;میرساند، و حال آنکه عمل مرد رسانیدن صورت فعال است

میل شهوانی زن به مراتب بر مرد تفوق دارد، حال آنکه مرد . و اراده، موجودي است ضعیفترلحاظ جثه و عقل 

لکن این امر در مورد مرد مخصوصا . مرد و زن هر دو شبیه خدا آفریده شدهاند. حکایت تجلی عنصر پایدارتري است

زن در همه . ان کاینات استمرد آغاز و انجام زن است، همان سان که خداوند سرچشمه و پای. بیشتر صدق میکند

مرد کلیه امور را بهتر از زن انجام میدهد، حتی . چیز به مرد احتیاج دارد، لکن مرد فقط براي تولید نیازمند زن است

زن جزئی است از . توجه از خانه را، زن صالحیت تصدي هیچ گونه شغل مهمی را در دستگاه کلیسا یا مملکت ندارد

زن باید مرد را موالي طبیعی خود بداند، باید راهنمایی او را بپذیرد، و انضباط و . مرد، واقعا یک دنده اوست

. هاي وي را گردن نهد و از این طریق است که زن به مقصد اصلی و به سعادت خویش نایل خواهد آمد مواخذه

شر وجود مثبتی ((ید میگو. و اما درباره شر، توماس تالش میورزد تا ثابت کند که به طور مجرد شر وجود ندارد

شر صرفا عبارت است از فقدان یا عدم خاصیت یا نیرویی که موجودي  ;هر حقیقتی فی نفسه خیر است ;))نیست

همچنین  ;بنابراین، براي آدمی نداشتن بال و پر شر نیست، لکن فقدان دو دست شر است. طبیعتا باید داشته باشد

هر چیز به همان نحوي که به دست . برایش شري محسوب نمیشود اگر پرندهاي از دو دست محروم باشد، این امر

  . خدا آفریده شده خیر است، لکن حتی خداوند قادر نبود مخلوقات را در کمال نامتناهی خویش سهیم سازد

. خداوند پارهاي از مفاسد را مجاز میشمرد تا مقاصد نیکویی حاصل آید، یا از بروز مفاسد بزرگتري جلوگیري شود

تا مگر از این ) از قبیل فحشا(حقا پارهاي از مفاسد را تحمل میکنند ... به همان نحو که حکومتهاي بشري((درست 

که ضمنا نظام جهان (گناه عبارت از عملی است اختیاري که نظم عقالنی را )). راه جلو مفاسد عظیمتري سد شود

در مورد آدمی این نظم . براي رسیدن به مقاصد نظم عقالنی عبارت است از تعدیل و تنظیم وسایل. بر هم زند) است
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خداوند به ما آزادي میدهد تا مرتکب خطا شویم، . عبارت است از تعدیل رفتار و سلوك براي کسب نیکبختی ابدي

این . لکن در عین حال حس تمیز حق از باطل را از ذات ربانی خویش به ما تلقین میکند تا میان آن دو فرق نهیم

اگر کلیسا خالف وجدان کسی به وي . ر مطلق است و به هر قیمت شده باید از آن پیروي کردوجدان فطري آم

اگر وجدانش به وي حکم کند که ایمان به مسیح . فرمانی دهد، آن شخص مکلف است از اوامر کلیسا سر باز زند

  . امري شري است، باید از آن اعتقاد دست شوید

طبیعی عدالت، دوراندیشی، اعتدال، و ثبات قدم متمایل میسازد، بلکه به طبیعتا وجدان نه فقط ما را به فضایل 

این سه فضیلت اخیرالذکر اخالقیات ممتاز و فخر . پیروي از فضایل دینی ایمان، امیدواري، و خیرخواهی نیز وا میدارد

سان نه فقط باید به ان. از آنجا که تعقل آدمی محدود است، ایمان تکلیفی است اخالقی. مسیحیت را تشکیل میدهند

بلکه باید هر چه را نیز به قوه تعقل درك میکند از این . اتکاي ایمان به اصول فوق استدالل مسیحیت معتقد باشد

از آنجا که اشتباه در مسائل مربوط به ایمان ممکن است عده زیادي را محکوم به عذاب اخروي سازد، . مقوله بشمرد

هر موقع عده ((به همین سبب  ;یشه کرد، مگر غرض دوري از شري عظیمتر باشدلذا در مقابل کفار نباید تساهل پ

کفار بسیار چشمگیر بوده است، کلیسا بارها در برابر شعایر، حتی بدعتها، و جماعات مشرك طریق تساهل پیموده 

ان پیش از ظهور از آنجا که شعایر یهودی. هرگز به کفار نباید اجازه تفوق یا حکومت بر مومنان داده شود)). است

، با افراد آن قوم ))شاهد بارزي بر وجود آیین مسیح است((مسیح نشانی از شعایر مسیحیت بوده و همین امر 

یهودیان تعمید ندیده را هرگز نباید مجبور به قبول آیین مسیح کرد، لکن . استثنائا میتوان طریق مدارا پیش گرفت

. ول عقاید کلیسا بریدهاند، را میتوان حقا مجبور به چنین کاري کردبدعتگذاران، یعنی آن کسانی که ایمان از اص

هیچ کس را نباید بدعتگذار شمرد، مگر آنکه چون مقامات روحانی خطایش را به وي خاطرنشان سازند، در گمراهی 

تبار به افرادي که از بدعت خود دست برمیدارند میتوان رخصت توبه داد، و حتی حیثیت و اع. خویش اصرار ورزد

میتوان ایشان را رخصت توبه ((گذشته را به ایشان بازگردانید، لکن اگر چنین افرادي بار دیگر به بدعت گراییدند، 

. اما نباید ایشان را از مجازات مرگ رهانید. داد

  سیاست-  6

و نوشته ارسط)) سیاست((توماس سه جا درباره فلسفه سیاسی قلمفرسایی کرده است، اول در تفسیري که بر کتاب 

آنچه از نظر اجمالی به  )).مملکتداريدر آیین ((، و سوم در رساله مختصر ))مدخالالهیات((است، دوم در کتاب 

ون به رئوس این کتاب مستفاد میگردد این است که توماس صرفا آراي ارسطو را در سیاست تکرار کرده است، لکن چ

سازمان اجتماعی . دقت در آن غور شود، خواننده متعجب میشود از اینکه تا چه حد حاوي مطالب بکر و دقیق است

جامعه و دولت . وسیلهاي است که بشر به عنوان نعمالبدلی به جاي اندامهاي بدن براي تصرف و دفاع به وجود میآورد

از طرفی . ا منبعث میشود، لکن به مردم تفویض گشته استحق حکومت از خد. براي فرد است، نه فرد براي آن دو

چون مردان تعدادشان زیاد است، پراکنده و متلونالمزاجند و، به عالوه، بر اثر بیاطالعی، نمیتوانند مستقیما یا عاقالنه 

قدرت از این تفویض . از این حق حاکمیت استفاده کنند، لذا اختیارات خویش را به پادشاه یا پیشوایی میسپارند

شاه فقط تا حدودي از حق قانونگذاري برخوردار است که معرف اراده ملت ((جانب ملت همیشه فسخناپذیر است، و 

به شرط آنکه . ممکن است حق حکومت ملت را به جمع زیادي یا چند نفر یا شخص واحدي تفویض کرد)). باشد

. ی، و حکومت سلطنتی هر سه مطلوب خواهند بودقوانین خوب باشند و بخوبی اجرا شوند، دموکراسی، آریستوکراس

و چنانکه . به طور کلی، حکومت پادشاهی مشروطه بهترین حکومتهاست، زیرا وحدت، تسلسل، و پایداري میبخشد
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لکن امیر یا پادشاه را باید مردمی از )). جمع کثیري را یک نفر بهتر از چند نفر اداره میکند((هومر شاعر یونانی گفت، 

اگر شهریار ملک مردي ستمگر شود، مردم باید با اتخاذ روشی منظم وي را از . یا طبقه آزاد انتخاب کنند هر دسته

  . وي هماره باید خادم قانون باشد نه مخدوم آن. مقامش برکنار کنند

در ، بدان نحو که از طریق وحی ))االهی(( ;جهان)) قوانین طبیعی((، مانند ))طبیعی: ((قانون بر سه گونه است

. یا مثبت، همچنانکه در نظامات مصوبه ممالک آشکارا دیده میشود)) بشري((و  ;مکشوف شده است)) کتاب مقدس((

به همین سبب آباي کلیسا معتقد شده . قانون بشري به واسطه تاثرات افراد و تکامل حکومت ضرورت پیدا کرده بود

توماس اذعان نمیکند که . یجه گناهکاري بشر استبودند که مالکیت خصوصی مخالف قانون طبیعی و االهی، و نت

وي استدالالت کمونیستهاي عهد خویش را از مدنظر میگذراند و مثل ارسطو جواب . مالکیت امري غیرطبیعی است

لکن اموال خصوصی ودیعهاي . میدهد که چون همه کس مالک همه چیز باشد، هیچ کس از هیچ چیز توجه نمیکند

اشیاي ظاهري را نه به عنوان اموال شخصی، بلکه به عنوان اموال عام مالک باشد، تا آنکه  بشر باید. ((است عمومی

اگر انسانی، به خاطر حفظ مقامش در زندگی، به ثروتی فزونتر از . بتواند آنها را به هنگام نیاز به سایرین منتقل سازد

آنچه بعضی از مردمان به حد وفور . حوایجش تمایل و در جهت آن تالش کند، دچار حرصی گناهکارانه شده است

اگر عالج دیگري در بین نباشد، براي ((و )). دارند ناشی از قانون طبیعی به منظور دستگیري از نیازمندان میباشد

آدمی عمل مشروعی است که حوایج خویش را به وسیله مال دیگري مرتفع سازد، به این معنی که آشکارا یا مخفیانه 

  ). )آن را به چنگ آورد

وي معتقد بود که . توماس آدمی نبود که اقتصادیات را از اخالقیات جدا، و آن را به صورت علم شومی قلمداد کند

جامعه باید از حق تنظیم و اداره کشاورزي، صنعت، و بازرگانی برخوردار باشد، رباخواري را تحت نظارت درآورد، و 

وي به تردستی بازرگانانی که ارزان میخریدند و گران . کندبراي خدمات و کاالها وضع )) نرخ عادالنهاي((حتی 

هر نوع احتکار و هرگونه عملی را که با توجه به ترقی و تنزل قیمتها به قصد جلب . میفروختند با سوظن مینگریست

 ضروري)) براي کار خیر((با دادن وام براي گرفتن ربح مخالف بود، لکن . منفعت انجام میگرفت نکوهیده میشمرد

  . نمیدید که انسان از اشخاصی که کارشان وام دادن است پول قرض کند

درباره مسئله بردگی، توماس باالتر از عقاید و آراي عهد خویش چیزي نگفت، سوفسطائیان، رواقیون، و قانونگذاران 

کرده و توضیح داده آزادند، آباي کلیسا با بردهداري موافقت )) بالفطره((رومی تعلیم داده بودند که، جمیع مردمان 

ارسطو، دوستدار اقویا، بردگی را ناشی از . بودند که، مثل مالکیت، نتیجه گناهکاري آدمیزاد بر اثر هبوط آدم است

توماس درصدد برآمد که این نظریات را با هم سازش . عدم تساوي طبیعی افراد دانسته و آن را موجه شمرده بود

رتکاب به گناه هیچ نوع بردگی وجود نداشت، لکن بعد از هبوط مفید تشخیص به این معنی که میگفت قبل از ا. دهد

آنهایی که جسمی نیرومند لکن عقلی ضعیف . داده شد که افراد سادهلوح را مطیع و تابع مردمان خردمند سازند

ه از لحاظ لکن بنده فقط از نظر تن تعلق به موالي خویش دارد، ن. دارند به حکم طبیعت براي بندگی خلق شدهاند

روح، بنده مکلف نیست حوایج شهوانی موالي خویش را اقناع کند، و جمیع فرایض اخالقی مسیحیت باید در معامله 

  . با بردگان مراعات شود
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چون مسائل اقتصادي و سیاسی بالمآل جنبه اخالقی دارند، در نظر توماس حق آن است که دین فوق مسائل سیاسی 

هر قدر هدف قدرت حاکمه عالیتر . اشد، و حکومت، در اخالقیات، تابع نظارت و ارشاد کلیسا شودو صنعت جا داشته ب

باشد، آن دستگاه شریفتر خواهد بود، پادشاهان روي زمین، که مقتداي افراد در نیل به سوي نیکبختی دنیوي 

کومت باید در مسائل این ح. هستند، باید مطیع پاپ باشند که افراد را به سوي خوشبختی ابدي رهبري میکند

جهانی عالیترین مرجع محسوب شود، لکن اگر پادشاهان از نظامات اخالقی تخلف ورزند یا نسبت به مردم مرتکب 

بنابر این، . اجحافی شوند که اجتناب کردنی باشد، حتی در این قبیل مسائل نیز، پاپ باید حق مداخله داشته باشد

به عالوه، حکومت موظف به حراست . اخذه کند یا مردم را از قید بیعت با او برهاندپاپ میتواند پادشاه بزهکاري را مو

  . دین، حمایت کلیسا، و اجراي فرامین آن دستگاه است

آدمیزاده فقط رعیت این . عالیترین وظیفه کلیسا آن است که مردمان را به سوي سرمنزل رستگاري رهبري کند

شاخصترین حقایق . تی روحانی است که به مراتب از هر حکومتی بزرگتر استبلکه از آحاد مملک. اقلیم دنیوي نیست

تاریخ گواهی میدهد که بشر با تمرد از فرمان االهی مرتکب گناهی شد نامحدود، و به همین سبب مستحق مجازاتی 

از فیض  و اقنوم دوم، یا فرزند خدا، با تجلی به صورت بشري و تحمل بدنامی و رنج مرگ، گنجینهاي ;بیپایان

خداوند طبق . نجاتبخش خود به وجود آورد که به برکت آن انسان میتواند، علیرغم گناهکاري ذاتی، رستگار شود

ما را قدرت آن نیست که به کنه دالیل گزینش  ;مشیت خویش هر کس را که بخواهد از این فیض بهرهمند میفرماید

اصول عقاید )). که بگوید لیاقت، علت تقدیر االهی است هیچ کس این قدر دیوانه نبوده است((لکن  ;وي پی ببریم

سزاوار است که خدا سرنوشت : بولس و آوگوستینوس در فلسفه آدم رئوف و مالیمی چون توماس راه مییابد

از آنجا که به حکم قدرت باري زندگی جاودانی . ... آدمیزادگان را معین فرماید، زیرا همه مخلوقات تابع پروردگارند

 ;فراد بشر مقدر شده است، به همین روال، قدرت بیچون وي اجازه میدهد که پارهاي به آن مقصد نایل نشوندبراي ا

همان طور که تقدیر متضمن مشیت براي تفویض فیض و عزت . ... این نکته را محرومیت از نجات اخروي گفتهاند

ارتکاب گناه به فرد، و مقرر داشتن  است، به همان نحو نیز محرومیت از نجات اخروي متضمن مشیت براي رخصت

)). پیش از آنکه شالوده عالم ریخته شود، وي ما را از بهر خویش برگزید. ... ((عذاب اخروي در مقابل آن گناه است

توماس کوشش فراوانی مبذول میدارد تا میان تقدیر االهی و آزادي فردي سازش برقرار کند، و توضیح میدهد که چرا 

چگونه دعا میتواند خداوندي  ;ش به مهر االهی ممهور شده است باید در طلب فضیلت کوشا باشدفردي که سرنوشت

یا در هر جامعهاي که قبال، به حکم تقدیر، جمعی از افراد براي رستگاري و جمع  ;را که الیتغیر است بر سر مهر آورد

جواب وي این است که خداوند صرفا . باشددیگري براي عذاب اخروي انتخاب شدهاند، وظیفه کلیسا باید از چه قرار 

از قرار معلوم همه کافران در زمره . پیشبینی کرده است که هر فردي به طیب خاطر کدام راه را اختیار خواهد کرد

 .بودمگر شاید عده معدودي که خداوند از سر لطف مخصوصا و شخصا به ایشان وحی فرموده . دوزخیان هستند

مهمترین خوشبختی رستگاران عبارت خواهد بود از دیدن جمال خداوندي، منظور نه این است که رستگاران به 

ذاتش پی ببرند چه فقط الیتناهی قادر به فهم الیتناهی میباشد، بلکه، با تلقین فیض ربانی، این جماعت به مشاهده 

د شد، تمامی کاینات چون از وجود خداوند منبعث شدهاند، به وجود خداوند، بازگشت ذات باري تعالی قادر خواه

به این . روح بشري، که تحفهاي از دریاي گرم وي است، هرگز آرام نمیگیرد، تا آنکه به منشا خود بازگردد ;میکنند

ماس آکویناس، که با نحو، دور تسلسل االهی آفرینش و بازگشت به سوي مصدر نخست تکمیل میشود، و فلسفه تو

  . خدا آغاز شده بود، با خدا به پایان میرسد
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واکنش بیشتر معاصران توماس آن بود که فلسفه وي عبارت است از مجموعه مهیبی از استدالالت مشرکان که 

وستینوسی به دنبال خدا فرانسیسیان، که از طریق رازوري آوگ. ضربات مهلکی بر پیکر آیین مسیح وارد خواهد کرد

توماس، از مرتبت واالیی که وي براي تعقل قایل شده و آن را باالتر از اراده آدمی )) عقل پرستی((روان بودند، از 

بسیاري متحیر ماندند که چطور میتوان . دانسته بود، از اینکه ادراك را فوق عشق مقام داده بود، بغایت منزجر شدند

قوه ((فی و سرد و مهجور از آدمیان، یا چنانکه توماس در کتابش گفته بود، به سوي آن به سوي خدایی آن قدر من

دست دعا برداشت چطور عیسی مسیح میتوانست بخشی از چنین پدیده انتزاعی باشد و اگر قدیس )) فعاله محض

جان آدمی متحد  فرانسیس زنده میبود، به چنین خدایی یا درباره چنین خدایی چه میگفت اگر قرار میبود تن و

باشند، آنگاه تکلیف فسادناپذیري و خلود روح انسان چه میشد با وجود انکارهاي توماس، مخالفان او مدعی بودند که 

وي هیوال و صورت را متحد ساخته است و به این نحو خود به دام فرضیه طرفداران ابنرشد درباره جاودانی بودن 

وال، و نه صورت، را اصل تفکیک و تعدد افراد دانسته بود، چنین به نظر از آنجا که وي هی. جهان در افتاده است

میرسید که، طبق این فرضیه، وسیلهاي براي تشخیص روح به جا نمیماند و نتیجه، قبول فرضیه طرفداران ابنرشد 

کویناس، به بدتر از همه، پیروزي ارسطو بر آوگوستینوس در فلسفه توماس آ. درباره وحدت و بقاي روحی کلی میشود

مگر در همین تاریخ معلمان و دانشجویانی در دانشگاه پاریس . نظر فرانسیسیان پیروزي شرك بود بر مسیحیت

مرجح میشمردند درست به همان نحو که اسالم سنی، در پایان قرن دوازدهم، ابنرشد )) اناجیل((نبودند که ارسطو بر 

ان اصیل آیین، در آغاز قرن سیزدهم، کتابهاي ابنمیمون هواخواه طرفدار ارسطو را طرد و تبعید کرده بود، و یهودی

ارسطو را میسوزانیدند، به همان روال، در سومین ربع قرن سیزدهم، مسیحیان اصیل آیین هم به مدافعه از عقاید 

ت و ، به اشاره پاپ یوآنس بیس1277در . درست خویش در برابر توماس که به سیره ارسطو سخن گفته بود برخاستند

از جمله مطالبی که در طی این . مورد از آراي توماس را اقوال بدعتآمیز خواند 219یکم، اسقف پاریس طی فرمانی 

فرشتگان فاقد تن هستند، و هر ) 1: اقامه شده بود، سه تکه بود از این قرار)) علیه برادر توماس((فرمان با صراحت 

خداوند بدون هیوال قادر به تکثیر ) 3 ;هیوال منشا تعدد است) 2 ;کدام از ایشان نوعی جداگانه را تشکیل میدهند

اسقف پاریس میگفت که هر کس معتقد به این قبیل عقاید باشد، به اتکاي همین آرا، تکفیر . افراد یک نوع نیست

دان چند روزي بعد از صدور این فرمان، یکی از معاریف دومینیکیان، رابرت کیالردبی، استا. شده درگاه پاپ است

. دانشگاه آکسفرد را تشویق به تقبیح آراي مختلف توماس از جمله وحدت روان و تن آدمی کرد

در این تاریخ سه سال از فوت توماس میگذشت، و وي دیگر قادر به دفاع از آراي خویش نبود، لکن معلم دیرینهاش، 

ن فرانسه را تشویق کرد که به حمایت از آلبرتوس، با شتاب تمام خود را از کولونی به پاریس رسانید و دومینیکیا

راهبی از فرقه فرانسیسیان، موسوم به گیوم دوالمار، با رسالهاي تحت عنوان در . برادر هم مسلک خویش قیام کنند

 ;نکته از آراي توماس را تصحیح کرد 118رد اشتباهات برادر توماس، وارد این مناقشه شد و، طبق نظر خویش، 

قف اعظم کنتربري که یکی دیگر از رهبران فرقه فرانسیسیان بود، رسما فلسفه توماس را همچنین جان پکم، اس

دانته نیز . نکوهیده شمرد و برادران دینی خود را ترغیب کرد که به آراي بوناونتوره و قدیس فرانسیس رجعت کنند

به میدان مبارزه نهاد و در با قبول اصول عقاید توماس و جرح و تعدیل آن براي شالوده کمدي االهی خویش قدم 

بعد از پنجاه سال مبارزات دامنهدار، دومینیکیان پاپ . صعود از پلکان عرش اعال توماس را هادي خویش ساخت

یوآنس بیست و دوم را مجاب ساختند که توماس یکی از پاکان دین بوده است، و با قرار دادن وي در شمار قدیسان 

از آن پس رازوران در کتاب عظیم توماس به کشف عمیقترین و . اس مسلم شدپیروزي فلسفه توماس آکوین) 1323(
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کتاب مدخل االهیات ) 15451563(در شوراي ترانت . روشنترین توضیحات درباره زندگی رازور اندیشمند نایل آمدند

لویوالیی فرقه ایگناتیوس . پهلو به پهلوي کتاب مقدس و احکام صادره از جانب پاپها بر روي محراب قرار داده شد

بندیکتیوس  1921پاپ لئو سیزدهم، و در  1879در . را مکلف به تعلیم فلسفه توماس کرد) ژزوییتها(یسوعیون 

پانزدهم، در عین حال که آثار قدیس توماس را بکلی عاري از نقص نمیشمردند، آنها را فلسفه رسمی کلیساي 

اصول عقاید . ارس دینی کلیساي کاتولیک روم تدریس میشودو امروزه آن فلسفه در تمام مد ;کاتولیک اعالم کردند

توماس با آنکه در میان عالمان االهی کاتولیک مخالفان چندي دارد، در عهد ما مدافعان جدیدي پیدا کرده است و 

ی هاي افکار فلسفی، با فلسفه افالطونی و آراي ارسطوی اکنون، به عنوان یکی از پایدارترین و بانفوذترین مجموعه

. کوس همسري میزند

سال گذشته افکنده و پارهاي از عقاید توماس را که از بوته امتحانات زمانه  700کار آسانی است که انسان نظري به 

اتکاي عظیم توماس بر ارسطو، در عین حال که نقصی بود، مزیتی نیز براي . نادرست بیرون آمدهاند خاطرنشان سازد

محض وي دال بر فقدان ابتکارش بود، و شجاعتی که توماس از خود نشان داد راه  به عبارت دیگر، اتکاي ;وي داشت

هاي دقیق و مستقیمی از آثار ارسطو به  از آنجا که توماس ترجمه. جدیدي را براي جوالن تفکر قرون وسطایی باز کرد

از هر متفکر قرون فیلسوف مزبور جامعتر و دقیقتر ) و نه علمی(دست آورد، اطالعش بر کتب و رسایل فلسفی 

وي حاضر بود از خوان معلومات مسلمانان و یهودیان برخوردار شود، و به فالسفه آنها با . وسطایی جز ابنرشد بود

هایی که با آراي فلسفی ما مطابقتی ندارند،  در اصول فلسفی وي، مثل کلیه فلسفه. اعتماد به نفس حرمت میگذاشت

یب است که آدمی آن قدر محجوب و فروتن این سان به تفصیل درباره عج ;به سخنان پوچ فراوانی برمیخوریم

معلومات فرشتگان یا ماهیت آدم قبل از هبوط سخن گوید، یا تشریح کند که اگر کنجکاوي زیرکانه حوا نبود، نژاد 

الهیات خود توماس صادقانه آثار خود را از ا ;شاید ما به غلط او را یک نفر فیلسوف میپنداریم. بشري چه میشد

اذعان میکرد که مباحث را با نتایج  ;و مدعی نبود که هر جا عقل هدایتش کند، از دنبال آن روان میشود ;میخواند

و هرچند اکثر فالسفه به چنین عملی مبادرت میورزند، اکثر این شیوه را به عنوان خیانت  ;دلخواه خویش آغاز میکند

ان وسیع بود که کسی جز سپنسر تا کنون جرئت نکرده است بار میدان تحقیق وي چن. به فلسفه مردود میشمرند

توماس به هر مبحثی روشنی و وضوح میبخشید، و در حل هر موضوعی خلقی . دیگر به عمل مشابهی دست زند

انسان عاقل نظم به وجود : ((وي میگفت. مالیم به کار میبرد که از مبالغه گریزان و طالب اعتدال و میانهروي بود

توماس در سازگار ساختن آراي ارسطو با مسیحیت توفیق حاصل نکرد، اما در این مبارزه به دریافت یک )). میآورد

وي خرد را مانند اسیري دست بسته به درون دژ ایمان رهبري کرد، لکن با . پیروزي تاریخی براي عقل نایل آمد

. پیروزي خویش عصر ایمان را نیز به پایان آورد

VII -جانشینان  

هایی از  یخنویس همواره در تسهیل قضایا و سر راست کردن حوادث به افراط میگراید و از میان انبوه مردم و رشتهتار

حوادث که هرگز قادر به درك یا فهم پیچیدگی آنها نیست، با شتابزدگی، معدودي از افراد و پارهاي از حقایق را تا 

قتی سخن از عهد مدرسی به میان میآید، نباید این نهضت را به و. آنجا که از دستش برآید برمیگزیند و عرضه میدارد

منزله تجریدي مصفا از هزار غرایب اختصاصی آن عصر تصور کنیم، بلکه باید بدانیم که این عنوان را از سر کاهلی 

آو آکم براي صدها فرضیه فلسفی و دینی علم کردهاند که در مدارس قرون وسطی از انسلم در قرن یازدهم تا ویلیام 

تاریخنویس از روي ناگزیري محکوم به کوتاهی زمان و تنگی حوصله آدمی است، و . در قرن چهاردهم تعلیم میدادند
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هاي تاریخ از انظار پنهان  مجبور است، با دو سه خط، به مردانی که اندك مدتی جاودانه بودند و اکنون میان قله

  . شدهاند، اهانت کند

هاي متعدد بود، رامون لول نام دارد که در  سیزدهم یعنی همان قرنی که صاحب جنبهیکی از عجیبترین رجال قرن 

رامون چون پا به سن نهاد، متوجه دربار جیمز دوم در . پالما در دامان خانواده متمکنی از اهالی کاتاالن به دنیا آمد

سی . اي خود را بدل به تکگانی ساختبارسلون شد، دوران جوانی پرغوغایی را در آنجا گذرانید، و به تدریج عشقبازیه

ساله بود که ناگهان از دنیا و مادیات و هر چه تعلق به شیطان داشت دست کشید و نیروي عجیب خود را، که صاحب 

هاي گوناگون بود، به رازوري، علوم مکنونه، دستگیري از خلق، تقلید از حواریون، و طلب شهادت معطوف  وجهه

ربی پرداخت، در مایورکا مدرسهاي براي مطالعات عربی تاسیس کرد، و از شوراي وین به فراگرفتن زبان ع ;داشت

که با تاسیس مدارس زبان و ادبیات شرقی، افراد را براي دعوت مسلمانان و یهودیان به ) 1311(درخواست کرد 

فرد، و ساالمانکا تاسیس شوراي مزبور پنج باب از این گونه مدارس در رم، بولونیا، پاریس، آکس. مسیحیت تربیت کنند

محتمال خود لول . کرد که هر کدام از آنها مناصب یا کرسیهایی براي استادان زبانهاي عبرانی، کلدانی، و عربی داشت

. به تحصیل زبان عبرانی مشغول بود، زیرا یکی از عالقهمندان صمیمی و محصالن جدي قباله یهود شد

در دوران جوانی، از طبع وقاد وي چندین مجموعه . ناممکن است بندي صد و پنجاه مجلد تصنیفات لول طبقه

وي کتاب خویش موسوم به تفکر درباره خدا را ابتدا به عربی . غزلیات تراوش کرد که شالوده ادبیات کاتاالن را ریخت

ت، بلکه این کتاب صرفا عبارت از مشتی خیاالت رازورانه نیس ;تصنیف، و سپس آن را به زبان کاتاالن ترجمه کرد

دو سال بعد، لول، که انگار آدمی بکلی ). 1272(دایرهالمعارفی است از االهیات که به یک میلیون کلمه بالغ میشود 

متفاوت بود، رسالهاي با عنوان در آیین جنگ شهسواران و تقریبا همزمان با آن راهنمایی درباره مسائل تربیتی را 

ات فلسفی اقدام ورزید و سه کتاب از این مقوله منتشر ساخت که در ضمنا لول به تصنیف مشتی مکالم. تالیف کرد

طی آنها آرا و نظریات مسلمانان، یهودیان، یونانیان مسیحی، مسیحیان پیرو کلیساي کاتولیک رومی، و تاتارها را با 

لی تحت ، وي حکایت مذهبی منظوم و طوی1283در حدود سال . مهربانی، انصاف، و تساهلی شگفتانگیز بیان کرد

به . دانستهاند)) یکی از شاهکارهاي قرون وسطاي مسیحی((عنوان بالنکرنا ساخت که شعرشناسان پرحوصله آن را 

وي در رم به نشر دایرهالمعارف دیگري پرداخت به نام درخت علم، مشتمل بر چهار هزار پرسش درباره  1295سال 

، با نشر پارهاي )13091311(اثناي اقامت کوتاهی در پاریس  در. شانزده تا از علوم زمان، به انضمام جوابهایی موثق

تمامی این . از رساالت کوتاهتر در االهیات، کوشید تا با پیروان سرسخت عقاید طرفداران ابنرشد در آنجا مبارزه کند

تشر من)) آدم عجیب و غریب((رساالت را با دقتی که عادت مالوف وي نبود، به امضاي مستعار فانتاستیکوس یا 

لول در خالل عمر طویل خویش به قدري درباره علوم و فلسفه به تصنیف کتاب مبادرت جست که حتی ذکر . ساخت

  . نام برخی از آنها مایه اطاله کالم و ماللت خاطر خواننده میشد

، ترین عقالي عهد خود ما را مجذوب ساخته است در میان تمام این عالیق، وي شیفته فکري بود که خاطر شاخص

. به این معنی که مدعی بود کلیه دستورات و مدارج علم منطق را میتوان به صورت معادالت ریاضی یا نمادي درآورد

منطق عبارت از آن است که مفاهیم اصلی فکر آدمی را )) فن بزرگ((یا )) هنر کبیر((لول میگفت که آرس ماگنا یا 

ي چهارگوش را طوري در مواضع مختلف قرار دهیم که نه فقط ها بر روي مربعهایی متحرك بنویسیم و آنگاه این خانه

کلیه آراي فلسفه به صورت معادالت و نمودارهایی درآید، بلکه، به یاري فورمولهاي ریاضی، حقایق مسیحیت را به 

رامون در عطوفت به برخی از افراد دیوانه شباهت داشت و امیدوار بود که به کمک دالیل منطقی . اثبات برساند
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کلیسا از اعتمادش بسیار خشنود شد، اما به پیشنهادش درباره . ویش مسلمانان را به قبول آیین مسیح تشویق کندخ

تبدیل تمامی اصول دین به صورت دالیل منطقی و نهادن مساله تثلیث و تناسخ در ماشین منطقی وي نظر خوش 

. نشان نداد

رآمد افریقاي مسلمان را بدون توسل به جنگ به قبول ، براي جبران از دست رفتن فلسطین، در صدد ب1292در 

به همین سبب از اسپانیا متوجه تونس شد و مخفیانه در آنجا کوچنشین کوچکی از مسیحیان  ;آیین مسیح وا دارد

او را پیش مفتی  ;، ضمن یکی از این سفرها براي ترویج آیین مسیح، در تونس گرفتار شد1307در . تشکیل داد

. وي دستور داد که مجلس مناظرهاي علنی میان رامون، و پارهاي از فقهاي مسلمان تشکیل شود. ردنداعظم بجایه ب

برخی از بازرگانان . به قول نویسنده تذکره احوال رامون، وي در این مباحثه پیروز شد و او را به زندان افکندند

رامون لول، که  1314لکن در . از گرداندندمسیحی براي رهایی وي اسباب چینی کردند و سرانجام او را به اروپا ب

ظاهرا دلش براي شهادت میتپید، بار دیگر به بوجیا بازگشت، در آنجا آشکارا مردم را به مسیحیت خواند، و رجاله 

عطف توجه از آراي رامون لول به فلسفه جان دانز سکوتس ). 1315(مسلمان آن قدر سنگسارش کردند تا فوت شد 

که انسان بعد از شنیدن موسیقی عامهپسند کارمن یک دفعه وارد ساز کالویهاي خوشنواي باخ  درست به آن میماند

هر دو از اسماي اماکن است و جان این دو نام را از آن جهت انتخاب کرد که در دانز از )) سکوتس((و )) دانز. ((شود

گی او را به صومعهاي متعلق به رهبانان فرقه در یازدهسال). 1266?(توابع ناحیه بریکشیر واقع در اسکاتلند بدنیا آمد 

جان در آکسفرد و پاریس . چهار سال بعد وي رسما به فرقه مزبور پیوست ;فرانسیسیان واقع در دامفریس فرستادند

. هاي آکسفرد، پاریس، و کولونی به تدریس پرداخت هاي دانشگاه تحصیالت خود را به اتمام رسانید و سپس در حوزه

و مقدار زیادي نوشته، که بیشتر در موضوع ) 1308(ن یعنی فقط چهل و دو ساله بود که درگذشت وي هنوز جوا

آثار وي چنان مشحون از پیچیدگی و موشکافیند که نظیرش در تاریخ فلسفه،  ;مابعدالطبیعه بود، از خود بجا گذاشت

  . قبل از ظهور اسکاتلندي دیگر، کمتر به چشم میخورد

ز سکوتس انجام داد فوقالعاده شباهت به کار کانت پنج قرن بعد از این داشت به عبارت دیگر، در واقع عملی که دان

سکوتس مدعی شد که در مقام مدافعه از اصول عقاید دین باید لزوم عملی و اخالقی آنها را دلیل آورد، نه ضرورت 

از چنگ توماس، آن اژدهاي فرقه  فرانسیسیان، که میخواستند با دفع شر فلسفه آوگوستینوس را. منطقی آنها را

را مقتداي خویش ساخته، از آن پس زنده و مرده به دنبال وي روان، )) حکیم تیزبین((دومینیکیان، نجات دهند، این 

  . و زیر رایت وي چندین نسل به مبارزه فلسفی مشغول شدند

ز تحصیل ریاضیات و سایر وي پس ا. این حکیم اسکاتلندي یکی از بزرگترین عقالي تاریخ قرون وسطی است

هاي علوم، و برخوردار شدن از خوان علم گروستست و راجربیکن در آکسفرد، مفهوم دقیقی از برهان براي  رشته

خویش پیدا کرد و همین آزمایشی را که پیش خود اندیشیده بود بر فلسفه توماس آکویناس اطالق کرد و متوجه شد 

رفته بود، یعنی سازشی موقتی میان االهیات و فلسفه، با وجودي که دانز که نتیجه تقریبا همان است که توماس گ

، مدعی شد که برهان استقرایی )درست به خالف فرانسیس بیکن(سکوتس بوضوح از شیوه استقرایی اطالع داشت 

شود به تنها برهان واقعی از طریق استنتاج و قیاس میسر می ;امر نامحققی است) یعنی پی بردن از معلول به علت(

مثال براي اثبات  ;عبارت دیگر، این شیوه نشان میدهد که پارهاي از معلولها باید ناشی از ماهیت ذاتی علت باشند

)) هستی را به عنوان هستی((وجود خدا، ابتدا الزم است که ما به فراگرفتن مابعدالطبیعه بپردازیم به عبارت دیگر 

در حیطه جوهرها باید جوهري . ض به خواص ذاتی جهان واقف شویممورد مطالعه قرار دهیم و به اتکاي منطق مح
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دانز با . این هستی نخست، خداوند است ;وجود داشته باشد که سرچشمه و منشا سایرین، یعنی جوهر اولی باشد

. است، لکن وي این عبارت را فعال محض تفسیر میکند)) قوه فعاله محض((توماس آکویناس همعقیده است که خدا 

خدا علتالعلل و جاویدان است، لکن آنچه ما میتوانیم به کمک استدالل . ظر او خداوند اصوال مشیت است نه عقلدر ن

در این باب که وي خداي محبت است، سه وجود است مضمر در . و تعقل از وجود خدا درك کنیم همین است و بس

خود همه را زیر نظر دارد کلیه این قضایا، و تقریبا  ذات واحد، کاینات را در زمان آفریده است یا اینکه به قدرت االهی

به حساب آورد، یعنی این پندارها را صرفا چون کلیسا )) باورکردنیها((جمیع اصول عقاید مسیحیت، را باید در زمره 

ثبوت  میگوید و در کتاب مقدس نقل شده است، باید باور کرد، لکن هیچ کدام از اینها را نمیتوان با دلیل و برهان به

در واقع هر لحظهاي که ما شروع به استدالل درباره خدا میکنیم خود را به ورطه تناقضات جبران کنندهاي . رسانید

اگر خداوند قادر ). نامیده است)) تناقضات عقل محض((یعنی همان چیزي که کانت در فلسفه خود (اسیر میبینیم 

گونه شر، باشد، و علل فرعی، از جمله اراده بشري، همه مطلق است، پس وي باید علت جمیع معایب، از جمله هر 

به واسطه این استنتاجات خانه خراب کن، و به علت ضرورت اعتقاد دینی براي زندگی اخالقی ما . واهی میشوند

، عاقالنهتر است که انسان از کوششهایی که توماس در راه اثبات )نامیده است)) عقل عملی((همان چیزي که کانت (

ات به کمک فلسفه مبذول داشته است دست بشوید و اصول دیانت مسیح را فقط به استناد عبارات کتاب االهی

ما قادر به درك خداوند نیستیم، لکن میتوانیم او را دوست بداریم، و این عشق از . مقدس و احکام کلیسا قبول کند

. شناخت اولیتر است

به حساب آورد، زیرا وي )) واقع پرداز((ت موشکافانه خود وي، باید در روانشناسی، دانز سکوتس را، بر اساس اتسدالال

میگوید که کلیات از لحاظ عینی واقعیت دارند، از آن نظر که آن دسته از ممیزات همانندي که ذهن از اشیاي 

د، وگرنه مشابهی استخراج میکند تا با آنها پنداري کلی به وجود آورد قطعا باید در اشیا وجود خارجی داشته باشن

چطور ممکن است که ما آن ممیزات را درك و استخراج کنیم وي با توماس در این موضوع متفقالراي است که کلیه 

معلومات طبیعی از تاثرات سرچشمه میگیرند، اما در مابقی مسائل مربوط به روانشناسی میان آن دو اختالفنظر وجود 

است نه هیوال، و غرضش از صورت فقط صورت است به معنی  در نظر دانز سکوتس اصل و منشا تعدد صورت. دارد

دقیق هر چیزي به همان نحو که هست، یا به عبارت دیگر، کیفیات ویژه و عالیم ممیزه و مشخصه یک شی یا فرد 

قوه اصلی روح عبارت است از اراده نه . قواي روح آدمی از یکدیگر یا همچنین از خود روح مجزا نیستند. بخصوص

تنها اراده از آزادي  ;اراده انسان است که ادراك را به هر نوع تاثرات یا مقاصدي که میل داشته باشد میگمارد ;ادراك

بحث توماس مبنی براینکه اشتیاق وافر ما براي بقا و نیکبختی کامل دلیل . کامل برخوردار است نه حکم عقل

ما قادر . یتوان به هر یک از بهایم صحرا اطالق کردجاودانی بودن روح است، سخن بیاساسی است، زیرا این قضیه را م

. به اثبات بقاي فردي نیستیم، این مطلب را صرفا باید به قوه ایمان قبول کنیم

دیدهاند، به همان )) اناجیل((همان طور که فرانسیسیان مدعی شده بودند که در آثار توماس پیروزي ارسطو را بر 

وتس را مظهر پیروزي فلسفه دانشمندان اسالمی بر فلسفه مسیحی میدیدند، نحو، دومینیکیان نیز شاید دانز سک

چنانکه آراي وي در مابعدالطبیعه چیزي نیست جز نظریات ابوعلی سینا، و عقاید وي در فلسفه عالم وجود همان 

ز هر لکن حقیقت اساسی و غمانگیز در فلسفه دانز سکوتس همان دست شستن ا. آراي حکیم یهودي ابنجبرون است

پیروان وي دنباله کار استاد را گرفتند و از . گونه کوششی براي اثبات اصول مسیحیت به کمک دالیل عقالنی است

احکام و قواعد دین را یکی پس از دیگري از حوزه حکومت عقل بیرون کشیدند و قضایاي دقیق  ;این نیز فراتر رفتند

براي آدم ابلهی علم  Dunsman)) دانزمن((انگلستان واژه  و نکات باریک منطق وي را چنان افزون ساختند که در
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به معنی  Dunsرفته رفته این واژه، به سوفسطائیان کودن اطالق شد، و امروزه واژه  ;شد که کارش موشکافی باشد

آنهایی که بتدریج عاشق فلسفه شده بودند به هیچ وجه حاضر به اطاعت از . کودن و نادان و نفهم به کار میرود

و چون ایمان  ;فلسفه و االهیات پس از منازعه یکدیگر را ترك گفتند ;هایی که فلسفه را طرد کرده بودند نشدندفق

. به این نحو براي عصر ایمان این ماجراي باشکوه به سرآمد. عقل را از درگاه خویش براند، عقل نیز ایمان را طرد کرد

. ه انتقامش در ذات خود آن نهضت به کمین نشسته بودنهضت مدرسی حکم یک تراژدي یونانی را داشت که االه

 ;جهدي که فالسفه مدرسی براي اثبات ایمان به کمک تعقل مبذول داشتند تلویحا اذعانی به قدرت حاکمه عقل بود

اقرار دانز سکوتس و سایرین به این مسئله که عقل قادر به اثبات ایمان نیست دستگاه مدرسی را از بیخ و بن متزلزل 

خت و چنان ایمان مردم را سست کرد که در قرن چهاردهم، در درون چهارچوبه روحانیت، از صدر تا ذیل همه جا سا

حکم همان  ;فلسفه ارسطو تحفهاي بود از جهان یونانی به عالم مسیحیت التینی. آواز مخالفت و علم طغیان بلند شد

این بذرهاي رنسانس و عصر . پنهان ساخته بوداسب چوبی تروا را داشت که هزار عنصر مخالف را در دل خویش 

 ;از مسیحیت بود، بلکه ندانسته حکم دادخواهی کیش اسالم را نیز داشت)) انتقام شرك((تنویر افکار نه فقط 

مسلمانان که در فلسطین مورد تهاجم قرار گرفته و تقریبا از تمامی خاك اسپانیا بیرون رانده شده بودند، علم و 

در  ;به اروپاي باختري منتقل کردند، و تاریخ نشان داد که این دانش نیرویی است متالشی کنندهفلسفه خویش را 

لکن هیچ منظري . واقع، عالوه بر ارسطو، ابوعلی سینا و ابنرشد بودند که مسیحیت را با مایه خردگرایی فاسد ساختند

ان قدر جسورانه و بیمالحظه که از مختصات این اقدامی بود هم. نمیتواند شکوه تابناك نهضت مدرسی را تیره سازد

این صداي اروپایی  ;جوانان است، و درست مانند جوانان از عیوب اتکاي به نفس بیمورد و عشق به مناظره برکنار نبود

با وجود مفتشان افکار و شوراهایی که تمام . تازه جوان بود که از نو به کشف بازي هیجانآور خرد نایل شده بود

صرف تعقیب و آزار بدعتگذاران میشد، نهضت فکري مدرسی، در طی دو قرنی که در اوج اعتال بود،  کوشش آنها

هاي امروزي اروپا دست کمی  چنان از آزادي تحقیق، فکر، و تدریس برخوردار بود که به هیچ وجه از آزادي دانشگاه

ساختن و پرداختن لوازم و اصطالحات  نهضت مزبور به پایمردي قانوندانهاي قرون دوازدهم و سیزدهم، با. نداشت

منطق، و به وسیله استدالالتی چنان موشکافانه که نظیرش هرگز در فلسفه عهد شرك دیده نشده بود، اذهان مردمان 

مسلما این چیرهدستی در احتجاج به افراط و تفریط کشیده شد، و از پی آن پرگوییهایی . اروپاي باختري را تیز کرد

آمد که نه فقط راجر و فرانسیس بیکن بلکه خود مردمان قرون وسطی به مخالفت )) مدرسی((ي جدلی و موشکافیها

منطق، : ((کوندورسه گفت. با اینهمه، محاسن سنت موروث از معایب آن به مراتب افزونتر بود .برافراشتندبا آن قد 

طبیعه به برکت وجود نهضت مدرسی صاحب باریکبینی و دقتی شد که مردم اعصار باستان را از آن اخالق، و مابعدال

آن دقت و موشکافی تحلیلی را که در زبان عامیانه دیده میشود باید : ((سر ویلیام همیلتن گفت ;))بهرهاي نبود

عشق آن نژاد به منطق، خاصیت ویژه ذهن فرانسوي به عبارت دیگر )). مرهون زحمات فضالي مدرسی دانست

  . روشنی، و ظرافت اکثر مولود اوج جوانی منطق در مدارس قرون وسطاي فرانسه بود

نهضت مدرسی، که در قرن هفدهم مانعی در برابر تکامل فکر اروپایی شد، در قرون دوازدهم و سیزدهم به منزله 

با مکتب خردگرایی آبالر آغاز )) جدید((فکر . شد پیشرفتی انقالبی یا المحاله اصالحی در طرز فکر بشر محسوب می

میشود، با روشنی سبک و اقدام خطیر توماس آکویناس به نخستین اوج خود میرسد، شکستی گذرنده را در آراي 

دانز سکوتس تحمل میکند، با ویلیام آکمی دوباره سربرمیدارد، با لئو دهم دستگاه پاپی را مسخر میسازد، با 

ضه میکند، با رابله میخندد، با مونتنی تبسم میکند، با ولتر لجامگسیخته میشود، با هیوم به اراسموس مسیحیت را قب
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هجوم قرون وسطایی بر حصار . طرزي مسخرهآمیز پیروز میگردد، و آناتول فرانس را در ماتم پیروزي خود مینشاند

  . پروا را بنیاد نهاد خرد بود که آن دودمان درخشان و بی

فصل سی و هفتم

  لوم مسیحیع

1095 -1300  

  

I - محیط جادویی  

رومیان در اوج قدرت امپراطوري خویش براي جنبه عملی علوم ارج فراوان قایل شده، لکن تقریبا علوم نظري یونانیان 

در کتاب تاریخ طبیعی پلینی، هر یک صفحه در میان، به خرافاتی برمیخوریم که . را به دست فراموشی سپرده بودند

هاي انتقال فرهنگ را با  مدتها قبل از آنکه تهاجمات اقوام بربر شاهراه. تعلق به قرون وسطی داشتهاند به قرار معلوم

آوارهاي جامعهاي ویران مسدود سازد، بیاعتنایی رومیان دست به دست بیقیدي مسیحیان داد و سرچشمه جریان 

هاي قسطنطنیه مستور شد، و  اند، در کتابخانهآنچه از علوم یونانی در اروپا به جا م. علمی عهد را تقریبا خشکانید

در قرن نهم، علوم یونانی از طریق سوریه به جهان اسالمی . آسیب فراوان دید 1204بقایاي آن کتب در تاراج سال 

کوچ کردند و، همان موقعی که اروپاي مسیحی تالش میکرد تا خود را از گرداب بربریت و خرافات برهاند، علوم مزبور 

سلمانان را برانگیختند و موجبات پیدایش یکی از جالبترین جنبشهاي فرهنگی را در تاریخ بشري فراهم افکار م

  . ساختند

در اروپاي قرون وسطی، علوم و فلسفه ناگزیر بود در چنان محیطی از افسانه، اساطیر، معجزه، تطیر، شیاطین، 

وگري راه تکامل در پیش گیرد که نظایر آن فقط موجودات عجیب و غریب، سحر، علم احکام نجوم، علم غیب، و جاد

ها در جهان اقوام مشرك وجود داشتند و امروز نیز وجود  کلیه این پدیده. در اعصار هرج و مرج و وحشت رخ میدهد

ها در جهان  این پدیده. دارند، منتها با این تفاوت که بر اثر روشنگري و شوخطبعی اعصار متمدن مالیمتر شدهاند

در اروپاي باختري، از قرن ششم تا . می نیرومند بودند و پس از ابنرشد و ابنمیمون به پیروزي رسیدنداقوام سا

یازدهم، این عوامل سیلبندهاي فرهنگ را فرو ریختند و اذهان مردمان قرون وسطایی را در اقیانوسی از اعتقاد به 

دمان عهد در این خوشباوري شریک بودند، مرارجمندترین و فاضلترین . قواي غیبی و خوشباوري غوطهور ساختند

چنانکه آوگوستینوس میگفت هنوز خدایان عهد شرك به صورت شیاطین وجود دارند، و خدایان کشتزارها و 

آبالر عقیده داشت که شیاطین به واسطه اطالع  ;ربالنوعهاي نیمه انسان و نیمه حیوان موجوداتی واقعی هستند

. ، قادر به اعمال جادویی میباشنددقیقی که از اسرار طبیعت دارند
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اگر رجالی چنین شاخص به  ;آلفونسو دانا و منجم به وجود سحر معتقد بود و طالعبینی با اختران را مجاز میدانست

جادوگري اعتقاد داشتند، چطور ممکن بود مردمان عادي منکر آن شوند خیل عظیمی از موجودات مرموز و 

وان میراث به مسیحیت رسیده بود، و هنوز نیز عده زیادي از دیوان، پریان، شیاطین خارقالعاده از اعصار شرك به عن

کوچک و بزرگ و مهربان و شریر، اژدهاهاي مرموز، و افعیهاي خونآشام از آلمان، اسکاندیناوي، و ایرلند وارد آن 

 ;ت در هوا گام برمیداشتندارواح اموا. دیانت میشدند، و مدام خرافات جدیدي از مشرق زمین رو به اروپا مینهاد

ها و صحاري به تاخت و  افرادي که خود را به ابلیس فروخته بودند به شکل گلهاي از گرگان درآمده بودند و در بیشه

ارواح کودکانی که پیش از غسل تعمید مرده بودند به صورت فانوس شیطان یا آتش مرداب درآمده  ;تاز میپرداختند

هنگامی که یکی از اسقفان اعظم کنتربري، قدیس ادمند ریچ، دستهاي . اه خود قرار میدادندبودند و مردابها را جوالنگ

از کالغان سیاه را مشاهده کرد، فورا آنها را گروهی از شیاطین نامید که براي بردن روح یکی از رباخواران محل به 

چون شیطانی را از جسم آدمی  هاي قرون وسطایی حکایت از آن میکردند که بسیاري از قصه. حرکت درآمدهاند

عده شیاطین هرگز . بیرون رانند، میتوان به چشم دید که مگس سیاه بزرگی و گاهی سگی از دهان وي بیرون میآید

  . کاهش نمیگرفت

براي دفع شیاطین و جلب طالع میمون، انواع و اقسام اشیا مانند گیاهان، سنگها، تعویذها، انگشتریها، و جواهرات را 

نعل اسب خوش طالع بود، به علت آنکه شباهت به هالل ماه داشت . صیت جادویی آنها با خود حمل میکردندبراي خا

ناخدایان که در دست عناصر طبیعی اسیر بودند، و برزگران که زندگیشان بازیچه . که روزگاري االهه به شمار میرفت

عه میدانستند و در عالمی زندگی میکردند که امیال آسمان و زمین بود، هر حرکتی را عالمتی از جهان فوقالطبی

اسناد قواي جادویی به پارهاي از اعداد به وسیله آباي مسیحیت، از . مهمترین ارکان آن را خرافات تشکیل میداد

فیثاغورس، فیلسوف یونانی، به ارث رسید، چنانکه عدد سه، به عالمت تثلیث، مبارکترین اعداد و نماینده روح آدمی 

نموداري از تن، و جمع این دو عدد، یعنی هفت، معرف انسان کامل یعنی مجموع تن و روان میشد، و از  چهار ;بود

از آن جمله اعصار هفتگانه بشري، اجرام سماوي : این رو عدد میمون هفت براي بسیاري چیزها به کار میرفت

عطسهاي . هر کدام هفت تا بود هفتگانه، آیینهاي مقدس هفتگانه دین، گناهان کبیره و خصال حمیده آدمی که

اثر سو )) خیر باشد((نابهنگام حکایت از طالع نامیمون میکرد، و همیشه اطرافیان شخص میبایست با جملهاي مثل 

اعتقاد بر . مهردارو و امثال آن را براي تولید محبت یا سرد کردن عشق طرف به کار میبردند. عطسه را خنثی کنند

دهان انداختن به دهان یک قورباغه، یا نگاه داشتن سنگ یشم در دست به هنگام  این بود که با سه دفعه آب

آگوبار، اسقف اعظم روشنفکر لیون، در قرن نهم شکایت . همخوابگی، میتوان از انعقاد نطفه در رحم جلوگیري کرد

ران را مجبور به مسیحیان به چیزهایی معتقدند چنان پوچ که بیشتر از این هیچ کس نمیتوانست کاف((میکرد که 

)). قبول آنها کند

کلیسا سخت با جاهلت خرافهپرستی از در مبارزه درآمد، بسیاري از عادات و معتقدات را نکوهید، و به تناسب شدت 

جادوي سیاه، یا به عبارت دیگر توسل به شیاطین، را براي کسب قدرت به  ;هایی مقرر داشت و ضعف آنها کفاره

کسانی . لکن این مسئله به طور مخفی در هزار گوشه و کنار رونق گرفت ;ث مردود دانستمنظور تغییر جریان حواد

که به این گونه جادوگریها اشتغال داشتند به طور خصوصی به نشر کتابی موسوم به کتاب لعنت پایدار مبادرت 

به یک نوع وسیله جادویی تقریبا هر کسی . ها و اختیارات ویژه شیاطین عمده بود ورزیدند که حاوي اسامی قرارگاه

جان آو سالزبري از یک شماس، یک . براي عطف نیروي موجودات خارقالعاده به هدف مطلوب خویش اعتقاد داشت

 ;سادهترین نوع جادو، عزایم خوانی بود. کشیش، و اسقف اعظمی که به جادوگري مبادرت جسته بودند سخن میراند
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با این قبیل اوراد معموال امکان داشت که از سقط جنین . میکردندبه این معنی که وردي را چندین بار تکرار 

محتمال اکثر مسیحیان عالمت . جلوگیري کنند، مرضی را بهبود بخشند، و شر دشمنی را از سر خود دفع سازند

ینهاي را نوعی از عزایم و اوراد جادویی میشمردند و آب مقدس و آی)) آوه ماریا((صلیب، دعاي ربانی، و اداي عبارت 

  . مقدس را چون آداب سحر مورد استفاده قرار میدادند، تا مگر به آن وسیله آثار معجزهآسایی نصیبشان شود

ادعا میکنند ((کتاب توبه اسقف شهر اکستر زنانی را محکوم میکرد که . اعتقاد به جادوگري تقریبا عمومیت داشت

هند، چنانکه آنها را از سر مهر به کین یا از کین به سر مهر قادرند به وسیله سحر و دلربایی افکار مردان را تغییر د

مدعی بودند که در ((همین دفتر زنانی را محکوم میکرد که )). آورند، یا افراد را مسحور سازند، یا اموال آنها را بربایند

ند و رسما به سلک شبهاي معین، با خیلی از شیاطین که به شکل زنان درآمدهاند، سوار بر پارهاي از جانوران میشو

سبت زنان ((همین قبیل اجتماعات زنان بود که در انگلستان قرن چهاردهم و عموما به )). چنین جماعتی درمیآیند

یک نوع جادوگري ساده این بود که شخص تندیسی از دشمن خویش با موم بسازد، آن را با . مشهور شد)) ساحره

یکی از وزراي فیلیپ چهارم متهم شد که . ند و به آن تندیس بدمدسوزن سوراخ کند، و اورادي را چندین بار بخوا

اعتقاد بر این بود که برخی از زنان چشمشان . ساحرهاي را اجیر کرده است تا همین معامله را با تندیس پادشاه بکند

که عده زنان  برتولت، اهل رگنسبورگ، معتقد بود. شور است و میتوانند با یک نگاه آدمی را مجروح یا مقتول سازند

  . دوزخی به مراتب بیشتر از عده مردان است، زیرا زنها به جادوگري میپردازند

با کلیه جادوهاي مهیبی . ... و افسونهایی براي شوهر پیدا کردن، وصلت قبل از تولد طفل، و قبل از غسل تعمید دارند

قانون ویزیگوتها زنان )). ن خللی وارد نمیآیدکه زنان درباره مردان به کار میبرند، شگفت است که چطور به عقل مردا

ساحره را متهم میکرد به اینکه شیاطین را احضار میکنند، براي موجودات خبیثه قربانی میدهند، سبب طوفان 

میشوند، و هکذا، و مقرر میداشت که هر زنی محکوم به ارتکاب این قبیل خالفکاریها شود سرش را بتراشند و 

قوانین کنوت، پادشاه انگلستان، کشتن فردي را با وسایل سحرآمیز امري ممکن . ننددویست ضربه شالقش بز

کلیسا در آغاز با این گونه معتقدات عوامپسندانه به مالیمت رفتار میکرد، زیرا این عقاید را از مآثر عهد . میدانست

 1298و در  ;ش و رواج یافتندلکن برخالف نظر کلیسا، این گونه معتقدات افزای ;شرك، و محکوم به زوال میشمرد

سازمان تفتیش افکار، براي امحاي جادوگري، با سوزانیدن زنان ساحره بر روي تل هیمه، رسما مبارزه خود را آغاز 

. کرد

بسیاري از فقها صادقانه اعتقاد داشتند که برخی از زنان با شیاطین متحد هستند و مومنان را باید از شر افسونهاي 

کایساریوس، اهل هایسترباخ، روایت میکند که در زمان وي بسیاري از مردها با شیاطین عقد . دایشان حراست کر

همچنین اسناد میدهند که این قبیل افراد جادوگر رفتن به کلیسا را چنان کسرشان خود  ;اتحاد بسته بودند

دعاها، وردها، و . دندمیدانستند که براي هجو شعایر دین خود مراسم قداسی براي پرستش شیطان تدارك میدی

تشریفاتی که کلیسا براي دفع اجنه و موجودات خبیثه به کار میبرد، محتمال یک نوع داروي روانی براي تسکین 

  . خاطر افراد خرافاتپسند بود

پزشکی قرون وسطایی تا حدودي عبارت بود از شعبهاي از االهیات و شعایر مذهبی، آوگوستینوس میگفت که 

از این رو منطقی به نظر میرسید که  ;همه بر اثر وجود شیاطین است، و لوتر نیز با وي همعقیده بودبیماریهاي بشري 

هاي مذهبی یا ساختن کلیساها جلو اپیدمی را سد  به مدد دعا بیماریها را معالجه کنند و با به راه انداختن دسته
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ز براي جلوگیري از شیوع مرض وبا ساخته شد، و به همین سبب بود که کلیساي سانتاماریا دال سالوته در ونی. سازند

پزشکان نیکوکار همواره . دعاهاي قدیس ژربولد، اسقف بایو، مردم آن شهر را از شر اپیدمی اسهال خونی نجات داد

ایشان به بیماران خویش تالوت دعا و حمل تعویذ را  ;مددهاي روحانی را در معالجه بیماران با آغوش باز میپذیرفتند

در تاریخ انگلستان، حتی از دوران سلطنت ادوارد خستوان به بعد، همیشه پادشاهان را میبینیم که . میکردند تجویز

اعتقاد بر این بود که چون پادشاهان بر اثر شعایر دینی تقدیس . براي معالجه مرض صرع انگشتریها را تقدیس میکنند

الجهپذیري را در مورد افرادي که مبتال به مرض شدهاند، دست آنها خاصیت شفابخشی دارد، و مخصوصا این مع

. مترادف خنازیر شده بود)) بیماري شاهی((خنازیر بودند بسیار موثر میدانستند، و به همین سبب در عرف مردم لفظ 

و مشهور است که فیلیپ  ;پادشاه معروف فرانسه، سن لویی، با پشتکار فراوان، عده بیشماري از بیماران را لمس کرد

  . نفر را لمس کرده است 1500الوا در یک جلسه دو و

در طول قرون . وسایل جادویی فقط اختصاص به دفع بیماري نداشتند، بلکه در کسب دانش نیز به کار میرفتند

وسطی، با وجود تقبیح مکرر کلیسا، اکثر روشهایی که در عهد شرك براي طالعبینی یا دیدار اشخاص غایب رواج 

هنگامی که هنري دوم، شاه انگلستان، درصدد هجوم بر برتانی بود و با تامس ا بکت در این . دندداشتند از نو زنده ش

باب مشورت کرد، تامس مشکل را براي طالعبینی که به کمک تطیر صحبت از واقعات آینده میکرد، و کفبینی که با 

مدعی بودند که خداوند چنین  معتقدان به فن کفبینی. خواندن خطوط دست خبر از حوادث آتی میداد مطرح کرد

میکردند که ) 9013(وسیلهاي را براي اطالع بر واقعات آینده مجاز دانسته است و استناد به یکی از آیات سفر خروج 

و این براي تو عالمتی بر دستت خواهد بود، و تذکرهاي در میان دو چشمت، تا شریعت خداوند در دهانت : ((میگوید

عالوه بر تطیر و تفال و کفبینی، پارهاي با مشاهده )). ا به دست قوي از مصر بیرون آوردباشد، زیرا خداوند تو ر

برخی، به تقلید از مسلمانان، به . حرکت بادها یا آبها یا برخاستن دود از آتش در صدد کشف وقایع آینده برمیآمدند

نقاط را با خطوطی به هم متصل  نقش میکردند و آن) یا صفحهاي از کاغذ(نحو دلخواه نقاطی را بر روي زمین 

. به این طریق بود که رمالی رواج یافت ;میساختند و از روي این عالمتها و اشکال هندسی طالع اشخاص را میگفتند

به برخی از افراد تسخیر اموات را نسبت میدادند و میگفتند که این جماعت از طریق احضار مردگان به اسرار آینده 

ست که آلبرتوس گروتوس، به تقاضاي فردریک بارباروسا، روح همسر متوفاي آن امپراطور را مشهور ا ;واقف میشوند

بعضی براي وقوف به این قبیل اسرار از کتب متضمن پیشگویی سیبوالها، یا مرلین، یا سلیمان استفاده . احضار کرد

گشودند و، از روي اولین جملهاي جمعی کتاب مقدس را ابختی باز میکردند یا انئید حماسه ویرژیل را می. میکردند

همیشه ) مثل لیوبوس رومی(بزرگترین تاریخنویسان قرون وسطی . که به چشم میخورد، آینده را پیشگویی میکردند

تقریبا معتقد بودند که فالهاي بد، رویاها، پیشگوییها، یا الهامهاي غیبی همه مستقیما یا به طور رمزي خبر از حدوث 

آرنالدوس (از آن جمله یکی به قلم آرنودو ویلنوو . کتابهاي متعددي وجود داشتند. یدهندواقعیات مهم آینده م

که آخرین تعبیرهاي علمی رویاها را بر عالقهمندان عرضه میداشتند و هیچ کدام از آنها ابلهانهتر از ) ویالنووانوس

با کلیه این روشهاي متنوع غیبگویی یا تقری. رساالتی نبود که مشاهیر علماي قرن بیستم به رشته تحریر درآوردهاند

. نهانبینی در اعصار باستان رواج داشتند و، امروزه نیز رواج دارند

اما عهد ما، با وجود کوششهایی چشمگیر، نتوانسته است خود را به پاي اعتقاد مردم عصر ایمان در جهان اسالمی، 

اگر آب و هواي کره زمین و . جبین اختران بخواند یهود، و مسیحی برساند و آینده را چون رموزي کشف کردنی در

رشد نباتات این قدر آشکارا تحت نفوذ اجرام سماوي باشد، به چه علت اختران در رشد طبیعت، بیماریها، اعصار، 

 ها نشوند برومندي، اپیدمیها، انقالبات، و مقدرات بشر یا ممالک موثر نباشند یا، باالتر از آن، موجد حدوث این پدیده
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در میان درباریان و مالزمان تقریبا . این فکري بود که تقریبا هر فردي از افراد قرون وسطایی به آن اعتقاد داشت

همان طور که بسیاري از کشاورزان عهد ما . جمیع امرا و پادشاهان یک نفر عالم احکام نجوم اهل فن حضور داشت

در . نحو پزشکان آن عهد از بیماران خویش خون میگرفتندهنوز طبق اهله ماه به کاشتن بذر میپردازند، به همان 

در  ;ها تدریس علم احکام نجوم رواج داشت، و غرض از این رشته دروس طالعشناسی و نجوم هر دو بود اکثر دانشگاه

اه واقع نجوم بخشی از علم احکام نجوم را تشکیل میداد و اکثر بر اثر مقاصد و منافعی که بر طالعبینی مترتب بود ر

. تکامل پیمود

دانشجویان خوشبین مدعی بودند که نظم و ترتیبی براي پیشگویی درباره آثار ناشی از اجرام سماوي بر روي زمین 

میگفتند افرادي که هنگام استیالي کیوان به دنیا آیند مردمانی سرد، عاري از شادمانی، و دلتنگ . پیدا کردهاند

هر کس زیر ستاره  ;متولد شوند افرادي خواهند بود میانهرو و خوش مشرب آنهایی که در زیر ستاره مشتري ;هستند

هرکس زیر  ;و آنهایی که زیر ستاره ناهید متولد گردند مهربان و برومندند ;بهرام بدنیا آید غیور و جنگی خواهد بود

شود، آن قدر  و آن که هنگام بدر تمام متولد ;ستاره تیر به دنیا آید آدمی دمدمی و سیمابطبع خواهد بود

علم زایچهبینی تمامی عمر فردي را از روي وضع صور . مالیخولیایی مزاج است که تقریبا تفاوتی با دیوانگان ندارد

بنابر این براي آنکه انسان جدول درستی از طالع فرد تهیه کند، ناگزیر بود که . فلکی هنگام تولدش پیشگویی میکرد

زیجهاي نجومی اکثر براي کمک به تعیین طالع افراد به . را معین کند لحظه دقیق والدت و جاي صحیح ستارگان

  . وجود آمدند

آبانو، کسی که /پیترو د. نام چند تن از مشاهیر این عهد که در علوم غریبه تبحر داشتهاند به ذهن انسان خطور میکند

و  ;وف، که تمایلی به جادوگري داشتآرنودو ویلنوو، از پزشکان معر ;تقریبا فلسفه را مبدل به علم احکام نجوم کرد

وي مدعی بود که اگر کسی تاریخ والدتش را  ;آسکولی که در دانشگاه بولونیا علم احکام نجوم تدریس میکرد/چکو د

همین چکو . به وي بگوید، او قادر است افکار آن شخص را بخواند یا بگوید که چه چیز در دستش پنهان کرده است

، زایچه حضرت مسیح را ترسیم کرد و نشان داد که چطور صور فلکی هنگام زادن مسیح از براي اثبات مدعاي خویش

، )1324(دادگاه تفتیش افکار وي را محکوم کرد . مادر مصلوب ساختن مسیح را امري حتمیالوقوع نشان میدادند

مشتریان متعدد به به فلورانس رفت، براي  ;چکو گفته خویش را انکار نمود، او را به شرط سکوت آزاد کردند

عده زیادي از ). 1327(طالعبینی پرداخت، و سرانجام، به جرم انکار آزادي اراده، وي را زنده در آتش سوزانیدند 

محققان واقعی، از جمله قسطنطین افریقایی، ژربر، آلبرتوس ماگنوس، راجر بیکن، و ونسان دو بووه، متهم به 

باور کنند که این قبیل افراد معلومات خود را به وسایل طبیعی کسب جادوگري بودند، و مردم چون نمیتوانستند 

هاي معروفی  مایکل سکات با نوشتن رساله. کردهاند، ایشان را به جرم داشتن روابطی با شیاطین مقصر میپنداشتند

درباره ) فهشناسیقیا(فوسیوگنومیا  ;درباره علم احکام نجوم) مقدمه آزاد(درباره علوم غریبه لیبر اینترو دوکتوریوس 

و دو رساله در باب کیمیاگري سوظن جمع کثیري از مردمان  ;ارتباط متقابل میان خصوصیات شخصیت فرد و بدن

مایکل سکات جادوگري را نکوهیده میشمرد، لکن از نگارش درباره آن موضوع حظ وافر . عهد را به خود جلب کرد

یبگویی را توصیف کرد، و از ظواهر امر پیداست که وي در کتاب خویش بیست و هشت طریق مختلف غ. میبرد

سکات، به خالف اکثر معاصران خویش، به مشاهدات دقیق و پارهاي از . خودش به همه آنها اعتقاد داشته است

از طرف دیگر چنین نظر داد که حمل قطعهاي سنگ یشم یا یاقوت زرد، حامل را در حفظ  ;آزمایشات پرداخت

. احصان کمک خواهد کرد

www.IrPDF.com



٢۶۶٣

مایکل سکات آن قدر آدم با فراستی بود که میتوانست در عین حال هم با فردریک دوم معاشر باشد و هم دوستی 

  . اما آن شاعر سنگدل ایتالیایی دانته سکات را در شمار دوزخیان شمرد ;پاپها را جلب کند

ها بیشتر با  دانشگاه. ودندکلیسا و دستگاه تفتیش افکار هر دو بخشی از محیط علمی اروپایی در قرن سیزدهم ب

صوابدید و زیر نظر مقامات روحانی کار میکردند، با اینهمه، کلیسا مقدار شایان مالحظهاي آزادي عقیده براي استادان 

گیوم دو پاري، اسقف پاریس، خود مروج تحقیقات . قایل بود و در بسیاري موارد کاوشهاي علمی را تشویق میکرد

گروستست، اسقف شهر . خداوند را مسئول هر حادثه غیرعادي میدانستند مسخره میکرد علمی بود و اشخاصی را که

لینکن، به قدري در ریاضیات، ژرفانمایی، و تجربیات علمی از متفکران عهد خویش جلو بود که راجر بیکن وي را با 

است، هیچ مخالفتی با هاي دومینیکیان و فرانسیسیان، تا آنجا که معلوم و مسلم  فرقه. ارسطو همسنگ میشمرد

قدیس برنار و برخی دیگر از مردان متعصب عالم مسیحی . مطالعات علمی آلبرتوس ماگنوس یا راجر بیکن نداشتند

براي کلیسا دشوار بود که با تشریح اجساد . لکن کلیسا چنین رویهاي اتخاذ نکرد ;تحصیل علوم را قبیح میشمردند

ل اساسی مسیحیت یکی آن بود که آدمی به صورت پروردگار آفریده شده مردگان موافقت کند، زیرا از جمله اصو

به عالوه، مسلمانان و یهودیان و قاطبه  ;است، و دیگر اینکه بدن و همچنین روح انسان با نفخه صور از گور برمیخیزد

ز تشریح به عنوان گویدو دا ویجوانو ا 1345در . مردم نیز مانند مقامات روحانی مسیحیت از این عمل اکراه داشتند

از  1300که در )) تدفین مردگان((لکن ما پیش از توقیع مشهور به  ;یاد میکند)) ممنوع شده توسط کلیسا((عملی 

جانب بونیفاکیوس هشتم صادر شد، به هیچ گونه اوامر و نواهی کلیسایی در این باب برنمیخوریم، و این توقیع هم 

جنگهاي صلیبی بود، به این معنی که مقرر میداشت از آن پس هیچ کس صرفا درباره منع قطع اجساد کشتگان در 

نباید جوارح این قبیل مردگان را قطع کند و آنها را بجوشاند و استخوانهاي ضدعفونی شده را براي تدفین نزد 

باشند، زیرا  احتمال دارد که این توقیع را بغلط نهی تشریح اجساد مردگان تفسیر کرده. بستگان آنها به اروپا بفرستد

به سرگذشت جراح ایتالیایی موندینو برمیخوریم که اجساد مردگان را میجوشانده و تشریح  1320در حدود سال 

. میکرده است، بیآنکه ظاهرا با هیچ گونه مخالفتی از جانب مقامات روحانی مواجه شود

ن فصل ذکر میشود، ناچیز به نظر میآید، اگر کامیابیهاي دانشمندان مغربزمین در قرون وسطی، چنانکه اجماال در ای

باید به خاطر آورد که علوم در یک محیط مخالف آکنده از سوظن و جادوگري و در عهدي پا به عرصه وجود نهاد که 

بهترین متفکران متوجه حقوق و االهیات میشدند و تقریبا عموم افراد معتقد بودند که مهمترین معضالت مربوط که 

میالدي، همینکه ثروت و فراغبال  1150با اینهمه، بعد از . نش و طبیعت و تقدیر حل شدهاندمنشا آدمی و آفری

افزایش یافت و به تدریج جریان ترجمه کتابها از جهان اسالمی آغاز شد، ذهن اروپاي باختري از آن خواب دیرینه 

دنیاي باستانی و بیهراس یونانیان  بیدار شد، کنجکاوي ناگهان بدل به اشتیاق گشت، افراد شروع به بحث درباره آن

  . آزاد فکر کردند، و در ظرف یکصد سال، تمامی اروپاي التین با علم و فلسفه پرغلغله شد

  

II -  انقالب در ریاضیات  

ریاضیدانهاي سومري، که شجره . نخستین دانشمند بزرگ این عهد لئوناردو فیبوناتچی نام دارد که اهل پیزا بود

هندسه مصري که هنوز اهرام  ;موش شده بود، از طریق بابل خود را به سرزمین یونان رسانیده بودندخانوادگی آنها فرا
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ریاضیات  ;شاهد آشکاري بر آن است محتمال از راه جزیره کرت و رودس به ناحیه یونیا و یونان راه پیدا کرده بود

دوان راه تکامل پیموده، و منجر به ظهور یونانی به دنبال لشکریان اسکندر کبیر به هندوستان رفته، در میان هن

میالدي پارهاي از آثار ریاضیدانهاي هندو، و اندکی پس از این  775حدود سال  ;مردي چون برهمگپت شده بود

ارقام هندو وارد اسالم  830در حدود سال . تاریخ کتابهاي ریاضیدانهاي یونانی را به زبان عربی ترجمه کرده بودند

در قرون یازدهم و دوازدهم  ;تقریبا در هزاره میالدي بود که ژربر این ارقام را به فرانسه برد ;مشرق زمینی شدند

ریاضیات یونانی، عربی، و عبرانی از طریق اسپانیا و سیسیل روانه اروپاي باختري شد و، با سوداگران ایتالیایی، به 

  . حکم تولید مثل را براي بقاي حیات دارد انتقال دانش براي تمدن درست. ونیز، جنووا، آمالفی، و پیزا رسید

، برگرفته sbacusدر انگلیسی (چینی )) چتکه((م ورود  وسیله دیگري براي انتقال معلومات ریاضی در قرن ششم ق

هاي  به این نحو که چندین ستون میله: یعنی آلتی بود براي حساب))) تخته((، به معنی abaxاز ریشه یونانی 

سوانپان، که بعدا جانشین آن چتکه قدیمی شد،  ;در چهارچوبهاي به موازات هم قرار داشت کوچک از چوب خیزران

دست ((م مصریان با سنگریزه حساب میکردند و  هرودوت میگوید که در قرن پنجم ق. هنوز در بین چینیها رواج دارد

ی از چپ به راست، را اختیار یونانیان در محاسبه عکس این حرکت، یعن)). خود را از راست به چپ حرکت میدادند

هایی داشت که در میان شکافهایی باال و پایین  رومیها چندین نوع چتکه به کار میبردند که یکی از آنها مهره. کردند

. میخواندند)) سنگهاي کوچک((هاي رنگی بود، و آنها را  ها معموال از سنگ، فلز، یا شیشه جنس این مهره ;میرفت

ذکر چتکهاي را میکند که شخص به کمک آن قادر بوده است ارقام را به اعشار حساب  525بوئتیوس حدود سال 

سوداگران ایتالیایی چتکه را . اما ظاهرا این دعوت عموم به سلسله اعشاري مورد توجه کسی قرار نگرفته است ;کند

. به کار میبردند اما حاصل محاسبات خود را با ارقام ناهنجار رومی مینوشتند

پدرش مدیر یک بنگاه معامالت تجاري پیزایی در الجزایر بود، . در شهر پیزا به دنیا آمد 1180دو فیبوناتچی در لئونار

. لئوناردو نوجوان بود که به افریقاي شمالی رفت، به پدر ملحق شد، و در آنجا زیر نظر معلمی مسلمان تربیت یافت

به کمک ((گران را فراگرفت، و به قول خودش حساب را وي به مصر، سوریه، یونان، و سیسیل سفر کرد، روش سودا

آموخت، در این تاریخ، ارقام جدید، در سرآغاز رواجشان در خاك اروپا، چنانکه باید و )) رقم هندي 9طریقه بکري، با 

آن شاید، ارقام هندو نامیده میشدند و آنچه امروز به اسم حساب مایه دردسر و مزاحم عالم شیرین کودکی ماست، در 

به هر  ;محتمال لئوناردو یونانی و عربی هر دو را فرا گرفت. موقع وسیله تلذذ خاطر و مایه شگفتی محسوب میشد

وي  1202در . حال میدانیم که وي با ریاضیات ارشمیدس، اقلیدس، هرون، و دیوفانتوس آشنایی کامل داشته است

نخستین بار بود که یک نفر مولف اروپایی ارقام هندو، این  ;به نشر کتاب خویش تحت عنوان جدول آزاد اقدام ورزید

رقم صفر، و سلسله اعشاري را به تمام و کمال براي اروپاییان توضیح میداد، و در واقع انتشار این کتاب به منزله 

همین کتاب وسیله معرفی جبر عربی به اروپاي باختري را فراهم . احیاي ریاضیات در عالم مسیحی التینی بود

و، با استعمال پارهاي از کلمات به جاي اعداد براي تعمیم و تخفیف معادالت ریاضی، سبب انقالب کوچکی در  ساخت

، تا آنجا که ما اطالع داریم براي نخستین )1220(لئوناردو در کتاب دیگرش تحت عنوان هندسه عملی . آن علم شد

 1225نیز ضمن دو کتاب کوچکتر، که در سال . بار در تاریخ مسیحیت، جبر را در حل قضایاي هندسی به کار برد

همان سال فردریک دوم ریاست . منتشر کرد، کمکهاي بکر ارزشمندي به حل معادالت درجه اول و درجه دوم نمود

مجلس مسابقهاي ریاضی را در پیزا بر عهده داشت که در آنجا مسائل مختلفی از جانب جووانی دا پالرمو طرح شد، و 

  . تچی به تمامی آنها پاسخ دادلئوناردو فیبونا
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بسیاري از آنها  ;با وجود عمل تاریخی لئوناردو، طریقه جدید محاسبه مدتهاي مدید با مخالفت سوداگران مواجه شد

این جریان  ;ترجیح میدادند که با انگشت چرتکه بیندازند و نتایج محاسبه خود را با ارقام رومی روي کاغذ بیاورند

به )) ارقام مندرآوردي جدید((محاسبین فلورانس قانونی علیه  1299ه طوري که حتی در سال مدتها ادامه داشت، ب

فقط عده بسیار معدودي از ریاضیدانها به این نکته پی بردند که عالمات جدید، رقم صفر، و ردیف . تصویب رسانیدند

ضیات میگشود که نظیرش با ارقام کردن واحدهاي یگان، دهگان، صدگان، و امثال آن را براي چنان تکاملی در ریا

در  ;تا قرن شانزدهم ارقام هندو بکلی جانشین ارقام رومی نشدند. قدیمی یونانی، رومی،و یهودي تقریبا غیرممکن بود

در جنگ هزار ساله خود  10ها به جا ماند، و هنوز عدد  انگلستان و امریکا روش محاسبه دوازدهی در بسیاري از رشته

. فیق نهایی نایل نیامده استبه تو 12با عدد 

. در قرون وسطی غرض از ریاضیات سه چیز بود، خدمت به مکانیک، حسابداري تجارتی، و تهیه نقشه افالك

ریاضیات، فیزیک، و هیئت هر سه با هم ارتباط بسیار نزدیک داشتند، و آنهایی که درباره یکی از این سه رشته به 

، )در یورکشیر(چنانکه جان آو هالیوود . تا به دو رشته دیگر نیز کمک میکردندنوشتن کتب و رسایل میپرداختند قاعد

که در دنیاي التینی زبان آن عهد به یوهانس د ساکروبوسکو اشتهار داشت، در آکسفرد تحصیل کرد، در پاریس 

حساب ((وان ، و تالیف کتابی در توضیح ریاضیات جدید تحت عن))در بیان کره زمین((تدریس نمود، و به تصنیف 

و ) Khwarizmi-al(تحریف نام خوارزمی، )) آلگوریسموس((لفظ التینی . مبادرت جست) 1230حد )) (براي همه

جان اختراع این شیوه را به اعراب . در لغت التینی به معنی شیوه حسابی بود که در آن ارقام هندو به کار میرفت

رابرت آو چستر در . مشهور شد)) ارقام عربی((ام هندو بغلط به نسبت داد، و تا حدي بر اثر اظهارات وي بود که ارق

را )) سینوس((زیجهاي بتانی و زرقالی را اقتباس کرد، مثلثات عرب را به انگلستان آورد، و واژه  1149حدود سال 

  . وارد علم جدید کرد

اعتبار . نجوم همچنان باقی ماندبر اثر حوایج دریانوردي و عشق مفرطی که به علم احکام نجوم وجود داشت، توجه به 

هاي پیدرپی آن قایل بودند نجوم اروپاي مسیحی را به  و ترجمه)) المجسطی((و صالحیت فوقالعادهاي که براي 

صورت فرضیه بطلمیوس که قایل به یک رشته فلکهاي تدویر و دوایر خارج از مرکز بود و کره زمین را مرکز اصلی 

متفکران هوشیاري مثل البرتوس ماگنوس، توماس آکویناس، و راجر بیکن  ;گردانید جهان آفرینش قرار میداد متحجر

حدت مخالفتهایی را که بطروجی، منجم مغربی، در قرن دوازدهم متوجه این نظریات ساخته بود درك میکردند، لکن 

منجمان . ودقبل از ظهور کوپرنیک هیچ نعمالبدل رضایتبخشی براي قواعد حرکات اجرام سماوي پیدا نشده ب

ثوابت در یک گنبد بلورین محصورند، به  ;مسیحی قرن سیزدهم معتقد بودند که سیارات به دور زمین میچرخند

کمک عقول االهی حرکت میکنند، و به صورت خیل منظم و مرتبی به دور زمین گردش میکنند، در مرکز و 

هی او را کرم زبونی توصیف میکردند آلوده به عالیترین نقطه جهان آفرینش همان آدمی قرار داشت که عالمان اال

گناه و اکثر محکوم به آتش دوزخ، چهار قرن قبل از میالد مسیح یکی از فالسفه موسوم به هراکلیدس پونتیکوس 

این نظریه . چنین اظهارنظر کرده بود که حرکت ظاهري روزانه افالك بر اثر گردش زمین است به دور محور خویش

الدي میان منجمان سامینژاد مورد بحث قرار گرفت، لکن در جهان مسیحی بکلی فراموش شده در قرن سیزدهم می

هاي ماکروبیوس و  عقیده دیگر هراکلیدس مبنی بر حرکت انتقالی عطارد و زهره به دور خورشید از طریق نوشته. بود

ریه را گرفته و دو سیاره مریخ و یوهانس سکوتوس اریوگنا در قرن هشتم این نظ ;مارتیانوس کاپال محفوظ مانده بود

تقریبا چیزي نمانده بود که خورشید به عنوان مرکز منظومه شمسی  ;مشتري را نیز مشمول همین قاعده ساخته بود

کماکان  1521لکن این فرضیات درخشان نیز از جمله ضایعات قرون تیرگی بود، و زمین تا سال . مورد قبول افتد
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با اینهمه، جمیع منجمان در این نکته متفقالراي بودند که زمین کروي . وب میشدمرکز کانون جهان آفرینش محس

. است

ادوات نجومی و زیجهاي غربی یا از جهان اسالمی وارد شدند، یا آنها را به تقلید از ادوات نجومی و زیجهاي مسلمانان 

لستان شد، با اصطرالبی در ایتالیا ، والچر دو لورن، که بعدها رئیس دیر ملورن در انگ1091در سال . طرح کردند

تا آنجا که اطالع داریم، در جهان مسیحی غرب این امر را باید قدیمیترین رصد به  ;خسوف را حساب و مشاهده کرد

گیوم دو سن کلو هنوز مجبور بود، با ارائه سرمشق و صدور حکم، به ) 1296حد (اما حتی دو قرن بعد . حساب آورد

ن خاطرنشان سازد که بهترین راه تکامل و تکمیل علوم مشاهده است نه قرائت یا تحصیل منجمان مسیحی مغربزمی

فلسفه بزرگترین خدمتی که به نجوم مسیحی در این عهد شده است زیج آلفونسی درباره حرکات اجرام سماوي 

  . میباشد که آنها را دو نفر یهودي اسپانیایی براي آلفونسو دانا و منجم ترتیب دادند

در این تقویم، که از روي محاسبات سوسیگنس، . وري اطالعات نجومی نقایص تقدیم پولیانی را آشکار ساختجمعآ

به عالوه،  ;بنیاد نهاده شده بود، سال یازده دقیقه و چهارده ثانیه طوالنیتر بود) م ق 46(به دست یولیوس قیصر 

هاي  لف با یکدیگر مزاحمت ناشی از گاهنامهمراودات روزافزون منجمان، سوداگران، و تاریخنویسان ممالک مخت

ابوریحان بیرونی درباره اسلوبهاي مختلفی که به رقابت با یکدیگر براي تقسیم اوقات . متناقض را به وضوح نشان دادند

و  1106اهرونبن مشولم و ابراهیمبن حییا در  ;)1000حد (و ضبط تاریخ وقایع پدید آمده بود تحقیقات مفیدي کرد 

ه پژوهش بیشتري در این موضوع پرداختند، رابرت گروستست و راجر بیکن هر کدام در قرن سیزدهم ب 1122

، مشتمل )1232حد )) (فن حسابگري((رساله گروستست تحت عنوان . پیشنهادات مفیدي در این زمینه ارائه دادند

، اولین گام به سوي تقویم )م مسیحمثل عید قیا(بر یک رشته جدولهایی براي احتساب وقایع نجومی و اعیاد غیرثابت 

  . که امروزه ما را راهنمایی میکند و در عین حال سرگشته و حیران میسازد) 1582(گرگوري بود 

III  - کره زمین و حیات آن  

عقب افتادهترین علوم طبیعی قرون وسطی زمینشناسی بود، و زمین جایی بود که عیسی مسیح آن را مسکن خود 

مسلمانان، یهودیان، و مسیحیان به یک . روي دوزخ را تشکیل میداد، هوا میل متلون خداوند بود ساخته بود، و پوسته

ماربو، . سان کانیشناسی را با خرافات آمیخته و درباره خواص جادویی سنگها مطالب عجیب و غریبی نوشته بودند

آن به خواص غیبی شصت نوع که در طی ))) کتاب سنگها(((اسقف رن، قصیدهاي مشهور به التینی سروده بود 

این اسقف دانشمند معتقد بود که چون هنگام دعا شخص قطعه یاقوت کبودي را به  ;سنگ گرانبها اشاره میکرد

هرکس قطعهاي عینالشمس را در الي برگی از درخت  ;دست گیرد، از جانب خداوند لبیک مطلوبتري خواهد شنید

یک قطعه یاقوت رمانی شخص را در برابر سکر ایمن، و یک  ;یب خواهد بودغار بپیچد و با خود نگاه دارد، از انظار غا

  . قطعه الماس او را شکستناپذیر میسازد

همان کنجکاوي مشتاقانهاي که خرافات را به کانیها نسبت میداد، انسان قرون وسطایی را به تفحص در اروپا و 

دوس کمبرنسیس به سیاحت اراضی مختلف و تفحص جیرال. مشرقزمین واداشت و بتدریج علم جغرافیا را غنی ساخت

به همراهی ولیعهد وقت،  ;زبانهاي چندي مگر زبان مادري خویش را فراگرفت ;درباره موضوعات گوناگون پرداخت

براي دعوت مردم به جنگ صلیبی سوم به گردش در اطراف  ;جان، عازم ایرلند شد و دو سالی در آنجا زندگی کرد
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جیرالدوس کتاب خویش را با . باره ویلز و ایرلند چهار کتاب به سبکی بسیار با روح تصنیف کردو در ;ویلز مشغول شد

لکن آنچه از سنگینی این مباحث میکاهد تفاصیل روشن و زندهاي است  ;ذکر معجزات و اغراض بیجا آکنده ساخت

عهد واشخاص آن صبغه و  درباره اماکن و اشخاص، گفتگوهاي مفصل و جالبی است درباره چیزهایی جزئی که به

جیرالدوس اطمینان داشت که آثارش نام وي را پایدار خواهد ساخت، لکن فراموشی زمان را . رنگ خاص میدهد

. دستکم گرفته بود

براي مزید استفاده . وي یکی از هزاران نفري بود که در خالل قرون دوازدهم و سیزدهم به مشرقزمین سفر میکردند

در خالل سالهاي . ها و خط سیرها طرح، و جغرافیا از ثمرات این اقدامات بهرهمند شد شهاین جماعت بود که نق

، زیگورد یورسالفار، شاه نروژ، با شصت فروند کشتی، براي شرکت در جنگهاي صلیبی، از طریق 11071111

لمانان، وي در پس از مغتنم شمردن هر فرصتی براي جنگ با مس ;انگلستان، اسپانیا، و سیسیل عازم فلسطین شد

راس قواي تقلیل یافته خویش عزم قسطنطنیه کرد و از آنجا از راه خشکی رو به سوي بالکان، آلمان، دانمارك، و نروژ 

، 1270در . داستان این سفر پرماجرا یکی از بزرگترین داستانهاي حماسی اسکاندیناوي را تشکیل میدهد ;نهاد

، طبق روایت مشکوکی، 1290در حدود . د قدما معلوم بود دوباره کشف کردالنزاروته مالوچلو جزایر قناري را که نز

اوگولینو و وادینوویوالدو با دو کشتی پارویی از جنووا به قصد سفر به دور افریقا و رسیدن به هندوستان حرکت 

)) پرسترجان((از نامه فردي افسانهاي به نام . کردند، لکن بظاهر جمیع کارکنان این دو کشتی به هالکت رسیدند

که سخن از متصرفات خویش در آسیاي مرکزي میگفت و اطالعات جغرافیایی عجیب و غریبی به ) 1150حد (

با وجود جنگهاي صلیبی، فقط عده معدودي از مسیحیان به وجود . خواننده میداد سند جعلی مشهوري شکل گرفت

باور کردنی نیست که قومی ((وستینوس میگفت، قدیس آوگ ;نواحی و ممالکی در نقاط متقاطر زمین اعتقاد داشتند

در نقطه مقابل ما در کره ارض یعنی در محلی که چون خورشید ما غروب میکند، در آنجا طلوع مینماید ساکن 

از امکان  748قدیس فرگیل، یکی از رهبانان ایرلندي، در حدود سال )). باشند و با پاهایشان به سوي ما حرکت کنند

سخن گفته بود، آلبرتوس ماگنوس و راجر بیکن این نظریه را قبول )) مردمانی دیگر در زیر زمین دنیایی دیگر و((

. کردند، لکن فقط معدودي جرئت قبول چنین پنداري را داشتند، تا آنکه ماژالن به سفر دور کره زمین مبادرت ورزید

ط دو تن از رهبانان فرقه فرانسیسیان کمکهاي مهمی که از مخزن اطالعات خاور دور به دانش اروپایی شد به توس

جووانی د پیانو کاریینی، مردي تنومند و شصت و پنج ساله، از جانب پاپ  1245در آوریل . صورت گرفت

جووانی و مصاحب وي در این سفر کلیه دردها و . اینوکنتیوس چهارم به دربار خان مغول در قراقروم اعزام شد

این دو راهب مدت پانزده ماه همه روزه چهار بار منزل به منزل  ;حمل کردندمصیبتها را به استثناي جان دادن ت

از آنجا که هر دو طبق آیین فرانسیسیان عهد کرده بودند لب به گوشت نزنند در میان مردمانی . اسب عوض میکردند

توام با کامیابی  ماموریت جووانی. چادرنشین که هیچچیز جز گوشت براي تغذیه نداشتند تقریبا در شرف مرگ بودند

این مجموعه سلیس و دقیق، که  ;نبود، لکن وي پس از بازگشت به اروپا داستان سفر خویش را به رشته تحریر کشید

جنبه شخصی ندارد و خالی از هر گونه خودستایی و شکایت است، امروزه در زمره کتابهاي کالسیک ادبی جغرافیا به 

را پیش خان بزرگ ) ویلهلم فون رویزبروك(ویی نهم، گیوم دوروبروکی پادشاه فرانسه، ل 1253در . شمار میرود

گیوم از جانب خان مغول حامل  ;فرستاد تا بار دیگر پیشنهاد پاپ را دایر بر اتحاد جهان مسیحی تجدید کند

سفر عاید  آنچه از این ;دعوتنامه شدیداللحنی بود مبنی بر اینکه فرانسه سر تسلیم در برابر قدرت مغوالن فرود آورد

از این طریق بود که براي نخستین بار جغرافیاي اروپایی از منابع . شد شرح بسیار خوبی از تاریخ و رسوم مغوالن بود
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هاي مسیحیان نسطوري در چین، و فرق میان  دو رود دون و ولگا، محل دریاچه بالخاش، آیین داالئی الما، دهکده

. مغوالن و تاتارها آگاه شد

آندرئا پولو . کامیابترین سیاحان اروپایی قرون وسطی در خاور دور، خانواده پولو از سوداگران ونیز بودندمشهورترین و 

. نیکولو، مافئو، و ارشد آنها مارکو که هر سه دست اندر کار تجارت بیزانس و ساکن قسطنطنیه بودند: را سه فرزند بود

آنگاه از آنجا با کاروانی که . سه سال در آنجا اقامت گزیدندنیکولو و مافئو عازم بخارا شدند و  1260در حدود سال 

قبالي قاآن آن دو برادر را به عنوان ایلچیان . تعلق به یک ایلچی تاتار داشت عزم دربار قبالي قاآن در شانگتو کردند

که دو  سفر آن دو به ونیز مدت سه سال به طول انجامید، و هنگامی ;خویش پیش پاپ کلمنس چهارم روانه داشت

، نیکولو و مافئو بار دیگر به عزم چین حرکت کردند، این بار 1271در . برادر به وطن رسیدند، پاپ درگذشته بود

ایشان مدت سه سال و نیم از . نیکولو فرزند جوان خویش مارکو را، که هفده سال بیش نداشت، با خود به همراه برد

هنگامی که به  ;راي گوبی، و تنگوت در آسیاي وسطی سفر کردندطریق بلخ، فالت پامیر، کاشغر، ختن، لوپنور، صح

قبالي قاآن از مارکو پولو خوشش آمد و به همین جهت . شانگتو رسیدند، مارکو تقریبا بیست و یک سال داشت

مناصب مهمی به او عطا کرد و او را به ماموریتهاي خطیري گماشت و این سه تن ونیزي را مدت هفده سال در چین 

آنگاه هر سه نفر عزم وطن کردند، و در عرض سه سال از طریق جاوه، سوماترا، سنگاپور، سیالن، و خلیج . داشت نگاه

هنگامی که به  ;فارس با کشتی و سپس از راه خشکی به طرابوزان و از آنجا با کشتی به قسطنطنیه و ونیز رسیدند

از )) مارکو هزار هزاري((هایی را که  وانست افسانهوطن بازگشتند، همچنانکه تمامی جهانیان میدانند، هیچ کس نت

، هنگامی که مارکو پولو در ردیف جنگجویان ونیزي به مبارزه 1298در . میگفت باور کند)) شگفتیهاي مشرقزمین((

در همین زندان وي داستان خویش را  ;مشغول بود، گرفتار شد و مدت یک سال را در زندان شهر جنووا گذرانید

اکتشافات جغرافیایی ادوار بعد نشان داد که هر ذرهاي از این داستان، که . که مصاحبش بود نقل کردبراي مردي 

مارکو پولو کسی بود که براي نخستین بار به ذکر داستان سفري از یک . روزي باور کردنی نبود، حقیقت داشته است

هاي وي نخستین  لی به ژاپن افکند، و نوشتهاولین فرد اروپایی بود که نظري اجما ;سوي آسیا به سوي دیگر پرداخت

توصیف دقیقی است که از پکن، جاوه، سوماترا، سیام، بیرمانی، سرندیب، ساحل زنگبار، ماداگاسکار و حبشه وجود 

سفرنامه مارکو پولو وسیلهاي بود که ناگهان پرده از روي قاره اسرارآمیز شرق برمیداشت و آن را در نظر مغرب . دارد

این کتاب به گشودن طرق جدیدي در بازرگانی، عقاید، و فنون ظریفه کمک کرد، و در قالبریزي . اختعیان میس

همینکه . همان جغرافیایی که به کریستوف کلمب الهام بخشید تا از سمت مغرب راهی به شرق بگشاید سهیم بود

ان راه ترقی پیمود و بار دیگر به مدار امور بازرگانی و سیاحت گشادهتر شد، علم نقشهکشی ذرهذره با تالش فراو

ملوانان جهاتیاب یا بلدهاي دریا به تدارك راهنماهایی . ترازي رسید که در ایام امپراطوري آوگوستوس رسیده بود

ها، خط سیرها، منازل مختلف سفر، و  به انضمام نقشه) یا به اصطالح آن عهد پورتوالنی(براي بنادر تجارتی جهان 

این قبیل راهنماها به دست ناخدایان پیزا و جنووا به عالیترین مدارج دقت  ;تلف مشغول شدندهاي مخ وصف لنگرگاه

هاي  نقشه جهاننما، که در این عهد به دست رهبانان کشیده شد، در مقام قیاس با این گونه نقشه. و اصالت رسید

  . دریایی ناقص و نامفهوم است

شناسی ارسطو و کتابهاي کالسیک تئوفراستوس در باب گیاهشناسی ذهن بیدار مغربزمین، که بر اثر رساالت حیوان

تحریک شده بود، به تالش افتاد تا از مرحله افسانه و رساالت پلینی خود را به وادي علم جانورشناسی و گیاهشناسی 

غبار، تقریبا هرکسی معتقد بود که موجودات بسیار کوچک، از آن جمله کرمها و مگسها، خود به خود از . برساند

از آنجا که تقریبا تمامی این  ;تقریبا جانشین جانورشناسی شده بود)) بهیمیات. ((الي،و گندیدگی به وجود میآیند
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ها به دست رهبانان انجام میگرفت، جهان جانوران گنجینهاي براي استعارات شده و اکثر همه چیز  قبیل نوشته

عالوه، بر اثر ضرورت دینی، یا به حکم تفنن و بازیگوشی، به . حیوانات صورت تعبیرهاي دینی به خود گرفته بود

مثال هونوریوس، اسقف . انسان قرون وسطایی حیواناتی به وجود میآورد که در عالم خارجی به چشم دیده نمیشدند

  : اوتون، در قرن دوازدهم چنین نوشت

جانور را به دام اندازند، دختر باکرهاي براي آنکه این . اونیکورنیس حیوان بسیار درندهاي است که فقط یک شاخ دارد

در این حال  ;اونیکورنیس به دوشیزه نزدیک میشود و سر در دامان او نهاده، میآرمد. را در میان صحرا رها میکنند

غرض از شاخ وي نیروي شکستناپذیر . عیسی مسیح را به این حیوان تشبیه کردهاند. است که جانور را میگیرند

در حالی که در رحم دوشیزه باکرهاي آرمیده بود، به دست صیادان گرفتار آمد به عبارت دیگر، وي . ... مسیح است

  . عیسی به صورت بشري به دست کسانی که او را دوست میداشتند پیدا شد

علمیترین اثر قرون وسطایی درباره زیستشناسی رسالهاي بود به قلم فردریک دوم تحت عنوان در فن شکار با 

این کتاب تا حدودي مبتنی بر آثار یونانی و اسالمی لکن بیشتر براساس تجربه و مشاهده . صفحه 589پرندگان در 

توصیفی که وي از تشریح کالبد پرنده میکند حاوي مقدار زیادي . خود فردریک پرندهباز خبرهاي بود ;مستقیم بود

ي درباره جوجهکشی به طور مصنوعی از تجزیه و تحلیل وي از پرواز و کوچ پرندگان، تجارب و ;اطالعات بکر است

تخم و هنرنماییهاي کرکسها نموداري از یک روحیه علمی است که در عهد فردریک بکلی بیسابقه بوده است، 

حتی تا کوچکترین جزئیات ((فردریک رساله خود را با صدها نقش پرندگان، که احتماال خودش ترسیم کرده و 

غرض وي در گرد آوردن حیوانات و طیور مختلف، چنانکه اکثر معاصران . ساخت، مصور ))درست مانند طیور زنده بود

وي میپنداشتند، اقناع مزاجی متلون و غریب نبود، بلکه آزمایشگاهی بود براي مطالعه مستقیم در اطوار و حرکات 

. این اسکندر خودش ارسطوي خودش بود. حیوانات

IV - ماده و انرژي  

قوانین و عجایب این دو رشته همواره بهتر از  ;زمینشناسی و زیست شناسی داشتفیزیک و شیمی وضعی بهتر از 

جوشش . با یک نظریه خداشناسانه از عالم وفق میداده است)) طبیعتی که دندان و چنگالش به خون آغشته است((

کوششهاي فراوانی براي حیاتی این دو علم را از آنجا میتوان درك کرد که، تقریبا در آغاز این عهد، آلیور آو ممزبري 

وسیله پرواز آماده شده بود، وي از محل مرتفعی با آن اوج گرفت،  1065در سال  ;ساختن یک هواپیما مبذول داشت

  . لکن بر زمین افتاد و کشته شد

او یکی از رهبانان فرقه دومینیکیان بود که از لحاظ چندین  ;در قرن سیزدهم علم مکانیک فرد شاخصی را پرورانید

نایب فرقه دومینیکیان  1222جوردانوس نموراریوس در سال . ظریه اساسی فیزیک بر ایساك نیوتن سبقت داشتن

اگر وجود آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس براي اثبات شوق رهبانان دومینیکیان به امور عقالنی کافی . شد

ده است باید بهترین شاهد صادق بر درایت و نباشد، کارهاي درخشانی را که این مرد بزرگ در زمینه علوم انجام دا

جوردانوس در طی سه رساله ریاضی، که از لحاظ محتوا و نفوذ کوس . کفایت عقالنی پیروان این فرقه مذهبی دانست

همسري با تصنیفات فیبوناتچی میکوفت، ارقام هندو را قبول کرد، و در فورمولهاي خود، با متداول ساختن حروف به 

وي در رساله خویش تحت عنوان تشریح اصول اولیه اثرات وزن به مطالعه مولفه چگالی، . بر را پیش بردجاي ارقام، ج
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بر روي جسمی که به هوا پرتاب میشود پرداخت و اصلی را وضع کرد که اکنون به حکم جوردانوس اشتهار دارد، به 

برابر سنگینتر باشد به  Kبرد، میتواند وزنی را که این معنی که نیرویی که بتواند وزن معینی را به ارتفاع معینی باال ب

که شاید اثر یکی از )) (در باب محاسبه وزن و نیرو((وي در رساله دیگري تحت عنوان . برابر کمتر باال ببرد Kارتفاع 

مفهوم گشتاور ستاتیک، یعنی حاصل ضرب نیرو در بازوي اهرم، را تجزیه و تحلیل کرد، ) شاگردان جوردانوس باشد

سومین . عقایدش از این لحاظ، در بیان مکانیک اهرم و سطح مورب، مقدم بر پندارهاي علماي عصر جدید بود

نسبت دادهاند، موقتا سنگ بناي فرضیهاي را که ارتباط با جا به جا شدن )) مکتب جوردانوس((رسالهاي که آن را به 

ست لئوناردو داوینچی، دکارت، و ژان برنویی تکمیل واقعی اجرام داشت استوار ساخت، و این همان اصلی بود که به د

. ویالرد گیبز به صورت قاعده ریاضی کاملی درآمد.شد و سرانجام در قرن نوزدهم به همت جی

رابرت انگلیسی بوضوح فرضیه ساعت پاندولی را بیان  1271در سال . پیشرفت مکانیک بتدریج در اختراع موثر افتاد

ت بزرگی در یک برج بناي وستمینستر در لندن برمیخوریم، و تقریبا در همین تاریخ به ذکر ساع 1288در . داشت

ساعتهاي غولپیکر همانندي در کلیساهاي اروپا نصب میشود، لکن هیچ گونه قراین و امارات معینی در دست نیست 

وضوح صحبت از ساعتی است که ب 1320اولین مرتبه در تاریخ . اند که بگوید این گونه ساعتها کامال ماشینی بوده

  . آید هاي متعدد به میان می مجهز به قرقره، وزنه، و دنده

هاي ابن هیثم که از زبان عربی به التینی  رساله. پیشافتادهترین رشته فیزیک در این عهد، مبحث نور شناخت بود

گروستست، ضمن  رابرت 1230در حدود سال . ترجمه شد، تقریبا در دنیاي تازهاي را به روي جهان غرب گشود

که تا زمان حاضر در میان ما نامعلوم و بکلی ... سومین مبحث ژرفانمایی :مقالهاي درباره رنگین کمان، میگوید

بیسابقه بوده است به ما نشان میدهد که چطور اشیایی را که بینهایت دورند میتوان بسیار نزدیک چشم آورد، و 

  . ر از آنچه هستند جلوه دادچگونه میتوان اشیاي دور را به دلخواه بزرگت

، با گذرانیدن آن از چندین ))شعاع بصري((رابرت توضیح میدهد که این کار شگفتانگیز را میتوان به وسیله شکستن 

این آرا شاگرد وي راجر بیکن را مفتون . شی شفاف یا عدسیهایی که ساختمان آنها با یکدیگر متفاوت است، انجام داد

انان فرقه فرانسیسیان، جان پکم، که محتمال وي نیز از شاگردان گروستست در آکسفرد بود، یکی دیگر از رهب. ساخت

در رسالهاي تحت عنوان مسائل عمومی ژرفانمایی، به موضوع انعکاس انکسار نور و ساختمان چشم آدمی پرداخت، و 

این مسئله واقف میشویم که  چون به خاطر بیاوریم که همین جان پکم اسقف اعظم کنتربري شد، آنگاه دوباره، به

  . اتحادي به دور از بدگمانی میان علم و کلیساي قرون وسطایی وجود داشته است

در یونان باستان از خاصیت عدسیهاي ذرهبین اطالع . یک نتیجه این مطالعات در مبحث ژرفانمایی اختراع عینک بود

دن را در جلو چشم بخوبی انجام دهند ظاهرا داشتند، لکن ساختن این قبیل عدسیها براي آنکه عمل میزان کر

یک مدرك چینی که تاریخ دقیق آن معلوم نیست، و در خالل . موکول به پژوهش در اصول هندسی انکسار نور بود

مینامیدهاند و به کمک آن )) آیتاي((نوشته شده است، عینکی را توصیف میکند که آن را  1300و  1260سالهاي 

یکی از رهبانان فرقه دومینیکیان که در پیاچنتسا به تاریخ . د خطوط بسیار ریز را بخواننداشخاص فرتوت قادر بودن

اکنون از زمانی که فن ساختن عینک براي کمک به دید افراد کشف شده است بیست : ((موعظه میکرد، گفت 1305

نامهاي )). بت کردهامخود من با مردي که عینک را براي نخستین بار کشف کرد و ساخت صح. ... سال نمیگذرد

هایی موسوم به اوکیالی که اخیرا اختراع شدهاند  من به قدري فرتوت شدهام که بدون شیشه: ((میگوید 1289مورخ 
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آمارتو نسبت میدهند، زیرا بر روي سنگ /اختراع عینک را معموال به سالوینو د)). قادر به خواندن یا نوشتن نمیباشم

، یکی از پزشکان مونپلیه اعالم داشت که 1305در )). مخترع عینک: ((است نوشته شده 1317مزارش به تاریخ 

. دارویی براي شستشوي چشم تدارك دیده است که عینک را غیرضروري میسازد

قوه مغناطیسی براي استفاده در جهاتیابی ظاهرا در اولین قرن . نیروي جاذبه مغناطیس نیز در نزد یونانیان معلوم بود

مسلمانان براي نخستین بار از  1093روایات چینی حاکی است که در حدود سال . یها کشف شدمسیحی توسط چین

احتماال تا پایان قرن دوازدهم استفاده . عقربک مغناطیسی در یافتن جهات جغرافیایی در دریانوردي استفاده میکردند

قدیمیترین اشارهاي که در منابع . فته بوداز این قبیل قطبنماها در میان دریانوردان اسالمی و مسیحی رواج فراوان یا

است، و قدیمیترین اشارهاي که در کتابهاي اسالمی به استفاده از آن میشود در  1205مسیحی به آن میرود در 

لکن، به احتمال کلی، اشخاصی که مدتهاي مدید به این سر گرانبها آشنا بودند هیچ گونه شتابی در  ;میباشد 1282

به عالوه، دریانوردانی که از این وسیله استفاده میکردند مظنون به جادوگري میشدند، و . اندنشر خبر آن نداشته

تا آنجا که اطالع . برخی از ملوانان حاضر نبودند با ناخدایی که این قبیل آالت اهریمنی را در اختیار داشت سفر کنند

ه قطبنما به قلم پتروس پرگرینوس میآید که داریم، نخستین توصیفی که از قطبنما بر روي محور شده است در رسال

این پتروس، مشهور به زایر، نتایج بسیاري از آزمایشات خویش را ضبط، و روش تجربی . تصنیف شده است 1269در 

را به عالقهمندان توصیه کرد و توضیح داد که چگونه مغناطیس آهن را به خود جذب، سایر اجرام را مغناطیسی، و 

همچنین وي در صدد ساختن ماشین دائمالحرکتی برآمد که در آن چند عدد . میکند جهت شمال را معین

  . مغناطیس خود به خود ایجاد حرکت کنند

از قرن دهم به بعد متون عربی راجع به این . علم شیمی بیشتر به واسطه پژوهشهاي کیمیاگران راه ترقی سپرد

برادر الیاس، جانشین . یمیاگري حتی در دیرها رواج یافتمبحث به زبان التینی ترجمه میشدند، و بزودي بازار ک

رابرت گروستست، یکی دیگر از  ;قدیس فرانسیس، به تصحیح و تدوین کتابی در کیمیا براي فردریک دوم پرداخت

رهبانان برجسته فرقه فرانسیسیان، شرح مفصلی درباره امکان استحاله فلزات نوشت و یکی از مشهورترین کتابهاي 

سطایی کیمیاگري و طالعشناسی کتابالعلل را در قالب کتابی که منسوب به ارسطو بود بر عالقهمندان عرضه قرون و

هاي خود را انباشته سازند،  چند تن از پادشاهان اروپایی به امید آنکه با تبدیل فلزات ارزانقیمت به طال خزانه. داشت

. ور همچنان در جستجوي اکسیر حیات و کیمیا کوشا بودندسایر افراد غی. به استخدام کیمیاگرانی مبادرت ورزیدند

. ، کلیسا کیمیاگري را به عنوان فن اهریمنی مردود شمرد، لکن مردم کماکان به اجراي آن پرداختند1307در سال 

چند تن از مولفان قرون دوازدهم و سیزدهم، شاید از ترس کلیسا بود که کتابهاي کیمیاگري خود را به حکیم 

. جابربنحیان نسبت میدادنداسالمی 

تجربیات پزشکی با داروها به علم شیمی کمک کرد، و عملیات صنعتی تقریبا وجود آزمایش یا اختراع را ضروري 

انداختن آبجو، ساختن رنگها، سفالگري، لعابه کاري، شیشهسازي، تهیه سریشم و الك و مرکب، و لوازم . ساخت

، پیر دو سنتومر مجموعهاي از دستورالعملهاي 1270ر حدود سال د. آرایش همه به علم شیمی خدمت کردند

مختلف را براي تهیه رنگهاي متنوعی که در نقاشی به کار میرفتند تحت عنوان رسالهاي درباب مواد اصلی ساختمان 

ا یکی از این دستورالعملها تشریح میکرد که چگونه رنگها را با روغن بزرك ممزوج سازند ت ;رنگها مدون ساخت

رسالهاي مشهور به ماگیستر سالرنوس، که بظاهر یکی از  1150در حدود سال . رنگهاي روغنی براي نقاشی فراهم آید

این نخستین باري بود که به عملی که اکنون  ;نشریات مدرسه پزشکی سالرنو بود، ذکري از تقطیر الکل به میان آورد

www.IrPDF.com



٢۶٧٢

اکستان بودند شراب میانداختند و نوشابهاي را که به کشورهایی که صاحب ت. عمومیت یافته است اشارت میرفت

در نواحی شمالی اروپا که کمتر درخت انگور میرویید و سرما شدیدتر بود،  ;مینامیدند)) آب حیات((دست میآمد 

درآمد، در زبان  Whiskyنیز که بعدها مخفف شد و به صورت  uisqebeathaواژه . گرفتن عرق گندم ارزانتر بود

لکن  ;عمل تقطیر، سالیان سال پیش از این، نزد کیمیاگران مسلمان متداول بود. میداد)) آب حیات(( سلتی معنی

  . کشف الکل، و در قرن سیزدهم کشف جوهرهاي معدنی، دامنه اطالعات شیمیایی و صنعت را وسیعتر کرد

می چینیها در مورد حق تقدم ادعاي قدی. کشف دیگري که از نظر آثار و نتایج دست کمی از الکل نداشت باروت بود

هاي عربی هیچ جا به طور  میالدي در میان دستنبشته 1300قبل از  ;اختراع باروت اکنون مورد شک و تردید است

قدیمیترین اشاره به مواد انفجاري در کتابی است به نام آتشهایی براي سوزانیدن . وضوح به این ماده اشاره نرفته است

این مارکوس یا مرقس، . به رشته تحریر درآورده است 1270نامی آن را در حدود  دشمنان که مارکوس گراکوس

: مشهور به یونانی، پس از وصف آتش یونانی و خاصیت فوسفورسانسی، طرز ساختن باروت را به این نحو بیان میکند

را جداگانه ) اسنیترات دوپوت(یک پوند گوگرد، دو پوند زغال چوب درخت لیمو یا درخت بید، و شش پوند شوره 

قبل از قرن چهاردهم هیچ جا در تاریخ ذکري از استفاده از . بکوبید، خوب نرم کنید، و آنگاه آنها را با هم ممزوج کنید

  . باروت در جنگها نمیرود

V - احیاي علم طب  

اساسا . ت گرانبهافقر هماره اسطوره را با پزشکی درهم میآمیزد، زیرا اسطوره متاعی است رایگان، ولی علم کاالیی اس 

مادر را با دوالبچه ادویه : وقتی صبحت از پزشکی قرون وسطی به میان میآید، باید کسانی از این دست را مدنظر آورد

عطارهایی را سرگرم فروش گیاهان  ;هاي طبی، مشمعها، و طلسمها پیرزنانی را خبره در گیاه ;گوناگون خانگی

ماماهایی را حاضر براي جداکردن موجود جدید از قدیم در  ;معجزهآسا شفابخش و داروهایی حتمیاالثر و حبهایی

رهبانان را با میراثی  ;طبیبان شیادي را حاضر به معالجه یا قتل بیماران در برابر ثمنبخس ;فضاحت مسخرهآمیز تولد

ی، براي آنهایی که و گاهگاه ;ها را بیصدا مشغول تسلی دادن بیمار با خدمت یا با دعا راهبه ;از پزشکی خاص دیرها

هاي علمی، داروهاي عجیب و دستورالعملهاي  وسعشان میرسید، اطباي مجرب را سرگرم معالجاتی کمابیش به شیوه

همان طور که برخی معتقد بودند که نگاهداشتن پارهاي از سنگها در دست مانع از  ;افسانه مانند رونق گرفتند

سالرنو که مرکز پزشکی بود پارهاي از زنان و مردان سرگین االغ آبستنی میشود، به همان نحو حتی در دانشگاه 

. میخوردند تا به بارآوري آنها کمک کند

برخی از روحانیان به معالجه امراض و تجویز دارو مشغول بودند، و اگر بیمارستان یا وسایلی براي توجه  1139تا سال 

رهبانان در حفظ میراث پزشکی . ها بود هاي راهبه خانه از بیماران وجود داشت، فقط در میان چهاردیواري دیرها و

سهم شرافتمندانهاي ادا کردند و در راه نشاندن درخت دانش پزشکی پیشقدم بودند، و شاید هم میدانستند که به چه 

. حتی امکان داشت که زنان راهبه در شفاي بیماران مهارتی داشته باشند. علت معجزات را با طب در هم میآمیزند

یلدگارد، زن رازوري که ریاست راهبهخانه بینگن را بر عهده داشت، به نوشتن کتابی درباب طب بالینی مبادرت ه

کتاب دیگر این زن تحت عنوان سوبتلیتاتس  ;که آن را علل بیماریها و راه معالجه آنها نام نهاد) 1150حد (ورزید 

بی که داشت طلسمها و چارهگریهایی جادویی بود تنها عی ;مخزن عظیمی از معلومات طبی محسوب میشد) ظرایف(

محتمال علت ورود پیرزنان و پیرمردان به دیرها . که گاهگاهی در میان سایر مطالب میآمد و قدر آنها را از بین میبرد

www.IrPDF.com



٢۶٧٣

. تا حدودي ناشی از تمایل این قبیل افراد به بودن در محیطی بود که آنجا دایما پزشک بر بالین افراد حضور داشت

در (مینکه عده پزشکان غیرروحانی افزون شد و عشق زراندوزي رهبانان پزشک را به فساد متمایل ساخت، کلیسا ه

از سر ترقیخواهی دیگر به افراد روحانی اجازه نداد که به کار پزشکی عمومی ) 1663، و 1339، 1130سالهاي 

  . یان خارج شدمشغول باشند، و بدین ترتیب، این فن باستانی بکلی از قلمرو روحان

در خالل قرون تیرگی، یکی از عواملی که پزشکی علمی را در مغربزمین از دستبرد زمانه محفوظ داشت وجود 

دیگر انتشار تمدن بیزانس  ;پزشکان یهودي بود که معلومات طبی یونان و عرب را در عالم مسیحی منتشر میساختند

به اغلب احتمال، . ساالت طبی یونانی و عربی بود به زبان التینیو باالخره ترجمه کتب و ر ;بود در ایتالیاي جنوبی

پزشکان یونانی، . مدرسه پزشکی سالرنو از نظر موقعیت و آمادگی مقدم بر سایر مراکز براي استفاده از این نفوذها بود

کماکان به صورت التینی، مسلمان و یهودي در آنجا به تدریس یا تحصیل مشغول بودند، و تا قرن دوازدهم این مرکز 

زنان به فراگرفتن رموز و دقایق پرستاري و مامایی در سالرنو . مهمترین بنیاد پزشکی اروپاي التینی برقرار ماند

، که در کتابهاي این عهد به کار رفته، زنان قابلهاي tana Salerni mulieresمحتمال غرض از لفظ . مشغول بودند

یکی از مشهورترین آثار مدرسه مزبور رسالهاي بود در فن مامایی . موخته بودندبودهاند که در مدرسه سالرنو مامایی آ

تقریبا عموم محققان معتقدند که  ;متعلق به اوایل قرن دوازدهم تحت عنوان آراي تروتوال در معالجه بیماریهاي زنان

چندین رساله مهم . یل میشدزنی بود که در فن قابلگی از مدرسه پزشکی سالرنو فارغالتحص)) تروتوال((غرض از لفظ 

یکی از این رساالت، . که تقریبا شامل تمامی شعب پزشکی میشوند از مدرسه پزشکی سالرنو به دست ما رسیده است

از آن جمله . به قلم ارخیماتئوس، تجویز میکند که پزشک هنگام عیادت از بیمار چه آداب و رسومی را رعایت کند

زاجی بیمار را وخیم بشمرد، زیرا در آن حال اگر بیمار درگذشت، این امر سبب پزشک همواره باید حال م: میگوید

وي نباید . و اگر بیمار شفا یافت، این کار به عنوان معجزه دیگري بر شهرت وي خواهد افزود ;رسوایی وي نخواهد بود

وي باید جوشانده بیضرري با همسر، دختر، یا کنیزك بیمار الس بزند، و حتی اگر هیچ گونه دارویی ضرورت نداشت، 

تجویز کند تا مبادا بیمار تصور کند که معالجه به حقالقدمی که میپردازد نمیارزد، یا چنین به نظر میرسد که 

. طبیعت، بدون مدد پزشک، بیمار را معالجه کرده است

دان اسمی از این ، دانشگاه ناپل جانشین مدرسه پزشکی سالرنو شد، و از این به بعد دیگر چن1268بعد از سال 

مدرسه به میان نمیآید، لکن تا این تاریخ رموز و دقایق پزشکی سالرنو، توسط افرادي که در آن دانشگاه پزشکی 

در قرن سیزدهم مدارس خوبی براي تدریس علم پزشکی در . آموخته بودند، در اطراف و اکناف اروپا منتشر شده بود

در این مدارس سنن سه گانه مهم . ، مونپلیه، پاریس، و آکسفرد وجود داشتندبولونیا، پادوا، فرارا، پروجا، سینا، رم

پزشکی قرون وسطی، یعنی سنن یونانی، اسالمی، و یهودي، در هم آمیخت و جذب شد، و تمامی میراث پزشکی 

وش روشهاي قدیم تشخیص بیماري به وسیله گ. تحت قاعده و قانونی درآمد که شالوده علم پزشکی جدید را ریخت

چنانکه، در ) و هنوز نیز به همان قوت باقی است(کردن صداهاي داخلی بدن و تجزیه ادرار، اشتهار خود را حفظ کرد 

طرق قدیمی معالجه به وسیله . بعضی از نواحی، ظرف قاروره عالمت مشخصه یا به اصطالح تابلو حرفه پزشکی شد

تجویز حمام آب داغ از . میخواندند)) زالو((م پزشک را تنقیه و زدن رگ ادامه یافتند، و در انگلستان عامه مرد

تقریبا در هر . هاي آب معدنی اقدام به سفر میکردند بیماران براي استحمام در چشمه ;دستورالعملهاي مطلوب بود

دارو فراوان . نوع بیماري، پزشک به طور دقیق و اکید معلوم میکرد که مریض از خوردن چه چیزهایی خودداري کند

) ید فراوان داشت(تقریبا هر عنصري در معالجه بیماریها مورد استفاده قرار میگرفت، از علف دریایی گرفته که . دبو

به کار )) در عالج دست درد و پادرد((براي معالجه غمباد تجویز کرده بود، تا طال که  1180روجرو دا سالرنو آن را در 
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ورم مفاصل متداول است، در داروسازي قرون وسطایی، تقریبا هر  میرفت یعنی معالجهاي که ظاهرا در عهد ما براي

عضوي از اعضاي حیوانات به واسطه خاصیتی که در معالجه مرض بخصوصی داشت مورد استفاده قرار میگرفت از 

مشهورترین . جمله شاخهاي گوزن، خون اژدها، صفراي افعی، منی غوکان، و گاهی نیز فضوالت جانوران تجویز میشد

ماده مختلف، که مهمترین آنها را  57داروها تریاکوم نام داشت، و آن عبارت از مخلوط غریبی بود مرکب از  همه

. گوشت مارهاي زهردار تشکیل میداد

همچنانکه بر تعداد . بسیاري از داروها از جهان اسالمی وارد میشدند، و بیشتر آنها اسامی عربی خود را حفظ کردند

روژه دوم، پادشاه . یشد، حکومتها نیز شروع به تصویب نظاماتی درباره حرفه پزشکی کردندپزشکان مجرب افزوده م

سیسیل، احتماال بر اثر نفوذ سوابق بسیار کهنسالی که میان مسلمانان وجود داشت، فقط به اشخاصی اجازه پزشکی 

که فقط به اشخاصی ) 1224(فردریک دوم مقرر داشته بود . داد که پروانه مخصوصی از حکومت تحصیل کرده باشند

براي گرفتن چنین گواهینامهاي، . پروانه پزشکی داده شود که صاحب تصدیقنامهاي از مدرسه سالرنو باشند

آنگاه ملزم  ;دانشجویان ناگزیر به دیدن دورهاي سه ساله بودند که به ظاهر در آن فلسفه و علوم طبیعی میخواندند

یس علم پزشکی مشغول باشند، از عهده دو امتحان برآیند، و مدت یک سال سال در مدرسه به تدر 5بودند که مدت 

  . زیر نظر پزشک حاذقی به تمرین بپردازند

در پارهاي از شهرها، . هر شهر نسبتا مهمی مبالغی به پزشکان میپرداخت تا مردم مستمند را برایگان معالجه کنند

ر اسپانیاي مسیحی قرن سیزدهم یک نفر پزشک در د. پزشکی تا حدودي به اصطالح امروزي ما ملی شده بود

وي مرتبا هر چند وقت یک بار هر  ;استخدام شهرداري بود و حقوق میگرفت تا از مردم برزن بخصوصی توجه کند

هاي  کدام از اشخاصی را که در آن ناحیه بخصوص سکنا گزیده بودند معاینه پزشکی میکرد و به هر فرد، طبق یافته

مستمندان را در بیمارستانی عمومی معالجه میکرد، و مکلف بود که سه بار در ماه به عیادت  ;یدادخویش، دستوري م

در برابر این توجه و عیادت، وي هیچ چیز دریافت نمیداشت، لکن اگر دفعات مالقات وي در ماه از  ;هر بیماري برود

ت، پزشک را معموال از دادن مالیات معاف براي این قبیل خدما. سه بار تجاوز میکرد، مجاز بود حقالقدمی بگیرد

هر پزشکی در سال مبلغ بیست پوند حقوق دریافت میداشت، که به پول امروزي معادل تقریبا چهار هزار  ;میساختند

آن قدرها زیاد نبود، کسانی که به این  از آنجا که در اروپاي مسیحی قرن سیزدهم عده پزشکان رسمی .بوددالر 

برخی ثروتهاي . حرفه اشتغال داشتند هم درآمدشان خوب بود و هم در اجتماع صاحب مقامی ارجمند بودند

چند تنی از آنها اشتهاري بینالمللی  ;بعضی به جمعآوري عالیترین آثار ظریفه و گرانبها پرداختند ;سرشاري بهم زدند

سپانوس یا پدرو اهل لیسبون و کومپوستال، از اسپانیا به پاریس و از آنجا به سینا مهاجرت کرد پتروس هی. پیدا کردند

بهترین  ;و به تصنیف عامهپسندترین راهنماي پزشکی قرون وسطی مبادرت ورزید که آن را خزانه مستمندان نام نهاد

به یوآنس بیست و یکم ملقب  1276در  ;کتاب روانشناسی قرون وسطی، موسوم به درباره روح، از قلم وي تراوش کرد

معروفترین . ، بر اثر فرو ریختن سقفی، در زیر آوار جان داد1277و یک سال بعد در  ;شد و بر مسند پاپی تکیه زد

آرنو، که در نزدیکی واالنس به دنیا آمده بود، بعد از گرفتن زبانهاي . پزشک مسیحی این عهد آرنو دو ویلنوو بود

در پاریس، مونپلیه، بارسلون، و رم چندي به  ;و یونانی، در دانشگاه ناپل به تحصیل پزشکی پرداختعربی، عبرانی، 

و کتابهاي چندي درباره پزشکی، شیمی، علم احکام نجوم، جادوگري،  ;تدریس پزشکی یا فلسفه طبیعی مشغول شد

یمز دوم پادشاه آراگون شد، چون وي پزشک مخصوص ج. علوم االهی، انداختن شراب، و تاویل خواب تصنیف کرد

با تمام این اوصاف، جیمز او . بارها به پادشاه تذکر داد که اگر ضعفا را در برابر اقویا حمایت نکند، به دوزخ خواهد رفت

آرنو، که از دیدن درماندگی و بهرهکشی بینوایان . را بغایت دوست میداشت و به ماموریتهاي عدیده سیاسی فرستاد
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ا سخت منزجر و متالم شده بود، یکی از پیروان رازور ایتالیایی، یوآکیم دا فیوري، شد و، طی بسیاري از کشوره

هایی خطاب به نخست کشیشان و پادشاهان ممالک، اعالم داشت که تباهکاري اقویا و زندگی پرتجمل روحانیان،  نامه

جرم ساختن شمشهاي طال براي روبر،  او را به جادوگري و بدعتگذاري متهم ساختند و به. منادي انهدام جهان است

دادگاهی مرکب از روحانیان آرنو را محکوم کرد، لکن پاپ بونیفاکیوس هشتم او را از . پادشاه ناپل، محکومش کردند

آرنو آن پاپ فرتوت را که دچار سنگ کلیه بود بخوبی معالجه کرد، و به پاداش این عمل، مالک . زندان آزاد ساخت

وي به پاپ اخطار کرد که اگر کلیسا از سر تا بن بخوبی اصالح نشود، بزودي غضب االهی شامل . کاخی در آنانیی شد

دیري نگذشته بود که بونیفاکیوس دچار آن بیحرمتیهایی شد که قبال مذکور افتاد، و  ;حال روحانیان خواهد شد

لکن پادشاهان و پاپها، به  ;ددستگاه تفتیش افکار همچنان به تعقیب آرنو مشغول ش. دلشکسته بدرود حیات گفت

خاطر مهارتی که این پزشک در معالجه آنها داشت، وي را حراست کردند، و سرانجام آرنو ضمن سفري که به عنوان 

. فرستاده جیمز دوم به دربار پاپ کلمنس پنجم میکرد، در آب غرق شد

دادن تنفیه، . ن و دیگري در برابر پزشکانجراحی در این عهد مجبور به مبارزهاي در دو جبهه بود، یکی علیه دالکا

جراحانی که . کشیدن دندان، التیام زخمها، و زدن رگ از کارهایی بود که مدتی مدید اختصاص به دالکان داشت

رسما معلومات پزشکی را در مدارس کسب کرده بودند صداي مخالفت با این گونه دخالتهاي استادان سلمانی در کار 

در پروس، تا عهد فردریک کبیر، یکی . لکن در سراسر قرون وسطی قانون از دالکان حمایت کردپزشکی بلند کردند، 

تا حدودي به واسطه این تداخل وظایف بود که جراحان را از لحاظ . از وظایف جراح ارتش تراشیدن ریش افسران بود

و  ;ت اجراي اوامر پزشک میشمردندجراحان را فقط آل ;معلومات و درجه اجتماعی پایینتر از پزشکان حساب میکردند

به عالوه، عاملی که جراحان . قبل از قرن سیزدهم پزشکان معموال دست زدن به جراحی را کسر شان خود میدانستند

را از کار خویش دلسرد میکرد ترس از آن بود که اگر روش معالجه آنها قرین توفیق نمیشد، محکوم به حبس یا مرگ 

فراد به عملیات جراحی مبادرت میورزیدند، و اکثر جراحان قبل از اقدام به چنین امر فقط شجاعترین ا ;میشدند

خطیري، از مریض یا بستگان وي کتبا تعهدي میگرفتند که در صورت عدم توفیق کسی کاري به کار ایشان نداشته 

این امر شاید  ;ترقی سپردبا اینهمه، جراحی در این تاریخ بیش از هر رشته از شعب علم پزشکی به سرعت راه . باشد

تا حدي معلول آن بود که جراحی با حاالت بیماران سر و کار داشت نه با فرضیات، و تا حدودي نیز ناشی از فرصت 

به نشر کتاب خویش  1170روجرو دا سالرنو در حدود سال . زیادي بود که براي التیام جراحات سربازان وجود داشت

این کتاب مدت سه قرن  ;ه جراحی در جهان مسیحی غرب است، مبادرت ورزیدجراحی عملی، که قدیمیترین رسال

، فردریک دوم دستور داد که هر پنج سال به پنج 1238در سال . یکی از آثار کالسیک علم پزشکی محسوب میشد

لیا صورت به بعد مرتبا در ایتا 1275این گونه تشریح اجساد عملی بود که از . سال در سالرنو جسدي را تشریح کنند

یکی از پزشکان کرمونا براي پژوهش درباره علت مرض واگیر شایعی مبادرت به تشریح  1286در سال . میپذیرفت

در تاریخ ظاهرا این اولین موردي است که بیماري را پس از فوتش تشریح کردهاند تا به علت مرگش  ;جسدي کرد

مبارزه گسترده پزشکان ایتالیایی را با این پندار پزشکان  تئودوریکو بورگونیونی، اسقف چرویا، 1266در . واقف شوند

عرب آغاز کرد که میگفتند در معالجه جراحات ابتدا باید به تولید چرك کمک کرد، بحث وي درباره طریق مداواي 

گولیلمو سالیچتی، استاد علم پزشکی . ضدعفونی، یکی دیگر از آثار کالسیک پزشکی قرون وسطایی به شمار میرود

 ;خویش به ذکر مطالبی پرداخت که حاکی از پیشرفتهایی شایان مالحظه بود) 1275(بولونیا، در کتاب جراحی  در

هاي دقیقی از معالجات  سوابق و پیشینه. وي میگفت که تشخیص در جراحی، ارتباط با اطالعی از طب داخلی دارد

و توصیه میکرد که به کار بردن چاقو  ;اید بخیه زدنشان میداد که چگونه اعصاب پاره شده را ب ;بالینی به کار میبرد
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در جراحی بمراتب بهتر از روش مسلمانان یعنی داغ کردن است، زیرا چاقو اثر کمتري بر روي پوست به جا میگذارد 

گولیلمو در رسالهاي کلی تحت عنوان مهمترین پیشگیریها و مراقبتها مرض شانکر و . و زخم را زودتر بهبود میبخشد

توصیف کالسیکی از استسقا به عمل آورد، به این معنی  ;ك را ناشی از آمیزش با یکی از روسپیان مبتال دانستخیار

و اندرزهاي بسیار نافعی درباره بهداشت و خوراك  ;ها شمرد که بیماري مزبور را نتیجه تصلب و باریک شدن کلیه

. براي هر سن و سالی در کتاب خویش گنجانید

، اطالعات پزشکی دانشگاه بولونیا را به فرانسه )1315 'فت(ري دو موندویل و گویدوالنفرانکی شاگردان وي، هان

دو موندویل، مثل تئودوریکو، با توصیه بازگشت به روش بقراطی که عبارت از حفظ نظافت زخم بود نظریه . آوردند

بود، به لیون و پاریس رفت و کتابی  از میالن تبعید شده 1290النفرانکی، که درسال . ضدعفونت زخم را تکمیل کرد

. در جراحی تحت عنوان جراحی عملی تصنیف کرد که کتاب رسمی درس جراحی در دانشگاه پاریس شناخته شد

کسی که از دقایق جراحی اطالعی ندارد : ((گفت. وي اصلی را بنیاد نهاد که جراحی را از چنگال هرج و مرج رهانید

یچ کس نمیتواند عملیات جراحی را بدرستی انجام دهد مگر آنکه از پزشکی سررشته نمیتواند پزشک خوبی باشد، و ه

النفرانکی اولین کسی بود که بریدن عصب را در معالجه مرض کزاز، تجویز کرد، و براي اولین بار از )). داشته باشد

ت نخستین نوع شرحی که وي درباره ضرب خوردگی مغز از لحاظ جراحی نوش ;گذاشتن لوله در مري سخن گفت

و فصلی که در باب جراحات وارده بر سر نگاشت یکی از عالیترین تصانیف در تاریخ پزشکی  ;خود محسوب میشد

، هر )353حد (که اوریگنس و هیالري، اسقف پواتیه . براي عمل جراحی شربتهاي خوابآوري وجود داشته است. است

ي بیهوشی در جهان مسیحی قرون وسطایی از طریق استنشاق و روش عاد. هاي خود از آنها نام بردهاند دو در نوشته

شاید هم آشامیدن معجونی بود که قسمت عمده آن را مهر گیاه تشکل میداد، و کلیتا شامل مقداري تریاك، 

براي کرخ کردن یا . اشاراتی میشود)) اسفنج خوابآور((شوکران، و شیره توت بود از قرن نهم به بعد، بارها به این 

بیمار را با نگاه داشتن شیره . شی موضعی، قاعدتا ضمادي به کار میرفت که خیسانده در محلول مشابهی بودبیهو

آالت و ادوات جراحی از عهد یونانیان تا این تاریخ هیچ گونه پیشرفتی . رازیانه در برابر منخرینش به هوش میآوردند

  . نکرده بود

معمول بود عقبتر ) 640حد (و پاولوس آیگینایی ) 100حد (انوس رموز و دقایق مامایی از روشی که در عهد سور

 ;عمل بیرون آوردن بچه از مجراي غیرطبیعی یا سزارین روشی بود که در کتابها به آن اشاره کرده بودند. رفته بود

رفت، تکه تکه کردن جنین در زهدان زن عملی بود که بسیار صورت میگ. لکن بظاهر به موقع عمل گذاشته نشده بود

عمل وضع حمل بر روي صندلیهایی انجام . زیرا قابله بندرت از غیرطبیعی قرار گرفتن جنین در زهدان اطالع داشت

  . میگرفت که مخصوصا براي این کار ساخته شده بودند

ستان یونانیهاي با. بیمارستانها در آن عصر چنان ترقی کرده بودند که به هیچ وجه طرف قیاس با ادوار باستان نبودند

رومیها براي معالجه  ;براي مداواي بیماران مراکزي داشتند موسوم به آسکلپیا که از طرف مقامات روحانی اداره میشد

لکن حس نوعدوستی و محبت مسیحی بود که سبب  ;و مراقبت از سربازان خود به تدارك بیمارستانهایی میپرداختند

باسیلیوس در شهر قیصریه، واقع در کاپادوکیا، مرکزي قدیس  369در سال . تکامل و تعمیم چنین بنیادي شد

 ;این مرکز چندین ساختمان براي بیماران، تاسیس کرد ;تاسیس کرد که آن را به نام خویش باسیلیاس خواند

تاسیسات همانندي در سراسر جهان یونانی شرق پدید آمدند که، از نظر کارهاي تخصصی، به انواع و اقسام مختلف 

یان بیزانس درمانگاه بیماران را نوسوکومیا، پرورشگاه کودکان سرراهی را برفوتروفیا، پرورشگاه کودکان یونان. بودند
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یتیم را اورفانوتروفیا، نوانخانه را پتوخیا، اقامتگاه مستمندان یا زوار علیل را کسنودوخیا، و آسایشگاه مردمان فرتوت را 

میالدي در رم بنیاد  400یحی التین به دست فابیوال در حدود سال اولین بیمارستان دنیاي مس. گرونتوخیا مینامیدند

بسیاري از دیرها به تدارك بیمارستانهاي کوچکی اقدام ورزیدند، و چندین فرقه از فرق مسیحی مثل . نهاده شد

از شهسواران مهماننواز، شهسواران پرستشگاه، پیروان قدیس آنتونیوس، پیروان قدیس آلکسیوس، و جماعات زیادي 

. ها همه کمر همت به توجه و مراقبت از بیماران بربستند راهبه

به ساختن بیمارستان روحالقدس در رم مبادرت ورزید، و بر اثر الهام وي در سراسر  1204اینوکنتیوس سوم به سال 

بیمارستانهاي ((در قرن سیزدهم آلمان بتنهایی بالغ بر یکصد باب از این قبیل  ;اروپا تاسیسات مشابهی به وجود آمد

در فرانسه بیمارستانها نه تنها مراکزي براي توجه از بیماران بودند، بلکه در آنجا از مستمندان، . داشت)) روحالقدس

در . هاي متعلق به دیرها، این گونه افراد را اطعام میکردند افراد سالخورده، و زایران نیز مراقبت، و مثل ضیافتخانه

ر پاریس درمانگاهی تاسیس کرد به نام له کنز ون که اصوال پناهگاهی براي نابینایان ، لویی نهم د1260حدود سال 

بود، رفته رفته بدل به بیمارستانی براي بیماریهاي چشم شد، و اینک یکی از مهمترین مراکز پزشکی در پاریس 

ا نخستین بیمارستان و لزوم(اولین بیمارستان انگلیسی که نامش در صفحات تاریخ ضبط شده است . بشمار میرود

معموال در این گونه بیمارستانها از هر کسی که استطاعت و بنیه مالی . در کنتربري تاسیس شد 1084به سال ) نبوده

ها  کارکنان و پرستاران همه از راهبه) ها جز در بیمارستانهاي متعلق به صومعه(نداشت برایگان توجه میکردند و 

در قرن سیزدهم متداول )) فرشتگان و خادمان پسندیده خصلت((دست و پاگیر این لباسهاي بظاهر ناراحت و . بودند

احتماال به  ;شد، و شاید علت آن بود که با پوشیدن لباس مخصوصی از شر بیماریهاي مسري محفوظ و مصون مانند

پیشگیریهاي  دو بیماري مخصوص،.)) همین دلیل هم بود که گیسوان خود را کوتاه میکردند و سر را میپوشاندند

یک نوع بیماري جلدي و احتماال )) آتش قدیس آنتونیوس((یکی از این دو مشهور به . خاصی را ضروري میساخت

فرقه جدیدي از رهبانان موسوم  1095این مرض به قدري شدید بروز میکرد که در حدود سال  ;مرض باد سرخ بود

حد (گرگوریوس توري . بیماري دوم جذام بود. تاسیس شدبه پیروان قدیس آنتونیوس براي معالجه مبتالیان به آن 

براي توجه و مراقبت از این قبیل  ;هاي خویش بیمارستانهایی را اسم میبرد که ویژه جذامیان بود در نوشته) 560

طاعون : در این عهد هشت تا از امراض را مسري میشمردند، از این قرار. مبتالیان، فرقه قدیس الزاروس به وجود آمد

اگر شخصی مبتال به یکی از این بیماریها بود، حق . خیارکی، سل، صرع، جرب، باد سرخ، سیاهزخم، تراخم، و جذام

جذامی . ورود به شهري را نداشت، مگر آنکه بکلی از دیگران جدا باشد، و از حق فروش خواربار یا نوشابه محروم بود

. اخ یا به صدا درآوردن زنگ، حضور خود را اعالم داردمکلف بود پیش از نزدیک شدن به سایرین، با دمیدن در ش

جذام فقط تا اندازهاي مسري بود، لکن محتمال . قاعدتا عالیم بروز جذام تاولهاي چرکداري بر روي صورت و بدن بود

شاید هم . در قرون وسطی مقامات شهري و حکومتی میترسیدند که مبادا این بیماري بر اثر مجامعت شیوع پیدا کند

رض از لفظ جذام در آن عهد مرضی بود که اکنون آن راسیفلیس میخوانند، اما قبل از قرن پانزدهم هیچ اشارهاي غ

همچنین قبل از قرن پانزدهم ظاهرا هیچ گونه وسیلهاي براي توجه و مراقبت از . به طور یقین به سیفلیس نمیشود

  . دیوانگان تدارك نشده بود

فوقالعاده مانع از بهداشت و خوراك صحیح میشد، تا آنجا که اطالع داریم، مردم  در قرون وسطی، به علت آنکه فقر

ایرلند را تباه ساخت و طبق )) طاعون زرد(( 664و  550در . بیش از هر عهد دیگري دچار بیماریهاي همهگیر بودند

ویلز و در قرن هفتم امراض خانمان برانداز مشابهی در قرن ششم . آمار غیرموثقی دوسوم جمیعت را از بین برد

مرضی که نزد فرانسویان به بیماري سوزان اشتهار داشت، و امعا و احشاي آدمی را . انگلستان را مورد هجوم قرار دادند
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در تمامی خاك فرانسه و آلمان بروز کرد، احتمال دارد که  1130، و 1089، 1043، 994میسوزانید، در سالهاي 

یک نوع بیماري مو، که به پلیکا پولونیکا اشتهار . از مشرق به مغرب آمده باشد امراض جذام و اسقربوط با صلیبیون

مردمان ممالک، که از دست این نوع بالها به ستوه آمده . مغوالن به لهستان رسید 1287داشت، ظاهرا با ایلغار سال 

رگان، اقدام یهودیان در بودند، این قبیل امراض همهگیر را ناشی از قحطیها، خشکسالی، هجوم حشرات، نفوذ ستا

علل محتملتر عبارت بودند از وجود انبوه خالیق در  ;هاي آب، یا خشم خداوند میدانستند ریختن زهر به چاه

چهاردیواري شهرهاي کوچک، وضع بد بهداشتی، و در نتیجه فقدان پیشگیري در برابر امراض مسري که سربازان، 

درباره مرگ و میر مردم قرون وسطایی هیچ گونه آماري در . میکردند زایران، و طلبه از جایی به جایی دیگر حمل

باروري زنان تالش میورزید تا حماقت . دست نداریم، لکن محتمال بیش از نصف عده موالید به سن بلوغ نمیرسیدند

  . مردان و شجاعت سرداران را جبران کند

رون وسطی نتوانست به پاي بهداشت بینظیر در قرن سیزدهم وضع بهداشت عمومی بهبود یافت، لکن هرگز در ق

اکثر شهرها و برزنها افرادي را به خدمت میگماشتند تا از معابر عمومی توجه کنند، لکن کار . امپراطوري روم برسد

سیاحان مسلمانی که از شهرهاي مسیحی دیدن میکردند همچنانکه امروزه عکس این . ایشان جنبه بدوي داشت

در کیمبریج، که اکنون این قدر نظیف و . شاکی بودند)) شهرهاي کفار((فت و بوي عفونت قضیه صادق است از کثا

به ... از آن چنان بوي زنندهاي برمیخاست که((زیباست، گنداب و فضوالت در جویهاي سرباز معابر جاري بود و 

ز شهرها کانالهایی براي در قرن سیزدهم بعضی ا)). بسیاري از استادان و دانشپژوهان شهر حالت تهوع دست میداد

در اکثر شهرها مردم به این امید بودند که آب  ;رسانیدن آب مشروب، مجاري فاضالب، و آبریزهاي عمومی داشتند

هاي آب مشروب عده زیادي را به مرض حصبه مبتال میساخت،  آلودگی چاه ;باران آشغال و فضوالت را بشوید و ببرد

جو به کار میرفت در شمال آلپ معموال از همان نهرهایی گرفته میشد که زباله و و آبی که براي پخت و پز و تهیه آب

ایتالیا بیشتر به واسطه میراث رومی خویش، و بر اثر قوانین روشنفکرانه . فضوالت شهرها به آنها خالی میشدند

ض ماالریا از باتالقهاي لکن سرایت مر ;فردریک دوم براي بیرون ریختن زباله، به مراتب از سایر کشورها جلوتر بود

اطراف رم، آن شهر را جاي ناسالمی میساخت، بسیاري از معاریف و سیاحان را به هالکت میرسانید، و گاهی شهر را 

. از چنگ سپاهیان متخاصم که در میان فتح و پیروزي خویش مقهور سرپنجه تب میشدند میرهانید

VI  -1280- 1193: آلبرتوس ماگنوس   

ادالرد آو بث، آلبرتوس : فر را میتوان نام برد که هر سه از سرسپردگان و خادمان واقعی علم بودنددر این عهد سه ن

ادالرد پس از کسب معلومات در چندین کشور اسالمی، به انگلستان بازگشت و به نوشتن سوال .ماگنوس، و راجربیکن

این رساله، با شیوه . طبیعی نامیدکه آن را سواالت ) 1130حد (و جواب مفصلی درباره علوم مختلف دست زد 

وي از ایشان درباره جریان امور در انگلستان . افالطونی، چنین آغاز میشود که ادالرد به جرگه یاران خویش میپیوندد

به او جواب میدهند که پادشاهان به جنگ، قضات به گرفتن رشوه، و نخست کشیشان به افراط در  ;جویا میشود

ادالرد این اوصاف را به . و عموم یاران بر یکدیگر حسد میورزند ;کس عهد کند، میشکند هر ;بادهگساري مشغولند

. عنوان بیان مناسبی از شرایط طبیعی و الیتغیر اوضاع قبول میکند، و میگوید که این جریان را باید فراموش کرد

لوم اسالمی را بر علوم مسیحی برادرزادهاش از وي میپرسد که در بین مسلمانان چه آموخته است وي به طور کلی ع

پاسخهاي وي گلچین جالبی از تمام علوم عهد را . حاضران میگویند که باید گفته خویش را ثابت کند ;ترجیح میدهد

  . تشکیل میدهند
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در پرتو راهنمایی عقل، من از استادان عرب خود چنین . ((ادالرد سخت بر تعبد کورکورانه از سنت و حجت میتازد

زیرا سنت و حجت را . لکن شما، که مقلد سنن پیشینیان هستید، هرسو افسارتان را بکشند میل میکنید ;فراگرفتهام

، شهرت کنونی ))آن دسته که اکنون حجت و مرجع تقلید به شمار میروند((جز افسار و پالهنگ چه میتوان نامید 

. خویش را بر اثر پیروي از عقل کسب کردند نه پیروي از حجت

پس اگر میخواهی که زیاده بر این چیزي از من بشنوي، سخن منطقی بیار : ((رد به برادرزاده خویش میگویدآنگاه ادال

هرچند که ادالرد )). هیچ چیز مطمئنتر از کالم عقل نیست و هیچ چیز دروغتر از حواس نی. ... و سخن منطقی بشنو

از وي . ان خود پاسخهایی میدهد که بیاندازه جالبندفوقالعاده به روش استقرایی اعتماد و اطمینان دارد، به اطرافی

سوال میشود که . میپرسند که چطور کره زمین در فضا معلق است، وي جواب میدهد که مرکز و بن زمین یکی است

اگر سنگی را به درون سوراخی که در مرکز زمین حفر شده است بیفکنند، آن سنگ چقدر به طرف متقابل زمین 

ادالرد به وضوح تمام از فسادناپذیري ماده سخن . ب میدهد که فقط تا مرکز زمین میرودخواهد رفت وي جوا

رویهمرفته، ادالرد گواه درخشانی . میگوید، و مدعی است که دوام و تسلسل عمومی وجود خلئی را غیرممکن میسازد

با شور و حمیت تمام سخن وي درباره امکانات علوم طبیعی . است بر بیداري ذهن در اروپاي مسیحی قرن دوازدهم

  . میگفت و، با تفاخر، عصر خویش یعنی همان عصر آبالر یا متجددان را اوج تکامل تمامی تاریخ میخواند

لکن کنجکاوي وي درباره جهان  ;آلبرتوس ماگنوس در مقام قیاس با ادالرد اندکی کمتر از روحیه علمی بهره داشت

آثار علمی آلبرتوس مثل رساالت فلسفی . آثارش به او لقب کبیر دادند به قدري زیاد بود که صرفا به واسطه کثرت

ها حاوي پارهاي  لکن گاهگاهی این نوشته ;وي بیشتر به شکل تفسیرهایی درآمدند که قرینه رساالت ارسطو بودند

توس موقع را در میان توده بزرگی از اقوال و آراي مصنفان یونانی، عرب، و یهودي، آلبر ;مالحظات و نظریات بکرند

ها و معادن دیدن کرد و به مطالعه فلزات  وي از آزمایشگاه. مغتنم میشمرد و شخصا به مشاهده و بیان عقیده میپردازد

مالحظه کرد که چطور آب جاي خاك را  ;گوناگون و معاینه گیاه زیباي خاص سرزمین بومیش، آلمان، پرداخت

که چطور به این سبب بقایاي جانوران فسیل شده بر روي گرفته و خاك جانشین آب شده است، و توضیح داد 

به  ;آلبرتوس، به واسطه عالقه وافرش به فلسفه، نمیتوانست یک عالم تمام عیار باشد. ها به جا مانده است صخره

همین علت میدان تخیالت و افکار خود را جوالنگاه توسن فرضیات استقرایی قرار داد، چنانکه مدعی شد که به چشم 

هاي  لکن، مثل ادالرد، گفت که مشیت االهی سبب بروز پدیده. ده است موهاي اسب در آب بدل به کرم شدهانددی

  . کارهاي خداوند به وسیله علل طبیعی صورت میپذیرد، و آدمی باید خدا را از این طریق جستجو کند ;طبیعی نیست

آلبرتوس در دهمین بخش از کتابش . ابهام گراییدپندار وي درباره تجربه، براثر اعتمادي که به ارسطو داشت، به 

به جنبش )) است که ایقان میبخشد) experimentum(فقط تجربه ((موسوم به در رستنیها ما را به این جمله که 

معنایی به مراتب بسیطتر از امروز داشت و، به طوري که از  experimentumلکن در آن عهد کلمه . درمیآورد

جمله کامل آلبرتوس از  ;رتوس مستفاد میشود، بیشتر مشاهده و درك را میرساند تا تجربه رافحواي کالم خود آلب

کلیه مطالبی که در اینجا ذکر شد نتیجه تجربه خود ما هستند یا از مولفانی اقتباس شدهاند که : ((این قرار است

زیرا در باب این قبیل مسائل  ;دمیدانیم درباره چیزهایی سخن راندهاند که با مشاهده شخصی آنها تایید شدهان

وي . با تمام این اوصاف، آراي آلبرتوس حاکی از پیشرفت بیغل و غشی بود)). فقط تجربه است که ایقان میبخشد((

موجوداتی افسانهاي را مانند جانوران بالداري که نیمی از بدن آنها بدن زن و نیم دیگر پیکر مرغ بود، یا آن دسته از 

که نیمی شیر و نیمی عقاب بودند و مندرجات یک کتاب عامهپسند عهد، موسوم به فیزیولوگوس، جانوران اساطیري 
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فالسفه بسیار دروغ ((هاي این گونه موجودات بود مسخره میکند و به عنوان تذکر میگوید که  را که درباره افسانه

در موردي به اتفاق همکاران خویش  خود وي بعضی اوقات، اما نه همیشه، به تجاربی دست میزد، چنانکه)). میگویند

. ثابت کرد که چون سر زنجرهاي قطع شود، آن حشره تا مدتی کماکان به خواندن ادامه میدهد

هایی را  لکن آلبرتوس، با عصمتی که خاص پاکان دین بود، اقوال پلینی را حجت میدانست و با نهایت سادگی افسانه

وي به پیروي از مشرب عهد خویش، علم . یگیران میگفتند باور میکردکه دروغگویان بدنامی چون شکارچیان و ماه

او نیروهاي شگفتانگیزي را به سنگهاي قیمتی و سنگها نسبت میداد، و مدعی . احکام نجوم و طالعبینی را قبول کرد

که مثل توماس آکویناس . بود که به چشم خویش یاقوت کبودي را دیده که زخمهاي معده را معالجه کرده است

در نظر وي، گاهی . شک نمیآورد، آلبرتوس نیز سحر را واقعی میشمرد و آن را ناشی از وجود شیاطین میدانست

 ;))اختران در واقع بر جهان حکمفرمایند((در مسائل مادي به عقیده وي . رویاها پیشگویی از واقعات آینده میکردند

ظهور شهاب ممکن بود حکایت از  ;بود)) هاي سترگ وبهحوادث بزرگ و ظهور اعج((اقتران کواکب محتمال حاکی از 

طبیعت آدمی  ;در وجود آدمی چشمه مضاعفی از عمل پنهان است طبیعت و اراده. ((بروز جنگها و مرگ شاهان کند

آلبرتوس )). در زیر فرمان اختران است، اراده آزاد است، لکن اگر پایداري نورزد، طبیعت او را برمیدارد با خود میبرد

قیده دارد که اخترشناسان شایسته میتوانند تا حدود زیادي حوادث زندگی آدمی یا سرانجام امر خطیري را از ع

آراي فیزیکدانهایی که (مشاهده جاي اختران پیشگویی کنند، وي، با قید پارهاي احتیاطها، فرضیه کیمیاگران را 

  . بدیل عناصر قبول دارددرباره استحاله و ت) امروزه با نیروي هستهاي سر و کار دارند

) تا آنجا که ما اطالع داریم(از زمان تئوفراستوس به این طرف . بهترین اثر علمی آلبرتوس در رشته گیاهشناسی بود

وي نخستین کسی بود که نباتات را فقط به خاطر خود آنها، نه به واسطه استفادهاي که در کشاورزي یا پزشکی بر 

هاي آنها را  رنگ، بو، اجزاي متشکله، و میوه ;وي نباتات را طبقهبندي کرد. ه قرار دادآنها مترتب میشد، مورد مطالع

و به تصنیف مقالهاي درباره کشاورزي دست  ;به مطالعه احساس، خواب، جنس، و آغاز نمو آنها پرداخت ;توضیح داد

مطالب بسیار دقیقی درباره ((توس آلکساندر فون هومبولت بیاندازه متعجب بود از اینکه کتاب در رستنیهاي آلبر. زد

اثر عظیم آلبرتوس موسوم به در حیوان اکثر در حکم . مشاهده میکرد)) ترکیب و ساختمان آلی و فیزیولوژي گیاهان

به خاطر پژوهش با کشتی در دریاي شمال سفر ((وي میگوید که . تاویل و تفسیري بود از آراي کتاب الحیوان ارسطو

. اشیایی براي بررسی و تحقیق بپردازد)) احل شنی قدم به خشکی نهاده تا به جمعآوريکرده، و در جزایر و سو

. همچنین آلبرتوس به مقایسه اندامهاي مشابهی میان انسان و جانوران پرداخت

البته اکنون، با گذشت چندین قرن از آن مقدمه، و با گسترش معلومات بشري، پیدا کردن اشتباهات عدیده در میان 

لکن اگر مصنفات این مرد را با دورنماي عقالنی عهد خودش در مدنظر آوریم، طبعا  ;لبرتوس کار سهلی استآثار آ

وي را بزرگترین معلم عصر خودش . باید آنها را در عداد کامیابیهاي بزرگ ذهن بشر قرون وسطایی بشمریم

تروس هیسپانوس و ونسان دو بووه، که مدتها قبل از آنکه آلبرتوس درگذرد، اقوالش را افرادي مثل پ ;میدانستند

آلبرتوس ماگنوس نتوانست از لحاظ تیزبینی یا احاطه . پیش از وي درگذشتند، به عنوان حجت به کار میبردند

فلسفی با رجالی چون ابن رشد یا موسی بنمیمون یا توماس، کوس همسري بزند، لکن وي بزرگترین طبیعیدان عهد 

  . خویش بود
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VII - 1292-1214 :راجربیکن  

به دنیا  1214مشهورترین علماي طبیعی قرون وسطی، در شهرستان سامرست واقع در مغرب انگلستان در حدود 

وي در دانشگاه آکسفرد زیر . خود را پیرمردي میخواند 1267در قید حیات بود، و در  1292میدانیم که وي تا . آمد

، که در بسیاري از علوم تبحر داشت، به علوم دلبستگی نظر گروستست تحصیل کرد و به پیروي از آن عالم بزرگ

در این تاریخ، در محیط آکسفرد، بر اثر وجود عدهاي از فرانسیسیان محقق، روحیه انگلیسی تجربهگرایی و . پیدا کرد

لکن در آنجا آن انگیزشی را که محیط  ;وي عازم پاریس شد 1240در حدود . سودمندگرایی در شرف تکوین بود

وي متحیر شد که چطور فقط معدودي از استادان پاریسی غیر از زبان التینی . برایش فراهم آورده بود نیافت آکسفرد

به زبان زنده دیگري آشنا بودند، چگونه وقت اندکی را صرف تدریس و تتبع در علوم میکردند، و حال آنکه مقدار 

در نظر بیکن بکلی براي زندگی بیفایده بود، مصروف  زیادي از اوقات خود را به مباحثات منطقی و مابعدالطبیعه، که

وي بیشتر هم خود را مصروف به رشته پزشکی ساخت و شروع به نوشتن رسالهاي در افاقه احوال مردمان . میداشتند

در خود یونان به تحصیل زبان یونانی پرداخت و در  ;براي جمعآوري اطالعات، از ایتالیا دیدن کرد ;سالخورده کرد

در سال . بیکن به آکسفرد بازگشت و به جرگه استادان پیوست 1251در . با برخی از آثار طب اسالمی آشنا شدآنجا 

و تحصیل )) بالغ بر دو هزار لیره صرف خرید کتابها و ادوات سري((وي نوشت که در طی بیست سال گذشته  1267

تا به خود وي و دانشجویانش عبري بیاموزند و به  یهودیان را استخدام کرد. نوجوانان در زبانها و ریاضیات کرده است

به فرقه فرانسیسیان پیوست، لکن بظاهر  1253در حدود . وي در خواندن اصل نسخه عبري عهد قدیم کمک کنند

. هیچ وقت به اداي سوگند کشیشی نپرداخت و در اجراي مراسم مخصوص آن شرکت نکرد

یعه مدارس به تنگ آمده بود، با شور و شوق فراوان تالش خویش را به از آنجا که راجربیکن از دست مبحث مابعدالطب

وقتی صحبت از این مرد به میان میآید، نباید او را مبدع و . ریاضیات، علوم طبیعی، و فیلولوژي معطوف داشت

ث وي در هر مبحثی از مباح. مبتکري یکه و تنها با صدایی علمی بدانیم که در صحراي خاموش مدرسی بلند شد

علمی مدیون پیشینیان خویش بود، و ابتکارش حکایت رسیدن به اوج توفیق پس از طی یک دوران طویل تکامل 

، رابرت گروستست، و ادم مارش همگی )انگلیسی(الگزاندر نکم، بارثالومیو ملقب به د انگلیشمن . محسوب میشد

وي فضل را براي متقدمان . ه جهانیان اعالم داشتبیکن آن را به ارث برد و ب ;سنتی علمی در آکسفرد بنا نهاده بودند

همچنین وي شخص خویش و عالم مسیحی  ;حفظ، و سپاسگزاري بیکران خویش را به حضور پیشینیان عرضه کرد

را مدیون علوم و فلسفه اسالمی و، از طریق ایشان، مرهون یونانیان شمرد و چنین اظهار عقیده کرد که دانشمندان 

راجر بیکن براي اسحاق . اسالم نیز به آیین خویش از جانب خداوند الهام و راهنمایی گرفتهاندیونان و )) مشرك((

اسرائیلی، ابنجبرون، و سایر متفکران یهود حرمت زیادي قایل بود، و جرئت آن را داشت که از یهودیانی که هنگام 

لع تمام، نه فقط از مردمان با و. مصلوب ساختن عیسی در فلسطین زندگی میکردند چند کلمهاي تعریف کند

دانشمند، بلکه از هر فردي که ممکن بود اطالعات علمیش در صنایع دستی یا کشاورزي مزید فایده باشد علم 

  :نگارد با فروتنی غیرعادي چنین می. میآموخت

عین یقین پیش از آنکه خدا را به رایالعین مشاهده کنیم، قطع و مسلم است که هرگز آدمیزادهاي هیچ چیز را در 

زیرا در طبیعت هیچ کس آن قدر دانا نیست که بر تمامی ماهیت و خواص پشهاي ناچیز آگاه . ... نخواهد دانست

و از آنجا که مجهوالت انسان نسبت به دانستنیهاي وي نامحدود است و چنان عظیمتر و زیباتر که حد قیاس . ... باشد

مردمان هر قدر خردمندتر . ... برآید، طریق بالهت میسپرد بیرون است، کسی که در مقام ستایش از دانش خویش

www.IrPDF.com



٢۶٨٢

باشند با فروتنی بیشتري مایل به گرفتن علم از دیگران هستند، معلم را به علت سادگیش تحقیر نمیشمرند، لکن 

ست نسبت به زارعین، پیرزنان، و کودکان با فروتنی رفتار میکنند، چه بسیار چیزها بر مردمان ساده و عامی معلوم ا

آن قدر که من از مردان عادي علم فراگرفتهام از جمیع فضالي مشهور . ... که عقال به آنها توجهی نکردهاند

  . لهذا شایسته نیست که هیچ کس به خردمندي خویش الف زند. نیاموختهام

از زندگی  ;رآمدبر اثر بیماري از پا د 1256وي با چنان حمیت و شتابی به کار تحقیق و تتبع مشغول بود که در سال 

شاید در این دوره . دانشگاهی کناره گرفت و مدت ده سال را معلوم نیست که کجا بود و به چه کاري اشتغال داشت

هاي سوزان، در نیروي شگفتانگیز اختراع و  در شیشه: بود که به تصنیف آثار کوچکتر خویش همت گماشت، از جمله

خویش، سراالسرار پرداخت و )) اثر عمده((تاریخ بود که وي به طرح  نیز در همین. طبیعت، و محاسبه وقایع طبیعی

ریاضیات، ) 2 ;در دستور زبان و منطق) 1: قرار بود که این کتاب دایرهالمعارف یک نفرهاي باشد در چهار مجلد

شکی، و یعنی نور شناخت، جغرافیا، علم احکام نجوم، کیمیاگري، کشاورزي، پز -علوم طبیعی ) 3 ;نجوم، و موسیقی

. در مابعدالطبیعه و اخالقیات) 4 ;علوم تجربی

راجربیکن مقداري از فصول مختلف این کتاب بزرگ را به طور پراکنده نوشته بود که ناگهان آنچه در ظاهر طالع 

اسقف اعظم ناربون، گی فولک، به اسم کلمنس چهارم  1265در فوریه . موافقی بود برنامه کارش را دچار وقفه ساخت

مقام پاپی رسید و مقداري از آن روحیه آزادیخواهانهاي را که بر اثر اختالط ملل و ادیان مختلف در فرانسه جنوبی به 

در ژوئن همان سال، کلمنس نامهاي به بیکن نوشت و از وي تقاضا . وجود داشت به همراه خود وارد دربار پاپی کرد

اعتنایی به تحریم نخستکشیشان یا هر نوع امریه فرقهاي، بدون هیچ ((از آثار خود را، )) نسخه صحیحی((کرد که 

) چنانکه از حرارت فوقالعاده سبکش بخوبی پیداست(بیکن با منتهاي شور . نزد وي ارسال دارد)) مخفیانه و بیدرنگ

یا  ، از بیم آنکه مبادا کلمنس درگذرد1267آنگاه در سال  ;بر سر آن شد که دایرهالمعارف خویش را به پایان رساند

قبل از اتمام کتاب عالقه وي زایل شود، آن کتاب را کنار گذاشت و در عرض دوازده ماه به تصنیف یا از روي 

لکن چون بیم . هاي خویش به تالیف رسالهاي مقدماتی پرداخت که ما آن را به اسم کتاب اکبر میشناسیم دستنبشته

ک نفر پاپ پرمشغله خوشایند باشد، لذا خالصهاي از آن آن داشت که این کتاب نیز مطولتر از آن شود که به مذاق ی

وي این دو نسخه دستنبشته را به انضمام مقالهاي تحت  1268در اوایل سال . ترتیب داد که آن را کتاب اصغر نامید

دیگر  ها در راه گم شوند، بار از آنجا که بیکن مشوش بود مبادا این نوشته. عنوان در تکثیر بینایی نزد کلمنس فرستاد

آراي خود را خالصه کرد و در مجموعهاي تحت عنوان کتاب سوم گرد آورد و آن را به وسیله پیک ویژهاي پیش 

همچنین یک عدسی با کتاب خود همراه کرد و پیغام داد که پاپ میتواند خودش به تجربیاتی  ;کلمنس ارسال داشت

داریم، از جانب شخص وي و جانشینانش هیچ پیامی تا آنجا که اطالع . کلمنس درگذشت 1268در نوامبر . دست زند

  . به گوش فیلسوف مشتاق انگلیسی نرسید که نشانه وصول آن کتابها باشد

وي به شمار میرود، ولو آنکه نیت خود بیکن آن بوده که این مجموعه فقط در )) اثر عمده((کتاب اکبر اکنون در واقع 

وعهاي است عظیم در هشتصد صفحه که به هفت رساله تقسیم شده با اینهمه، این کتاب مجم. حکم مقدمهاي باشد

فراگرفتن زبانهاي ) ((3 ;))روابط میان فلسفه و االهیات) ((2 ;))در بیان جهل و خطا) ((1: است، از این قرار

. ))فلسفه اخالق) ((7 ;))علوم تجربی) ((6 ;))ژرفانمایی و نور شناخت) ((5 ;))سودمندي ریاضیات) ((4 ;))خارجی

این کتاب، به سنت مالوف، حاوي مقداري اباطیل و ترهات، جمالت معترضه، امثله، و شواهد بسیار زیادي از اقوال 

لکن با قدرت، سرراستی، و صداقت نوشته شده است، و امروزه از هر کتاب فلسفی یا علمی قرون  ;سایر مولفان است
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آن، ستایشی که از دستگاه پاپی میکند، اعترافات  هرج و مرج پرهیجان. وسطایی به مراتب خواندنیتر میباشد

مشتاقانهاي که به پیروي از اصول صحیح دیانت عیسی دارد، اقرار به این مطلب که کار علم و فلسفه جز خدمت در 

راه االهیات چیز دیگري نیست، همه اینها از مسائلی هستند که در کتابی با چنین عظمت و با موضوعاتی که بشتاب 

موجز نوشته شده و غرض از آن جلب حمایت پاپ براي پژوهش و تدریس عمومی علوم بوده است در خور به طور 

زیرا راجر بیکن، مثل فرانسیس بیکن، معتقد بود که پیشرفت دانش محتاج مساعدت و کمک مالی  ;فهم میباشد

، جمعآوري مدارك، ایجاد نخستکشیشان و ثروتمندان است تا، بر اثر فتوت ایشان، خرید کتابها و ادوات علمی

. ها، اجراي تجربیات، و استخدام کارمندان میسر گردد آزمایشگاه

جامعه )) بتهاي((راجر بیکن که گویی سه قرن قبل از همنام خویش، فرانسیس بیکن، منادي آراي وي درباره تقبیح 

پیروي از : ((چنین برمیشمردبود، کتاب خویش را با ذکر علل چهارگانه خطاي آدمی آغاز میکند و این علل را 

مرجعی متلونالمزاج و ناشایسته، رسمی کهنسال، پیروي از نظر جماعت جاهل، و پنهان ساختن جهل خود در زیر 

آن مقام استوار ((وي با دقت تمام این نکته را نیز توضیح میدهد که غرض وي از مرجع به هیچ وجه )). نقابی خردنما

تاسف میخورد از اینکه عهد وي حاضر است هر قضیهاي . نمیباشد)) یسا ارزانی شده استکه به کل... و خالی از تزلزلی

را مادام که ثابت شود آن قضیه را میتوان در میان آثار ارسطو پیدا کرد قبول کند، و اعالم میدارد که اگر قدرت 

پس از این  ;لت میسوزانیدمیداشت، کلیه کتابهاي آن حکیم یونانی را به عنوان چشمهاي از خطا و نهري از جها

  . گفته، خودش هر یک صفحه در میان، از ارسطو نقل قول میکند

: ، بیکن در سر آغاز بخش دوم کتاب چنین مینگارد))پس از آنکه چهار علت خطا به درکات اسفل فرستاده شده((

تاب مقدس مضمر میخواهم نشان دهم که فقط یک خرد است که عاري از هر گونه نقص است، و آن خرد در ک((

اگر فالسفه یونان از نوعی الهام کم اهمیتتر برخوردار بودند، به علت آن بود که آنان کتب انبیا و بطرکها را )). است

بیکن ظاهرا داستانهاي کتاب مقدس را با ایمان بیشائبهاي میپذیرد، و متعجب است از اینکه چرا خداوند . میخواندند

وي به فرارسیدن موعد ظهور مسیح، و پایان جهان . دهد که ششصد سال عمر کننددیگر به آدمیزادگان اجازه نمی

در مقام دفاع از علوم میگوید که این علوم نموداري از صانع است در جهان آفرینش و وسیلهاي است در  ;اعتقاد دارد

از این رو . دست مسیحیان تا مشرکان را، که در مقابل کتاب مقدس مصون هستند، به مسیحیت دعوت کنند

زیرا برخی از . میتوان ذهن آدمی را تحت نفوذ قرار داد تا حقیقت مربوط به تولد عیسی از مریم عذرا را قبول کند((

ها چنانکه قدیس آمبروسیوس در  حیوانات در حال به کارت آبستن میشوند و بچه میزایند، مثل کرکسها و بوزینه

طور که پلینی متذکر شده است، در بسیاري از نواحی، مادیانها هنگامی به عالوه، همان . کتاب هگزامرون بیان میکند

این هردو از مواردي بود که استناد به منابع )) که میل به جفت نر دارند، فقط به سبب وزش بادها آبستن میشوند

. موثق براي بیکن شگون نداشت

است که فراگرفتن زبان براي االهیات، مدعی . در بخش سوم، بیکن سخت میکوشد تا به پاپ زبان عبري بیاموزد

فلسفه، و علوم ضرورت دارد، زیرا هیچ ترجمهاي قادر نیست آن معانی دقیق کتاب مقدس یا آثار فالسفه مشرك را 

هاي مختلف کتاب مقدس مینگارد، و نشان  در کتاب اصغر، بیکن شرح بغایت فاضالنهاي در باب ترجمه. برساند

و پیشنهاد میکند که پاپ عدهاي از محققانی را . اي نسبت به متون عبري و یونانی داردمیدهد که آشنایی فوقالعاده

که در عبري، یونانی، و التینی متبحرند برگزیند و ماموریت دهد تا به تصحیح و جرح و تعدیل وولگات، معروف به 

مده تعلیم و تعلم در رشته ترجمه قدیس هیرونوموس، بپردازند و از این پس این نسخه جرح و تعدیل شده موضوع ع
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ها کرسیهایی  همچنین بیکن جدا خواستار آن است که در دانشگاه. االهیات باشد نه رساله آراي پتروس لومباردوس

وي اعمال قوه قهریه را در مجبور ساختن ملل غیرمسیحی . براي استادان عبري، یونانی، عربی، و کلدانی تاسیس شود

بیح میکند، و میپرسد که چطور کلیسا میتواند با مسیحیان یونانی و ارمنی و سوري و براي گرویدن به آیین مسیح تق

کلدانی معامله کند، بیآنکه از زبان آن اقوام اطالعی داشته باشد در این رشته بخصوص، بیکن به هر چه میگفت 

تور زبان یونانی را وي در جهان مسیحی غرب اولین محققی بود که یک دس ;خودش با نهایت جدیت عمل نیز میکرد

. و نخستین فرد مسیحی بود که یک دوره دستور زبان عبري تصنیف میکرد ;براي استفاده التینی زبانان تکمیل کرد

وي مدعی بود که قدرت نوشتن به زبان یونانی و عبري هر دو را دارد، و همچنین از ظواهر امر پیداست که زبان 

  . عربی را فرا گرفته بود

کن به موضوع ریاضیات میرسد، از خالل اوراق کتابش فصاحت و شور میبارد، و سپس با قضایا و مسائل هنگامی که بی

در این مورد نیز ریاضیات را غالم )). بعد از زبان، من ریاضیات را ضروري میدانم: ((میگوید. ریاضی پیچیده میشود

باید  ;))در تعیین محل بهشت و دوزخ کمک نمایدریاضیات باید ما را ((حلقه به گوش االهیات میداند به عقیده وي، 

بر اطالعات ما درباره جغرافیاي کتاب مقدس و ترتیب وقوع حوادث متبرکه بیفزاید و کلیسا را به تصحیح تقویم قادر 

یعنی ساختن مثلث متساویاالضالعی بر روي خطی )) اولین مسئله اقلیدس((میگوید توجه کنید که چگونه . سازد

اگر شخص خداوند یعنی رب را مسلم بگیریم، وجود اقانیم ثالثهاي ((به درك این موضوع میکند که معلوم، کمک 

بیکن از این مرتبت واال عطف توجه به بیان نظریهاي میکند )). متساوي، یعنی اب، ابن، و روحالقدس عیان میشود

ی که موکدا میگوید هر چند علم باید به این معن: بسیار شایان توجه که در واقع پیشگویی فیزیک ریاضی جدید است

. اساس روش خود را بر تجربه بنا نهد، تا استنتاجات خود را به صورت قواعد ریاضی در نیاورد، کامال علمی نمیشود

کلیه نیروها متحدالشکل و به طور منظم اثر میبخشند و بالمآل  ;هاي غیرمعنوي حاصل ماده و قوهاند کلیه پدیده

ضرورت دارد که براي رسیدگی به صحت یا سقم هر مسئله آن (( ;صورت خطوط و ارقامی نشان داد میتوان آنها را به

اما . سرانجام کلیه علوم طبیعی جز ریاضیات چیز دیگري نخواهد بود ;))را به صورت خطوط هندسی طرح کنند

ر حالی که فالسفه مدرسی، د. هرچند که ریاضیات نتیجه است، تجربه باید وسیله اجرا و آزمایش علوم طبیعی باشد

از آبالر گرفته تا توماس، همگی منطق را لنگر اعتماد و ایقان خود ساخته و ارسطو را تقریبا یکی از اقانیم ثالثه و در 

وي بیان کرد که . واقع روحالقدسی کرده بودند، بیکن، به معیار ریاضیات و تجربه، به وضع انقالبی علمی پرداخت

 ;منطقی نیز قطعیت قضایا را بر ما مکشوف نمیسازد، مگر آنکه درك و مشاهده موید آنها باشنددقیقترین استنتاجات 

کسی که میخواهد بدون شک از درك . ((در واقع یک سوزش ما را متقاعد میسازد که آتش در حال سوختن است

  )). ه سازدها مشعوف شود، باید بداند که چگونه کوشش خویش را مصروف تجرب حقایق پنهان در پدیده

یک روش تحقیق یا پژوهش ) experimentum(گاهگاهی چنین به نظر میرسد که گویی غرض وي از لفظ تجربه 

که این (نیست، بلکه طرزي نهایی براي اثبات قضایاست، به این معنی که میگوید ما باید براساس پندارهاي خویش 

نا نهیم که از لحاظ عملی سودمند باشند، و از این راه آن چیزهایی را ب) پندارها بر اثر درك یا تعقل حاصل آمدهاند

راجر بیکن بمراتب واضحتر از فرانسیس بیکن به درك و اعالم این نکته نایل . پندارها را به موقع آزمایش گذاریم

ید وي تظاهر نمیکرد که آنچه در این باب میگو. میشود که در علوم طبیعی تنها دلیل و مدرك عبارت است از تجربه

فکر بکري است، ارسطو، هرون، جالینوس، بطلمیوس، علماي اسالمی، ادالرد، پتروس هیسپانوس، رابرت گروستست، 

  . آلبرتوس ماگنوس، و جمعی دیگر به تجاربی دیگر دست زده یا زبان به مدح چنین روشی گشوده بودند

www.IrPDF.com



٢۶٨۵

را بر اراضی مفتوحه، محکم و استوار  راجربیکن آنچه را تلویحا قبول شده بود صریحا بیان داشت، و پرچم علوم

به استثناي مباحث مربوط به نور شناخت و اصالح تقویم، خدماتی که راجربیکن نسبت به خود علوم انجام . ساخت

هیچ کدام از این دو صرفا عالم نبودند، بلکه فالسفهاي بودند که درباره . داد مثل خدمات فرانسیس بیکن ناچیز بود

 125راجر در تعقیب کار گروستست و سایرین به این نتیجه رسید که تقویم یولیانوسی در هر . علوم چیز مینوشتند

به عبارت دیگر، به  ;ده روز جلوتر از حرکت خورشید بود 1267سال یک روز بر طول شمسی میافزود، و در سال 

سال یک روز  125ین بود که هر پیشنهاد وي ا. محاسبهاي اقدام کرد تا آن تاریخ دقیقترین نوع خود به شمار میرفت

قسمت دیگري از کتاب وي که به همین اندازه درخشان بود، صد صفحهاي بود از . از تقویم یولیانوسی کم کنند

بیکن، که درباره مراجعت برخی از فرانسیسیان هم مسلک خود از مشرقزمین . جغرافیا در بخش چهارم کتاب اکبر

کرده بود، مطالب فراوانی درباره مشرق از وي یاد گرفته بود، و اظهارات گیوم، مشتاقانه با گیوم دو روبروکی صحبت 

بیکن . مشعر بر وجود میلیون میلیون نفر مردمی که هرگز اسمی از مسیحیت نشنیده بودند، مایه تحیر وي شد

ن منتهیالیه اسپانیا دریایی که میا: ((جغرافیاي خویش را با ذکر مطالبی برگرفته از ارسطو و سنکا آغاز کرد، و گفت

در مغرب و ابتداي خاك هندوستان در مشرق قرار دارد، به شرط وجود بادهاي موافق، فقط در عرض چند روز معدود 

ایی استنساخ /تالیف کاردینال پیر د) 1480(این جمله، که در کتاب تصویر جهان )). براي کشتیرانی مناسب است

به فردیناند و ایزابل نوشت نقل شده است، و در همین  1498به سال  شده بود، در طی نامهاي که کریستوف کلمب

تتبعات بیکن . خویش میخواند 1492مراسله است که کریستوف کلمب این امر را یکی از عوامل الهامبخش سفر سال 

. گیرددر فیزیک حکایت رویایی است از اختراعات جدید که گاهگاهی رنگ پندارهاي عامهپسند عهد وي را به خود می

یک  :اینک ترجمه تحتاللفظی پارهاي از عبارت مشهور بیکن که طی آنها وي از قرن سیزدهم به قرن بیستم میپرد

پنجم علوم تجربی ارتباط با ساختن آالت و ادواتی دارد که به طرز حیرتانگیزي نهایت درجه مفیدند، مانند 

حیوان و در عین حال با سرعتی بینظیر، یا براي پیمودن هایی بدون وجود  ماشینهایی براي پرواز، براي حرکت گردونه

از بهر آنکه مبادا کسی از . دریاها بدون وجود پاروزنان با سرعتی به مراتب افزونتر از آنچه به دست مردان ممکن باشد

عمل  این سخنان در شگفت شود یا آنها را مورد استهزا قرار دهد، باید بگویم که این چیزها در عهد ما به موقع

و این بخش تعلیم میدهد که چگونه ادواتی میتوان ساخت که به کمک آنها بدون هیچ دشواري یا . گذاشته شدهاند

ماشینهاي پرنده را میتوان ساخت، و آدمی که در وسط . ... زحمتی بارهایی باورنکردنی را بلند کنند، یا پایین بیاورند

بکر و استادانهاي، بالهایی مصنوعی را مانند پرندهاي که در حال  ماشین نشسته باشد میتواند، با چرخانیدن وسیله

همچنین براي راه سپردن در دریا و رودها حتی رفتن به قعر آنها، بدون مواجهه با . ... پرواز است به حرکت درآورد

) IV ،12( هایی چند در کتاب اکبر طبق تفسیر پارهاي از محققان، بیکن طی جمله. خطر، میتوان ماشینهایی ساخت

  :اشاره به باروت میکند

به طوري که بدون شمشیر یا هر نوع سالحی که مستلزم تماس . علیه دشمنان مملکت فنون مهمی کشف شدهاند

از نیروي نمکی که آن را شوره . ... جسمانی باشد میتوانند جمیع کسانی را که مقاومت ابراز میدارند معدوم کنند

کی که عبارت از یک تکه کوچک پوست باشد چنان صداي وحشتناکی ایجاد میشود میخوانند، با ترکاندن چیز کوچ

که از غرش گوشخراش تندر تجاوز میکند و درخششی دارد که از خیره کنندهترین برقهایی که به همراه تندر میآیند 

  . به مراتب زیادتر است

که پارهاي از اسباببازیهایی که هم اکنون  در کتاب سوم، طی عباراتی که احتمال دارد الحاقی باشد، بیکن مینویسد

 4/29(و گوگرد ) درصد 4/29(زغال چوب ) درصد 2/41(هایی هستند شامل مخلوطی از شوره ))ترقه((رواج دارند 
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راجربیکن . و متذکر میشود که میتوان نیروي انفجاري این گرد را با ریختن آن در مادهاي صلب افزایش داد ;)درصد

وي صرفا یکی از چند تنی بود که در وهله اول ترکیبات شیمیایی  ;ه باروت را اختراع کرده استادعاي آن نداشت ک

  . باروت را مورد مطالعه قرار دادند و از امکانات آن پیشگویی کردند

و همچنین نظریات او در رساله جداگانهاي تحت )) در علم ژرفانمایی((بهترین اثر بیکن بخش پنجم از کتاب اکبر 

این مقاله برجسته درباره نور شناخت از تحقیقات گروستست درباب رنگین کمان، از . در تکثیر بینایی است عنوان

هاي ویتلو که اقتباس از ابنهیثم است، و از سوابق تتبعاتی که بر اثر مساعی ابوعلی سینا و کندي و بطلمیوس  نوشته

. تادانهاي بر حرکات نور اطالق شده بود، ناشی میشدصورت گرفته و قواعد هندسه به طور اس) م ق 300(تا اقلیدس 

همواره بحث در این بود که آیا نور عبارت است از صادر شدن ذراتی از هر شی که در برابر چشم قرار میگیرد یا 

حرکات واسطهاي است بین شی و چشم آدمی بیکن معتقد بود که جمیع اشیاي مادي از خود نیرویی به همه سو 

هیچ جسمی آن قدر کثیف نیست که بتواند : که این اشعه ممکن است از اجسام صلب عبور کند تشعشع میکنند،

ماده در تمام اشیا عمومیت دارد، و هیچ جسمی وجود ندارد که در آن اعمال مربوط به . بکلی مانع از عبور اشعه گردد

. رفی طالیی یا برنجی میگذرداشعه حرارت و صوت از جدار ظ. ... حرکت یک شعاع موجد تغییر و تبدیلی نشود

  . بوئتیوس گفته است که چشم سیاهگوش از دیوارهاي ضخیم به درون نفوذ میکند

سراپا ((ما درباره سیاهگوش خاطر جمع نیستیم، لکن از این امر که بگذریم، باید بر تخیل جسورانه آن فیلسوف که 

ها شروع به تجربه کرد و در صدد وضع قوانین  ینهبیکن با عدسیها و آ. آفرین خوانیم)) جز قوه تخیل چیزي نبود

با ذکر این موضوع که چگونه یک عدسی محدب قادر است بسیاري از . انکسار، انعکاس، درشتنمایی، و ریزبینی برآمد

اشعه خورشید را در یک نقطه سوزانی متمرکز سازد و آن اشعه را به وراي آن نقطه پخش کرده تصویر بزرگ شدهاي 

  :نویسد ، بیکن چنین میتشکیل دهد

را میتوان چنان تراشید و آنها را نسبت به دید خود و اشیایی که جلو نظر میآیند به ) عدسیها(این اجرام شفاف 

و در هر زاویهاي که ما اراده کنیم شی را  ;طرزي ترتیب داد تا اشعه منکسر و، به هر طرفی که ما بخواهیم خم شود

نحو، از مسافتی بغایت دور، ما قادر به خواندن ریزترین خطوط و دیدن تعداد ذرات غبار نزدیک یا دور ببینیم، به این 

نیز به . ... نزدیک به شخص جلوه کند... به این نحو، سپاه کوچکی ممکن است بسیار بزرگ و. ... یا شن خواهیم بود

. چنانکه گویی به طرف ما نزول کردهاندهمین روال ما قادر خواهیم بود که خورشید، ماه، و اختران را نزدیکتر آوریم، 

برابر آنها را نداشته هاي دیگر، که ذهن آدمی که نسبت به حقیقت جاهل است یاراي مقاومت در  و بسیاري پدیده... 

افالك را با تمام عرض و طولشان میتوان بر روي دستگاهی مادي، که با حرکت روزانه آنها حرکت کند، . ... باشد

 تعداد بیشماري از شگفتی)). ... این امر در نظر آدمی بخرد بیگمان به پادشاهی تمامی اقلیمی میارزدو (( ;ترسیم کرد

. هاي دیگر را نیز به همین قیاس میتوان برشمرد

تقریبا کلیه عناصر متشکله این فرضیات را میتوان بیش از راجربیکن، و بیش از همه جا، در . اینها جمالتی درخشانند

نهیثم پیدا کرد، لکن در اینجا کلیه مطالب با نظري عملی و انقالبی، که به مرور زمان جهان را دگرگونه هاي اب نوشته

همین عبارت بود که ریاضیدان انگلیسی، لنرد دیگز را به وضع فرضیهاي . ساخت، پهلوي هم قرار داده شده بود

عی به بشر قدرت فوقالعادهاي عطا کند لکن اگر پیشرفت علوم طبی. واداشت که بر اساس آن تلسکوپ اختراع شد

بدون آنکه نیات و مقاصد وي را بهبود بخشد، در آن صورت تکلیف از چه قرار خواهد بود شاید عمیقترین بینشهاي 

www.IrPDF.com



٢۶٨٧

در رساله پایانی کتاب اکبر، . بیکن پیشگویی وي درباره مسئلهاي باشد که فقط در عهد ما بوضوح آشکار شده است

  . م قلب چنین اظهار عقیده میکند که بشر فقط به کمک علم نمیتواند نجات یابدبیکن واقعا و از صمی

اما میتوان . ... در واقع، در هر علمی یک جنبه عملی وجود دارد. کلیه این علومی که قبال مذکور افتاد علوم نظریند

نین فلسفهاي با رفتار مدعی شد که فقط یک فلسفه اخالقی میتواند اصوال عملی باشد، و چنین هم هست، زیرا چ

کلیه علوم دیگر را نمیتوان به حساب آورد مگر تا . ... آدمی، با فضیلت و رذیلت، با نیکبختی و بدبختی، سر و کار دارد

، و )کیمیاگري(از قبیل تجربه، شیمی )) عملی((از این لحاظ، علوم . آنجایی که کمک به پیشرفت عمل صحیح بکنند

این علم . طشان با عملیاتی که مربوط به علوم اخالقی یا سیاسی میشوند، باید نظري خواندمابقی را، به واسطه ارتبا

  . اخالقی به منزله کدبانویی است که هر شعبهاي از شعب فلسفه را زیر فرمان خود دارد

کی بر میگوید که بشر فقط به کمک اصولی اخالقی که مت ;آخرین کالم بیکن در مقام پشتیبانی از دین است نه علم

لکن کدام دین باید انسان را راهبر باشد بیکن اشاره به یک پارلمان متشکل از . دین باشند قادر به نجات خویش است

پیروان ادیان مختلف بودایی، مسلمان، و مسیحی میکند که، بنابر گزارش گیوم دو روبرکی، به توصیه و زیر نظر منگو 

هاي سه گانه مزبور را با هم مقایسه میکند و نتیجه میگیرد که  بیکن دین. قاآن در قراقروم تشکیل شده بود

مسیحیت از آن دو بهتر است، و تصریح میکند که این استنتاج صرفا متکی بر عقیده دینی او درباره وظیفه مسیحیت 

و اگر آن  نظر بیکن آن بود که دستگاه پاپی، برخالف انتقادات گروستست، علقه اخالقی اروپا بود،. در جهان نمیباشد

به همین سبب، بیکن آرزو  ;دستگاه وجود نمیداشت، مبدل به میدان پرهرج و مرجی از ملل و ادیان متخاصم میشد

وي کتاب خویش را، . داشت که کلیسا را با علم، زبان، و فلسفه قویتر سازد تا حکومت روحانی جهان بهتر میسر شود

انهاي از وفاداري خود نسبت به کلیسا ختم میکرد، و کالم را با به همان نحو که آغاز کرده بود، با اعتراف صمیم

تجلیل از قربانی مقدس به پایان میرسانید چنانکه گویی میخواست بفهماند که اگر آدمی مرتبا درصدد کسب فیض از 

. عالیترین آرمان خویش برنیاید، در آتشسوزي عظیم جهان نابود خواهد شد

دعوت بیکن را پاسخ نگفتند و پیشنهادات وي را به موقع عمل نگذاشتند، روحیه وي  شاید قصور پاپها، که هیچ گونه

وي کتاب فلسفی ناتمام خویش را تحت عنوان زبدهاي در بررسی  1271در سال . را تیره و قلمش را تلخ گردانید

خصومت با  این کتاب چندان خدمتی به عالم فلسفه نکرد، بلکه کمک زیادي به جدال و. فلسفه منتشر ساخت

در بحث میان واقعپردازي و اصحاب تسمیه . االهیات کرد که در آن موقع هرج و مرجی در مدارس به راه انداخته بود

یک کلی : ((بر سر کلیات که اینک رو به زوال نهاده بود، بیکن به طور مختصر مرافعه را به این نحو حل کرد که گفت

)). تمامی کلیات را که پهلوي هم قرار دهیم، به اندازه یک فرد واقعیت ندارد((و )). چیزي نیست اال تشابه افراد متعدد

وي اصول عقاید آوگوستینوس را درباره عقل نامیه قبول کرد و معتقد به نظري شد که طبق آن، بر اثر مساعی همه 

یی را درباره یک وي عقیده ارسطو. موجودات در راه ترقی خویش، زندگی به صورت رشته طویلی از تکامل درمیآمد

، قبول کرد و به طرز خطرناکی به ))در اذهان ما جاري میشد و آنها را منور میساخت((عقل فعال یا هوش فلکی، که 

  . پندار پیروان ابنرشد درباره وحدت وجود نزدیک شد

انه بود تا آراي لکن آنچه مایه وحشت و انزجار خاطر عصر بیکن شد بیشتر انتقادات وي از رقبا و اخالقیات مردم زم

هاي مختلف زندگی قرن سیزدهم از  در کتاب زبدهاي در بررسی فلسفه تقریبا هیچ جنبهاي از جنبه. فلسفی وي

هاي مختلفه راهبان، و جهالت  نیش قلم و تازیانه زبان بیکن مصون نماند، از هرج و مرج دستگاه پاپی، فساد فرقه
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ها، و ترهات پرطمطراق  رفتار ناشایست دانشجویان، گناهان دانشگاه کشیشان گرفته تا یکنواختی موعظات کسالتآور،

در )) سی و شش مورد اشتباه بزرگ و اساسی((در رسالهاي مربوط به خطاي پزشکان، وي فهرستی از . فالسفه

به نوشتن چند جملهاي مبادرت ورزید که خواندن  1271در . فرضیات و طرق معالجات طبی عهد خویش تهیه کرد

  : بیکن نوشت. ما را به عهد خویش، با تمام معایبی که دارد، امیدوار میسازدآنها 

دربار پاپی . ... در این ایام به قدري گناهکاري حکمفرماست که در هیچ یک از اعصار گذشته نظیرش دیده نشده است

 ;مال دوستی میسوزاندغرور سلطنت میکند، آز و . ... بر اثر دورویی و نیرنگ مشتی مردمان ظالم ویران گشته است

و  ;حسد همه را طعمه خود میسازد، تمامی درباریان پاپ دامان خود را به لکه فسق و فجور آلوده ساختهاند

اگر وضع سران دستگاه چنین باشد، پس متابعین را حال به چه منوال . ... شکمپرستی فرمانرواي همه شده است

از چه قرار است، چطور به دنبال زر و سیم میدوند، از سرپرستی  خواهد بود اکنون بنگریم که نخستکشیشان را روش

گر را، که همه را با  پرست خویش و حقوقدانان حیله خالیق غفلت میورزند، برادرزادگان و سایر دوستان شهوت

. ر دهیمهاي مذهبی را مورد مالحظه قرا بیایید فرقه. ... راهنماییهاي خود خانه خراب میکنند، ارتقاي درجه میبخشند

ببینید که تمامی آنها از صدر تا ذیل چه سان از صراط مستقیم خود . از آنچه میگویم هیچ کدام را مستثنا نمیسازم

چطور از آن حیثیت اصلی خویش افتاده و ) فرایارها(هاي نوبنیاد  و فرقه ;عدول کردهاند و به چه ورطهاي افتادهاند

و هرجا  ;مامی کشیشان جز نخوت، فسق، و آز چیزي در سر ندارندت. هم اکنون به چه وضع موحشی فاسد شدهاند

گرد هم آیند، با مرافعات و زد و و خوردها و سایر رذایل اخالقی خویش میان عوام افتضاحی ) دانشجویان(که منشیان 

و حساب خویش  برپا میکنند، امرا، بارونها، و شهسواران به یکدیگر ستم روا میدارند، و با اخاذیها و منازعات بی حد

مردم، که از دست آنان به ستوه آمدهاند، از آنها تنفر دارند و هیچ بیعت نگاه نمیدارند، . ... مایه مزاحمت رعایا میشوند

و چون به پیروي از روش زشت مهتران خویش فاسد شدهاند، بر یکدیگر ستم روا میدارند، پیشدستی  ;مگر بعنف

و این جماعت کامال خود را تسلیم فسق و  ;همه جا به چشم میبینیممیجویند، و تقلب میکنند، چنانکه ما 

درباره فساد سوداگران و صنعتگران هیچ . شکمپرستی کردهاند و فاسدتر از آن شدهاند که زبان را یاراي وصف باشد

دیم، هر فالسفه ق. ... جاي شک نیست، زیرا دغلی و تزویر و تلبیس بیحد و وصفی بر اعمال و اقوالشان حکمفرماست

هم از لحاظ نجابت و هم از . چند محروم از آن فیض احیا کنندهاي بودند که مردمان را شایسته حیات ابدي میسازد

نظر حقیر شمردن دنیا، با تمام لذایذ و نعمات و افتخاراتش، به طرزي زندگی کردند که ابدا با شیوه زندگی ما طرف 

د این حقایق را از خالل آثار ارسطو، سنکا، سیسرون، ابوعلی سینا، قیاس نبوده است، چنانکه جمیع خالیق میتوانن

و به همین روش بود که این فیلسوفان بر رموز خرد دست یافتند، و  ;فارابی، افالطون، سقراط، و دیگران درك کنند

، و نه حتی کلیه دانش ایشان را مسلم گشت، لکن ما مسیحیان نه چیزي یافتهایم که سزاوار شان آن فیلسوفان باشد

قادر به درك خرد ایشانیم، و جهل ما از آنجا سرچشمه میگیرد که اخالقیات ما به مراتب بدتر از اخالقیات ایشان 

. هیچ گونه شک و تردیدي در میان عقال وجود ندارد که چارهاي نیست، جز تصفیه کلیسا. ... است

وي خطاب به کلمنس چهارم  ;ظر خوشی نداشتبیکن درباره احاطه و اطالع معاصران خویش در فلسفه چندان ن

 ;نوشت که هیچ کدام از معاصران وي قادر نیست در عرض ده سال کتابی نظیر کتاب اکبر وي به رشته تحریر درآورد

بود، و تمامی بناي آراي ایشان )) اکاذیب بیرون از وصف((مجلدات ایشان در نظر بیکن توده عظیمی حرف مفت و 

وي مباحث مفصلی را که توماس . و ارسطویی بود که غلط ترجمه و غلط فهمیده شده بود مبتنی بر کتاب مقدس

  . اختصاص به عادات، نیروها، ذکا و حرکات اختران داده بود مورد استهزا قرار داد
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ر چنین اتهامنامه سراپا اغراقی از زندگی، اصول اخالقی، و آراي اروپایی در قرنی درخشان قطعا میبایست بیکن را د

با این حال، هیچ قراین و اماراتی در دست نیست که دال بر آن باشد که فرقه وي یا . مقابل جهانیان یکه و تنها گذارد

، یعنی شش سال بعد از انتشار نوحهگري فوق، با آزادي 1277کلیسا در صدد تعقیب و آزارش برآمده باشد، یا قبل از 

در آن سال جووانی دا ورچلی پیشواي دومینیکیان، و جروم  لکن. فکر یا آزادي بیان وي مخالفت کرده باشد

آسکولی، رهبر فرانسیسیان، براي تخفیف پارهاي از منازعاتی که میان پیروان دو فرقه مزبور پدید آمده بود به /د

ران فرقه این دو موافقت کردند که برادران متعلق به هر کدام از آن دو فرقه باید از تاختن بر براد. مذاکره پرداختند

هرگاه معلوم شود که برادري با گفتار یا کردار خویش ((دیگري خودداري ورزند، و همچنین توافق نظر حاصل آمد که 

برادر فرقه دیگر را آزردهخاطر ساخته است باید به دست پیشواي روحانی ناحیه اقامتش چنان مجازات شود که 

تن از رهبران  24کی پس از این جریان بود که طبق وقایعنامه اند)). کدورت برادري را که رنجیده است مرتفع سازد

بنا به توصیه بسیاري از فرایارهاي فرقه خویش، تعالیم برادر دینی، راجر ((هاي فرانسیسیان قرن چهاردهم، جروم  فرقه

علت راجر را  بیکن، استاد درس مقدس االهیات، را به ظن داشتن پارهاي از افکار نوظهور تقبیح و ممنوع، و به همین

افکار ((به طور قطع معلوم نیست که غرض از . ما اطالع بیشتري درباره این قضیه نداریم ;))محکوم به حبس کرد

اقوال بدعتآمیز بود، یا بازتابی از سوظن درباره جادوگري بیکن، یا بهانهاي بود براي اخذ تصمیم در خاموش )) نوظهور

به عالوه، هیچ بر ما معلوم . یان را یکسان آماج سهام انتقاد خود میساختساختن منقدي که دومینیکیان و فرانسیس

منقول . نیست که شرایط زندانی ساختن بیکن تا چه اندازه شاق بوده و مدت حبس وي چقدر طول کشیده است

یکن در از قرار معلوم، ب. محکوم شده بودند آزاد شدند 1277برخی از زندانیانی که در سال  1292است که در سال 

از آن تاریخ . بود که زبدهاي در بررسی فلسفه را منتشر کرد 1292آن تاریخ یا قبل از آن از زندان آزاد شد، زیرا در 

استاد بزرگوار، : ((به بعد ما فقط به یک عبارت برمیخوریم که مندرج در یک وقایعنامه کهنسال است، از این قرار

)). به خاك سپرده شد 1292فرد، به سال راجربیکن، در کلیساي فرانسیسیان شهر آکس

مردم وي را بیشتر از آن نظر به یاد داشتند که چیزهاي شگفتانگیز . راجر بیکن در عهد خودش چندان نفوذي نداشت

و به همین روال بود که رابرت گرین،  ;جادوگر و شعبدهبازش میپنداشتند ;فراوانی به منصه ظهور میرسانید

گفتن اینکه فرانسیس بیکن تا چه . صدسال پس از مرگ بیکن، او را در نمایش عرضه داشتنمایشنویس انگلیسی، سی

فقط ما میتوانیم به خاطر بیاوریم که بیکن دومی، مثل راجر بیکن، منطق  ;حد مدیون وي بود امري دشوار است

مکتبهاي )) بتهاي(( ارسطویی و روش مدرسی را طرد کرد، در احکام مراجع تقلید شک نمود، نسبت به عرف و سایر

فکري باستان مخالفت ورزید، زبان به مدح علوم گشود، فهرستی از اختراعاتی را که انتظارش میرفت تهیه دید، 

برنامهاي براي آن طرح ریخت، در مقام سودمندي عملی علوم موکدا سخن گفت، و در صدد جلب کمک مالی براي 

تا حدي که  ;نزدهم میالدي بود که بر شهرت راجربیکن افزوده شدبتدریج، از همان قرن شا. بررسیهاي علمی برآمد

به صورت آدمی افسانهاي درآمد، یعنی او را مخترع باروت، دالوري وارسته از قیود دین، مردي تمام عمر قربانی 

ازند تاریخنویسان خاطرنشان میس. امروزه ورق برگشته است. تعقیب و آزار مذهبی، و بنیادگذار فکر جدید دانستند

غرض وي از تجربه فقط پنداري مغشوش بوده است، خود بیکن آن قدرها به تجارب مبادرت نورزیده است، در : که

االهیات اصیل آیینتر از مردمان عهد خویش بوده است، و باالخره صفحات کتابهاي وي پر است از خرافات و سحر و 

. تاریخهایی ماخوذ از  اقوال تحریف شده و اتهامات کذب و افسانه

منتها نباید فراموش کرد که هر چند بیکن به تجارب معدودي دست زد، با اینهمه به . همه این سخنان راست است

اظهارات موکد وي در پیروي از آرا و اصول صحیح  ;بیان اصول آن تجربیات و تهیه مقدمات ظهور آنها کمک کرد
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. است حمایت پاپان را براي علومی مظنون جلب کند کلیسا ممکن است تدابیر مزورانه آدمی باشد که میخواسته

اشتباهات وي بر اثر افکار واهی همه جا گیر عهد وي، یا شتاب روحیه فوقالعاده مشتاقی بود که میخواست کلیه علوم 

تهدیدها و  ;خودستایی وي مرهم زخم نابغهاي بود که او را نادیده انگاشته بودند. را ملک مطلق خویش سازد

وي همه عالمت خشم پهلوانی بود سر به سنگ خورده که به چشم خویش عالیترین آرمانهاي خود را در  اخطارهاي

 ;حمله وي بر مقامات صالحه علم و فلسفه راه را براي فکري بسیطتر و آزادتر باز کرد. اقیانوسی از جهالت غرقه میدید

اخطار  ;شد، پانصد سال از عهد خود وي جلوتر بود تاکید وي بر پایه ریاضی، و اهمیتی که براي هدف غایی علوم نایل

کتاب اکبر بیکن را، با کلیه معایب و . وي درباره قرار دادن اخالقیات زیردست علوم، درسی است براي فرداي ما

  . انگیز بزرگتر و ارجمندتر دانست لغزشهایی که دارد، باید از کلیه کتابها و آثار این قرن شگفت

VIII - لمعارف ا اصحاب دایره  

حد فاصل میان علم و فلسفه، آن دست از دانشمندان همه فن حریف بیپروایی بودند که در صدد برآمدند به دانش 

علوم و فنون ذوقی، صنعت و مملکتداري، فلسفه و دین، و ادبیات و ;روزافزون عهد خویش نظم و وحدت بخشند

قرن سیزدهم از لحاظ . ی براي خرد آدمی فراهم سازدتاریخ را به صورت کلی منظمی درآوردند تا مگر پایه و اساس

هاي عصر بود قرن  هایی که خوان رنگینی از کلیه معلومات و یافته ها و مجموعه تدوین دایرهالمعارفها و تالیف زبده

درخشانی گشت آن دست از اصحاب دایرهالمعارف که زیاد بلندپرواز نبودند هم خود را صرف خالصه کردن علوم 

یکی از دومینیکیان ) 1244حد (، و تومادو کنتیمپره )1200حد (الگزاندر نکم، رئیس دیر سیرنسستر . ردندطبیعی ک

بارثالومیو انگلیسی، راهبی از  ;هاي عامهپسندي در علوم تحت عنوان ماهیت اشیا منتشر ساختند فرانسوي، مجموعه

حد (بادرت ورزید که خالی از یاوهگویی نبود فرقه فرانسیسیان، به تالیف مجموعهاي تحت عنوان در خواص اشیا م

برونتو التینی، یکی از دفترداران شهر فلورانس که به واسطه طرفداري از گوئلفها تبعید  1266در حدود سال ). 1240

شده و مدت چندین سال بود در فرانسه میزیست، به نوشتن کتابی به زبان اوئیل مبادرت جست که آن را گلچین 

. این مجموعه دایرهالمعارف مختصري بود مشتمل بر علوم، اخالقیات، تاریخ، و مملکتداري. نامه نام نهاد

المعارف بزرگ دیدرو، یعنی کتابی  این کتاب به قدري جاودانه مقبول نظر مردم افتاد که نیم قرن بعد از نشر دایره

رف خزانه مملکتی مخارج طبع نسخه جرح که خود جهانی را تکان داد، ناپلئون را به فکر انداخت که دستور دهد از ط

جمع این آثار قرن سیزدهم االهیات را با علم، و خرافات را با مشاهدات . و تعدیل شدهاي از آن را بر عهده گیرند

و مسلم است که اگر امروز به ما بگویند  ;نموداري از افکار و احساسات و مشرب مردم آن عهد بود ;درهم میآمیخت

  . از این آیندگان درباره احاطه ما بر جمیع علوم چه خواهند گفت، دل آزرده خواهیم شدکه هفت قرن بعد 

ونسان در سلک رهبانان . معروفترین دایرهالمعارف قرون وسطاي عالم مسیحی کتاب آینه اکبر، اثر ونسان دو بووه بود

اهی را بر عهده گرفت، و به یاري فرقه دومینیکیان درآمد، معلم لویی نهم و پسران وي شد، کتابداري کتابخانه ش

چند تن دیگري که با وي بودند در صدد برآمد تمامی مخزن دانشی را که در دور و برش بود به شکل مختصر و 

وي دایرهالمعارف خویش را تصویر جهان نامید، به این معنی که جهان آفرینش را آینهاي خواند که . سادهاي درآورد

این تالیف بزرگی بود که به قیاس با کتابهاي امروزي بالغ . دابیر االهی را عیان میدیدندافراد در آن نقش عقل کل و ت

ونسان، به کمک نساخ و گلچینهایی از کتب، سه بخش از این دایرهالمعارف را که . بر چهل مجلد ضخیم میشد

ینان ونسان در حدود سال جانش ;عبارت از کتابهاي سهگانه طبیعیات، اصول عقاید، و تاریخ بود به پایان رسانید
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از کتاب مدخل االهیات )) سرقتی ادبی((یک کتاب اخالقیات را نیز بر این کتابها افزودند، که بیشتر در حکم  1310

من شخصا حتی یکی از علوم را هم : ((میگفت. خود ونسان آدم متواضع و مهربانی بود. اثر قدیس توماس بود

تن مولفانی بود که به یونانی،  450د، و غرضش صرفا گردآوردن برگزیدهاي از مدعی هیچ نوع ابتکاري نش ;))نمیدانم

ونسان جمیع اشتباهات پلینی را صادقانه به کتاب خویش منتقل کرد، کلیه . التینی، یا عربی چیز نوشته بودند

با وجود این، . ختمعجزات علم احکام نجوم را پذیرفت، و صفحات خود را با ذکر خواص مکنونه نباتات و سنگها پر سا

گاهگاهی عجایب و زیبایی طبیعت از خالل سطور کتابش میدرخشند، و خودش آنها را چنان احساس میکند که هیچ 

هرچند که من آدمی گناهکارم و ذهنم به لذات تن آلوده شده است، : آن سان قادر به درك نمیباشد)) کرم کتابی((

عالم لطفی معنوي در دل خویش احساس میکنم، و چون به عظمت و  معترفم که درباره آفریدگار و فرمانرواي این

زیرا ذهن آدمی چون خود را از مزبله . مخلوقاتش مینگرم، وي را با حرمت عظیمتري سزاوار ثنا میدانم... زیبایی

د دلبستگیهایش بیرون کشد و چنانکه قادر است به نور تفکر اعتال بخشد، از اوج رفیعی، عظمت جهانی را میبین

  . حاوي اماکنی بیحد و حصر، ماالمال از درجات متنوعی از مخلوقات

ها، و تنوع و شکوه ادبیات تروبادورها گرفته تا دانته، کوس  فیضان فعالیت علمی در قرن سیزدهم با عظمت فلسفه

قان و علوم این عصر، درست مانند مدخل االهیات توماس آکویناس و کمدي االهی دانته، از ای. همسري میکوفت

اطمینان بسیار زیاد، از غفلت در امتحان کردن فرضیات خویش، و از آمیختن دانش با ایمان به طرزي نامشخص 

لکن زورق کوچک علوم که در دریایی از علوم مکنونه روان بود، حتی در یک عصر ایمان، پیشرفت . لطمه دید

نوو، گولیلمو، سالیچتی، هانري دو موندویل، در وجود ادالرد، گروستست، آلبرتوس، آرنو دو ویل. چشمگیري کرد

النفرانکی، بیکن، و پتروس هیسپانوس، مشاهده تازه و تجربه بزدالنه بتدریج شروع به شکستن قدرت مطلق ارسطو، 

و در آغاز آن قرن  ;شوقی براي اکتشافات و امور خطیر، ماجراجویان را بال و پر بخشید ;پلینی، و جالینوس کرد

علم با هزینهاي هنگفت، با : ((گزاندر نکم سرسپردگی جدید را بخوبی در خالل این عبارات توصیف کردشگفتانگیز، ال

شب زندهداریهاي مکرر، با صرف مقدار زیادي وقت، با کوشش و پشتکار فراوان، و با فعالیت شدید ذهنی میسر 

الطفتی بیپایان و به بهترین وجه عیان لکن در پایان کتاب الگزاندر، بار دیگر روحیه قرون وسطایی با م)). میشود

شاید، اي کتاب، تو پس از این الگزاندر به جا مانی و پیش از آنکه کرمهاي کتاب ذره ذره تو را بجوند، کرمها : میشود

شاهد صادق وجدان و تسلیبخش عزیز غمهاي ... تو آینه روح منی، ترجمان افکار منی. ... این تن مرا خورده باشند

قطعا تو به . در توست که من خود را میخوانم. ... همچون خزینه مطمئنی مامن رازهاي درون خود کردهام ترا... منی

آنگاه است که تو اي کتاب کوچک، . دست خواننده مومنی خواهی افتاد که از سر لطف در حق من دعا خواهد کرد

گزاندر را به پاداش زحمتی که کشیده در آن حال است که تو ال ;فیالواقع براي موالي خویش سودمند خواهی بود

من بر زحمتی که تقبل کردهام حسرت نمیخورم روزي اخالص . است اجري بغایت حقشناسانه عطا خواهی کرد

خواننده مومنی خواهد آمد که گاه ترا در دامان خویش قرار دهد، گاه ترا به سینه خویش بفشرد، و گاهی به عنوان 

اهی ترا بمالیمت بر هم نهد و، از روي اشتیاق، براي من به درگاه خداوند عیسی مسیح گ ;نازبالشی ترا زیر سر گذارد

  . دعا کند، او که با اب و روحالقدس در طی گردشهاي الیتناهی اعصار میزید، و سلطنت میکند، آمین

  

  

www.IrPDF.com



٢۶٩٢

فصل سی و هشتم

  پرستان عصر خیال

1100 -1300  

  

I - احیاي التینی  

زیرا در زندگی افراد بشر تنها نان کفایت نمیکند و خیال مایه اصلی حیات هر عصري یک عصر خیالپرست است، 

به عالوه، اروپاییان . شاید قرون دوازدهم و سیزدهم در اروپا اندکی رمانتیکتر از بیشتر قرون و اعصار بودند. است

ا کلیه زیبایی و مسیحی، که تمام موجودات مرموز اساطیري باستان را به ارث برده بودند، حماسه مسیحی را ب

جنگهاي صلیبی را دیدند، و هزار  ;از عشق و جنگ، هنر و دینی به وجود آوردند ;وحشت عالم خیالش قبول کردند

و، به هر حال به نوشتن طوالنیترین داستانهاي عشقی و تخیلی  ;ها از مشرقزمین به سوغات آوردند افسانه و شگفتی

  . در تاریخ بشري مبادرت جستند

ها،  وت و فراغت، و ازدیاد عده باسوادان در میان عامه مردم، ترقی شهرها و طبقه متوسط، پیدایش دانشگاهافزایش ثر

بتدریج که . تجلیل زن در دین و شوالیهگري همه این عوامل دست به دست هم دادند و باعث رونق بازار ادب شدند

یویوس، سالوستیوس، لوکانوس، سنکا، ستاتیوس، بر تعداد مدارس افزوده میشد، سیسرون، ویرژیل، هوراس، اووید، ل

یوونالیس، کوینتیلیانوس، سوئتونیوس، آپولیوس، سیدونیوس، حتی نویسندگان هرزهگویی چون مارتیالیس و 

ها یا محیط مدارس و شاید هم اندرون کاخی را به نور هنر خویش منور و با  پترونیوس، بسیاري از زوایاي امن صومعه

از هیرونوموس گرفته تا آلکوین و هلوئیز و ایلدبر، خالیق مسیحی . نه خویش سرگرم ساختندعجایب دنیاي بیگا

دانشگاه اورلئان بویژه آثار . دقایقی چند از ادعیه خویش طفره میرفتند تا موسیقی انئید را بیصدا زمزمه کنند

ده شاکی بود از اینکه در آنجا کالسیک روم عصر شرك را به جان عزیز میداشت، چنانکه یکی از پیرایشگران وحشتز

در این هنگام  ;بود)) عصر اووید((قرن دوازدهم تقریبا . ارباب انواع باستان را میپرستیدند نه عیسی یا مریم عذرا را

و رهبانان و . شارلمانی شده بود، از مقامش فرود آوردبود که اووید ویرژیل را، که به همت آلکوین ملکالشعراي دربار 

همه یکسان آثار اووید، مانند قطعه مسخ، هنر عشقبازي، هروئیدس، را با )) دانشوران خانه به دوش((رم و بانوان محت

ما میتوانیم بر روي عیاشی و میگساري بسیاري از رهبانان فرقه بندیکتیان خط غفران کشیم که . شعف میخواندند

اشتند و با چنان خلوص نیتی آثارشان را به این موجودات ملعون را این سان با محبت از دستبرد زمانه محفوظ د

. جوانان بیزار و سپس سپاسگزار تعلیم دادند

از مطالعه این قبیل آثار کالسیک یک زبان التینی قرون وسطایی پدید آمد که تنوع و عالقه آن از جمله مطبوعترین 

سان هیچ ارزشی قایل نبود، به قدیس برنار، که براي فضایل و کماالت عقالنی ان. شگفتیهاي تجسسات ادبی بود

هاي پیترو  نوشتن مراسالتی مبادرت ورزید با لطافت عاشقانه، فصاحت عتابآمیز، و سبک استادانهاي از التینی، موعظه

رهبانان . دامیانی، برنار، آبالر، و برتولت، اهل رگنسبورگ، التینی را به صورت زبان زندهاي باقی و برقرار نگاه داشتند
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لکن این جماعت مدعی هم نبودند که میتوانند تمایالت جمال  ;به التینی بسیار بدي چیز مینوشتندوقایعنگار 

این قبیل رهبانان در وهله اول کلیه مطالب و اطالعات مربوط به توسعه و تاریخ . شناختی افراد را اقناع نمایند

 ;منازعات رهبانان را ضبط میکردندها، و  هاي خویش انتخابات، ساختمانها، مرگ روساي دیرها، معجزه صومعه

یادداشتهایی درباره خسوف و کسوف، ذوذنبها، خشکسالیها، سیلها، قحطیها، طاعونها، و عالیم شوم عهد خود بر سایر 

و برخی از آنها مطالب خویش را طوري تعمیم میدادند که شامل حوادث و رویدادهاي ملی و  ;ها میافزودند نوشته

عدودي از آنها با نظر موشکافانه و دقیقی منابع اطالعات خود را معاینه میکردند، یا درباره علل م. حتی بینالمللی شود

اکثر ایشان از روي بیمباالتی عاري از دقت بودند و براي آنکه به آمار مرده جان بخشند،  ;آنها به تحقیق میپرداختند

ودند، و خوشباوري آنان به حدي بود که در دل جمیع آنها دستاندرکار معجزات ب ;یک دو صفر بر آنها میافزودند

به همین سبب، وقایعنگاران فرانسوي چنین میپنداشتند که ترواییهاي اصیل خاك فرانسه را مسکن خود . مینشست

نسبتا به ) 1100حد (کتاب اعمال فرانکها . ساختند، و شارلمانی بر اسپانیا استیال یافته و اورشلیم را فتح کرده بود

مقداري وقایع ) 1280حد (انهاي در صدد توصیف اولین جنگ صلیبی برآمد، لکن کتاب اعمال رومیها طرز صادق

جفري آو . تاریخی آمیخته با افسانه را براي چاسر و شکسپیر و هزار قصه نویس و خیالپرداز دیگر فراهم ساخت

کینگ ((هاي  رد که در آن شعرا افسانهمانمث کتاب تاریخ شاهان بریتانیا را به صورت مجموعهاي از اساطیر ملی درآو

با اینهمه هنوز ادبیات . را پیدا کردند)) جام مقدس((، و ))پرسیول((، ))تریسترم((، ))النسلو((، ))مرلین((، ))لیر و آرثر

و ) 1200 'مط(هاي پرگفتگو و بیغل و غش جاسلین، رهبان دیر بري سنت ادمندز  زنده عبارت بود از وقایعنامه

  ). 1280حد (نه، از رهبانان پارما فراسالیمب

، ساکسو النژه که پس از مرگ او را ساکسو گراماتیکوس نام دادند، کتاب خویش را تحت عنوان 1208در حدود سال 

این تاریخ با آنکه تا حدودي مطنطن و به طرز عجیبی . اعمال دانمارکیها به آبسالون، اسقف اعظم لوند، اهدا کرد

بود، معذلک داستان زنده و روشنی را بر خواننده عرضه میداشت، و وقایع مندرج در این کتاب ماالمال از خوشباوري 

شاهزاده ) هملت(در کتاب سوم به داستان املت . هاي همان عصر در مغربزمین تسلسل داشت بیش از سایر وقایعنامه

وس میکند، و ملکه مادر او را به ژوتلندي برمیخوریم که عمویش پدر او را میکشد، به جاي وي بر اریکه سلطنت جل

این اقدام . خود را به کودنی زد و چنین تظاهر کرد که هیچ شعور ندارد((ساکسو میگوید که املت . زنی میگیرد

درباریان شاه برادرکش جدید، براي امتحان املت، زن زیبایی را )). زیرکانه سبب شد که جان وي از خطر مصون ماند

درباریان با پرسشهاي . وي معاشقات زن را قبول کرد، لکن عشق و وفاداري زن را به چنگ آورد ;در راه وي قرار دادند

تزویر و راست بازي را چنان عاقالنه در هم آمیخت که هیچ یک ((مزورانهاي در صدد امتحان وي برآمدند، لکن املت 

شکسپیر، نمایشنویس انگلیسی،  ها بود که از این نکته)). از سخنان وي را نمیشد به عنوان حقیقت قبول کرد

. نمایشنامهاي به وجود آورد

در طی این قرون، پنج تن تاریخنویسان التینی، گو آنکه سبک وقایعنگاري را حفظ کردند، از درجه وقایعنگاري به 

تان را ویلیام آو ممزبري مطالب دو کتاب خویش اعمال اسقفها و اعمال شاهان انگلس. مرتبه تاریخنویسی ارتقا یافتند

طوري ترتیب داد تا داستان جالب، به هم پیوسته، موثق، و منصفانهاي از روحانیان و شاهان بریتانیا بر خوانندگان 

اوردریکوس ویتالیس را، که در شروزبري از شهرهاي شمالی انگلستان به دنیا آمده و از کودکی . خویش عرضه بدارد

در آنجا بود که وي مابقی  ;ه سنتاورول در نورماندي فرستادندوقف خدمت صومعه شده بود، در دهسالگی به صومع

هجده سال تمام از این سالها را صرف نوشتن . سال عمرش را گذرانید و دیگر هرگز روي پدر و مادرش را ندید 68

سرد روایت کردهاند که در این هجده سال هرگز دست از کار نکشید، مگر در ایام بسیار . پنج جلد تاریخ کلیسا کرد
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شایان توجه است که چطور آدمی که این قدر از لحاظ . زمستان که انگشتانش از فرط سرما طاقت نوشتن نداشتند

محیطی محدود بود میتوانست به این خوبی درباره مسائل متنوعی، اعم از روحانی و دنیوي، به عالوه مطالب 

اسقف فرایزینگی در کتابی تحت عنوان . بنویسدمعترضهاي درباره تاریخ ادب و رسوم و جریان زندگی روزمره چیز 

پرداخت و با فخر تمام به نگارش  1146درباره دو شهر به ذکر تاریخ دین و عالم غیرروحانی از حضرت آدم تا سال 

ترجمه احوال برادرزادهاش فردریک بارباروسا مبادرت جست، لکن قهرمان کتاب هنوز به نیمه دوران فعالیت و هنر 

ویلیام صوري، یکی از فرانسویانی که در فلسطین متولد شده بود، ابتدا . ده بود که تاریخنویس درگذشتنماییش نرسی

 ;به مقام صدارت اعظمی در دربار بودوئن چهارم، شاه مسیحی اورشلیم، و سپس به مقام اسقف اعظم صور نایل آمد

ه التینی فصیحی کتاب تاریخ حوادث اراضی وراي زبانهاي فرانسه، التینی، یونانی، عربی، و مقداري عبري فراگرفت و ب

وي همه جا، در بیان . بحار را نوشت، که موثقترین منبع ما درباره مراحل اولیه جنگهاي صلیبی محسوب میشود

حوادث، دنبال علل طبیعی رفت، و انصافی که در توصیف خصال و سجایاي نورالدین و صالحالدین ایوبی رعایت کرد 

مثیوپریس یکی از . جاد حسن عقیدهاي شد که اروپاي مسیحی نسبت به این دو مرد کافر پیدا کردعامل مهمی در ای

وي به عنوان یکی از تاریخنویسان دیر خویش، و سپس به عنوان . رهبانان دیر سنت آلبنز در انگلستان بود

د ما، در خالل سالهاي تاریخنویس دربار پادشاه انگلستان، هنري سوم، به نوشتن کتاب جالب خویش، وقایع عه

حرص را نکوهیده شمرد،  ;مثیو واضح، دقیق، و با تعصبهاي غیرمنتظر چیز مینوشت. مبادرت جست 1259و  1235

و در جنگ میان دستگاه پاپی و فردریک دوم جانب )) اند مردم از پاپ مهجور شده((زیرا معتقد بود که به واسطه آن 

)) یهودي سرگردان((را با وصف معجزات آکنده ساخت، و به ذکر داستان  اوراق کتاب خویش. دومی را اختیار کرد

، اما به طور پوستکنده نوشت که هنگام انتقال چند قطرهاي از خون عیسی به دیر وستمینستر )1228(پرداخت 

 مثیوپریس در کتاب خویش به ترسیم چندین. چگونه مردم لندن با شک و تردید ناظر قضایا بودند) 1247(لندن 

نقوش و تصاویري که ضمن کتاب وي میآید به  ;نقشه انگلستان پرداخت که عالیترین نوع خود در آن عهد بود

ما پشتکار و دانش وي را تحسین میکنیم، لکن صورتی که از حضرت محمد . احتمال کلی کار خود وي بوده است

ک مسیحی باسواد تا چه حدودي نمودار حیرتانگیزي از این حقیقت است که ی) 1236(ترسیم کرده است [ ص]

. اطالع باشد ممکن بود از تاریخ اسالم بی

بزرگترین تاریخنویسان این عهد دو نفر فرانسوي بودند که هر دو به زبان خویش چیز مینوشتند و با تروبادورها و 

ردوئن یک مبارز و فردي ژوفروا دو ویال. تروورهاي عصر افتخار یافتند که زبان فرانسه را مبدل به یک زبان ادبی کنند

از نجبا بود که از تحصیالت عادي بهرهاي اندك داشت، لکن، درست به علت آنکه از نیرنگهاي معانی بیان مدرسه 

خویش را به سبکی از فرانسه نوشت که، به واسطه ) 1207(چیزي نمیدانست، کتاب تاریخ تسخیر قسطنطنیه 

البته اهمیت این کتاب . هاي کالسیک تاریخنویسی شد از نمونهسالست و سادگی و دقت عاري از فصاحت آن، یکی 

دخالت وي در چهارمین جنگ صلیبی بمراتب زیادتر از آن بود که خودش بتواند  ;ناشی از بیطرفی ویالردوئن نمیشد

لکن وي شخصا در آن جریان دست داشت،  ;آن خیانت بدیع را با نظري خالی از هر گونه حب و بغض، تماشا کند

دث را چنان از نزدیک مشاهده و احساس میکرد که همین امر به کتاب وي روح تازهاي بخشید که تا حدودي آن حوا

تقریبا یک قرن بعد، فرانسوي دیگري، ژان سیر دو ژوئنویل، مباشر شامپانی، بعد از . را از دستبرد زمانه ایمن ساخت

د و پنج ساله بود، به نوشتن کتاب خویش تحت خدمت لویی نهم در جنگ صلیبی و در فرانسه، هنگامی که هشتا

ما ممنون وي هستیم که با صداقتی عاري از ذوق به توصیف افراد عادي ). 1309(عنوان تاریخ سن لویی دست زد 

هاي وي، ما  به مدد نوشته ;تاریخ مبادرت جست و به تفصیل تمام حکایات و رسوم جالب عهد خویش را نقل کرد
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هنگامی . هاي ویالردوئن از عهده ایجاد چنین احساسی برنمیآید آشنا میشویم که حتی نوشته چنان با مزه تلخ زمان

که وي تقریبا تمامی مایملک خویش را به رهن گذاشته و تدارك جنگ صلیبی را دیده است، به همراهی وي از 

که از دیدن زن و خودش شرح میدهد که جرئت نمیکرد به عقب سر بنگرد، زیرا میترسید  ;کاخش خارج میشویم

ژوئنویل ذهن . فرزندانی که سر در عقبش نهاده بودند و ممکن بود دیگر چشمش به روي ایشان نیفتد قلبش آب شود

موشکاف و محیلی چون ویالر دوئن نداشت، اما آدم باشعوري بود و میدانست که پادشاه پاکدامن فرانسه مثل سایر 

ار دیگر به وي پیشنهاد شرکت در جنگهاي صلیبی را کرد، ژوئنویل که هنگامی که لویی ب. آدمیزادگان از خاك است

میدید از این سفر عظیم چیزي عاید نمیشود، از رفتن خودداري ورزید، و هنگامی که آن پادشاه پاکدامن از وي 

ن دو شق اگر قرار میبود که تو یک نفر جذامی باشی یا مرتکب یکی از گناهان کبیره گردي، کدام یک از ای((پرسید 

من، که هرگز به وي دروغ نگفته بودم، جواب دادم که در نظرم ارتکاب سی بار گناه کبیره اولیتر )): را اختیار میکردي

هنگامی که رهبانان محضرش را ترك گفتند، مرا بتنهایی نزد خویش خواند و . از آن بود که یک نفر جذامی باشم

و من ملک را گفتم که دوباره نیز ))... چطور تو چنین سخنی گفتی: ((دستور داد که پایین پایش بنشینم، و گفت

زیرا باید بدانی که هیچ جذامی موحشتر . تو شتابزده و ابلهانه سخن گفتی: ((و وي جواب داد. همان سخن را میگویم

ا در روز وي از من سوال کرد که آیا پاهاي مستمندان ر)). ... از آن نیست که آدمی مرتکب گناهی بزرگ شده باشد

من . موالي من از چنین عملی حالت تهوع به من دست خواهد داد: ((من گفتم. پنجشنبه مقدس شستشو دادهام

الحق که سخنی ناپسندیده گفتی، زیرا آنچه : ((پادشاه گفت)). پاهاي این گونه اشخاص پست را نخواهم شست

س من از بهر تو دعا میکنم تا در وهله اول براي عشق پ. خداوند براي تعلیم ما انجام داد نمیبایست کسر شان تو باشد

  )). خدا و سپس براي محبت به شستن پاي مستمندان خوگیري

مفهوم تاریخ و وجدان عقالنی در قرون وسطی چنان . لکن زندگی همگی قدیسان مثل این یکی صادقانه نبود

چنین احساس میکردند که اگر خوانندگان آنها نورسیده و ناقص بود که نویسندگان این روایات تهذیب کننده، ظاهرا 

این تفاصیل را عین حقیقت پندارند و قبول کنند، فواید زیادي عاید خواهد شد و چندان زیانی به کسی نخواهد 

شاید مولفان، در بیشتر موارد داستانهایی را که افواهی پخش میشد از سایرین میشنیدند و معتقد بودند که . رسید

اگر ما زندگانی قدیسان را صرفا بعنوان مشتی افسانه قبول کنیم، آنها را ماالمال از لطف . حقیقت دارد آنچه شنیدهاند

در ابتداي امر وي . مثال مالحظه کنید که قدیس کریستوفر چطور در شمار قدیسان درآمد. و نکات جالب خواهیم دید

دشاه شد، زیرا شنیده بود که آن پادشاه مقتدرترین وارد خدمت پا ;متر که از کنعان میآمد 5/6غولی بود به درازاي 

کریستوفر به این نتیجه  ;روزي چون نام ابلیس برده شد، پادشاه مزبور بر خود عالمت صلیب کشید. مردان عالم است

رسید که ابلیس نیرومندتر از پادشاه است، و به همین سبب به خدمت ابلیس کمر بست، لکن به مجرد دیدن صلیبی 

ار جاده قرار داشت، ابلیس بگریخت، و کریستوفر چون به عقل دریافته بود که عیسی مسیح باید نیرومندتر از که برکن

کریستوفر لب فرو بستن از غذا را در ایام روزه مسیحی دشوار دید، زیرا جثهاي . ابلیس باشد، خود را وقف عیسی کرد

زاهد پاکدامنی او را در کنار . ترین دعاها گیر میکردبه عالوه، زبان بزرگش حین خواندن ساده ;بغایت بزرگ داشت

 ;رودخانهاي گذاشت که آبهاي پرخروش آن همه ساله بسیاري را که در صدد عبور از آنجا بودند غرق میکرد

کریستوفر عابرین را به دوش خود میگرفت و ایشان را، بیآنکه تر شوند یا آسیبی ببینند، از یک سوي رودخانه به 

کودك  ;از وي پرسید که چرا این قدر سنگینی ;روزي کریستوفر کودکی را به دوش کشید. مل میکردسوي دیگر ح

و چون به سالمت به آن سوي رود رسیدند، کودك از کریستوفر تشکر کرد و . پاسخ داد که بار جهان را به دوش دارد

ا در میان شنها فرو کرده بود و ناپدید شد، در همین وقت چماق کریستوفر که آن ر)) من عیسی مسیحم((گفت 
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لکن حال ببینیم سن جورج، قدیس حامی بریتانیا، که بود و از کجا میآمد در نزدیکی سیلنوم . ناگهان پرشکوفه شد

مردم دهکده براي آنکه از زهر اژدها ایمن مانند، سالی یک بار،  ;واقع در لیبی، اژدهایی بود که نفسی زهرآگین داشت

یک بار قرعه به نام . وان یا دوشیزهاي را انتخاب میکردند و او را خوراك اژدها میساختندبه حکم قرعه، پسرك ج

هنگامی که روز موعود فرا رسید، دختر به سوي برکهاي روان شد که اژدها در آنجا زندگی . دختر باکره پادشاه افتاد

اي جوان، من اطمینان دارم که : ((یزه گفتدوش. به ناگاه قدیس جورج او را دید و از او پرسید که چرا میگرید. میکرد

جورج خودداري )). تو را دلی عظیم و جوانمردانه در سینه میتپد، لکن زود راه خود در پیش گیر و مرا تنها گذار

هیچ بیم به دل راه مده، زیرا من به نام : ((و چون از ماجرا آگاه شد، به او گفت. ورزید و دختر را به پاسخ واداشت

جورج عالمت صلیب بر خویشتن نقش . در همان لحظه اژدها سر از آب به در کرد)). ح به تو کمک میکنمعیسی مسی

آنگاه به دوشیزه گفت که کمربندش . نمود، خود را به مسیح سپرد، هجوم برد، و نیزه خود را بر سینه آن جانور کوفت

نند هر دالوري که در برابر طلسمی چنین دختر چنین کرد، و اژدها، ما. را به دور گردن اژدهاي زخمی بیفکند

هاي دلپذیر  این داستانها و سایر افسانه. نیرومند تسلیم شود، از آن پس کورکورانه همه جا به دنبال دوشیزه روان بود

میالدي گرد آورد، و براي هر روزي از روزهاي سال که تعلق  1290را یاکوپو د وراجینه، اسقف اعظم جنووا، در حدود 

. ی از قدیسان داشت داستانی نقل کرد، و مجموعه خود را منتخباتی درباره قدیسان خواندبه یک

و عموم این کتاب را افسانه زرین . هاي یاکوپو بسیار مورد پسند خوانندگان قرون وسطایی قرار گرفت مجموعه قصه

، لکن خود مردم همگی آنها را قبول کلیسا نظر داد که به پارهاي از این داستانها نمیتوان اعتقاد داشت. میخواندند

هاي عامهپسند را با ولع  کردند، دوست داشتند، و شاید بیشتر از مردم سادهلوحی که در عهد خود ما افسانه

  . میخوانند، درباره زندگی فریب میخوردند

ر داشت، زیرا قسمت بیشتر آن فقط شکل شع. مایه فخر التینی قرون وسطایی اشعاري بود که در این عهد میسرودند

انواع و اقسام مطالب تعلیمی از قبیل تاریخ، افسانه، ریاضیات، منطق، االهیات، و پزشکی را در قالب اشعاري موزون و 

همچنین قطعات حماسی بسیار مطولی درباره . قافیهدار مینوشتند تا براي سپردن آن مطالب به حافظه کمکی باشد

، که اکنون در نظر ما )1176(سه آلکساندریس، اثر والتر دوشاتیون حوادث جزئی و کوچک وجود داشت، مثل حما

همان اندازه بیروح است که بهشت مفقود، اثر میلتن، و نیز مناظراتی منظوم میان تن و روان، مرگ و انسان، شفقت و 

و کشیش حقیقت، روستایی و روحانی، مرد و زن، شراب و آب، شراب و آبجو، گل سرخ و بنفشه، دانشجوي تهیدست 

. پرخور، حتی میان هلنه و گانومدس درباره مقایسه مزایاي عشقورزي بین افراد همجنس و غیرهمجنس وجود داشت

. هر چیزي که با جنس دوپا سروکار داشت در اشعار قرون وسطایی جایی پیدا میکرد

شعري بود، از قرن پنجم به  شیوه قدما، که اتکا بر تعدد حروف مصوت به عنوان وسیلهاي براي تعیین بحور و اوزان

بعد متروك شد و شعر التینی قرون وسطایی، که بیشتر از احساس توده مردم سرچشمه میگرفت تا از هنري مهذب، 

این قبیل سبکهاي شعري، قبل از آنکه اوزان و . شکل جدیدي پیدا کرد که بر پایه تکیه صدا و وزن و قافیه استوار بود

بین رومیان وجود داشتند و مخفیانه در طی یک هزار سال رواج سبک کالسیک باقی و  بحور یونانی رواج یابد، در

قالبهاي شعري کالسیک از قبیل شش وتدي، مرثیهاي، و ساپفوي در سراسر قرون وسطی به جا . برقرار مانده بودند

ان به روحیه تقدس مآبانه، چنین به نظر میرسید که این اوز ;ماندند، لکن دنیاي التینی زبان از آنها خسته شده بود

اوزانی سادهتر و ابیات . مشفقانه، و با ظرافت، و باالخره با دعا و نیایشی که مسیحیت رواج داده بود، سازگار نباشد
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کوتاه اشعاري مبتنی بر وتد مجموع متداول شد که میتوانست تقریبا هر نوع احساس و تاثیري را از تپش قلب تا پاي 

  . گام عزیمت به سوي جنگ بر شنونده عرضه داردکوفتن سربازان به هن

. در این باب حدسیات فراوان زده شده است ;کامال معلوم نیست که قافیه از کجا وارد دنیاي مسیحی غرب شد

گاهی قافیه در  ;چندین قطعه از اشعار دوران شرك، از آن جمله اشعار انیوس، سیسرون، و آپولیوس، قافیهدار بودند

به طور پراکنده در ادبیات التینی قرن پنجم میالدي آمد، و در منظومات عربی  ;سریانی دیده میشداشعار عبري و 

احتماال شور و عشق شدیدي که مسلمانان به قافیه داشتند در . حتی از اوایل قرن ششم فراوان به کار میرفت

هاي میانی یا انتهایی قطعات، که  از قافیه وفور قافیه، اعم ;مسیحیانی که با جهان اسالم رابطه پیدا کردند موثر افتاد

در اشعار التینی قرون وسطی وجود دارد، افراط همانندي را که در زبان عربی وجود داشته است به خاطر انسان 

به هر حال، سبکهاي جدید با بحرهایی که رواج گرفته بودند منظومات جدیدي در زبان التینی به وجود . میآورد

شباهتی با اسلوبهاي باستانی نداشتند، به طرز شگفتانگیزي فراوان بودند، و ظرافت و زیبایی دور آوردند که کمترین 

اینک، براي نمونه، قطعهاي را از پیترو دامیانی، زاهد گوشهنشین مصلح، نقل میکنیم که در طی . از انتظاري داشتند

این کیست که حلقه بر در من میکوبد : نداین قطعه آمدن عیسی را به مالقات میان عاشق و معشوقهاش تشبیه میک

اي زیباترین دوشیزگان، خواهر، همسر، اي : ((آیا تو خواب شب مرا برهم خواهی زد وي به من آواز میدهد

من فرزند واالتبارترین شاهانم، !)) اي شیرینترین موجودات در را بگشاي! برخیز! بشتاب! باشکوهترین گوهرها

تن به  ;، که از فردوس به این خانه تاریک پا نهادهام تا ارواح زندانیان را آزاد کنمنخستین و کهترین فرزندان وي

  )). ام مرگ دردادهام و بسیاري آالم بر خود هموار ساخته

من شتابان نیمکت خود را ترك گفتم، به آستانه در دویدم، تا آنکه همه خانه را به روي محبوب بگشایم، و روان من 

اما وي بزودي گذر کرده، در سراي مرا ترك . ی را که بیش از همه آرزومند دیدنش بود بنگردبه کمال قادر شود کس

گفته بود، اینک من محنتزده را چاره چه بود با چشم گریان به دنبال جوانی روان شدم که دستهایش آدمی را پدید 

آنکه در نظر ایلدبر، اهل الواردن،  ها کاري جزئی و بیاهمیت بود، و حال براي پیترو دامیانی ساختن منظومه. آورد

شاید ایلدبر از . اسقف اعظم تور، شعر حکایت غلیان احساساتی بود که دژ ایمان را براي نجات ابدیش مسخر میساخت

پس از . برانژه دو تور، که در شارتر زیرنظر فولبر علم آموخته بود، عشقی به آثار کالسیک التینی پیدا کرده باشد

ي فراوان، وي خود را به شهر رم رسانید، و خاطرجمع نبود که بیشتر به طلب دعاي خیر پاپ آمده سختیها و رنجها

ایلدبر سخت تحتتاثیر شکوه و ویرانی . است یا دیدن مناظري که از طریق خواندن کتاب در نظرش عزیز شده بود

ادوار باستان به رشته نظم  هاي پایتخت قدیمی امپراطوري روم قرار گرفت و احساسات خویش را به سبک مرثیه

  : کشید

با این شکستگی، به ما  ;هیچ شهري با تو کوس همسري نمیکوبد، حتی هنگامی که سراسر ویران گشتهاي! اي رم

میآموزي که چون کامل بودي چه بزرگ بودي، سالیان دراز است که فخر تو از میان رخت بربسته است و دژهاي 

آن بنا، آن بناي منیعی که بربري مهیب از برافراختن سر رفعتش . دابها فرو میرودقیصر با معابد خدایان در میان مر

ولیک نه گذشت زمان نه آتش، و نه . ... بر خود میلرزید و از افتادنش سوگوار است، اینک با خاك یکسان شده

. شمشیر هیچ کدام را یاراي آن نیست که این شکوه را از بن براندازد
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شاعر قرون وسطایی زبان التینی را با همان جالل و ابهتی به کار میبرد که ویرژیل به کار برده  اینجا بود که لحظهاي

ایلدبر در وجود عیسی مسیح و . لکن کسی که یک بار دل به آیین مسیح میبست، هماره دلداده آن دین میماند. بود

وي در قطعه شعر دیگري معصومانه قدرت مریم عذرا تسلی بیشتري مییافت تا در یوپیتر و مینروا، و به همین سبب 

  : معنوي مسیحیت را از شکوه اعصار باستان به مراتب عالیتر دانست، واز زبان شهر جاودانی رم چنین گفت

اکنون با تهیدستی بزرگوارترم از روزي که غنی بودم،  ;این شکست در نزد من به مراتب شیرینتر است از آن پیروزیها

پطرس بیش از قیصر مرا  ;رپا ایستاده بودم، علم صلیب بیش از عقابهاي رومی مرا قوت دادهآمادهترم از وقتی که ب

چون برپا  ;اکنون با خلقی بیسالح قویترم از روزي که سرداران سراپا اسلحه به دفاعم ایستاده بودند ;نیرو بخشیده

چون ایستاده بودم، بر تنها  ;زمین میرسد ایستاده بودم، ملتها را زیر فرمان آوردم، اکنون که ویرانم تیغم به اعماق

فرمان میراندم، و اکنون که شکسته و بر زمین افتادهام، بر روانها حکم میرانم، آن روز بر خلقی تیرهبخت شاه بودم، 

از . اینک بر سپهر فرمان میرانم ;آن روز شهرها عرصه فرمانروایی من بودند ;اکنون بر ملوك ظلمت حکومت میکنم

ناتوس به این طرف هیچ کس در زبان التینی نظمی نساخته بود که از لحاظ قوت و آهنگ با این اشعار عهد فورتو

  . برابر باشد

II  - می، زن، و سرود  

هایی از زندگانی قرون وسطایی که ارتباط با مردم مشرك یا شکاك داشتهاند طبیعتا تکهتکه و  اطالع ما بر آن جنبه

دون حب و بغض بیجا و بیطرفانه به دست ما نرسیدهاند، مگر آنکه آنها را از راه آثار گذشته هیچگاه ب ;ناقص است

به همین سبب، ما باید بر مشرب آزادیخواهانه یا به عبارت دیگر حس شراکت در لذایذي . خون به ارث برده باشیم

. واداشت آفرین خوانیم را به حفظ مجموعه خطی کارمینا بورانا) واقع در باواریاي علیا(که صومعه بندیکت بویرن 

به حلیه طبع آراسته شد و  1847هاي صومعه بویرن عبارت از دیوانی بود که بالمآل در  کارمینا بورانا یا منظومه

برخی از آنها  ;ه دوش آواره نبودنددانشوران خانه ب .است)) دانشوران خانه به دوش((اکنون تنها منبع ما درباره اشعار 

بعضی  ;هاي خویش سر به کوه و دشت و بیابان مینهادند رهبانانی بودند که در هیچ جا قرار نمیگرفتند و از صومعه

اکثر آنها دانشجویانی بودند که اغلب پاي پیاده از وطن خویش به عزم رفتن به دانشگاهی  ;روحانیانی بودند بیکار

بسیاري از دانشجویان حین سفر در . از دانشگاهی به عزم دانشگاه دیگري به راه میافتادندحرکت میکردند یا 

برخی به بادهگساري و بوس و کنار خود را متمتع میساختند و معلوماتی را که  ;هاي میان راه درنگ میکردند میکده

بعضی از امید  ;ها میپرداختند نهپارهاي به ساختن، سرودن، و فروش ترا. در کتابها ذکر نشده بود فرا میگرفتند

این جماعت . اشتغال به امور روحانی دل برمیکندند و از راه مدیحهسرایی براي اسقفان یا خاوندها روزگار میگذرانیدند

هاي ایشان  اکثر در فرانسه و آلمان باختري به کار اشتغال داشتند، لکن چون به زبان التینی شعر میسرودند، منظومه

 ;این محققان آواره به صورت ظاهر چنین وانمود میکردند که تعلق به صنف آوارگان دارند. مللی پیدا کردشهرتی بینال

وي را بنیادگذار  ;براي خویش شخصی افسانهاي پیدا کرده بودند که بیشتر شباهت به رابله و اطرافیان وي داشت

ی در قرن دهم میالدي، به نام والتر، اسقف اعظم حت. فرقه و قدیس حامی خود خوانده، او را گولیاس نام نهاده بودند

از طرف  ;مشغول بود)) خاندان گولیاس((سانس، برمیخوریم که در مقام عتاب به تهدید و نکوهش آن گروه مفتضح 

را مورد طعن و لعن قرار میدهد، زیرا به )) گولیاردي((مشاهده میکنیم که شورایی کلیسایی جماعت  1227دیگر، در 

در ((گفت که این جماعت  1281شوراي سالزبورگ در . مقدسترین آوازهاي مذهبی هزلیاتی میسرودهاندتقلید از 

اوقات خود را به میگساري، قماربازي، و جندهبازي  ;در تنورهاي نانوایی دراز میکشند ;خیابانها عریان راه میروند
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ما )). ختی تمام به متابعت از فرقه خویش روانندو با سرس ;از طریق ارتکاب به فسق و فجور ارتزاق میکنند ;میگذرانند

 1140یکی از اینها، اوگ یا هوگو پریماس، در حدود . فقط معدودي از این شعراي گولیاردیک را منفردا میشناسیم

 ;))آدمی بود تباهکار، و کریهالمنظر((کشیش نسبتا عالی درجهاي بود در اورلئان که به قول یک نفر محرر رقیب 

)) در اطراف و اکناف چندین ایالت((هایی که همواره بر سر زبان حاضر داشت  اشعاري که میسرود و ظریفهلکن براي 

هاي خویش نشده و از فرط تنگدستی نزدیک بود جان سپرد، با  اوگ، که موفق به فروش منظومه. مشهور شد

ضل که در عین حال ذرهاي شرم آدمی بود بیاندازه فا ;مطایبات خشمآلود روحانیان ثروتمند را ریشخند میکرد

از این . هاي ایلدبر، میسرود نداشت و قطعات بغایت رکیکی را در قالب اشعاري شش وتدي، تقریبا نظیر منظومه

که اصلیتش در دست نیست، لکن هواخواهانش او را آرخیوئت یا اعظمالشعرا ) 1161حد (مشهورتر آدمی بود 

می را بر خون و قلم را بر شمشیر رجحان مینهاد، و با عطایایی که گاهگاهی از شهسواران آلمانی بود که  ;میخواندند

از کیسه فتوت رینالد فون داسل، سر اسقف اعظم منتخب کولونی و سفیر بارباروسا در پاویا، داده میشد به طور 

. نامرتبی گذران میکرد

اشعار قرون وسطایی عذر خواست و تقاضا رینالد در صدد اصالح اخالق وي برآمد، لکن شاعر با یکی از مشهورترین 

نام دارد و آخرین بند آن آوازي مقبول )) اعتراف گولیات((منظومه این اعظمالشعرا . کرد که او را به حال خود گذارد

  . هاي آلمان شد نظر میگساران در دانشگاه

را گوش کن، من از یک دیگ درونم با خشم شدیدي به غلیان درآمده است، اینک با تلخکامی جان، گفته م) 1

  . عنصرم، تلون مزاج هیوالي من است، به برگ پژمردهاي مانم که در برابر بادها به هر سو روان است

تا کنون نتوانستهام با هشیاري و اندوه دوام آورم، شوخی را به جان دوست دارم و شادي در نظرم شیرینتر از ) 2

هرگز نشده است که او دل تباهکاري را قرارگاه  ;الترین لذات استعسل است، هرچه زهره، االهه عشق، فرمان دهد با

  . خویش سازد

فضایل را یکسره از یاد ببر و مرا در قبایح  ;با شور جوانی، بیهیچ باري بر خاطر، در شاهراه عریض گام مینهم) 3

روان من مرده است، پس اعمالم پنهان ساز، مرا از بهر لذات آز بیشتري است تا گام نهادن به ساخت فردوس، چون 

  . بهتر که این قالب را دریابم

موالي نیک سیرت من، اي سرور خردمند، بر من ببخشاي، ولی این مرگی که من تحمل میکنم، شیرین است و ) 4

گواراترین زهرهاست، زخمی که این سان زود مرا از پا درآورد از خم کمند لعبت جوانی بود، آیا مرا دستی به دامانش 

آیا  ;بنشین در میان آتش، آیا آتش ترا نمیسوزاند بیا به پاویا) 5د پس فکر نمیتواند از عهده وظیفهاش برآید نمیرس

تو همچنان پاکدامن برمیگردي پاویا، جایی که زیبایی با نوك انگشتانش جوانی را رسم میکند، جوانی که در دیدگان 

  . آن لعبت به دام فتاده و با لبانش شیفته شده

هیپولوتوس را به پاویا بیاور و بر سر سفره بنشان، و چون آفتاب بامدادي سرزند، دیگر از هیپولوتوس نشانی تو ) 6

نیابد، در پاویا هیچ راهی نیست که به خلوتکده عشق نپیوندد، و درمیان انبوه برجهاي آن یکی نیست که به پاکدامنی 

  . فخر کند
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با جام می در کنارم،  ساعت مرگ فرا میرسد، بگذار که من در میکده، زیرا من دل در این کار بستهام که چون آن) 7

که دست خداوند با ((در حالی که فرشتگان به پایین نظاره کنند و با شعف بر جنازه من نغمه سردهند، جان سپرم، 

 )).باشداین خمار همراه 

مشتمل بر کلیه موضوعاتی بود که با جوانی ارتباط داشت، مثل بهار، عاشقی، الف و گزاف درباره )) اناکارمینا بور((

اغواي زنان، هرزهگوییهاي لطیف، غزلیاتی مشحون از دلسوزي درباره عشقی یک جانبه، آوازي ویژه دانشجویی که 

ضمن ترانهاي، دوشیزهاي رشته . ... دهمدرسان خود را دعوت به ترك مدرسه و گذرانیدن ایام به عشقبازي میکر

)). استاد به چه کاري مشغولی بیا با من بازي کن((افکار محققی را که سرگرم مطالعه است با این سوال میگسلد که 

یکی دیگر داستان پریشانی دوشیزهاي است که یار بیوفایی ترك و فراموشش  ;آواز دیگري حکایت بیوفایی است

بسیاري از این آوازها . شکمش ضرباتی است که از جانب پدر و مادر بر بدنش باریدن میگیردکرده است، و با برآمدن 

انجیل به روایت : ((از جمله(برخی انتقاد از ثروت کلیساست  ;شادي سرخوش بادهگساري یا قماربازي را بیان میکند

مذهبی مانند سرود حمد صهیون بعضی تقید هزآلمیز سرودهاي عالی  ;)، که ذکرش پیش از این رفت))مارك نقرهاي

. و یکی، به اسلوب ویتمن شاعر امریکایی، آوازي است در تمجید وارستگی از قیود و فرار از شهر ;اثر توماس است

اینک . و حال آنکه بعضی را میتوان از شاهکارهاي غزلسرایی به حساب آورد ;بسیاري از آنها اشعاري بیمایه و بیمغزند

چون آن دلبر از جان گذشته خویشتن را سراپا به عشق و  :فر عاشق صادق درباره مرگ دلخواهچکامهاي از زبان یک ن

دل  ;میلی برون از حد بر من چیره گشته است. من سپرد، زیبایی از صدر افالك از اختر شادمانیش خنده سر میداد

  . ه باشدمن به قدر کفایت بزرگ نیست تا تاب این شعف عظیمی را که بر من غالب آمده داشت

چه هنگام بود که دلبر من در آغوش خویش مرا انسانی دگر کرد، و تمامی آن عسلی که لبانش گرد آورده بود با 

بوسهاي که به من داد تهی شد، بار دیگر، بار دیگر به خواب میبینم آن آزادي را که سینه نرمش به من ارزانی 

ان سایر خدایان گام نهادهام، اگر بار دیگر دست من بر روي و بدین سان، چون خدایی دیگر به افالك، در می ;داشت

  . سینه او آرام گیرد، اتفاق و آرامش بر خدایان و آدمیزادگان حکمفرما خواهد شد

لحظاتی نیز وجود دارد  ;هاي کارمینا، بیشتر اشعار عاشقانه، با بیپروایی، حکایت لذایذ جسمانی است در میان منظومه

هرجا سرودهاي . بایی معنوي است، لکن این گونه اشعار بسیار مختصر و معدود میباشندکه نشانگر شفقت و زی

هایی در منقبت االهه عشق نیز  مذهبی کلیسا میآید، میتوان حدس زد که پهلو به پهلوي آنها باید دیر یا زود ترانه

ی تمام به این آوازهایی که در کلیسا با شکیبای. زن پشتیبان وفادار دین، رقیب عمده خدایان است ;درج شده باشد

شورایی مقرر داشت که هر فرد  1281لکن در سال . ستایش عشق و می از حلقومها بیرون میآمد گوش میداد

که به ساختن یا خواندن آوازهاي شهوانی یا مخالف دین مبادرت ورزد، درجه و کلیه ) و لهذا هر دانشجویی(روحانی 

بر اثر صدور این حکم، عده دانشوران خانه به دوش کاهش گرفت و از . د دادمزایاي روحانی خویش را از کف خواه

. این پس طرفداران جرگه گولیاس فقط خنیاگران مطایبهسراي گردیدند، و ادبیات مبدل به هزلیاتی پوچ و بیمغز شد

ین جماعت میراث لکن از آنجا که در خالل قرون مسیحی ا ;دیگر عصر گولیاردها به پایان رسیده بود 1250تا سال 

اعصار شرك را مخفیانه حفظ کرده بودند، و به همان روال مشرب و اشعار ایشان در خفا بر جا ماند تا در نهضت 

. رنسانس وارد شود
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قرن سیزدهم زبده عقال و متفکران را به تحصیل و تتبع در فلسفه . خود ادبیات التینی تقریبا با گولیاردها از بین رفت

ها اشغال  السیک روم و یونان هزیمت یافتند، و تنها گوشه مختصري را در میان برنامه دروس دانشگاهآثار ک ;واداشت

حشمت کالم و طالقت لسانی آوگوستینوس مانند، که خاص ایلدبر و جان آو سالزبري بود، از میان رفت، و  ;کردند

سیزدهم به پایان رسید و دانته زبان هنگامی که قرن . دیگر کسی قد علم نکرد تا جانشین این قبیل افراد شود

حتی درام، که زاده و  ;ایتالیایی را براي بیان احساسات خویش وسیله قرار داد، زبانهاي بومی بدل به ادبیات شدند

  . غالم حلقه به گوش کلیسا بود، حیله التینی را از تن بیرون کرد و به زبانهاي توده مردم متکلم شد

III -  احیاي درام  

سیک پیش از آنکه قرون وسطی آغاز شود، مرده بود، زیرا از آن صورت قدیم رو به فساد نهاده و به شکل درام کال

اللبازي و فارس درآمده و باالخره جاي خود را به نمایشهاي جالب و پرطنطنه پهلوانی و جنگ جانوران و امثال آن 

رینهاي ادبی بودند که بظاهر هرگز بر روي صحنه هاي سنکا و روسوتیا عبارت از یک رشته تم نمایشنامه. سپرده بود

دو رشته نمایش، که از سرچشمه هنر باستان آب میخوردند و تسلسل خود را حفظ کرده بودند، همچنان به . نیامدند

دومی فارسهایی  ;اولی عبارت از مجموعهاي شعایر بیکالم بود که با جشنهاي کشاورزي اقوام ارتباط داشت: جا ماندند

لکن در قرون وسطی، . ها اجرا میشد به توسط خنیاگران آواره و دلقکها در کاخهاي اربابی یا در میدان دهکده بود که

خود مراسم قداس مجلس . مثل ادوار باستانی یونان، منبع عمده درام عبارت از آیین دعا و نیایش جمعی مذهبی بود

اشخاصی که مسئول اجراي  ;براي این نمایش بودحرم کلیسا صحنه مقدسی  ;با ابهت نمایش مانندي محسوب میشد

جوابهایی که بین  ;کشیش و مالزمان وي به مکالمه میپرداختند ;آن بودند همگی لباسهایی نمادین برتن داشتند

هاي مختلف همسرایان رد و بدل میشد درست نموداري از همان رشته تکاملی  کشیش و همسرایان یا میان دسته

در تشریفات پارهاي . را به صورت نمایشهاي مقدس دیونوسوسی درآورده بود)) گفتگو((باستان  درام بود که در یونان

هنگام کریسمس، ضمن اجراي پارهاي از شعایر قرن . از ایام متبرکه، جنبه نمایش به طرز بارزي تقویت و تکمیل شد

ا مینهادند، و پسرکی در میان یازدهم، افرادي که خود را به هیئت شبانان درآورده بودند قدم به ساحت کلیس

را ایفا میکرد مژده والدت عیسی را به گوش آنها میرسانید، و همگی تندیس نوزادي )) فرشته((سرودخوانان که نقش 

وارد میشدند و )) پادشاه((از یک در شرقی کلیسا سه  ;را که از موم یا گچ ساخته شده بود پرستش میکردند

ر آنها به وسیله سیمی کشیده میشد، آن سه تن را به آغلی که زادگاه مسیح بود ستارهاي مصنوعی، که از باالي س

شهادت ((اي ترتیب میدادند که نشاندهنده ))تعزیه((ماه دسامبر، بعضی از کلیساها  28در . هدایت میکرد

 ها و شبستان به حرکت جمعی از میان راهه به این معنی که پسران همسرا دسته: مسیحی بود)) معصومین

درمیآمدند، خود را بر زمین میافکندند انگار که به دست هرودس پادشاه به قتل رسیدهاند از زمین برمیخاستند، و 

در روز جمعه مبارك، بسیاري از . آنگاه از پلکان حرم کلیسا، به عالمت صعود به سوي فردوس برین، باال میرفتند

د و آن را در میان ظرفی که نماد کلیساي قیامت است کلیساها تندیس مسیح مصلوب را از روي محراب برمیداشتن

مینهادند و حرکت میدادند، و صبح روز عید قیام مسیح آن را به نشانهاي از رستاخیز با تشریفات تمام به محراب 

قدیمیترین نمونه تعزیه شهادت مسیح نمایشی بود به سبک اوریپید، نوشته گرگوریوس . منتقل میساختند

تدوین شد، و از آن تاریخ تا کنون تعزیه شهادت مسیح همچنان نفوذ  380ك قسطنطنیه، که در نازیانزوسی، بطر

تا آنجا که ضبط تواریخ شده است، نخستین نمایشی از این قبیل که . خود را درمیان اقوام مسیحی حفظ کرده است
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که مدتها قبل از این تاریخ نیز  احتمال دارد ;بود 1200در حضور جماعات تماشاگر اجرا شد در شهر سینا به تاریخ 

  . ها را بر مردم عرضه میداشتند این گونه تعزیه

به همان نحو که کلیسا از معماري، پیکرتراشی، نقاشی، و موسیقی استفاده میکرد تا آرا و وقایع مهم حماسه مسیحی 

هاي نمایشی جشنهاي بزرگ  بهرا در ذهن مردم جایگزین سازد، به همان طرز با افزودن بر جالل و شکوه و دقایق جن

عبارات ((گاهی . مسیحیت سعی کرد به قوه تخیل مسیحیان توسل جوید و شعله ایمان ایشان را فروزانتر گرداند

یا متونی را که مخصوصا براي افزودن ریزهکاریها و دقایق موسیقی به آیین نماز و دعا پدید آمده بود، مبدل )) الحاقی

هاي خطی قرن دهم مخصوص شعایر عید قیام  ، مثال در دیر سن گال یکی از این جزوهبه نمایشات کوچکی میکردند

به این معنی که آن جمع را به دسته : مسیح پیدا شده است که در آن دستوراتی براي سرودخوانان وجود دارد

اي خادمان مسیح، : فرشتگان: فرشتگان و سه مریم تقسیم میکند، و براي هر کدام نقشی به این ترتیب مقرر میدارد

. این خیل کروبیان، ما مسیح را میجوییم که مصلوبش کردند)): سه مریم((در این مزار دنبال که میگردید 

بروید و بشارت دهید که وي زنده . او همان سان که پیشگویی کرده بود دوباره جان گرفت ;او اینجا نیست: فرشتگان

بتدریج از قرن دوازدهم به بعد نمایشهاي مذهبی . زنده شده استهللویا، خداوند : همگی سرودخوانان. شده است

بیرون محوطه کلیسا . هاي سرپوشیده بر مردم عرضه داشت بغرنجتر و مفصلتر از آن شدند که بتوان آنها را در محوطه

ویش سکویی میساختند و، به کمک بازیگرانیکه از میان مردم انتخاب شده و براي از بر کردن نقشهاي طوالنی خ

سالترین نمونه موجود از این نوع نمایش تصویر آدم است متعلق به  کهن. تعلیم دیده بودند، نمایش را اجرا میکردند

در این . به خط قرمز و به زبان التینی براي بازیکنان دارد)) دستوراتی((قرن دوازدهم، که به فرانسه نوشته شده و 

د، در بهشت عدنی که با گل و گیاه جلو کلیسا به طور مصنوعی نمایش آدم و حوا را، که ملبس به لباس سفیدن

ساختهاند مجسم میکنند، شیاطین، با آن شلوارهاي سرخ رنگ تنگ و چسب پا که از آن تاریخ تا کنون از ویژگیهاي 

و اندام خود را پیچ  ;از میان جمعیت تماشاگر میگریزند ;این موجودات خبیث عالم تئاتر شده است، ظاهر میشوند

آنگاه این موجودات میوه نهی شده را ابتدا به آدم تعارف . و به طرز موحشی روي درهم میکشند ;تاب میدهند

. و سرانجام حوا آدم را به خوردن آن میوه وا میدارد ;میکنند، که نمیپذیرد، و سپس به حوا میدهند، که قبول میکند

درخت میوه علم از فرمان خدا سرپیچی کردهاند، به  به این نحو، شیاطین آدم و حوا را، که با میل به خوردن

دوزخ در این نمایش حفرهاي است در روي زمین که از آن . زنجیرهاي آهنین میبندند و به سوي دوزخ میکشند

در پرده دوم نمایش، قابیل در صدد قتل هابیل برمیآید و خطاب به وي . صداهاي شادمانی دوزخیان به گوش میرسد

آیا میخواهی : ((قابیل میگوید)) چرا من آدمی هستم مرده: ((هابیل میپرسد)). ل، تو آدمی هستی مردههابی: ((میگوید

به علت آنکه تو زیاده از حد خودت را . به تو میگویم چرا... بدانی که به چه علت من میخواهم تو را به قتل برسانم

لکن نگارنده . میاندازد و او را به قصد کشت میزند آنگاه قابیل خود را به روي هابیل)). طرف توجه خدا قرار میدهی

که براي بازیگران نوشته است، این جمله را گنجانیده است که )) دستوراتی((نمایش آدم مهربانی است، زیرا، ضمن 

  )). هابیل باید قابلمهاي در زیر لباس خود بگذارد تا ضربات وارده بر او کارگر نیفتد((

میخواندند ) ministerium(بر پایه حوادث کتاب مقدس بودند به زبان التینی مینیستریوم اینگونه نمایشهایی را که 

و ) در انگلیسی، و لغات مشابه آن در سایر زبانهاي اروپایی، از همین لفظ مشتق شده است mysteriesکه واژه (

هرجا که . یش علم شدغرض از آن تجسم و عملی ساختن واقعیات گذشته یعنی همان چیزي بود که لفظ درام برا

داستان ارتباط با حوادث بعد از کتاب مقدس داشت آن را میراکولوم یا نمایش معجزات میخواندند، که قاعدتا درباره 
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هیالریوس، یکی از شاگردان آبالر، به تصنیف چندین نمایشنامه کوتاه . اعمال شگفتانگیز مریم عذرا یا قدیسان بود

تا اواسط قرن سیزدهم زبانهاي بومی . هاي بود از دو زبان التینی و فرانسهکه آمیز) 1125حد (مبادرت جست 

ظریفهجویی و شوخی، که روز به  ;را مرتبا بر عامه مردم عرضه میداشت)) معجزات((وسیلهاي شده بود که این قبیل 

مربوط به  و موضوعات آنها بیش از پیش ;روز دامنهاش وسیعتر میشد، سهم مهمی در این گونه نمایشها داشت

. مسائل غیرمذهبی شد

این سیر تکاملی بخوبی از روي دو . در خالل این احوال فارسها خود مستقال به سوي درام راه تکامل سپردند

نمایشنامه کوچکی که از آن قرون به دست ما رسیده است و به قلم گوژپشتی است از اهالی آراس موسوم به آدام دو 

قصد وي این بود که . ی از این دو تحت عنوان نمایش آدام درباره خود نگارنده استیک. هویداست) 1260حد (ال آل 

یک روز زیبا و درخشانی از فصل تابستان بود، مالیم و خرم . ((کشیش شود، لکن عاشق زیبارویی به نام ماري میشود

ن من بر چهره دوشیزهاي افتاد دیدگا... هاي مرتفعی که نزدیکی جویبار قرار داشت در بیشه. با نغمات روحپرور مرغان

اشتیاقی که من براي او داشتم . ... که اکنون همسر من است، همان کسی که اکنون چهرهاي رنگ پریده و زرد دارد

آنگاه وي با لحن مطبوعی به صراحت تمام این مطلب را براي همسر خویش میگوید و در )). اینک اقناع شده است

سپس نگارنده، به طرزي بیربط و بیمعنی، یک پزشک، یک . دانشگاه آنجا برمیآیدتدارك سفر به پاریس و رفتن به 

دیوانه، رهبانی را که از مردم صدقه میخواهد و به آنها نوید معجزات میدهد، و جماعتی از پریان را که مشغول 

. راي نوینی کنندعملش درست در حکم آن است که بالتی را داخل در اپ ;آوازخوانی هستند وارد نمایش خود میکند

از این . آدام یکی از پریان را رنجیدهخاطر میسازد، و پري در مقام تالفی او را لعن میکند که هرگز از زنش جدا نشود

ضمن . ترهات و اراجیف است که درام مرتبا قدم به قدم رو به تکامل گذاشته و به نمایشهاي برناردشا ارتقا یافته است

حانیان بیرون میآمد، محل اجراي نمایشها نیز از محوطه جلو کلیسا به میدان شهر یا آنکه حکومت از زیر سلطه رو

معموال براي چندین . هیچ گونه تماشاخانهاي وجود نداشت. محل اجتماع خریداران و فروشندگان انتقال مییافت

نیمکتهایی . کردندنمایشی که آن هم به مناسبت برخی از جشنهاي تابستانی اجرا میشد، صحنهاي موقتی برپا می

  . هایی را که با رنگهاي روشن آرایش داده بودند به اشراف اختصاص میدادند براي مردم عادي میگذاشتند، و غرفه

در نمایشهاي مذهبی، . به کار برند)) لوازم صحنه((هاي اطراف چنین محوطه را ممکن بود به عنوان دورنما و  خانه

شهري یا )) مقلدان((در نمایشهاي غیرمذهبی،  ;نشجویان جوان علوم االهیهنرپیشگان قاعدتا عبارت بودند از دا

همین که صحنه نمایشها . زنان تقریبا هیچ گونه نقشی ایفا نمیکردند ;مطربان و بازیگران دورهگرد شرکت میجستند

مکالمات وقیح و موضوعات آنها بتدریج از کلیسا و دین دور شد، گرایش نویسندگان و بازیگران به مطالب قبیح و 

ي دهات را به عنوان ))لودیها((بیشتر شد و کلیسا، که خود موجد پیدایش درام جدي بود، خود را ناگزیر دید که 

)) معجزات((به همین سبب بود که گروستست، اسقف لینکن، نمایشها، حتی . هایی منافی عفت مردود شمرد مضحکه

ذشت و اعالم داشت که هیچ مسیحی نباید در این قبیل را در ردیف شرکت در مجالس میگساري و عید حمقا گ

و به حکم این گونه فرامین صادره از جانب خود وي بود که هر بازیگري را که در نمایشات  ;مجامع شرکت کند

وي نظر داد که خداوند هنرپیشگی را  ;قدیس توماس در این باب آدم آسانگیرتري بود. شرکت میجست تکفیر میکرد

اطر ابناي بشر مقدر فرموده است، و هر بازیگري که به طرزي شایسته از عهده این کار برآید ممکن براي تسکین خ

  . است مشمول الطاف خداوند شود و از عذاب دوزخ برهد
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IV - ها و ساگاها  حماسه  

قرن  به طور کلی، تا. بیرون آمدن ادبیات از قلمرو دین و موضوعات مذهبی با پیدایش زبانهاي ملی همگام بود

دوازدهم فقط روحانیان زبان التینی میدانستند، و نویسندگانی که میل داشتند عامه مردم را از افکار و نیات خود آگاه 

همین که نظام اجتماعی گسترش یافت، بر عده مردم کتابخوان . سازند ناگزیر بودند زبانهاي بومی را به کار برند

ادبیات فرانسه در قرن یازدهم، . ادبیات ملی قدم به عرصه وجود نهادافزوده شد، و براي رفع چنین نیازي بود که 

شکل طبیعی اولیه . ادبیات آلمان در قرن دوازدهم، و ادبیات ملل انگلستان، اسپانیا، و ایتالیا در قرن سیزدهم آغاز شد

ید شاخ و برگ دادند و آنها را ترانه به صورت قصیده درآمد، و به قصا. هاي عامیانه بود این ادبیات بومی عبارت از ترانه

به اغلب . هاي کوچکی مانند بیوولف، شانسون دو روالن، نیبلونگنلید، و داستان سید درآوردند به شکل حماسه

از ترکیب قصایدي که تعلق به قرون نهم یا دهم میالدي داشتند به  1130احتمال، شانسون دو روالن در حدود سال 

ار هزار بیت ساده و روان، در بحري با وتد مجموع، حکایت از قتل روالن در کتل این حماسه در طی چه. وجود آمد

میسازد، با لشکریان خویش به سوي فرانسه )) مسخر((شارلمانی پس از آنکه اسپانیاي مورها را . رونسوو میکند

شود که کار خطرناك گانلون خیانتکار مسیر آنها را به دشمن فاش میکند، و روالن داوطلبانه حاضر می ;بازمیگردد

ها بر  در معبر باریک و پیچ اندر پیچ پیرنه، خیل عظیمی از افواج باسک از فراز صخره. عقبداري سپاه را بر عهده گیرد

دوست روالن، اولیویه، از او تقاضا میکند که با دمیدن در شاخ بزرگ خود شارلمانی . قواي اندك روالن هجوم میبرند

وي و اولیویه و اسقف اعظم تورپن که . ن با تفاخر تمام از خواستن کمک خودداري میورزدرا به مدد طلبد، لکن روال

دست از جان شستهاند در راس لشکریان خویش برابر دشمن به مقاومت میپردازند و آن قدر میجنگند تا تقریبا 

چشمانش ریخته قادر به  اولیویه که ضرباتی کاري بر سرش وارد آمده و از بس خون به. همگی آنها به قتل میرسند

دیدن نیست، روالن را یکی از افراد سپاه دشمن میپندارد و ضربه سختی بر او وارد میسازد، به طوري که کاله خود 

با : روالن از فرق تا نزدیک قطعهاي که بینی او را میپوشانیده است شکاف برمیدارد، لکن به روالن آسیبی وارد نمیآید

اي یار بزرگوار آیا تو بجد این ضربه : ((ن او را مینگرد، به نرمی و آهستگی از وي میپرسدفرود آمدن این ضربه، روال

تا کنون به هیچ طریق ندیده بودم که تیغ مخالفت به . بر من میزنی من همان روالنم که تو را به جان دوست دارم

آیا ! خداوند ترا میبیند و نجات میدهد .اینک من صدایت را میشنوم، ترا نمیبینم: ((اولیویه میگوید.)) روي من کشی

اینجا و در برابر خداوند ترا . جراحتی بر من وارد نشده: ((روالن پاسخ میدهد!)) ضربتی بر تو زدم مراببخشاي

. و با اداي این سخن یکی به دیگري کرنش میکند، و با چنین محبتی آن دو از یکدیگر جدا میشوند.)) میبخشم

شارلمانی میشنود . هایش جاري میشود مرصع خویش میدمد، چنان میدمد که خون از شقیقهسرانجام روالن در شاخ 

. ، برمیگردد تا او و لشکریانش را نجات بخشد))ریش سفیدش در میان باد به اهتزاز درآمده است((و، در حالی که 

در خالل این .)) دها خروشانها ژرفند و رو کوهستانها بلندند و وسیع و تاریک، دره. ((لکن راه بازگشت دراز است

اي یار بزرگوار، ما در کنار یکدیگر بسی روزها و : ((احوال، روالن بر جنازه اولیویه ندبه میکند و خطاب به وي میگوید

اگر تو از این جهان رفته باشی، زندگی سراپا . نه هرگز تو در حق من بدي کردي و نه من در حق تو. سالیان دیدهایم

اعظم نیز که در حال نزع است از روالن تقاضا میکند که پا به گریز گذارد و خویشتن را نجات  اسقف.)) درد است

روالن خودداري میورزد و همچنان به مبارزه ادامه میدهد تا آنکه مهاجمانش میگریزند، لکن خود وي نیز  ;دهد

دوراندال را بر سنگی میشکند  سپس، با آخرین نیرویی که دارد، شمشیر مرصع خویش. جراحاتی کاري برداشته است

در آن حال . ... کنت روالن، رو به سوي اسپانیا، در زیر درخت سروي بیارمید((آنگاه . تا به دست جماعت کافر نیفتد

به یاد سرزمینهایی افتاد که مسخر وي شده بود، به یاد فرانسه شیرین،  ;یاد رویدادهایی بسیار در ذهن وي بگذشت
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سپس روالن دستکش خود را به نشانه بندگی و .)) ل افتاد که او را پرورده بود، و گریه سر دادخانواده خویش، و شار

هیچ ترجمهاي قادر نیست آن . سرسپردگی در برابر خدا بلند میکند، و چون شارل از راه میرسد، او را مرده میبیند

آورد، و هیچ کس نمیتواند کامال قدرت و ابهت ساده و جوانمردانهاي را که در اصل این حماسه دیده میشود به وجود 

احساسات رقیق این حماسه ملی را، که هر کودك فرانسوي آن را با دعاهاي روزانه خویش فرامیگیرد، درك کند، مگر 

. آنکه عشق و افتخار به فرانسه را با شیر مادر مکیده باشد

ي سردار اسپانیایی مشهور به روي یا شاعر گمنامی از روي خیالپرستی صفات و دالوریها 1160در حدود سال 

را به سرحد کمال تصعید بخشید و با منظومه خود تحت عنوان سید حماسهاي ملی به ) 1099 'فت(روذریگو دیاث 

در این منظومه نیز موضوع اصلی، مبارزه شهسوارهاي مسیحی با مورهاي ساکن اسپانیا، تصعید . اسپانیا ارزانی داشت

به همین . ت عصر فئودال، و بیشتر داستان جالل جنگ است تا بندگی در برابر محبوبهعلو طبع، شرافت و شجاع

سبب است که روذریگو، چون به فرمان پادشاه حقناشناسی تبعید میشود، زن و فرزندان خویش را در یک راهبهخانه 

وي عازم جنگ . بیرون بیاید به جا میگذارد، و عهد میکند که دیگر با ایشان زندگی نکند، مگر آنکه از پنج جنگ فاتح

نیمه اول این منظومه شامل پیروزیهایی پرطنین است که بیاختیار شخص را به یاد حماسه ایلیاد  ;با مورها میشود

سید، در خالل جنگها، اموال یهودیان را میدزدد، صدقه میان فقرا توزیع میکند، و یک نفر جذامی را . هومر میاندازد

ان کاسه غذا میخورد و در همان بستر میخوابد، و متوجه میشود که جذامی همان الیعازر غذا میدهد و خودش از هم

البته قهرمان این منظومه در واقع با آن سید که در . است که عیسی او را از عالم اموات به جهان زندگان برگردانید

زیادتر از شانسون دو روالن نیست که  تاریخ دیدهایم تفاوت دارد، اما زیانی که از آن متوجه واقعیات تاریخی میشود

درباره  ;حماسه سید براي غرور و فکر اسپانیایی داروي محرك و نشئهآوري گشت. شارلمانی را به اوج کمال میرساند

در دنیا کمتر . قهرمان این منظومه صدها قصیده ساخته شد و صد داستان کمابیش تاریخی به رشته تحریر درآمد

افراد و حکومتها قائم به وجود رشته به . گرفت که مثل حقیقت تلخ و مایه بیزاري عموم باشدچیزي را میتوان سراغ 

  . آمیزند هاي اغراق هم پیوستهاي از افسانه

هیچ کس تا کنون توضیح نداده است که به چه سبب سرزمین کوچکی مثل ایسلند، که مورد تطاول عناصر طبیعی 

ا قطع میباشد، میبایست در این تاریخ ادبیاتی به وجود آورد که از لحاظ است و رابطهاش از همه سو به واسطه دری

دو قضیه به پیدایش ادیبان ایسلندي . دامنه و لمعان هیچ تناسبی با موقعیت جغرافیایی و مساحت آن نداشته باشد

ادهاي عزیز است یکی منبع سرشاري از روایات تاریخی بود که معموال در نزد هر جمعیت یا قوم دورافت: کمک کردند

دیگري عادت به خواندن یا گوش دادن به دیگران بود، که معموال  ;و نسل بعد نسل دهان به دهان محفوظ ماند

هاي دیرهاي این جزیره،  در قرن دوازدهم عالوه بر کتابخانه. سرگرمی خوبی براي شبهاي دراز زمستان است

که نویسندگی به صورت فضیلتی درآمد که همگی به آن  هنگامی. هاي خصوصی متعددي نیز وجود داشتند کتابخانه

مانوس شدند، عوام هم درست مثل روحانیان جمیع اطالعات و دانشی را که تعلق به نژاد و ملت خودشان داشت و 

. روزي ویژه شعرا بود به اسلوب ادبی تحریر کردند

زدهم در عین حال ثروتمندترین فرد آن برحسب یکی از نادرترین تصادفات، سرآمد نویسندگان ایسلند در قرن سی

سنوري ستورلوسون زندگی را . بود)) ناظر بر قوانین((جزیره و دوبار رئیس جمهوري یا به قول خود مردم ایسلند 

وي به مسافرتهاي دور و درازي اقدام کرد، شدیدا در امور سیاسی و منازعات  ;بیش از فضل و ادب دوست میداشت

سبک ((کتاب وي تحت عنوان هیمسکرنیگال یا . دو سالگی به دست دامادش کشته شدشرکت جست، و در شصت و 
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هاي قوم نورس را  که براي یک نفر مرد کار طبیعی است تاریخ و افسانه)) سبکی عاري از پیرایه و موجز((، ))مدور

، مقالهاي درباره اثر دیگرش اداي منثور مجملی از تاریخ کتاب مقدس، خالصهاي از اساطیر نورس. توصیف میکرد

بحور و اوزان شعري، رسالهاي درباره فن شعر، و توضیح بینظیري در باب منشا فیضان هنر و چگونگی توزیع این 

دو دسته متخاصم و متحارب از خدایان، با انداختن آب دهان در سبویی، با . عطیه را بر عالقهمندان عرضه میداشت

که موجودي نیمخدا به نام کواسیر به وجود آمد که مثل پرومتئوس به از آب دهان آنها بود  ;یکدیگر صلح کردند

موجودات کوچک اندامی کواسیر را به قتل رسانیدند واز آمیختن خونش با شراب کوثري . ابناي بشر خرد آموخت

جایی اودین، رباالرباب، راه به . ساختند که هر کس از آن جرعهاي میآشامید از موهبت آوازخوانی برخوردار میشد

یافت که موجودات کوچک اندام این کوثر را در آنجا پنهان ساخته بودند، تمامی آن را نوشید و به سوي افالك پرواز 

هاي عمومی  لکن مقداري از این می شاعرانه که در دل وي انباشته شده بود به طرزي که کمتر در مورد فواره. کرد

االهی به شکل نمنم باران الهامبخشی بر زمین باریدن گرفت، و این جویبار . صدق میکند از آن مخزن بیرون ریخت

این ترهات یک آدم فاضل به همان . هر کس از این سرچشمه فیض بهرهور گشت به طور جبلی قریحه شاعري یافت

  . درجه موافق با موازین عقالنی بود که تاریخ

بعی، سرزندگی، و عالقه و لطافت شاعرانهاي ادبیات ایسلندي در این عهد به طرز شگفتآوري غنی، و در پرتو شوخط

در این دوران صدها ساگا به رشته تحریر درآمد که بعضی از . که نثر آن سرزمین ماالمال از آن است با روح میباشد

  . آنها کوتاه بودند و برخی طوالنی مثل یک رمان، پارهاي تاریخی بودند و اکثر آنها آمیختهاي از تاریخ و افسانه

کلی اینها خاطرات متمدن عهد توحشی بود مملو از افتخار و خشونت که با منازعات فراوان پیچیده شده و با به طور 

ي سنوري، مکرر حکایت از شهسواران نورس میکند که یکدیگر ))اینگلینگا((ساگاهاي . داروي عشق تسکین یافته بود

ها داستان موسوم  غنیترین این قبیل افسانه. انیدندرا در تاالرهاي خاوندي، یا با سرکشیدن جامهاي می آتشین میسوز

ها در مجموعه اداي مهین یا اداي منظوم است و آخرین شکل کامل  قدیمیترین شکل این افسانه. به ولسونگاساگا بود

. آن در داستان نیبلونگ رینگ است که مصنف آلمانی، واگنر، آن را به صورت اپرایی جاودانی درآورده است

گ به هر کدام از اخالف ولز، یکی از پادشاهان نورس، اطالق میشد که نبیره اودین و پدر بزرگ زیگورد نام ولسون

در ولسونگاساگا این جماعت  ;در حماسه نیبلونگنلید،نیبلونگها عبارت از پادشاهان بورگونی هستند. بود) زیگفرید(

یی بیاندازه گرانبهایی را محافظت میکنند که در قومی کوتاه قد و کوچک اندامند که در ناحیه راین گنج و حلقه طال

زیگورد اژدهایی موسوم ففنیر را که پاسبان گنج . عین حال هر کس مالک آن دو باشد گرفتار طالعی شوم میشود

وي حین گشت و گذارهاي خویش به تپهاي میرسد که از همه . است به قتل میرساند و آن مخزن را تصاحب میکند

زیگورد . به خواب رفته است) هاي از اخالف اودین نیمه االه(ست و بر باالي آن والکوره برونهیلد سو با آتش محاط ا

و آنگاه، به  ;هر دو با یکدیگر عهد وفاداري میبندند ;شیفته زیبایی برونهیلد میشود، و برونهیلد نیز به وي دل میبازد

ن وسطایی است، زیگورد برونهیلد را به حال خود رها هاي تخیلی قرو همان نحو که شیوه مردان در بسیاري از افسانه

در دربار گیوکی، پادشاهی از خطه راین، زیگورد به شاهزاده خانم گودرون . میکند و سفرهاي خود را از سر میگیرد

او مادر گودرون نوشابه مسحور کنندهاي به زیگورد میخوراند که بر اثر آن برونهیلد را فراموش، و با دختر . برمیخورد

برونهیلد که از فراموشکاري . گونار، پسر گیوکی، برونهیلد را به همسري میگیرد و او را به دربار میآورد. عروسی میکند

آنگاه پشیمان میشود، از تل هیمهاي که براي  ;زیگورد سخت متغیر شده است، موجبات قتل وي را فراهم میسازد

و در کنار وي میان آتش  را با شمشیر وي به قتل میرساند،سوزانیدن جسد زیگورد ساختهاند باال میرود، خود 
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جدیدترین این ساگاهاي ایسلندي، از لحاظ شکل و سبک، قصهاي است موسوم به داستان نیال سوخته . میسوزد

در این ساگا آنچه بخوبی معرف اشخاص و وسیله تمیز آنها از یکدیگر است بیشتر کردار و گفتار ). 1220حد (

اجزاي متشکله داستان بخوبی پهلوي هم گذاشته . صیفی که نویسنده از یک یک قهرمانان خود میکندآنهاست تا تو

شدهاند و همه چیز، گویی به حکم تقدیر ذاتی، از میان حوادث مهیجی میگذرد تا به فاجعه اصلی میرسد که 

جمعی از دشمنان مسلح وي به سوزانیدن خانه نیال است همراه با خود وي، همسرش برگتورا، و فرزندانش، به دست 

  . سرکردگی آدمی فلوسی نام که هیچ چیز در سر ندارد مگر گرفتن انتقام با ریختن خون پسران نیال

ساالر نیال، ترا رخصت میدهم که بیرون روي، زیرا شایسته نیست : ((نیال را مخاطب قرار داده و گفت... آنگاه فلوسی

من بیرون نخواهم رفت، زیرا مردي هستم فرتوت و آن قدرها شایستگی : ((تنیال گف.)) که تو در درون خانه بسوزي

اي کدبانو، تو :((آنگاه فلوسی به برگتورا گفت.)) ندارم تا انتقام فرزندانم را بازستانم، اما با ننگ زندگی نخواهم کرد

مرا هنگامی به نیال دادند : ((تبرگتورا گف.)) بیرون آي، زیرا من به خاطر هیچ کس ترا در درون خانه نخواهم سوزانید

پس از آن هر دو .)) که جوان بودم، و با وي چنین عهد کردهام که هر دو ما باید در سرنوشت واحدي شریک باشیم

. به درون خانه بازگشتند

 ;دما به بستر خواهیم رفت و دراز خواهیم کشی: ((نیال گفت)) اکنون ما را چه چاره باید اندیشیدن: ((برگتورا گفت

من ترا بیرون :((آنگاه برگتورا به آن جوان ثورد، پسر کاري، گفت.)) مدتهاست که من میل به استراحت داشتهام

جده من، تو با من عهد کردهاي مادام که من مایل : ((جوان گفت.)) خواهم برد، و تو نباید در اینجا به آتش بسوزي

یپندارم که بمراتب بهتر است با تو و نیال بمیرم تا آنکه پس از لکن چنین م ;باشم با تو بمانم، هرگز از من جدا نشوي

سپس ایشان . او را بین خودش و نیال جا داد... آنگاه برگتورا پسر را برداشت و به بستر خویش برد.)) شماها زنده مانم

ی بود که و ارواح خود را به دست خداوند سپردند، و آن آخرین کالم. بر خویشتن و پسر عالمت صلیب کشیدند

  . دیگران از زبان ایشان میشنیدند

در خاطره آشفته مردمان و رامشگران هزار داستان از هرج و مرج اجتماعی، ) 600-300(عصر کوچهاي پی در پی 

ها را مهاجران به نروژ و ایسلند بردند، و افسانه  برخی از این قصه. شجاعت بربري، و عشق جنایتآمیز برجا نهاده بود

بسیاري از این اساطیر با نامها و موضوعاتی همانند در آلمان رخنه کرد و به شکل  ;ا را به وجود آوردندولسونگاساگ

در اثناي قرن دوازدهم، نویسنده آلمانی گمنامی، در تاریخی که بر ما . ها افزایش یافت ساگاها و قصاید و حماسه

تغییر شکل داد، و از مجموع آنها نیبلونگنلید یا  آشکار نیست، این قبیل مطالب را گرفت و روي هم ریخت، آنها را

شکل این حماسه ابیات موزون و مقفاي به هم پیوستهاي است در زبان ژرمن علیاي . سرود نیبلونگها را تصنیف کرد

  . موضوع آن معجونی است از حاالت روحی مشرکین و احساسات آتشین قومی بدوي ;میانه

شاه و دو برادرش از کاخ خویش واقع در ورمس، کنار رود راین، بر ناحیه بورگونی زمانی در قرن چهارم میالدي، گونتر

، با ))هیچ زنی در هیچ کشوري از او زیباتر نبود((در همین کاخ خواهر کهتر ایشان کریمهیلد، که  ;سلطنت میکردند

ومت غنیترین ایالت خویش وي حک ;در آن ایام زیگموندشاه بر فروبومان سلطنت میکرد. برادران خویش به سر میبرد

. بخشید تا به عنوان تیول نگاه دارد) زیگورد(را که نزدیکی زانتن در جوار راین قرار داشت به فرزند خود زیگفرید 

زیگفرید که از زیبایی کریمهیلد آگهی یافته بود، خودش را به دربار گونتر دعوت کرد، خودش مقدم خویش را در 

از آن طرف، دوشیزه که هماره . نجا زیست، لکن هرگز به دیدن کریمهیلد توفیق نیافتآنجا پذیره شد، یک سالی در آ
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 - از پنجره کاخ بلند خویش جوانان را مشغول نیزهبازي در حیاط دیده بود، از نظر اول به زیگفرید دل باخته بود

. براي ایشان شمشیر میزد زیگفرید در نیزه بازي از تمام حریفان برتر بود، و در جنگهاي مردم بورگونی شجاعانه

هنگامی که گونتر به مناسبت صلح پیروزمندانهاي مجلس جشنی آراسته بود، از بانوان نیز دعوت کرد که در آن بزم 

. شرکت جویند

بسیاري از دوشیزگان اصیل، خود را به دقت تمام آراستند، و جوانان، که مدتهاي دراز در انتظار چنین فرصتی بودند 

ناگاه ... آن لعبتان افتند، ممکن نبود چنین فرصتی را با ثروتمندترین اراضی شاهی معاوضه کنند تا مقبول نظر

و کسی که مهرش را از دیرباز به دل داشت از  ;کریمهیلد، مانند پگاهی که از پس ابرهاي سیاهی بدمد، ظاهر شد

چگونه من از کسی : ((دل خویش گفت زیگفرید شادمان و غمگین شد، زیرا در... دیدن آن زیبا روي سردتر نگردید

چون تو خواستگاري کنم بی شک این خیال باطلی باشد، با اینهمه مرگ در نظر من بهتر است از بیگانه بودن با 

: چون کریمهیلد آن معشوق عالیمقام را در پیش روي خویش دید، رنگ چهرهاش برافروخت، و گفت.))... تو

از شنیدن این کلمات جرئت زیگفرید .)) ل و نیکو سیرت، مقدم تو مبارك باشدعالیجناب زیگفرید، اي شهسوار اصی((

که  ;و عشق. افزون شد و، با وقاري که زیبنده مقام یک شهسوار بود، سر در برابر آن بانو خم، و از او تشکر کرد

ستند و در خلوت دل نیرومند است، آن دو را از افشاي راز درون باز داشت و عاشق و معشوق با حسرت به هم مینگری

  . راز و نیاز میکردند

لکن به وي خبر میدهند که  ;گونتر، که همسر اختیار نکرده است، از حال برونهیلد ملکه ایسلندي آگاه میشود

و اگر خواستگار در یکی از  ;برونهیلد فقط به کسی حاضر است دست دهد که در سه زور آزمایی بر وي چیره گردد

زیگفرید موافقت میکند که گونتر را در وصلت . رد، سرش به عنوان تاوان به باد خواهد رفتاین آزمایشها شکست خو

هر دو با سرعت و سهولتی که خاص . با برونهیلد کمک کند، به شرطی که پادشاه کریمهیلد را به زنی به او دهد

نامرئی شده است، گونتر را کمک زیگفرید، که با پوشیدن شنلی جادویی  ;دلباختگان بیقرار است از دریا گذر میکنند

میکند تا در آزمایشات پیروز شود، و گونتر، برونهیلد را که میلی به ترك وطن ندارد، به عنوان همسر خویش، همراه 

آنگاه در آن . هاي فاخري براي خود تدارك کند هشتاد و شش دوشیزه به کریمهیلد کمک میکنند تا جامه. میآورد

لکن . گونتر، برونهیلد را به زنی میگیرد و زیگفرید با کریمهیلد ازدواج میکند. میکنند واحد دو عروسی مجلل برپا

هنگامی که . وقتی برونهیلد چشمش به زیگفرید میافتد احساس میکند که او بایستی همسرش شده باشد نه گونتر

چون گونتر آزاد  ;ز دیوار میآویزدشب زفاف گونتر پا به حجله میگذارد، برونهیلد به او دست نمیدهد، او را میبندد و ا

شب بعد زیگفرید خود را به هیئت گونتر درمی آورد و در کنار  ;میشود، دست کمک به سوي زیگفرید دراز میکند

در خالل این احوال گونتر که در اطاق تاریک پنهان شده است همه چیز را میشنود، و هیچ چیز را  ;برونهیلد میآرمد

رید را از بستر بیرون میاندازد و با وي مبارزه استخوان خردکن و سر بشکنی میکند که به هیچ برونهیلد زیگف. نمیبیند

اگر من به دست این زن ! دریغا:((در گرماگرم مبارزه زیگفرید به خود میگوید. وجه تابع هیچ قاعده و قانونی نیست

نجام وي بر برونهیلد فایق میآید، و سرا.)) کشته شوم، دیگر تا ابد هیچ زنی به شوهر خویش حرمت نخواهد نهاد

زیگفرید بی آنکه خودش را نشان دهد، کمربند و انگشتري وي را برمی دارد و  ;برونهیلد عهد میکند که زن وي باشد

زیگفرید کمربند و . از حجله بیرون میرود و گونتر به جاي خویش در کنار آن ملکه خسته و مانده برمی گردد

پدرش تاج بر سر وي نهاده او را شاه  ;پیشکش میکند و وي را نزد پدر خویش میبرد انگشتري را به کریمهیلد

زیگفرید با استفاده از ثروت نیبلونگهاي خویش لباسهایی چنان گرانبها و فاخر بر تن همسر خود و . فروبومان میخواند

. هاي وي میکند که هرگز پیش از آن نظیرش را زنان ندیده بودند ندیمه
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برونهیلد که از لباسهاي فاخر و زیب و زیور  ;از این حوادث، کریمهیلد به دیدن برونهیلد در ورمس میروداندکی پس 

کریمهیلد در . کریمهیلد به رشک اندر شده است، به میهمان خود خاطر نشان میسازد که زیگفرید واسال گونتر است

ند که در واقع زیگفرید بر او غالب آمده بوده است نه مقام عتاب کمربند و انگشتري را به برونهیلد نشان میدهد تا بدا

هر دو زیگفرید را به شکار دعوت  ;هاگن، برادر ناتنی و عبوس گونتر، وي را به مخالفت با زیگفرید برمی انگیزد. گونتر

که  کریمهیلد. میکنند، و چون وي بر سر جویباري خم میشود تا آب بیاشامد، هاگن پهلوي وي را با نیزهاي میدرد

وي چون بیوه .)) تمام آن روز و شب را بیحس و به حال اغما دراز میکشد((همسر دالور خویش را مرده میبیند،

زیگفرید است، گنج نیبلونگ را به ارث میبرد، لکن هاگن گونتر را تشویق میکند تا کریمهیلد را از آن دارایی محروم 

راین مدفون میسازند و سوگند یاد میکنند که هرگز محل  گونتر، برادران وي، و هاگن آن گنج را در رود. سازد

  . اختفاي آن را به کسی نگویند

مدت سیزده سال کریمهیلد فکر گرفتن انتقام از هاگن و برادران وي را در سر میپرورانید، لکن هیچ گونه فرصتی 

، بعد از مرگ زنش شده است ، پادشاه هونها)آتیال(سپس وي پیشنهاد مزاوجتی را که از جانب اتزل . دست نمیدهد

سلطنت اتزل چنان قرین اشتهار بود که . ((میپذیرد، و به عنوان ملکه وي عازم وین میشود تا در آنجا زندگی کند

در آنجا چیزي مشاهده میکردي ... شجاعترین شهسوارها، اعم از مسیحی یا کافر، بال انقطاع رو به دربار وي مینهادند

بدون توجه به تفاوت عظیم میان . به این معنی که مسیحی و کافر را با هم متفق میدیديکه اکنون هرگز نمیبینی، 

در آنجا .))معتقدات ایشان، پادشاه چنان سخاوتمندانه به ایشان مال میبخشید که همگی آنها را مکنتی فراوان بود

در واقع او از . از سر بیرون راند و بظاهر فکر انتقام را)) در عین پاکدامنی حکومت کرد((کریمهیلد مدت سیزده سال 

با وجود هشدار هاگن، ایشان دعوت  ;اتزل تقاضا میکند که برادرانش را به اتفاق هاگن به مجلس بزمی دعوت کند

در حالی که . اتزل را میپذیرند و با جمعی از ملتزمین مسلح متشکل از دهقانان شمشیر زن و شهسواران میآیند

به اتفاق هاگن و شهسواران در تاالر پذیرایی اتزل بر سر خوان نشستهاند، خارج تاالر، به پادشاه و برادران تنی وي 

چون این خبر به گوش هاگن میرسد، فورا از جا بر میجهد و . فرمان کریمهیلد، دهقانان شمشیر زن به قتل میرسند

که شاید این امر یادي از (میگیرد  در داخل تاالر جنگ خونینی میان بورگینیونها و هونها در ;دست به اسلحه میبرد

هاگن با نخستین ضربت سر از تن اورتلیب، پسر پنجساله  ;)بوده است 437جنگ واقعی بین این دو تیره در 

هنگامی که تقریبا تمامی بورگینیونها به قتل . کریمهیلد و اتزل، جدا میکند و سر بریده را به دامن کریمهیلد میافکند

کریمهیلد و گونتر، از اتزل تقاضا میکند که اجازه دهد هر کس از میهمانان زنده مانده است از  میرسند، گرنوت، برادر

  . تاالر خارج شود

شهسوارهاي هون با این تقاضا روي موافقت نشان میدهند، لکن کریمهیلد آنها را از چنین عملی باز میدارد، به همین 

ر، که هنگام قتل زیگفرید فقط پنج سال داشت، دست به دامان برادر جوانتر او، گیزله. سبب کشتار ادامه مییابد

اي خواهر دلبند، من چه کردهام که سزاوار مردن به دست هونها باشم من هماره نسبت به تو ((کریمهیلد میشود که 

. تو بودم اي خواهر نازنین من به اینجا رو نهادم، زیرا معتمد به عشق ;وفادار بودم و هیچ گونه آزاري به تو نرساندم

گرنوت . کریمهیلد با فرار ایشان موافقت میکند، به شرطی که هاگن را تحویل او دهند.)) اینک تو باید بر ما ببخشایی

مرگ براي همگی ما بمراتب خوشتر خواهد بود تا یکی را خونبهاي . خدا چنین روزي را نیاورد((آواز بر میدارد که 

خ بیرون میآورد، درها را بر روي بورگینیونها قفل میکند، و فرمان میدهد تا آن کریمهیلد هونها را از کا.)) خود سازیم

هاگن به  ;بورگینیونها که از فرط حرارت و عطش به جان آمدهاند از شدت درد نعره میکشند. بنا را به آتش بسوزند

برخی از میان . ندآنها حکم میکند که عطش خود را با نوشیدن خون کشتگان فرو بنشانند، و همگی چنین میکن
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الوارهاي سوزان و آوارها بیرون میآیند، و جنگ در حیاط کاخ آن قدر ادامه مییابد تا از جماعت بورگونی فقط گونتر و 

دیتریش، مشهور به گت، به مبارزه میپردازد، بر هاگن چیره میشود، و او را دست بسته نزد . هاگن به جا میمانند

هاگن میگوید مادام که  ;ي میپرسد که گنج نیبلونگ را در کجا پنهان ساخته استکریمهیلد از و. کریمهیلد میبرد

به همین سبب گونتر را نیز که در قید اسارت است به فرمان  ;گونتر زنده باشد، از افشاي راز خودداري خواهد ورزید

خطاب به کریمهیلد چون سرش را پیش هاگن میبرند، وي همچنان خودداري میورزد و  ;خواهرش به قتل میرسانند

و تو اي زن شیطان صفت هرگز  ;اکنون هیچ کس نمیداند که گنج در کجا پنهان است به جز خداوند و من: ((میگوید

آنگاه . کریمهیلد شمشیر هاگن را میگیرد و با آن در دم وي را به خاك هالکت میافکند.)) بیش از این نخواهی دانست

ور به گت، که از خونخوارگی این زن به ستوه آمده است، کریمهیلد را به قتل یکی از جنگجویان او، ایلد براند مشه

. میرساند

این داستان موحشی است که از نظر قساوت و خونخوارگی و خشونت از هیچ داستان همانندي در تاریخ ادبیات جهان 

میان یک سلسله بزم و سور،  البته ما حق مطلب را آن طور که باید و شاید ادا نکردهایم، زیرا از. عقب نمیماند

مبارزات دالورانه، مجالس شکار، و حوادث جالب دنیاي زنان آن حماسه، فجیعترین وقایع و لحظات را انتخاب 

لکن موضوع اصلی و تلخ قصه همان است که به اختصار ذکرش رفت، یعنی داستان دوشیزه رئوف و مالیم  ;کردهایم

از غرایب آنکه در این قصه چندان چیزي . ه زن جنایتکار و خونخواري میشودطبعی که بر اثر رویدادي شیطانی بدل ب

تقریبا شباهت به تراژدي یونانی االهه انتقام دارد، منتها، به خالف سیره یونانی،  ;از مسیحیت به جا نمانده است

حاسن و فضایل در این جریان تباهکاري تقریبا کلیه م. خشونت را پیش روي همه در صحنه نمایش عرضه میدارد

تا عهد ما هیچ واقعهاي . عصر فئودالی، حتی حرمتی که میهمان خوانده در چشم میزبان دارد، در زیر آب فرو میرود

  . نتوانسته است از بربریت چنین قصهاي پا فراتر نهد

V  -  تروبادورها  

وپایی رنگ شور مذهبی مسیحیان در پایان قرن یازدهم، یعنی عهدي که باید ظاهرا انتظار داشت که تمامی ادبیات ار

را براي جنگهاي صلیبی به خود گرفته باشد، در صفحات جنوبی فرانسه مکتبی از غزلسرایی به وجود آمد که جنبه 

از ظواهر آن نشان نفوذ عرب پیدا بود، و حکایت از پیروزي زن میکرد بر  ;اشرافی، شرك، و ضد مذهبی داشت

این سبک شعر از تولوز به پاریس و از آنجا با . هبوط بر وي تحمیل شده بود پاکدامنی و عفافی که به حکم فرضیه

هاي آلمانی را به ))مینه سنگر((آکیتن به لندن رفت و دل شیروش فرزند او، ریچارد اول، را مسخر ساخت، / الئونور د

ي ظهور دانته فراهم وجود آورد، و در ایتالیا موجد سبک لطیف طبقه خنیاگران شاعرانهاي شد که زمینه را برا

این . تاریخ منشا و پیدایش این سبک با نام جد الئونور، گیوم نهم، کنت دو پواتو و دوك آکیتن، قرین میباشد. ساخت

وي به . خویشتن را تقریبا فرمانرواي مستقل جنوب باختري فرانسه اعالم کرد) 1087(جوانک دلیر در یازدهسالگی 

پیروزي دالوران مغرب زمین در آن پیکار غزلسرایی کرد، لکن مثل بسیاري از  اولین جنگ صلیبی پیوست و در مدح

اشراف قلمرو خویش، که کانون بدعتگذاران شده بود، چندان حرمتی به کلیسا نمیگذاشت و با شوخ طبعی تمام 

عترین یکی از متواض((در یک کتاب تذکره قدیمی پرونسال آمده است که دوك آکیتن . کشیشان را مسخره میکرد

وي شهسواري بود شجاع که فراوان عشق میورزید،  ;مردان جهان بود که در فریفتن و اغفال بانوان ید طوالیی داشت

و مدتی بس دراز سراسر کشور را زیر پا مینهاد تا مگر بانوان  ;و بخوبی میدانست که چگونه آواز بخواند و شعر بسراید

یکونتس زیباروي شاتلرو نرد عشق میباخت و بدون پرده پوشی با آن زن یک گر چه متاهل بود به و.)) را به دام اندازد

www.IrPDF.com



٢٧١١

هنگامی که اسقف شجاع و سرطاس آنگولم به وي اخطار کرد که باید دست از اعمال کثیف خود . جا زندگی میکرد

رخواهم به مجردي که موي سر تو احتیاج به شانه پیدا کند، من دست از ویکونتس ب: ((بردارد، دوك در پاسخ گفت

براي من طلب : ((بعد از آنکه وي را تکفیر کرده بودند، روزي به اسقف پواتیه برخورد و خطاب به وي گفت.)) داشت

گیوم امتناع ورزید و !)) بزن((اسقف در جواب گردن خود را کج کرد و گفت .)) بخشش کن، وگرنه تو را خواهم کشت

هاي عاشقانه خطاب  اسلوبی که دوك در نامه.)) بهشت روانه کنم من آن قدر دوستت ندارم که تو را به -نه : ((گفت

اما وي فقط مرد حرف نبود، . به بانوان طبقات اعیان به کار میبرد سبک جدیدي را در تحریر منشآت بنیاد نهاد

یم ذوقی سل ;وي براي الئونور قلمرویی پهناور). 1137(در گذشت  56زندگانی کوتاه لیکن پرسروري داشت و به سن 

. و شعردوست، و طبعی عاشقپیشه بر جا نهاد

الئونور شعرا را در تولوز گرد خویش جمع کرد، و آن جماعت به طیب خاطر براي او و درباریانش در ستایش زیبایی 

برنار دو وانتادور، که اشعارش در نظر . ها میسرودند و میخواندند هایی که ایشان برپا میکردند چکامه زنان و فتنه

هاي خود وي بود، دست به سرودن غزلیاتی زد که در طی آن به تمجید زیبایی  ك فقط اندکی پستتر از چکامهپترار

ویکونتس مزبور چنان این اشعار را جدي گرفت که شوهرش مجبور شد وي را در برج  ;ویکونتس دو وانتادور پرداخت

ود، هم خویش را مصروف به سرودن اشعاري برنار، که از این موضوع دلگرم شده ب. کاخ مسکونی خود محبوس سازد

و هنگامی که الئونور ابتدا به  ;در ستایش زیبایی و درخشندگی خود الئونور کرد، و به دنبال وي متوجه روان گردید

. پادشاه فرانسه و سپس به شاه انگلستان دل باخت، برنار عالیترین احساسات درون را در قالب مرثیه معروفی جا داد

د، تروبادور معروف دیگري موسوم به برتران دو بورن دوست بسیار صمیمی ریچارد اول و رقیب پیروزي یک نسل بع

. وي در ربودن دل زیباترین زن عهد، دام منس دو مارتینیاك، شد

در عین مسکنت با عشق زندگی کرد و  ;تروبادور دیگري به نام پرویدال به همراهی ریچارد عازم جنگ صلیبی شد

نفر تروبادور دیگر  446ما از اسامی . و سرانجام به دریافت ملکی از کنت رمون ششم، امیر تولوز، نایل آمد ;شعر گفت

هاي عاشقانه  لکن آثار همین چهار نفري که اسم بردیم مشتی است که حکایت از خروارها غزل و چکامه ;اطالع داریم

  . دیگران میکنند

نه به دوش، و اغلب آنها اعیان دون رتبهتري بودند که استعداد و عشق برخی از این جماعت خنیاگران سرگردان و خا

ریچارد اول، فردریک دوم، آلفونسو دوم، و پذرو سوم، : چهار نفر از ایشان پادشاه بودند ;وافري به آواز خوانی داشتند

د و اطوار و آداب این جماعت بر ادبیات فرانسه جنوبی حکمفرما بودن) 1250-1150(مدت یک قرن . پادشاه آراگون

یک طبقه اشرافی نو ظهوري را شکل بخشیدند که از حالت توحشی روستایی پا به مرحلهاي از شوالیه گري مینهاد 

زبان تروبادورها النگ . که به حکم آن با تواضع و ادب تاوان جنگ را میداد و با لطف و وقار جبران زناکاري را میکرد

نام این رامشگران یا خنیاگران غزلسراي آنان، . و شمال خاوري اسپانیا بود اوك یا زبان رومی فرانسه جنوبی/ د

پیدا ((احتمال دارد که این واژه از لفظ رومی تروبار مشتق شده باشد، که به معنی  ;تروبادورها، معماي الینحلی است

لکن  ;تروواره مشتق شده است آمده است، همان طور که ظاهرا واژه ایتالیایی تروواتوره از لفظ)) ابداع((یا )) کردن

این جماعت رامشگر، فن خویش را . بعضی از محققان تصور میکنند که این کلمه باید از لفظ عربی طرب آمده باشد

لکن غرض آنها از طرب چیزي سرسري نبود، به همین علت هر کس میخواست به این  ;نام نهاده بودند)) علم طرب((

این  ;دي در ادبیات و موسیقی و آداب سخن گفتن و تعارف با زنان تعلیم بیندجرگه بپیوندد، مکلف بود مدت مدی

جماعت مثل طبقه اعیان لباس میپوشیدند، همیشه شنلی بر دوش میافکندند که حاشیهاي از برودري زرنگار و 
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کت بیشتر به شیوه شهسواران مسلح و با زره حرکت میکردند، در جشنهاي نظامی شر ;خزهاي گران قیمت داشت

میجستند، و براي بانوانی که مورد نظر آنها بودند اگر جان خویش را در طبق اخالص نمینهادند، الاقل قلم و شمشیر 

معموال خودشان براي غزلهاي خود آهنگ  ;ایشان فقط براي طبقه اشراف شعر میگفتند. خود هر دو را به کار میبردند

لکن اکثر خود  ;وازها را در مجالس بزم یا جشنهاي نظامی بخوانندمیساختند و خنیاگرانی را اجیر میکردند تا این آ

  . ها احساسات پرشوري در میآوردند آنها نیز عود مینواختند و از ترانه

سوز اشتیاق، ایفاي وعیدهاي بهشتی، و نومیدي حزنانگیز  ;احتماال غلیان احساسات خود یک سبک ادبی بود

شوهران بظاهر این سوز و گدازها را جز  ;و ضرورت شعري محسوب میشدندتروبادورها همه حکایت تعابیر شاعرانه 

از آنجا که در میان طبقه اشراف قاعدتا عروسی فقط . این نمیدانستند و کمتر از اکثر مردها به فکر مالکیت زن بودند

ده است، عشق و هاي فرانسوي ذکر ش حکایت نقل و انتقال امالك و دارایی بود، درست به همان نحو که در افسانه

عاشقی بعد از عروسی میآمد، و از چند داستان استثنایی که بگذریم، کلیه حکایات عاشقانه ادبیات قرون وسطایی، از 

چون به طور . فرانچسکا و بئاتریچه در جنوب گرفته تا ایزالده و گوینویر در شمال، همه حکایت عشقهاي نامشروعند

وقتی امیال  ;مکانپذیر نبود، همین امر موجد پیدایش اشعار تروبادورها شدکلی رسیدن به وصال بانویی شوهردار ا

آدمی جامه تحقق پوشد، دیگر جوالن دادن توسن خیال درباره آنها دشوار میشود، و هر جا موانع و محظوراتی در کار 

بزرگترین آرزوها یعنی کام در تاریخ به نام معدودي از این تروبادورها برمیخوریم که به . نباشد، ادبیاتی وجود ندارد

دل از بانوانی که بر ایشان مدیحه سرایی میکردند نایل آمدهاند، لکن این قبیل موارد را باید نقض آداب و رسوم ادبی 

این گونه . زیرا قاعدتا شاعر مکلف بود که عطش خود را با بوسهاي یا لمس دستی فرو بنشاند ;عهد به حساب آورد

شاید هم  - هاي این دسته از تروبادورها و در قرن سیزدهم منظومه ;نفس و کمال میشدتمسک نفس مستلزم تهذیب 

لکن در آثار این قبیل . از درجه لذایذ نفسانی به اوج لطف و صفاي روحانی ارتقا یافت - بر اثر نفوذ آیین مریم پرستی 

ز پاکدامنی و عفاف داشتند آنها را به تنفري که افراد این جماعت ا. مردان بندرت اثري از زهد و دینداري دیده میشد

چند تنی از ایشان به سخره اسقفان و هجو دوزخ و جانبداري از آلبیگاییان بدعتگذار . مخالفت با کلیسا وا میداشت

پرداختند، و جایی که سن لویی با آنهمه عفافش توفیق نیافته بود، پیروزي پادشاه بیدینی چون فردریک را در 

گیم آدمار فقط با یک جنگ صلیبی نظر خوش داشت، آن هم به این علت که . گرفتند مبارزات صلیبی جشن

رمون ژوردن شبی را با معشوقه خویش بر زندگی در بهشت موعود ترجیح . شوهري را که خار راه وي بود دفع میکرد

. میداد

 ;کانتسو عبارت از غزل بود. سبکهاي منظومهسازي در نظر تروبادورها بمراتب مهمتر از احکام اصول اخالقی بود

تانسون مناظره  ;پالنت به نوحه یا مرثیهاي اطالق میشد که شاعر در مرگ یار یا محبوبه دلبند خویش میساخت

سیروانت به سرودي میگفتند که براي جنگ یا  ;منظومی بود درباره موضوعی چون عشق، اخالقیات، یا شهسواري

سیکستین عبارت از توالی بغرنج شش بند پی در پی مقفا بود که . شددشمنی یا تاختن بر حریف سیاسی ساخته می

 ;این سبک چکامه سرایی را آرنو دانیل ابداع کرد و بسیار پسند خاطر دانته افتاد ;هر بندي شش بیت داشت

ق و اوباد یا آلبا سرود دمیدن شفق بود و معموال به عاش ;پاستورال مکالمهاي بود میان یک تروبادور و زنی شبان

و  ;سرنا یا سرناد آواز شبانه بود ;معشوق اخطار میکرد که فرا رسیدن روز بزودي راز آن دو را فاش خواهد ساخت

اینک براي نمونه یک اوباد، یا قطعهاي درباره آمدن پگاه، از شاعري گمنام که کلمات را در . باالدا حکایتی بود منظوم

: دهان یک ژولیت قرن دوازدهم میگذارد
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غی که بوته خار سپید برگهاي خود را گسترده است، بانوي من در کنار محبوب خویش آرمیده، تا نگهبان فریاد در با

خداوندا مگذار که ! که پگاه چه زود میآید! خداوندا! خداوندا! آوه، پگاهی که مایه افسوس است -میکشد که پگاه آمد

آري آن پگاه  -بردارد)) پگاه((دا گردد، یا نگهبان آواز یا محبوب من از من ج. آن شب، شب عزیز هرگز پایان پذیرد

اي یار دلبند و شیرین، لبان تو، لبان ما باز هم بر هم ! که پگاه چه زود میآید! خداوندا! خداوندا! که آرامش کش است

  . بنگر که در مرغزار پرندگان نغمه سرایی آغاز میکنند! میفشرد

از آن نسیم شیرینی که ! که پگاه چه زود میآید! خداوندا! خداوندا! نباشد نصیب ما عشق باد، که نصیب رشک جز درد

از دورادور میوزد، آیا من از نفس محبوب خویش جرعه جرعه نوشیدهام، آري از نفس گرم دلداري که این سان عزیز 

  . و پر سرور است

ی ادب نگه میدارد، و بسیاري از مردم مه طلعت است این دوشیزه که بخوب! که پگاه چه زود میآید! خداوندا! خداوندا

که پگاه چه زود ! خداوندا! خداوندا. بر رفتار متناسب این زیباروي مینگرند، دل او نسبت به عشق هرگز غدر نمیورزد

در اواسط قرن سیزدهم، تا حدودي به علت تصنعی بودن روز افزون سبکها و احساسات این قبیل غزلیات، و تا ! میآید

در آن . ویرانی فرانسه جنوبی بر اثر جهاد علیه آلبیگاییان بود که نهضت تروبادورها به پایان رسید حدودي به سبب

ایام پر آشوبی که مبارزات مذهبی مزبور جریان داشت، بسیاري از دژها که مامن این دسته از غزلسرایان بود از پا 

هسواري که در خطه آکیتن برقرار بود از هم درآمد، و چون خود تولوز به محاصرهاي مضاعف دچار گردید، نظام ش

  . پاشیده شد

پارهاي از خنیاگران به اسپانیا و برخی به ایتالیا فرار کردند، و در ایتالیا بود که فن غزلسرایی بار دیگر در نیمه دوم 

فضایل و ادب  و)) علم طرب. ((قرن سیزدهم رونق گرفت، و دانته و پترارك هر دو از نوباوگان عالم غزلسرایی بودند

این جماعت بود که کمک به پیدایش آیین و دستوري براي شوالیهگري کرد، و مشتی مردم وحشی اروپاي شمالی را 

از آن تاریخ تاکنون ادبیات تحت نفوذ آن نغمات ظریف بوده است و شاید به برکت . مبدل به گروهی اصیلزاده ساخت

. جان آدمی را معطر میسازد عطر ستایش آنهاست که اینک بوي خوشتر عشق مشام

VI  -  مینه سنگرها  

نهضت تروبادورها از فرانسه به صفحات جنوبی آلمان راه پیدا کرد، و در عصر طالیی هوهنشتاوفن بود که در آنجا 

و )) خدمت در راه عشق((مضمون اشعار آنها . میخواندند) خنیاگران عشق(شعراي آلمانی را مینه سنگر . رونق یافت

ما بالغ بر سیصد نفر از این . بود، که هر دو جزیی از آیین شوالیهگري آن دوران به شمار میرفتند)) به بانوخدمت ((

برخی از این عده تعلق به طبقه . مینه سنگرها را به اسم میشناسیم، زیرا مقدار زیادي از اشعار آنها به جا مانده است

گرچه این . مستظهر به عنایات و الطاف امپراطوران یا دوکها بودند بیشتر آنها مردمانی فقیر و ;نجباي پایینتر داشتند

دسته اکیدا از قاعده و قانون مخصوصی براي تعیین بحور و اوزان خود استفاده میکردند، بسیاري از آنها مردمی 

ند تا دیگران بیسواد بودند، و کلمات و موسیقی آوازهاي خود را دیکته میکردند، یا به عبارت دیگر بلند بلند میگفت

نیز از آن مستفاد )) دیکته کردن((ها دیختونگ است که معنی  تا به امروز واژه آلمانی براي منظومه ;ضبط کنند

معموال این جماعت خنیاگران را به خواندن آوازها وا میداشتند، و گاهی خودشان این قبیل قطعات را . میشود

در دژ وارتبورگ  1207بر میخوریم که به سال ) آواز خوانی بزرگی مسابقه(در تاریخ به ذکر سنگر کریگ . میخواندند
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منقول است که دو تن از خنیاگران شهیر، تانهویزر و ولفرام فون اشنباخ، هر دو در این مسابقه شرکت  ;برگزار شد

و بانوان طبقه اشراف جان و منبع  ;ردن مقام زن در آلمان کمک کردندمینه سنگرها مدت یک قرن به باال ب .جستند

  . الهام فرهنگی شدند مهذبتر از آنچه آلمان بار دیگر نظیر آن را قبل از شیلر و گوته به چشم دید

وشتند، ولفرام و والترفون در فوگلوایده را در ردیف مینه سنگرها به حساب آوردهاند، زیرا هر دو آوازهاي عاشقانه مین

هاي تخیلی عاشقانه مورد بحث  لکن ولفرام و قطعه پارتسیفال وي را بهتر است تحت عنوان مبحث رمانها یا افسانه

وي شهسواري بود تنگدست . به دنیا آمد 1170والترفون در فوگلوایده در نقطهاي در تیرول قبل از سال . قرار دهیم

هاي اشراف و ین  در بیست سالگی براي امرار معاش در خانه. ر کردکه با اشتغال به شعر و شاعري وضع را از بد بدت

در آن سالهاي جوانی، وي با همان آزادي تلذذ نفس سخن از عشق میگفت که رقیبانش روي درهم . آواز میخواند

: ستچکامه وي تحت عنوان در زیر درخت زیزفون تا به امروز چون در گرانبهایی در آلمان محفوظ مانده ا. میکشیدند

در آنجا میتوانستی ببینی که  ;در زیر درختان زیزفون بر روي علفهاي خلنگ براي ما دو تن بستري افتاده بود

. پیچیده در آغوش یکدیگر گلهاي درهم شکسته و علف پایمال شده قرار دارد

  . بلبل شیرین الحان نغمه سر میدهد! هاي انبوه دره کوچک تاندارادي از میان بوته

  . فها شتابان رو به آنجا رسیده بوداز الي عل

  . در آنجا به دام افتاده بودم ! ترین دوشیزگان من، خجسته

با شتابی آمیخته ! بنگر لبان مرا که چه سرخ فام است! در آنجا بارها او مرا بوسید تاندارادي. زیرا تا ابد طالعم نیکوست

  . تها براي هر دو ما سایبانی آراس به سرور در آنجا از شکوفه

هنوز آن خلوتکده باید شوخی از رونق افتادهاي باشد براي کسانی که همان راه را در مینوردند و محلی را مینگرند 

  . سر من در میان گلهاي سرخ میآرمید! تاندارادي  - که در آن روز 

  . آنگاه در آنجا حاضر میبود!) اکنون میگویم خدا نکند(چگونه شرمگین میشدم اگر کسی 

که ! و بلبل کوچک، تاندارادي . هر دو ما غنوده بودیم ، اما هیچ کس از این راز خبر نداشت مگر محبوب و مندر آنجا 

  . من میدانم راز مرا بروز نخواهد داد

بتدریج که والتر مسنتر شد، قوه ادراکش کمال یافت و رفته رفته در وجود زن ظرافت و لطفی مشاهده کرد 

نی، و به این نتیجه رسید که پاداش اتحاد زن و مرد از طریق ازدواج بمراتب بیشتر دلپسندتر از هر نوع کشش جسما

خوشا به حال مرد : ((در این باب طی قطعهاي میگوید. است از هر نوع تهییج لذت آور ظاهري که ناشی از تنوع باشد

تمامی  ;آنها افزونی میگیردقدر و ارزش زندگانی  ;و خوشا به حال زنی که دلهاي آنها نسبت به یکدیگر صادق باشد

والتر ستایشی را که سایر غزلسرایان همعصر وي نثار قدوم بانوان درباري .)) ایام و سالیان عمر آنها خجسته است

عنوانی است بمراتب بلند ))) زن((، به معنی Weibهمان واژه ( wipوي اعالم داشت که لفظ  ;میکردند نکوهش کرد

زنان و مردان نیکو خصال طبقه اشراف واقعی را تشکیل  ;)))بانو((، به معنی Frau همان واژه( Vrouweپایهتر از 
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هر کس آنان را بدنام کند به ریش خودش  ;بانوان ژرمنی زیبارویند همچون فرشتگان االهی((در نظر وي، . میدهند

ج بود تا آنکه و آلمان مدت یک نسل دچار هرج و مر ;امپراطور هنري ششم درگذشت 1197در سال .)) میخندد

معارف پروري اشراف منسوخ شد و والتر، که دیگر ولینعمتی نداشت، از درباري به . فردریک دوم به سن رشد رسید

درباري دیگر آواره شد، و بدبختانه در مقام رقابت با دلقکان بیمناعت و شعبده بازان پر سر و صدا ناگزیر بود براي سد 

نوامبر سال  12: ((ولفگر، اسقف پاساو، یکی از اقالم جالب از این قرار است در دفتر حساب. جوع آواز خوانی کند

، مبلغ پنج سولیدي به والتر فون در فوگلوایده پرداخت شد تا براي محافظت خودش در مقابل سرماي زمستان 1203

تر از افراد غیور این عمل دو جانبه کار خداپسندانه یک نفر مسیحی بود، زیرا وال.)) پالتو پوستی خریداري کند

جمعیت گیبلینها محسوب میشد، عود خود را براي مخالفت با پاپها کوك میکرد، مدام خالفکاریهاي کلیسا را به باد 

هاي آلپ گذر میدادند تا به اسم پنی  انتقاد میگرفت، و خشمگین بود از آنکه به چه جهت وجوه مردم آلمان را از کوه

با ابهتی )) سرود صلیبی((با تمام این اوصاف، وي یک نفر مسیحی مومن بود، . ندپطرس خزانه پاپی را انباشته ساز

لکن توانایی آن را داشت که گاهگاهی فوق میدان جنگ مقام گیرد، و همگی آحاد بشر را چون جمعی  ;تصنیف کرد

:برادر ببیند، چنانکه در قطعهاي میگوید

ا از برون و درون به هم شباهت داریم ، دهانهاي ما جملگی از نوع انسان از یک دوشیزه باکره حیات میگیرد، همه م

یک جور خوراك سیر میشوند، و هنگامی که استخوانهایشان همه در هم گردد، تو میگویی که کدامین کس آدم زنده 

دام هایشان را چنین تهی ساخته، اکنون بنده کدام است و موال ک را به چشم میشناخت، و از این جمع که کرمها الشه

  . مسیحیان، یهودیان، و کافران همگی خدمت میکنند و خداوند جمله کاینات را در تحت توجه خویش دارد

و از این پس ) 1221(بعد از ربع قرن سرگردانی و فقر، والتر از فردریک دوم ملکی و عایدي مرتبی دریافت داشت 

میخورد از اینکه پیرتر و ناتوانتر از آن است که  وي افسوس. هفت سال باقی عمر را میتوانست در عین آرامش بگذراند

از خداوند طلب بخشایش میکرد که قادر نبود دشمنان خود را دوست بدارد، و در طی  ;بتواند عازم جنگ صلیبی شود

به  ;به حسودان طالع شوم خود را میبخشم: ((منظومهاي دارایی خویش را به این طرز براي بازماندگان به جا مینهاد

جسدش را .)) به بانوان درد دل خویش را ;به دلدادگان دروغین سفاهتهاي خود را ;گویان پریشانیهاي خویش رادروغ

در جوار مزارش، سنگ یادبودي حکایت از عالقه قلبی آلمان به  ;در کلیساي جامع وورتسبورگ به خاك سپردند

. بزرگترین شاعر این عهد میکند

رها خود را با مبالغهگوییهاي عهد سرگرم کرد و در ضایعاتی که بعد از سقوط بعد از وفات والتر، نهضت مینه سنگ

اولریش فون لیشتنشتاین در تذکره منظوم احوال خویش، . فردریک دوم آلمان را از هم متالشی ساخت سهیم شد

ان پرورش ، شرح میدهد که چگونه وي در محیطی ماالمال از احساسات خدمت به بانو))خدمت به بانو((تحت عنوان 

اولریش خود زنی را به عنوان االهه خویش برگزید، و چون لب شکري بود و میترسید که آن بانو از دیدن روي . یافت

چون به وي . وي منزجر شود، دستور داد لبش را بدوزند، و به عشق دلداده خویش در جشنهاي نظامی شرکت جست

ولریش هنوز صاحب آن انگشتی است که او خیال میکرد آن خبر دادند که زن از این مطلب در شگفت شده است که ا

را در راه شرافت وي از دست داده است، اولریش آن انگشت بخصوص را از بدن جدا کرد و، به نشانه حرمت حرف 

هنگامی که بخت یاري کرد و اولریش موفق شد آبی را که بانو با آن دستهایش را شستشو . محبوبه، پیش وي فرستاد

و چون وي نامهاي از محبوبه دریافت کرد، به علت نداشتن . بنوشد، دیگر از فرط شعف سر از پا نمیشناخت داده بود

. ها آن را در جیب خود حمل میکرد، تا شخص معتمدي را پیدا کرد که میتوانست نامه را برایش بخواند سواد، هفته
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ژندهاي چون گدایان، میان جمعی از جذامیان،  پس از آنکه به وعده لطف معشوقه شاد شد، دو روز متمادي در لباس

بانو او را اذن دخول داد، و چون دید که آدم سمجی است دستور داد او را در . بر در سراي بانو به انتظار ایستاد

در تمام این دوران اولریش صاحب یک زن و . مالفهاي بپیچند، از پنجره خوابگاهش سرازیر کنند، و بر زمین نهند

  . د بودچندین اوال

که او را به واسطه آوازهایش  -هاي هاینریش فون مایسن  نهضت مینه سنگرها توام با قدري جالل و ابهت، با چکامه

در شهر ماینتس  1317هنگامی که وي در سال . به سر آمد -لقب دادند ) ستایشگر زن(در تجلیل مقام زن، فراونلب 

وزون، جنازهاش را به کلیساي جامع شهر حمل کردند و بر روي هاي م در گذشت، بانوان شهر، در حال ترنم نوحه

بعد از وي فن آواز خوانی از چنگ . تابوتش آن قدر شراب ریختند که چون جویی در سراسر کلیسا جاري شد

روحیه رمانتیک زنپرستان از میان رخت بر بست و جاي خود را . شهسواران بیرون رفت و به دست طبقه متوسط افتاد

چهاردهم به لذت پر زور و هنر مینه سنگرها یا خنیاگران و غزلسرایان شهري سپرد و خبر ارتقاي بورژوازي را در قرن 

. به جهان شعر و شاعري اعالم داشت

VII - رمانسها  

همچنانکه . لکن در ابداع و رواج رمانس، طبقه متوسط تا این تاریخ خود را یکه تاز عرصه نبرد ساخته بود

هاي ایتالیا غزلیات بسیار لطیفی براي بانوان میسرودند، به همان طرز در  انسه جنوبی و تروواتورهتروبادورهاي فر

و در نزد فرانسویان به تروور معروف بودند  - هاي بیبضاعت برخاسته بودند فرانسه شمالی شعرایی که از دامان خانواده

  . وسط و عالی را روشن میساختندهاي مت با داستانهاي منظوم عشقی و جنگی، شبهاي تار خانواده - 

چندین نمونه بسیار دلپذیر از . هاي تصانیف این تروورها عبارت است از باالد، له، شانسون دو ژست، ورمان نمونه

هاي کوچک له این عهد که به دست ما رسیده است زاییده طبع زنی است که انگلستان و فرانسه هر دو  منظومه

ماري دو فرانس در دوران سلطنت هنري دوم از ناحیه . بزرگ خود به حساب آورندممکن است او را اولین شاعره 

برتانی به انگلستان آمد، و در آن سرزمین مقیم شد، بنا به پیشنهاد هنري دوم، ماري با کالمی لطیف و تخیلی 

رجمه تحتاللفظی یکی اینک ت. ظریف، که از هر تروبادوري برتر بود، چندین افسانه قوم برتون را به رشته نظم کشید

از غزلیات این شاعره که موضوعش تا اندازهاي غیر عادي است، زیرا محبوبه زندهاي معشوق مرده خود را مخاطب 

  : میسازد

آیا در آنجا کسی ترا بخوبی دوست داشته است، به هنگام تابستان یا زمستان آیا در آنجا هیچ مه طلعتی دیدهاي که 

آیا بوسه دراز مرگ آبدارتر از بوسه من است که روزي چنان بود، یا آنکه تو به وادي در کنار تو در گور گذارند 

نیکبختی دوردستی سفر کرده و مرا یکسره از یاد بردهاي این چه خواب آرام عاشقانهاي است که بآرامی در آن فرو 

د در فضاي کوچکی زیر رفتهاي کدام مرگ افسونگر است که با جذبهاي ژرف و عجیب شب و روز ترا در پنجه دار

علف، بیرون از آفتاب و سایه، اما دریغ که دنیاها دورتر از من قرار داري در آن پایین، جایی که ترا در خاك 

آنجا تو دراز خواهی کشید، به همان سان که گویی در دنیاي باال دراز کشیدهاي، دیگري باز به جاي تو ... نهادهاند

. یبازدمیزید، و باز به محبوبه تو دل م

www.IrPDF.com



٢٧١٧

آیا در زیر نخل شیرین نیست آیا روز گرمی نیست، مملو از آرامشی زرین، مرموز، و دراز بهتر از عشق و زندگی 

برگهاي پهن جالب خوشبو، مثل دستهایی، روز زیبا را به هم میبافد، خوابی میبافد که هیچ پرنده ستبري آن را 

و بسیاري صداهاي پر مایه و عجیب تنفس بامدادان و ظهر . فدتحمل نتواند، در حالی که مرگ، خواب از بهر تو میبا

  . و در آن مکان تو باید مرگ را اغمایی شیرین یافته باشی ;را به یغما میبرند

که مدتها پیش از این تو !اوه ;براي کلمهاي که من گفتم یا نغمه سرایی میکردم دیگر نسبت به من ثابت قدم نمان

زیرا زمین پر مایه بایستی به دل تو راه یافته و ایمان را بدل به گلهاي . ر شنیده باشیمیبایست چقدر نغماتی شیرینت

  . و باد گرم بایستی که روان ترا جز به جز در خالل ساعات بیوفا به سرقت برده باشد ;رنگارنگ کرده باشد

هاي را در برابر آفتاب و بسیاري از بذرهاي لطیف بایستی در زمین حاصلخیزي از فکرت جا گرفته باشد، تا غنچ

و بی شک بسیاري از الوان پرشور آنجا را قرار گاه  ;بگشاید، که در غیر این صورت بر آمدن آن هرگز ممکن نمیشد

  . زیباتري ساخته است و پارهاي از اجزاي پرشور وجود ترا نسبت به من که در اینجا مقام دارم بیمهر کرده است

معموال شاعر . هاي کوچک پدید آمد محتمال از پیوستن چندین باالد یا منظومه)) الها اعم ترانه((شانسون دو ژست یا 

لب کالم وقایعنگاران را درباره حوادث تاریخی میگرفت، آن را در لفافهاي از ماجراهاي تخیلی میپیچید، و منظومه 

زمستان صفحات شمالی اروپا  ساخت که فقط متناسب با شبهاي دراز خود را با ابیاتی ده یا دوازده سیالبی چنان می

قهرمان محبوب منظومه . شانسون دو روالن، که مدتها قبل به وجود آمد، نمونه سستی از این رقم شعر بود. بود

این مرد که در تاریخ مقامی بس ارجمند داشت، به برکت قلم تروورهاي فرانسوي، . شانسون دو ژست شارلمانی بود

آنها بودند که شکست شارلمانی را در اسپانیا بدل به فتحی درخشان  ;یعهالطب صاحب عظمتی شد تقریبا مافوق

کردند، و وي را پیروزمندانه روانه قسطنطنیه و اورشلیم ساختند، و به وي ریش افسانهاي سفیدي دادند که با عظمت 

مهاجرت اقوام )) پهلوانی عصر((به همان نحو که بیوولف و نیبلونگنلید یادي از  ;تمام در میان باد به اهتزاز در میآمد

موضوع اصلی یا  ;میکرد، به همان روال شانسونها نموداري از موضوعات، اخالقیات، و روحیه دوران فئودال بودند

صحنه یا زمان حدوث وقایع این حکایات هر چه یا هر کجا یا هر زمانی بود، افراد در یک محیط فئودال، با لباسهاي 

موضوع دایمی آنها جنگ بود، اعم از فئودال . نجام مقاصدي ویژه آن عصر روان بودندمخصوص دوران فئودال، در پی ا

و در میان آشوبهاي شدید این گونه منازعات، زن و عشق ورزي فقط مقام  ;یا بینالملل یا مجادله بین پیروان مذاهب

. کوچکی را احراز میکرد

، مقام زن در جامعه باال رفت، تروورها از موضوع جنگ ضمن آنکه نظم اجتماعی راه تکامل سپرد و، با افزایش ثروت

زن بر سریر . روي برتافتند و به عشق پرداختند، و در قرن دوازدهم بود که رمان جانشین شانسون دو ژست شد

در بدو امر لفظ رمان به هر نوع اثري اطالق میشد . ادبیات تکیه زد و مدت چندین قرن آن مسند عالی را حفظ کرد

ن زبان فرانسه اولیه نوشته میشد و وجه تسمیه از آنجا بود که زبان اولیه فرانسویان یا میراث رومی را رومن که به آ

  . میخواندند

داستانهاي عشقی و تخیلی را از آن جهت که جنبه رمانتیک داشت رمان نخواندند، بالعکس، پارهاي از احساسات 

داستان گل سرخ، . نظایر آن در رمانهاي فرانسوي فراوان دیده میشدآدمی را عشقی رمانتیک نام نهادند، به علت آنکه 

یا رمان تروا، یا رمان دو رنار صرفا داستان یک گل سرخ، یا قصه تروا، و یا حکایت یک روباه در زبان فرانسه قدیمی یا 
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به عرصه حیات  از آنجا که هیچ گونه سبک ادبی نباید بدون وجود ابوین مشروعی قدم. فرانسه رومن معنی میداد

نهد، میتوان چنین ادعا کرد که رمانها باید از یک رشته شانسون دو ژست ناشی شده باشند که با مشتی احساسات 

هاي  پارهاي از موضوعات اصلی این قبیل رمانها محتمال از قصه. رقیقه عشق و عاشقی تروبادورها توام شده بود

یک کتاب یونانی که در قرن چهارم به زبان . وروس اقتباس شده استعاشقانه یونانی مثل رمان اتیوپیکا اثر هلیود

التینی ترجمه شد، نفوذ عظیمی در سبک رمان نویسی داشت، و آن تذکره جعلی احوال اسکندر کبیر بود که بغلط 

ر از در اروپا و جهان یونانی زبان مشرق داستانهاي اسکند. آن را نوشته تاریخنویس رسمی وي کالیستنس دانستهاند

ها در  عالیترین نوع این قصه. قرون وسطایی فراوانتر و محبوبتر بودند)) مسلسل و به هم پیوسته((جمیع رمانهاي 

 -المبر لو تور و آلکساندر دو برنه  - اروپاي باختري داستان اسکندر است، منظومهاي اثر طبع دو تن از تروورهاي عصر

)) آلکساندرین((بود و بیست هزار فرد دوازده سیالبی مشهور به  میالدي به رشته نظم درآمده 1200که در حدود 

. داشت

لکن سلسله رمانهایی که به فرانسه، انگلیسی، و آلمانی درباره محاصره شهر تروا به نظم درآمدند از لحاظ احساسات 

 ;ویرژیل بود نه هومردر این مورد سرچشمه الهام چکامهسرایان . بمراتب رقیقتر و از نظر تنوع بمراتب غنیتر بودند

داستان دیدو در این تاریخ به صورت رمانس درآمده بود، و به رغم افسانه نویسان، مگر نه آن بود که ترواییهاي دلیر 

یکی از  1184پس از شکستی که سزاوار آن نبودند، در فرانسه و انگلستان و ایتالیا مقام گزیده بودند در حدود 

 ;مور بار دیگر رمان تروا را به صورت یک منظومه سی هزار بیتی درآورد- وا دو سنتتروورهاي فرانسه موسوم به بنو

در آلمان ولفرام . دوازده ملت مختلف اثر گذاشت- این منظومه به چندین زبان مختلف ترجمه شد، و در ادبیات ده

)) فیلوستراتو((بوکاتچو قصه  در ایتالیا ;فون اشنباخ نیز یک قصه تروا نوشت که از لحاظ حجم به قدر ایلیاد هومر بود

در منظومه سی و دو هزار بیتی خویش موسوم به چکامه بروت ) 1205حد(در انگلستان الیمن  ;را از بنوا اقتباس کرد

داستان ترویلوس و کرسیدا را  ;توصیف کرد که چگونه بروتوس، نواده فرضی آینیاس، قهرمان تروا، لندن را بنا نهاد

ز بنوا اقتباس کرد، و همین منظومه بود که مورد استفاده شکسپیر در ساختن نمایشنامه شاعر انگلیسی، چاسر، ا

به طوري که قبال . سومین رشته بزرگ از رمانسهاي قرون وسطی ارتباط با شاه آرثر داشت. ترویلوس قرار گرفت

سیحی بریتانیا بود که در قرن دیدیم، به اغلب احتمال، این آرثر، که دربارهاش فراوان سخن گفتهاند، یکی از نجباي م

چه کس بود که این مرد دلیر و شهسواران وي را به صورت . ششم در برابر ساکسونهاي مهاجم به مبارزه قیام کرد

که بود که . چنان اساطیر دلپذیري درآورد که فقط دوستداران شعر ملري مزه آن را به تمام و کمال چشیدهاند

گلهد، پرسیول، مرلین، گوینویر، النسلو، تریسترم، و شهسواران مسیحی میزگرد و موجوداتی افسانهآمیز چون گوین، 

تحقق از  ;داستان رازورانه جام مقدس را به وجود آورد بعد از قرنی بحث و فحص، هیچ جواب قاطعی پیدا نشده است

پارهاي از . انگلیسی میآید هاي وقایعنگاران قدیمیترین اشاراتی که به آرثر شده است در نوشته. بین برنده یقین است

همین داستان را جفري در تاریخ  ;)976(عناصر متشکله این افسانه را از کتاب وقایعنامه اثر ننیوس اقتباس کردهاند 

عین داستانی را که جفري در تاریخ خود درج کرده بود، رابرت  ;)1137(شاهان بریتانیا به شکل مفصلی بیان کرد 

زیره جرزي، در منظومه مفصل خویش تحت عنوان بروت انگلستان به شعر فرانسه ویس نامی، از تروورهاي ج

محتمال . این نخستین بار است که ما ضمن داستان آرثر به احوال شهسواران میزگرد واقف میشویم ;)1155(درآورد

ه مبینوگیون قدیمیترین قطعات این افسانه بزرگ پارهاي از داستانهاي ویلزي است که اکنون آنها را در مجموع

عموم محققان  ;هاي خطی داستان کامل آرثر و شهسواران در زبان فرانسه وجود دارد قدیمیترین نسخه ;میتوان یافت

. در این نکته متفقالرایند که دربار آرثر و جام مقدس در منطقه ویلز و جنوب باختري بریتانیا قرار داشته است
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دستنبشته انگلیسی است که به طور مشکوکی آن را به یک تن از  قدیمیترین شکل کامل این افسانه به نثر، یک

ها رمانهاي کرتین دو  کهنسالترین شکل منظوم این رشته افسانه. شماسان اعظم آکسفرد، والتر مپ، نسبت دادهاند

اي دوران میدانیم که وي در ابتد. اطالع ما درباره زندگی کرتین تقریبا همان قدر ناقص است که درباره آرثر. ترواست

چون کنتس ماري دو شامپانی، دختر . شاعري خویش داستان تریستان را به نظم کشید، که اکنون مفقود شده است

آکیتن، این منظومه را دید، بظاهر امیدوار شد که کرتین ممکن است با قریحه خویش از عهده ساختن / الئونور د

به همین . آرمانهاي شوالیه گري را به اسلوب رمان به نظم کشدبرآید و عالیترین )) عشق درباري((هایی درباره  چکامه

کرتین در سالهایی که از عنایات ماري برخوردار . سبب ماري او را دعوت کرد تا به اصطالح تروور دربار او در تروا باشد

ت، و آن به تصنیف چهار رمان مبادرت جست به ابیات قافیه دار که هر فردي هشت سیالب داش) 1172-1160(بود 

ارك وانید، کلیژه، ایون، و شهسوار عرابه، که به هیچ وجه عنوان بلند مرتبهاي براي : چهار منظومه عبارت میشد از

، در دربار فیلیپ کنت فالندر بود که کرتین شروع به 1175در . محسوب نمیشد)) شهسوار کامل((قصه النسلو آن 

و به همت شاعر  ;و نه هزار بیت از این حماسه را شخصا ساختساختن منظومه کنت دل گرال یا پرسیول گلی کرد، 

ها از آغاز داستان ارك  روحیه زمان و محیط این قصه. دیگري تعداد بیتها به شصت هزار رسید و منظومه کامل شد

: بخوبی پیدا است

 ;به چشم ندیده بودهرگز کسی درباري به این حشمت . یک روز عید قیام مسیح، شاه آرثر در کاردیگن دربار آراست

زیرا در آنجا عده زیادي از شهسواران نیکوسیرت و پر طاقت و جسور و شجاع، بانوان و دوشیزگان ثروتمند، و دختران 

لکن پیش از آنکه مجلس بر هم خورد، شاه به شهسواران خویش . مالیم طبع و زیبا روي پادشاهان حضور داشتند

. کار گوزن نر سپید رود تا آن سنت شایسته کهن را رعایت کرده باشدگفت که میل دارد فرداي آن روز را به ش

خداوندگارا، بهره تو از این شکار نه امتنانی : ((هنگامی که خاوند گوین این سخن بشنید، بغایت بد حال شد و گفت

ه هر کس همگی ما از دیر باز با این سنت کشتن گوزن سپید آشناییم، و میدانیم ک. خواهد بود و نه حسن نیتی

اما از این کار ممکن است بلیه بزرگی ... بتواند آن گوزن را به قتل برساند، باید زیباروترین دوشیزه دربار ترا ببوسد

و یک یک آنها شهسوار به خدمت ایستادهاي دارد ...زیرا در اینجا پانصد تن دوشیزه هستند همگی واالتبار، ;برخیزد

ده به راستی یا دروغ ثابت کند که بانوي وي زیباترین و رعناترین تمامی دلیر و متهور که حاضر است شمشیر کشی

من از این مطلب بخوبی آگاهم، با وجود این به آن علت از شکار منصرف نخواهم : ((شاه گفت.)) دوشیزگان است

ظومه همچنین در آغاز این من.)) فردا همگی ما از روي خوشدلی به سراغ شکار گوزن سپید خواهیم رفت... شد

طبیعت در پیدایش آن : ((هاي جالب این قبیل داستانهاي عشقی تا چه حد بود مشاهده میکنیم که اغراق و مبالغه

دوشیزه، انید، تمامی مهارت خویش را به کار برده بود و بیش از پانصد بار اظهار اعجاب کرده بود که چگونه در این 

دلداده ((در داستان النسلو به این نکات برمی خوریم که .)) ردمورد موفق شده است چنین مخلوق کاملی به وجود آو

کامل کسی است که فرمان محبوبه خویش را اطاعت میکند، بی درنگ و به رغبت در اجابت تمناي معشوقه خویش 

زیرا عشق، که هادي و رهنماي اوست، درد او را تسکین و تخفیف  ;تحمل درد در نظرش شیرین است... میکوشد

:لکن کنتس ماري دو شامپانی مفهوم ذهنی انعطاف پذیري از عشق داشت .))میدهد

اگر شهسواري دوشیزهاي یا زن بیکسی را تنها بیند، و اگر اعتنایی به نام نیکوي خویش داشته باشد، آنگاه همان 

به و اگر چنین شهسواري . سان دست تخطی به سوي او دراز خواهد کرد که مایل به بریدن حلقوم خویش باشد

اما اگر در حالی که زن زیر نظر و حمایت شهسوار . ناموس وي دست درازي کرد، تا ابد در هر درباري رسوا خواهد بود

است، شهسوار دیگري با این یکی به جنگ برخیزد و او را شکست دهد، آنگاه آن شهسوار دیگر میتواند با زن هر 
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اشعار کرتین خوشاهنگ لکن ضعیفند، . د یا نامش ننگین شودمعاملهاي بخواهد بکند، بی آنکه مورد سرزنش قرار گیر

امتیاز این شاعر از آن جهت است که اولین . و غناي ماللتزاي آن بزودي ما مردمان شتابزده عهد جدید را سیر میکند

وي به وصف درباري پرداخته است که در آنجا ادب و  ;سند کامل و موجود از آرمان شوالیه گري را نوشته است

کرتین در آخرین منظومه . رافت و شجاعت و اخالص عاشق بظاهر حایز اهمیت بیشتري بود تا کلیسا یا مذهبش

اصل . هاي آرثر و شهسواران وي را به عالیترین مدارج ارتقا داد ، رشته افسانه))جام مقدس((تخیلی خویش، با افزودن 

را به صلیب کشیده بودند، در همان جامی که مسیح داستان از این قرار است که یوسف رامهاي، پس از آنکه مسیح 

خود یوسف، یا به روایتی فرزند وي،  ;در آخرین شام شراب نوشیده بود، مقداري از خون منجی مصلوب را حفظ کرد

آن جام و خون فناناپذیر را به بریتانیا آورد، و آن یادگار مقدس را پادشاه علیل و محبوسی در دژ مرموزي نگاه 

ط یک نفر شهسوار کامال پاکدامن و پاکدل میتوانست آن جام را پیدا کند و، با استفسار از آن پادشاه درباره فق ;داشت

به روایت کرتین، دالوري که در صدد جستجوي جام مقدس بر میآید پرسیول است از . بیماریش، او را آزاد سازد

ین مهم قد علم میکند گلهد، پسر نیکوخصال و در نسخه انگلیسی این افسانه، کسی که براي انجام ا ;سرزمین گل

در آلمان ولفرام فون . در هر دو روایت، جوینده جام آن را به بهشت میبرد ;بیگناه النسلو، آن دالور لکهدار شده است

  . اشنباخ نام پرسیول را به پارتسفال مبدل ساخت و این افسانه را به مشهورترین شکل قرون وسطاییش درآورد

سواري بود از اهالی باواریا که انبان شکم را در گرو طبع وقاد گذاشت، از خوان فتوت ولینعمتی چون ولفرام شه

مدت بیست سالی در دژ وارتبورگ زندگی کرد و به ساختن عالیترین  ;هرمان، الندگراف تورینگن، برخوردار شد

راي دیگران دیکته کرده باشد، زیرا ما قطعا وي میبایست این منظومه آبدار را ب. منظومه قرن سیزدهم مبادرت جست

ولفرام مدعی بود که داستان پارتسیفال خود را . از منابع موثق اطالع داریم که وي هرگز خواندن و نوشتن فرا نگرفت

ما از وجود چنین شاعري اطالعی . از یکی از شعراي پروونسال موسوم به کیوت اقتباس کرده است، نه از کرتین

تا تاریخ ساختن ) 1175(ا که تحقیقات نشان داده است، از تاریخ نظم این افسانه به دست کرتین نداریم، و تا آنج

. هیچ کس دیگري را نمیتوان سراغ گرفت که قصه مزبور را به رشته نظم درآورده باشد) 1205(منظومه ولفرام 

بر منظومه کنت دل گرال اثر کرتین تقسیم شده است، که یازده تاي آنها مبتنی )) کتاب((منظومه ولفرام به شانزده 

مسیحیان نیکوسیرت و شهسواران منصف قرون وسطی خود را به هیچ وجه مقید نمیدیدند که اگر مطلبی . میباشند

لکن اقتباس موضوع رمانسها مطلب . را از منبعی اخذ میکنند، مراتب حقشناسی خود را نسبت به متقدم ابراز دارند

ولفرام عین این کار را در مورد منظومه . پرورانده میشد، عملی بود درخور بخشایش دیگري بود، به شرطی که خوب

. کرتین کرد

هاي تیتورل،  یکی از نواده) غمگین دل)) (هرتسالیده((مادرش ملکه . پارتسیفال فرزند شهسواري است از اهل آنژو

قبل از آنکه ملکه غمگین دل پارتسیفال  اندکی. اولین محافظ جام مقدس و خواهر امفورتاس شاه بیمار فعلی میباشد

از آنجا که . را بزاید، خبر مییابد که شوهرش در مقابل اسکندریه، ضمن مبارزه با شهسوار دیگري، به قتل رسیده است

از وي این مطلب را پنهان  ;مادر مصمم است پارتسیفال در جوانی کشته نشود، او را در خلوت روستا پرورش میدهد

اینک ترجمه . رتسیفال از تبار پادشاهان است و نمیگذارد فرزندش از فنون جنگاوري آگهی پیدا کندمیدارد که پا

  : ابیاتی چند در دنباله همین مطلب
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آنگاه مردمش سخت پریشان خاطر شدند، زیرا معتقد بودند عملی است زشت، و تربیتی است که زیبنده مقام فرزند 

هاي انبوه وحشی پنهان بپرورید، و در عشق و غمش اندیشهاي ره  ر میان درهاما مامش او را د. شاه نیرومندي نیست

  . نیافت که چه سان بدي در حق شاهزاده کرد

هایی که در آن معبر بیغوله  آن سان که بازیچه کودکان است، وي از بوته ;هیچ سالح دالوران در کف وي نگذاشت

فراهم کرد، و با آن از فرط سرور کودکانه پرندگانی را که از  روییده بود افزار ساخت، و تیر و کمانی از بهر خویش

ها پایین پایش مرده  باالي سرش در میان درخت پر برگ پرواز میکردند هدف ساخت، اما چون پرنده نغمه پرداز بیشه

ود را افتاد، از فرط شگفتی الل وار سر زرین خود را خم کرد و با غم و خشم کودکانه، چند جعدي از موي زرین خ

آنگاه وي در اندیشه )... زیرا من بخوبی آگاهم که از تمامی کودکان روي زمین هیچ یک این سان زیبا روي نبود(کند، 

شد که چگونه دستش آن نغمه پرداز را، که با نغمات شیرین خود روحش را به هیجان میآورد، جاودانه خاموش کرده 

  . است، و دلش از اندوه ماالمال گردید

اسلحه . روزي بین راه به دو نفر شهسوار برمیخورد. ال تندرست و از همه جا بیخبر پا به سن بلوغ میگذاردپارتسیف

آن دو را از خدایان میپندارد، و به همین سبب برابر ایشان زانو میزند، و . درخشان آنها را به دیده تحسین مینگرد

لکه شهسوارند، پارتسیفال تصمیم میگیرد که خود را مثل چون به او میگویند که آن دو تن از ارباب انواع نیستند ب

. وي خانه را ترك میگوید و به سراغ شاه آرثر میرود که به مردان مقام شهسواري عطا میکند. ایشان باشکوه سازد

حین سفر،پارتسیفال از دوشسی که خوابیده است بوسهاي برمی گیرد و . مادرش از غصه جدایی پسر جان میسپرد

و نیز  ;و لکه این عمل ناشایسته است که چندین سال او را پلید میسازد. و انگشتري او را به سرقت برمیداردکمربند 

بین راه به آیثر شهسوار سرخ برمیخورد، و همین شهسوار به وسیله پارتسیفال پیامی به شاه آرثر میفرستد و او را به 

رفی میکنند، وي از آرثر تقاضا میکند که به وي رخصت چون پارتسیفال را به حضور شاه مع. مبارزه دعوت میکند

بعد از کسب چنین اجازهاي، نزد آیثر بر میگردد، با طالعی که خاص آدم خام  ;مبارزه با شهسوار سرخ را عطا کند

 شب هنگام به کاخ گورنمانز میرسد. دستی است، او را میکشد و لباس رزم او را بر تن میکند و سواره پی ماجرا میرود

خاوند پیر از پارتسیفال خوشش میآید، نیرنگهاي مبارزات فئودال . و از او میخواهد که در خانهاش رحل اقامت افکند

مهربان، گشاده  ;به درماندگان رحمت آر: را به وي میآموزد، و به حکم سنت سلحشوري او را اندرزي چند میدهد

تو پیش از آنکه او سخن  ;ارد از آنکه دست نیاز دراز کندآدم شایسته چون نیازمند شود، شرم د. دست، و فروتن باش

پرسشهاي فراوان . ...با اینهمه جانب حزم نگاه دار، نه افراط کن و نه خسیس باش...گفته باشد حوایجش را مرتفع ساز

ن را بدقت هر چیز را مشاهده کن و هر سخ. مکن، و نیز اگر سوال بجایی از تو کنند، از دادن پاسخ خودداري منما

ثابت . مردوار بزي و خوشدل باش. ... هر کسی هر بدي در حق تو کرده باشد، چون تسلیم شد، او را مکش... بشنو

. هر کس به عشق واقعی خیانت ورزد، ستایشش را کوتاه گردان. قدم باش که کار مردان اینچنین است

ر محاصره است نجات میدهد، او را به همسري میگیرد، پارتسیفال دوباره به راه میافتد، بانویی کوندویرامور نام را که د

بر . و چون شوهرش از سفر برمی گردد، با او جنگ میکند و او را میکشد و زنش را به جستجوي مادرش رها میسازد

در اینجا شهسواران محافظ . حسب تصادف، پارتسیفال به دژي میرسد که در آنجا جام مقدس را محافظت میکنند

میبیند، و چون ) که در این روایت سنگی قیمتی است(براي پارتسیفال میگسترند، وي جامی را خوان ضیافتی 

اندرزهاي آن خاوند نیک خصلت، گورنمانز، را آویزه گوش ساخته است، درباره خاصیت جادویی جام یا شاه رنجور 

امداد روز بعد وي تمام کاخ را ب. هیچ سوالی نمیکند و هنوز از این راز آگاه نیست که شاه رنجور عموي خود اوست
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پس از رفتن وي، پل دژ به دست اشخاصی نامرئی در  ;سوار بر مرکب خویش میشود و بیرون میرود ;خالی میبیند

 ;پارتسیفال دوباره رو به دربار آرثر مینهد. چنانکه گویی بازگشت وي را به کاخ نهی میکند. عقب سر وي باال میرود

قدمش را پذیره شدهاند، زن غیبگویی کوندري نام پارتسیفال را مقصر میداند که از سر در آن گیر و دار که همه م

ه دوباره جام مقدس را پیدا پارتسیفال سوگند میخورد ک. جهالت و گستاخی علت بیماري امفورتاس را نپرسیده است

ند که کوندري به ناحق او را احساس میک. اما در این مرحله از عمر، غبار تالمی آینه خاطرش را مکدر میسازد. کند

متوجه بیعدالتیها و اجحافات فراوان روزگار میشود، دست از خدا میشوید و از  ;سرزنش کرده و خفیف ساخته است

در اثناي آن . و مدت چهار سال نه قدم به ساحت کلیسا میگذارد و نه به تالوت دعایی میپردازد. وي کناره میجوید

انواع و اقسام مصایب میشود، مدام در طلب جام مقدس است، لکن هرگز به آن سالهاست که پارتسیفال دچار 

روزي در اثناي گردش خویش ناگهان به کنج خلوت زاهد گوشه نشینی که خود را تروریزنت . دسترسی پیدا نمیکند

و در مییابد که  از زبان وي داستان جام مقدس را میشنود ;معلوم میشود که این دایی اوست ;میخواند راه پیدا میکند

چگونه بیماري دایمی امفورتاس بر اثر آن بوده است که به خاطر عشقی نامشروع دست از نگاهبانی جام مقدس 

زاهد گوشه نشین پارتسیفال را بار دیگر به آیین مسیح برمی گرداند و تاوان گناهان وي را بر عهده . برداشته بود

ن شده و از بند جهالت رسته و در بوته مصایب طاهر گشته، بار دیگر به اینک پارتسیفال که فروتن و پاکدام. میگیرد

زاهد این راز را به کوندري فاش میسازد که پارتسیفال خواهرزاده و وارث . طلب جام مقدس قدم در راه مینهد

س به مقام آن زن غیبگو پارتسیفال را پیدا میکند و به همه خبر میدهد که وي به جانشینی امفورتا ;امفورتاس است

 ;آنگاه کوندري پارتسیفال را به آن دژ مخفی هدایت میکند. پادشاهی و محافظت از جام مقدس انتخاب شده است

پارتسیفال از امفورتاس علت بیماریش را جویا میشود، و به مجردي که این سخن از دهان پارتسیفال بیرون میآید، 

از . خویش کوندویرامور را پیدا میکند، و این زن ملکه وي میشود پارتسیفال همسر. شاه فرتوت و رنجور بهبود مییابد

. این مزاوجت است که آن دو صاحب پسري لوهنگرین نام میشوند

، گوتفرید فون شتراسبورگ منظومه دیگري ساخت که عالیترین روایت از داستان تریستان 1210در حدود سال 

در این منظومه شاعر با شور تمام . را در اپراي خود به کار برد است، و همین منظومه است که واگنر شهیر آلمانی آن

. در منقبت و تجلیل زناکاري و خیانت سخن میگوید، و اصول اخالقی مسیحیت و فئودال، هر دو، را لکهدار میسازد

شوهر تاجدار  تریستان، مثل پارتسیفال، هنگامی از شکم مادر جوانی به نام بالنشفلور به دنیا میآید که تازه خبر قتل

عموي . نام مینهد و میمیرد) اندوهناك)) (تریستان((بالنشفلور نوزاد را  ;در میدان نبرد به گوش زن رسیده است

همینکه تریستان به سن بلوغ . کودك، مارك، که شاه کورنوال است، نوزاد را میپرورد و چون شهسواري تربیت میکند

وري سرآمد اقران میشود و مورولد حریفی ایرلندي را که به مبارزه با وي میرسد، در شمشیر زنی و نیزه پرانی و جنگا

لکن در میدان نبرد زخمی کاري برمی دارد و مورولد ایرلندي به هنگام نزع میگوید  ;قیام کرده است به قتل میرساند

ی به اسم تانتریس، به تریستان، با قیافه یک نفر چنک. که این زخم عالج نخواهد شد اال به دست ملکه ایرلند، ایزو

هنگام بازگشت . ایرلند میرود و به دست ملکه آن سامان شفا مییابد و مربی دختر ملکه میشود که او نیز ایزو نام دارد

مارك تریستان را به ایرلند . به کورنوال، وي براي مارك، عموي خویش، سخن از زیبایی و کماالت ایزو جوان میگوید

و  ;ایزو از ترك زادبوم خویش اکراه دارد. زه زیباروي را دعوت به ازدواج با عموي خویش کندروانه میسازد تا آن دوشی

اما مادر ایزو دختر را . چون میفهمد که تریستان قاتل دایی وي مورولد است، بسختی کینه تریستان را به دل میگیرد

به ایزو و مارك بخوراند و عشق آن دو را  تشویق به رفتن میکند، و به کنیزکش برنگانه پنهانی مهردارویی میدهد تا

کنیزك به اشتباه مهردارو را به ایزو و تریستان میخوراند، و دیري نمیگذرد که آن دو . نسبت به یکدیگر برانگیزد
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و آن دو عهد میکنند که عشق خود را از دیگران  ;فضاحت باال میگیرد. سخت دلباخته و هماغوش یکدیگر میشوند

ایزو همسر مارك میشود و با تریستان در یک بستر میخوابد، و براي کشتن برنگانه، که از همه چیز  ;دپنهان نگاه دارن

) به خالف روایت دیگري که بعدها شاعر انگلیسی، ملري، نقل میکند(در این داستان . آگاه است، اسباب چینی میکند

یرنگ آن دو آگاه میشود و به ایزو و تریستان وي از ن ;مارك تنها آدمی است که از وي اصالت و جوانمردي میبینیم

میگوید که هر دو آنها در نظرش عزیزتر از آنند که بتواند از ایشان انتقام بکشد، و خودش را به تبعید برادرزاده 

تریستان ضمن سرگردانیهاي خویش به دوشیزه دیگري برمی خورد که این سومی نیز ایزو نام دارد، . دلخوش میسازد

)) یکدل، وفادار به یک عهد، یک کالبد، و یک جان((به به ایزو دومی همسر مارك قول داده است که با وي  و با آنکه

. در اینجا گوتفرید قصه را ناتمام میگذارد، و تمام آرمانهاي شوالیهگري برهم میخورد. باشد، به سومین ایزو دل میبازد

. اردمابقی داستان تعلق به تامس ملري و عصري بعد از این د

سرزمین آلمان شاعر دیگري به وجود آورد که با والتر، ولفرام، و  - اولین ربع قرن سیزدهم  - در این نسل شگفتانگیز 

هارتمن فون آوئه در بدو امر . گوتفرید، چهار تن شعرایی شدند که هیچ جا نظیرشان در جهان مسیحی پیدا نمیشد

هاي زادبوم  اما چون عطف توجه به افسانه ;رك و ایون پرداختلنگان لنگان به متابعت از کرتین در رمانسهاي ا

در این منظومه هاینریش . موسوم به هاینریش بینوا) 1205حد (خویش سوابیا نمود، شاهکار کوچکی به وجود آورد 

در واقع مانند ایوب شخص متمکنی است که در اوج شهرت و جالل خویش به مرض جذام مبتال میشود، و فقط در 

زیرا سحر و جادوي قرون ( عالج میپذیرد که دوشیزه باکره بیگناهی به طیب خاطر در راهش جان سپرد صورتی

هاینریش، که هرگز انتظار چنین فداکاري را از ). وسطایی باید بالضروره در هر قصه جایی براي خود داشته باشد

اتفاق چنین دوشیزهاي ظاهر میشود، و  لکن دیري نمیگذرد که از قضاي. کسی ندارد، با ندبه و حرمان خو میگیرد

اولیاي آن دوشیزه که تصمیم جگرگوشه خویش را . مصمم است که جان خود را نثار کند تا مگر هاینریش شفا یابد

الهامی از جانب خداوند میپندارند، رضایت شگرف خود را با چنین امري اعالم میدارند، و دوشیزه سینه زیباي خود را 

اما هاینریش ناگهان عرق مردانگیش به جوش میآید، دستور میدهد که دست از کشتن . یان میسازددر برابر کارد عر

دوشیزه بردارند، از قبول آن فداکاري سر بر میتابد، ناله و زاري قطع میکند، و درد خود را به عنوان انتقام االهی 

جسمانیش بسرعت زایل میشود و  همینکه هاینریش رضا به قضا میدهد و با درد خو میگیرد، مرض. میپذیرد

هارتمن بیمغزي این داستان را . دوشیزهاي که حاضر بود جان خود را در راه نجات وي بدهد به همسریش در میآید

در نیمه اول قرن . با نظم ساده، سلیس، و خالی از تصنع جبران، و آلمان منظومه وي را تا عهد بیایمان ما حفظ کرد

یقا بر ما معلوم نیست، فرانسوي ناشناسی داستان دلکشتري را تحت عنوان اوکاسن و سیزدهم، در تاریخی که دق

این داستان که نیمی عاشقانه و نیمی مضحکه عشق بود، به تناسب موقع و . نیکولت به رشته نظم و قالب نثر درآورد

در این متن شاعرانه منظور جریان حوادث، گاه منظوم و گاه منثور میشد و سراینده داستان براي موسیقی نیز جایی 

. داشته بود

کنت . خالصه داستان از این قرار است که اوکاسن، فرزند کنت بوکر، عاشق نیکولت دختر ناتنی ویکونت بوکر میشود

هاي فئودال وصلت کند، تا مگر بتواند در  با این عمل مخالفت میورزد، زیرا میل دارد که فرزندش با یکی از خانواده

به همین سبب وي به ویکونت، که واسال وي است، دستور میدهد که  ;خاندان مقتدري پشتگرم باشدجنگ به کمک 

بهتر ((هنگامی که اوکاسن درصدد دیدن دختر برمی آید، ویکونت به وي نصیحت میکند که . دختر را پنهان سازد

کاسن در قالب عبارات ادبی او.)) است نیکولت را به حال خودش واگذاري وگرنه هرگز روي بهشت را نخواهی دید

  : باشد جوابی میدهد که در واقع بازتابی از غلیان موج شکاکیت این عهد می
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زیرا هیچ کس ... در بهشت مرا چکاري است مرا هیچ اعتنایی به رفتن آنجا نیست، اما تنها امیدم وصال نیکولت است

مفلوجان سالمند، و افرادي ناقصاالعضا که  روانه فردوس برین نخواهد شد مگر مردمانی چون کشیشان سالخورده،

اما به دوزخ مسلما روانه خواهم شد، . مرا با ایشان هیچ کاري نیست. ... تمام شب و روز در برابر محرابها سرفه میکنند

زیرا دوزخ جایگاه دانشمندان عالیقدر و شهسواران جوانمردي است که در جشنهاي نظامی یا مبارزات بزرگ از پا در 

همچنین بانوان زیباروي . من همراه ایشان روانه خواهم شد. هاند، و قرارگاه کمان کشان ستبر و افراد وفادار استآمد

همچنین چنگیان و خنیاگران . و با ادبی که عالوه بر شوهر شرعی خویش دو یا سه رفیق دارند عزم آنجا خواهند کرد

من با همه اینها همراه خواهم شد، فقط به شرطی که . ادو شاهان این جهان همگی رو به سوي آن مقصد خواهند نه

  . نیکولت، یار شیرین عذار من، در کنارم باشد

پدر نیکولت دختر را در اطاقش محبوس میسازد، و پدر اوکاسن نیز فرزند را در دخمهاي زندانی میسازد، و در 

نیکولت، اي گل سوسن سپید، : اینجاست که جوان عاشق درباره عالج عجیب و دلپذیري آواز خوانی میکند

  . شیرینترین بانویی که در میان خرمن گل یافت میشود

در آن روزي که این چنین بر سر تو گذشت، از  ;شیرین برسان انگوري که شیرینی را در جام معطر لبریز میسازد

افتاده بود، بر خود میپیچید میان الي، زایري را بیرون کشیدند با تنی ریش و دلی پر بیم ، با درد بر روي بستر خود 

  . و نفس را از ترس در سینه میگرفت، بسیار اندوهگین و نزدیک به مرگ بود

آنگاه تو وارد شدي، سره و سپید، آرام آرام، در نظر مرد بیمار، جامهاي که بر زمین میسود باال بردي ، تن پوش را باال 

آنگاه واقعه شگفتانگیزي روي نمود، یکباره و . ساختیبردي و هر عضو زیبایی را بشیرینی در جلو نظرش عریان 

تندرست و سالم از جا برخاست، بستر خود را ترك گفت، صلیب را به دست گرفت، و از نو پی زادبوم عزیز خویش 

اي گل سوسن، این سان سپید و این سان شیرین ، اي که زیباست پاي تو به هنگام چمیدن، زیباست بازي . روان شد

در . هاي تو، نرم است نوازش تو، همگی باید ترا فزون از اندازه دوست بدارند شیرین است بوسه. ا دیگريهر کدام ب

آنگاه . هاي بستر خویش طنابی تهیه میکند و خود را به داخل باغ میاندازد از مالفه)) گل سوسن((خالل این احوال، 

ان شبنم که چون قشر ضخیمی بر روي علف نشسته بود و بآرامی از می... وي پاچین خود را با هر دو دست باال گرفت

چهرهاش بغایت شیرین به  ;مویش با جعد و شکنهاي کوچکی زرین بود. گذر کرد، و بدین سان از میان باغ گذشت

 ;دندانهایش سپید و کوچک بودند ;لبانش سرخ فامتر از هر گل سرخ یا آلبالویی در حرارت تابستان بود ;نظر میرسید

کمرش چنان باریک بود که بآسانی . چنان سفت بودند که از زیر جامهاش چون دو انار برآمده مینمودند پستانهایش

میشد دو دست را به دورش قالب کرد، پوست بدن و ساق پاي آن دوشیزه زیباروي چنان سپید بود که چون بر روي 

جام نیکولت خود را به پاي پنجره آهنین گلهاي مروارید گام مینهاد، آن گلهاي سپید، سیاه به نظر میرسیدند سران

زندان اوکاسن میرساند، طرهاي از گیسوان خود را بریده از الي پنجره به او میدهد، و سوگند یاد میکند که عشقش 

پدر نیکولت چند تنی را به دنبال دختر میفرستد، لکن وي میگریزد و نزد . همان اندازه سرشار است که مهر اوکاسن

پس از چندي، پدر اوکاسن، به تصور آنکه شر دختر . که دردش را میفهمند و با او غمخواري میکنند شبانانی میرود

اوکاسن روانه بیشه میشود و به طلب نیکولت هر مشقتی را . بکلی از سر آنها دفع شده است، فرزند خود را آزاد میکند

 و حین سفر لب بر لبش می((ر مرکب مینشاند، سرانجام نیکولت را پیدا میکند، او را در جلو خویش ب ;تحمل میکند

هر دو براي فرار از چنگ پدر و مادر، که به دنبال ایشان روانند، بر کشتی مینشینند و از )). بوسد نهد و او را می

به سرزمینی میرسند که در آنجا مردان میزایند و افراد در اثناي جنگ به جاي سالح با میوه به  ;مدیترانه میگذرند

www.IrPDF.com



٢٧٢۵

عاشق و معشوق به چنگ جنگجویانی بی مهرتر اسیر میشوند، و مدت سه سال از یکدیگر . روي هم میکوبند سر و

والدین خشمگین ایشان میمیرند، و اوکاسن و نیکولت، کنت و . لکن سرانجام بار دیگر به هم میرسند ;جدا میمانند

. تر از این منظومهاي را نمیتوان سراغ گرفتدر میان تمامی خزاین سرشار ادبی فرانسه، زیبا. کنتس بو کر میشوند

VIII -  واکنش هجو آمیز  

شوخیهایی که به طور معترضه در میان حوادث مختلف این داستان میآید دال بر آن است که در این تاریخ فرانسویان 

که بمراتب  -مشهورترین منظومه قرون وسطی . رفته رفته احساس میکردند که رمانس به مرحله اشباع رسیده است

از کمدي االهی دانته معروفتر شد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت، ابتدا به شکل رمانس آغاز شد و سپس به صورت 

، محقق جوانی اهل اورلئان، موسوم به گیوم 1237حدود سال . یکی از با حرارتترین و رکترین ساتیرها به پایان رسید

اشت و میخواست که شعرش حاوي تمامی رموز و دقایق فن دولوریس، به ساختن منظومهاي تمثیلی همت گم

. عشقورزي درباري باشد و، به واسطه مفاهیم کامال انتزاعی آن، به صورت نمونه و زبده تمامی رمانسهاي عهد درآید

بیت اول داستان گل سرخ را  4266اطالعات ما درباره این گیوم دو لوریس فقط منحصر به این حقیقت است که 

در این  ;وي وصف میکند که چگونه در عالم رویا در باغ بغایت دلکشی که باغ عشق است قدم مینهد. ستساخته ا

باغ هر نوع گل شناخته شدهاي بارور میشود، جمیع پرندگان نغمه سر میدهند، و زنان و مردانی شادکام جفت به 

از قبیل شادمانی،  - انه هستند جفت، که هر کدام نماینده و مظهر یکی از سرورها و محاسن زندگی جوانمرد

اینجا به کیش نوین و مفهوم  ;زیر نظر و فرمان خداي عشق، به پایکوبی مشغول میشوند -...دلخوشی، تواضع، زیبایی

درون این باغ، شاعر در عالم خواب یک . جدیدي از فردوس برین برمی خوریم که در آن زن جانشین خداوند میشود

لکن هزار دانه خار این  ;یند بمراتب زیباتر از جمیع زیباییهایی که در اطراف آن قرار دارددانه رز یا گل سرخی را میب

  . گل را حراست میکنند

این گل به طور رمزي حکایت از معشوقه میکند، و اشتیاق قهرمان داستان براي رسیدن به آن و چیدن آن کنایهاي 

تمایالت سرکوفته ناشی میشود و به مرغ اندیشه پر و بال  از تمام مبارزات عاشقانهاي میشود که تا این تاریخ از

  . میدهد

 ;دیگر بازیگران همگی عبارتند از سجایا و خصالی مجسم ;در این قصه هیچ کس دیگري دخالت ندارد مگر ناقل آن

میدي، و از قبیل نو: سجایایی که آنها را میتوان در هر محفلی که مردان در طلب ربودن دل زنان باشند آشکارا دید

آنچه مایه شگفت میشود این است که گیوم توانست با این . ، که در این مورد به معنی بیوفایی میآید))فکر نو((حتی 

شاید هم علت آن بود که در هر عصري و به هر نحوي از انحا داستان  - مفاهیم انتزاعی منظومه جالبی به وجود آورد

 .میباشدز عشق به همان اندازه که جالب است خونگرم نی

مدت چهل سال جهانیان ناگزیر بودند در  ;گیوم خیلی جوان بود که درگذشت و منظومه خود را ناتمام گذاشت

با درد شگفت باشند که آیا مگر عاشق، مجروح با تیري که از ترکش کوپیدو ربالنوع عشق به در رفته بود، و لرزان 

تا اینکه فرانسوي دیگري، ژان دو مون نام، مشعل را به دست ! عشق، مرتکب عملی جز بوسیدن گل سرخ شده بود

گرفت و منظومه را به بالغ بر بیست و دو هزار بیت رسانید و چکامهاي به وجود آورد همانقدر متفاوت با شعر گیوم 

چند  ;با گذشت یک نسل، روحیه عهد دگرگون شده بود .که میان رابله فرانسوي و تنیسن انگلیسی تفاوت بود
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هاي ایمان را  فلسفه با جامه تعقل پیکر منظومه ;هاي عاشقانه کساد شده بود صباحی بازار داستانها و چکامه

برخی را عقیده بر آن است . عصر شک و هجا آغاز شده بود ;جنگهاي صلیبی به نتیجهاي نرسیده بودند ;میپوشانید

اشعار پر جوش و خروش خویش به پیشنهاد فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه منظومه گیوم را تکمیل کرد، و که ژان با 

ژان کلوپینل . این همان پادشاهی بود که مقننین شکاك خویش را به دربار پاپ روانه میداشت تا به ریش وي بخندند

ریس فلسفه و ادبیات فرا گرفت و یکی از در پا ;به دنیا آمد 1250در مون، واقع در کنار رود لوار، حدود سال 

  . فاضلترین مردان عهد خویش شد

نمیدانیم چه شیطان مخربی به جسم وي رفت و او را واداشت تا فضل خود، مخالفتش را با دستگاه روحانیت، و تنفر 

ان، به تبعیت از ژ. شدیدش را از زن و عشقورزي به صورت دنباله رمانتیکترین منظومات تمامی عالم ادبیات در آورد

گیوم، با همان بیت هشت سیالبی و ابیات قافیهدار، منتها با سرزندگی و ذوقی که دنیایی با اشعار رویامانند گیوم 

تفاوت دارد، نظریات خویش را درباره تمامی موضوعات از خلقت عالم گرفته تا واپسین داوري بیان میکند، و عاشق 

اگر ژان اندکی تعشق و . دت در باغ ایستاده و در اشتیاق گل سرخ استبیچاره، در خالل این احوال، تمام م

خیالپرستی را در میان خرواري منظومه به جا گذاشته است، باید آن را مرهون پندار افالطون از یک عصر طالیی 

 هیچکس این یا آن چیز را ملک خویش نمیخواند، و از غصب مال و آز هیچ نشانی((گذشته دانست، که در آن 

 ;دورانی که در آن نه حکومتی بود و نه قوانینی ;عصري که در آن خاوندان فئودالی وجود خارجی نداشتند ;))نبود

همگی مردمان در تلذذ از مواهب روي ((دورانی که افراد بدون خوردن گوشت یا ماهی یا طیور زندگی میکردند، و 

وي بدون هیچ چون و چرایی اصول  ;د دیانت رسته باشدژان آدمی نیست که بکلی از قی.)) زمین مشترکا سهیم بودند

جوانان تنومند و تن پرور، آن فرایارهاي گدامنش که با سخنان دروغ ((مسلم آیین مسیح را قبول میکند، لکن از آن 

 وي با مردمان ظاهر ساز آبش به یک جوي. متنفر است)) مردم را میفریبند و با نوشابه و گوشت خود را فربه میسازند

. نمیرود، و براي تسهیل ریختن اشکهاي دروغین به آنها توصیه میکند که سیر و پیاز به کار برند

بهترین نعم حیات است، لکن ظاهرا خودش از چنین نعمتی برخوردار )) مهر یک زن با التفات((وي اذعان میکند که 

ان زیبا را جلب نکرده است، و ژان که هجا گویی هرگز مهر زن ;شاید ژان لیاقت چنین چیزي را نداشت. نشده است

بغایت در آثار اووید غور کرده بود معتقد شد، و به سایرین نیز تعلیم داد، که زن را باید آلت دست قرار داد نه آنکه 

و در  ;طبیعت تمامی زنان را براي جمیع مردان آفریده است ;وي میگوید که تکگانی حرف مفتی است. معبود ساخت

  : یش شوهري را که از زن خودسازش سیر شده است این سان به سرزنش او وا میداردهاي خو منظومه

هاي گرانبها و البسه زیبا برش از نیرنگ السها و  از اینهمه شجاعت چه حاصل مرا چه بهرهاي خواهد بود از این جامه

د میسازي و میبندي، و از هاي زربفت که با آن گیسوانت را مجع خوش زبانیهاي تو مرا چه اعتنایی به این پارچه

هاي  هاي لعابی را در قاب عاج جا دهی و روي آن را با هاله ها بیرون میآوري و چرا باید تو آینه البهالي آن ملیله

کوچک منقوش گردانی این جواهرات که زیبنده تاجهاي خسروي است از بهر چیست این درها و یاقوتها و الماسهاي 

دیوانه غرور میسازد اینهمه زیورهاي گران قیمت و چینهاي افتاده بر روي و دور گردن  دلپسند از براي چیست که ترا

و کمربندها که ترا میان باریک نشان دهد، با مرواریدهایی آراسته و بدقت منقوش شده، از بهر چیست و به من برگو 

نفس میخواهی ساقهاي خوش  که به چه علت تو پاهاي خود را با کفشهاي خودنما میآرایی جز آنکه به حکم هواي

ها را خواهم فروخت و ترا  تراش خود را نشان دهی سوگند به سن تیبو که هنوز سه روز سپري نشده، من این زباله

  . درهم و برهم زیر پا لگد مال خواهم کرد
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سالهاي درك این حقیقت تا اندازهاي مایه تسکین خاطر میشود که سرانجام خداي عشق در راس عده بیشماري از وا

) یعنی عواملی که بانو را هماره مردد میسازد(خویش به حرکت درمیآید، به برجی که مامن خطر، ننگ، و ترس است 

هجوم میبرد، روز را محافظت میکند، ورود عاشق را به حرم درونی آن بارگاه خوشامد میگوید، و به وي اجازه میدهد 

. تا آن گل را که رمزي از احالم اوست بچیند

ن این پایان رمانتیک، که مدتها زودتر از این میبایستی آمده باشد، چطور میتواند رکگوییهاي دهقانان و لک

هرزهدراییهاي وقیح گولیارد یک عصر را که همه جا در خالل هجده هزار بیت هویداست از انظار پنهان سازد در طی 

دیگر کتابها اشتهار و خواننده داشتند عبارت بودند قرون دوازدهم و سیزدهم سه کتابی که در اروپاي باختري بیش از 

 1150اصل قصه رنار روباه، به اسم ایسنگرینوس، در حدود سال . از داستان گل سرخ، افسانه زرین، و رنار روباه

، میالدي در دنیاي التینی رواج گرفت و بتدریج از زبانهاي بومی اروپایی به عناوینی مثل رمان دو رنار، رینارد دفاکس

شعراي مختلف رویهمرفته . رینکه دو فوس، راینارد، و سرانجام در منظومه گوته تحت عنوان رینکه فوکس ظاهر شد

هایی که درباره این روباه وجود داشت افزودند، به طوري که جمعا  در حدود سی داستان سرورآمیز به مجموعه قصه

ر هجوم رسوم فئودال، دربارهاي ملوك، آداب و سنن بالغ بر بیست و چهار بیت شد و تقریبا تمامی این اشعار د

  . مسیحی، و ضعفهاي اخالقی آدمیزاد در خالل حکایاتی تمثیلی از جانوران بود

وي جوشن نابل . ، که پادشاه سرزمین است، نیرنگ میزند)شریف(، به شیر، موسوم به نابل)روباه(روباه، موسوم به رنار

هایی، که زیبنده مقام تالران است، هاروژ را ترغیب  آغشته میسازد و با خدعه) خانم پلنگ(را به بوي مادام هاروژ

آنگاه خشم نابل و سایر وحوش را با دادن طلسمی به هر . میکند تا چنین وانمود کند که که همخوابه خود اوست

م، اسرار موحشی فاش بر اثر این طلس. کدام فرو مینشاند این طلسم میتواند هر شوهري را از بیوفایی زنش آگاه سازد

شوهران زنان مقصر خود را کتک میزنند، و زنان همگی به رنار پناه میبرند، و او براي خود حرمسرایی  ;میشوند

در قصهاي جانوران در جشنهاي نظامی شرکت میجویند و، درست مثل شهسواران، با لباسهاي ویژه . تشکیل میدهد

االغ، موسوم به برنار، که  ;رگ رنار روباه پیر در بستر نزع افتاده استدر داستان م. خود گرد میآیند و رژه میروند

اسقف اعظم دادگاه است به بالین روباه میآید تا با تدهین نهایی و خواندن دعاي موت آیینهاي مقدس را اجرا کرده 

براي اصالح اخالقش  رنار به گناهان خود اقرار میکند، اما ضمنا شرط میکند که اگر بهبود یافت، سوگندي که. باشد

وي بظاهر میمیرد، و جانوران چندي که از دستش به قوادي افتاده، کتک . خورده است از درجه اعتبار ساقط باشد

اسقف اعظم . خورده، زخمی شده، یا فریب خوردهاند، همه جمع میشوند تا با دلی شاد تظاهر به سوگواري کنند

هر چه را میتوانستی به چنگ ((و او را شماتت میکند که در دوران حیات موعظهاي رابلهوار بر سر گور روباه ایراد، 

لکن همینکه آب مقدس را بر جسد او میپاشد، رنار زنده میشود،  ;))آوري آن را بموقع و مناسب حال میدانستی

ناپدید میگیرد، و با طعمه خود به درون بیشه ) که مجمر به دست دارد و آن را نوسان میدهد(را) خروس(چنتیکلر

. براي شناختن قرون وسطی نباید هرگز رنار را فراموش کرد. میشود

فابلیو افسانهاي بود معموال منظوم که، با هزار تا سی هزار بیت هشت . بود) فابل(رمان دو رنار بزرگترین فابلیو

هاي  دمت داشتند که قصهها همان اندازه ق پارهاي از این افسانه. سیالبی، در حدیث جانوران، انسان را مسخره میکرد

برخی از اینها اصال از هندوستان و از طریق جهان اسالمی به مغرب  ;ازوپ، یا حتی از آنها هم قدیمیتر بودند

ها زنان و کشیشان را هجو میکردند، از قواي طبیعی دسته اول و نیروهاي فوقالطبیعه دسته  بیشتر این قصه. میآمدند

  . دوم متنفر بودند
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هاي وقیح محکوم کرده  اید علت دیگر تنفر این بود که بانوان و روحانیون، خنیاگران را براي سرودن قصهبه عالوه، ش

در این قبیل داستانها عین کلمات  ;اصال فابلیو براي افراد پوست کلفت نوشته میشد. و در خور مجازات دانسته بودند

. گوییهاي ناموزون و غیر معقول به رشته نظم در میآمدها به کار میرفت، و ظریفه ها و فاحشهخانه و عبارات میخانه

هاي عهد خویش، و از زبان جمع کثیري از نقاالن عهد،  لکن چاسر، بوکاتچو، آریوستو، و الفونتن از همین فاحشهخانه

رواج هجونویسی حیثیت و مقام خنیاگران را . هاي جالب و فراوانی را به رشته تحریر و نظم کشیدند بود که قصه

این واژه از لفظ  ;میخواندند minstreslyرامشگران سیار یا دوره گرد را به زبان انگلیسی . ایین آوردپ

ministeriales در . مشتق شده است که در اصل به خدام و مالزمان دربارهاي ملوك و اعیان اطالق میشدند

ر مورد کسی به کار میرفت که کارش در التینی د ioculatorنامیدند، زیرا لفظ  Jongleursفرانسه این طبقه را 

این دسته مانند شعراي سیار یونان، یا بازیگرانی که در عهد روم به ایما و اشاره . شوخی کردن و خنداندن دیگران بود

نمایشاتی را اجرا میکردند، یا چکامه سرایان اسکاندیناوي، یا رامشگران آنگلوساکسون، و یا خنیاگران غزل ساز ویلزي 

در قرن دوازدهم که اوج دوره رمانس بود، . ي از همان سنت دیرینه تبعیت کردند و به وظایف خود پرداختندو ایرلند

این جماعت با گرد آوردن و ساختن . رامشگران درست همان عملی را انجام دادند که بعدها چاپ کتابها انجام داد

این قبیل . ثیت و شان خود را حفظ کردندهایی که گاهی ارزش داشت آنها را در شمار ادبیات گذاشت، حی قصه

هاي  هاي کوتاه، تکه هاي کوچک، قصه رامشگران داستانسرا در حالی که کمانچه به دست داشتند، به سرودن منظومه

در ایام روزه و پرهیز نصارا، . حماسی، اساطیر مریم یا سایر قدیسان، شانسون دو ژوست، رمانس یا فابلیو میپرداختند

ار این جماعت خریداري نداشت، در صورت امکان همگی رامشگران و خنیاگران به دور هم جمع هنگامی که ک

میشدند و مجلس عظیمی براي معارفه و تبادل آرا تشکیل میدادند، چنانکه به طور قطع میدانیم که یکی از این 

یل اجتماعات بود که حاضران در این قب. میالدي در فکان از توابع نورماندي برگزار شد 1000اجتماعات حدود سال 

از حقه بازیها و آوازهاي یکدیگر آگاه میشدند، و نغمات یا داستانهاي تازه تروورها و تروبادورها را میشنیدند و یاد 

ها و نقل داستانها براي حضار بیش از اندازه ثقیل میشد، رامشگران میکوشیدند تا با  اگر خواندن منظومه. میگرفتند

هنگامی که تروورها از شهري . ق زدن، پیچ و تاب دادن اعضاي بدن، و بند بازي آنها را سرگرم سازندشعبده بازي، معل

به شهر دیگر رو کردند و به قرائت داستانهاي خود پرداختند، و زمانی که عادت به خواندن رواج گرفت و بتدریج نیاز 

نفر بازیگر درآمد، به طوري که سرانجام خنیاگر به خوانندگان بر طرف شد، رامشگر روز به روز بیشتر به صورت یک 

دورهگرد شعبدهباز شد، با کاردهاي برهنه بازي میکرد، خیمه شب بازي ترتیب میداد، یا دستهاي از خرسها و 

پارهاي از . ها و اسبان و خروسها و سگان و شتران و شیرهاي تربیت شده را به رقص و حرکاتی وا میداشت بوزینه

وها را به صورت نمایشهاي مضحکی در آوردند و، بدون حذف الفاظ رکیک و شوخیهاي وقیح، در آنها خنیاگران فابلی

به همین سبب کلیسا روز به روز نسبت به این قبیل افراد رویه شدیدتري اتخاذ کرد، مومنان را از . بازي کردند

ریوس، اسقف اوتون را عقیده بر آن بود هونو ;شنیدن سخنان آنها منع کرد، و پادشاهان را از کمک به آنها بازداشت

اشتهار عمومی رامشگران داستانسرا، . که به هیچ کدام از خنیاگران اجازه پا گذاشتن به فردوس برین داده نخواهد شد

ها از حماسه بورژوازي که  رواج فابلیوها، و استقبال پر غوغاي طبقات تازه با سواد شده و دانشجویان سرکش دانشگاه

رمانس همچنان ادامه یافت، . ان دومون به رشته نظم رد آمده بود، همه داللت بر پایان یک عصر میکردبه دست ژ

لکن از همه سو حریفانی به صورت ساتیر، مطایبه، و مشربی واقعبینانه و دنیوي علم مخالفت بلند کرده و اینک مدت 

ها و جرزهایی  ندان آشنا میساخت تا تمامی پایهیک قرن ساتیر یکه تاز عرصه نبرد میشد، و آن قدر به جگر ایمان د

که بناي قرون وسطایی بر آنها استوار بود خرد شود و در هم فرو ریزد و روح آدمیزاد را مغرور و لرزان در کنار ورطه 

. تعقل بر جاي گذارد
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فصل سی و نهم

  دانته

1265 -1321  

  

I -  تروبادورهاي ایتالیایی  

شاید مسلمانانی که از ملتزمان رکاب فردریک بودند تا . لیا مهد ادبیات ایتالیایی بوددربار فردریک دوم در خطه آپو

چند سال قبل از فوت آن پادشاه با ذوق، در . حدودي به این امر کمک کردند، زیرا هر مسلمان با سوادي شعر میگفت

مکالمه میان عاشق و ((ن به ساختن منظومه دلپذیري مبادرت جست تحت عنوا) 1200حد (آلکامو / چولو د 1250

اما . ضمنا این نکته شایان توجه است که آلکامو واقع در سیسیل تقریبا بکلی یک شهر مسلمان نشین بود ;))بانو

هاي خود را به  عامل موثرتري که کمک به پیدایش ادبیات ایتالیا کرد نفوذ تروبادورهاي پرووانس بود که منظومه

فردریک نه . به حضور آن پادشاه شعر شناس و اطرافیان با فضل وي میرسیدند دربار فردریک میفرستادند یا خود

صدر . فقط شعرا را تشویق میکرد، بلکه خود نیز شعر میگفت و براي این منظور زبان ایتالیایی را انتخاب کرده بود

چکامه از ابداعات وي  اعظم وي، پیترو دال وینیه، غزلیات آبداري میساخت و احتمال دارد که اسلوب دشوار این نوع

و یاکوپو دا ) قاضی(که در دربار فردریک میزیست، گویدو دله کولونه ) برادر قدیس توماس(آکوینو/ رینالدو د. باشد

به شمار )) رنسانس آپولیایی((همگی از شعراي این ) از محررین رسمی در خطه سیسیلیهاي دو گانه فردریک(لنتینو 

یک نسل پیش از تولد دانته همان احساسات ) 1233حد (یاکوپو تراوش کرده استغزلی که از طبع وقاد . میروند

  : رقیق و آراستگی ظاهري را دارد که در اشعار ویتانوئووا دیده میشود

در دل من مهري است از بهر خدمت خداوند تا آنکه در بهشت برین جاي مقدسی را آبادان سازم، چون همه جا 

او را چهري درخشان و گیسوانی بدون محبوبهام از رفتن بیزار بودم، . ش بر میخیزدشنیدهام از آنجا سرور و آرام

بنگر، من این سخن از بهر آن . زیرا اگر او غایب میبود و من آنجا بودم، میدانم که لذت من هیچ نبود ;درخشان است

نگرم و دیدگان نرم زیبا و تنها دوست دارم که سیماي پر لطف او را ب ;نمیگویم که قصدم آلودگی به گناهی باشد

. چهره شیرین را، تا آنکه مرا رضایت کامل حاصل آید که معشوقه خود را شادمان در جایش ببینم

هنگامی که فردریک آن پادشاه معرفت پرور، با درباریان در ایتالیا سفر میکرد، شاعران را همه جا با مجموعه پرندگان 

از این طریق بود که چکامهسرایان مزبور نفوذ خود را در التیوم، توسکان، و  و جانورانی که داشت به همراه میبرد، و

فرزندش، مانفرد، همچنان شعرا را گرامی میداشت و تشویق میکرد، و غزلیاتی میسرود که . لومباردي پراکنده ساختند

ه شد، و در پیدایش آن به زبان توسکان ترجم)) سیسیلی((قسمت بیشتر این اشعار . دانته از آنها تعریف کرده است

در اثناي همین دوران تروبادورهاي فرانسوي که از . مکتب شعر و شاعري که منجر به ظهور دانته شد موثر افتاد
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آشوب جنگهاي مذهبی النگدوك به ستوه آمده بودند، آن سرزمین را ترك گفتند و دربار ملوك و امراي ایتالیا را 

را با دقایق زندگی سرخوش سلحشوران آشنا کردند، به زنان ایتالیایی شعراي ایتالیایی . مامن خویش ساختند

آموختند که از اشعاري که در ستایش آنها ساخته میشود استقبال نمایند، و سر آمد اغنیاي ایتالیا را ترغیب کردند 

از شاعران اولیه  برخی. که شاعران را بی صله نگذارند، حتی هنگامی که اشعار خطاب به زنان ایشان ساخته شده باشد

. هایی میساختند توسکان در تقلید از تروبادورهاي فرانسوي چنان افراط کردند که به زبان پروونسال منظومه

که در نزدیکی مانتوا، زادگاه ویرژیل، به دنیا آمد، خشم اتسلینو بیرحم را برانگیخت، به ) 1270 1200حد (سوردلو

از این . نسال شروع به ساختن اشعاري درباره عشق حقیقی و معنوي کردپرووانس گریخت، و در آنجا به زبان پروو

شور عشق افالطونی بود که، بر اثر اتحاد عجیبی میان مابعدالطبیعه و ادبیات، سبکی در توسکان به وجود آمد که آن 

هیچ ریایی در شعراي ایتالیایی، به عوض شهوت پرستی و لذت جسمانی که بدون . نام نهادند)) سبک شیرین نو((را 

زن را مظهر زیبایی مطلق و  ;هاي خنیاگران پروونسال وجود داشت، واقعا یا ظاهرا دنبال عشقی رفتند معنوي چکامه

در ایتالیایی که تا این تاریخ . مجرد یا نشانهاي از فلسفه یا عقل ربانی شمردند، و به چنین پنداري انتزاعی دل باختند

شاید روح قدیس فرانسیس بود . ود پرورده بود، این نغمه جدیدي بود که ساز میشدهزارها شاعر غزلسرا در دامان خ

که خامه این مردان عفیف را به حرکت در میآورد، یا کتاب مدخل االهیات قدیس توماس بود که آنها را گرانبار 

قط در زیبایی میساخت، و یا این قبیل چکامهسرایان تحت نفوذ متصوفه اسالمی قرار گرفتند که خداوند را ف

. میدیدند، و غرض آنها از این معبود و محبوب واقعی در غزلیاتشان کسی جز خدا نبود

اهل بولونیا، که دانته ) 1275 1230?(گویدو گوینیتسلی. گروهی از خنیاگران دانشمند مکتب جدید را بنیاد نهادند

بر گرفته از واژه کانتسو ( کانتسونه معروفیبا درود فراوان او را پدر ادبی خویشخواند، فلسفه نوین عشق را در 

گویدو براي )) سرود دل پر مهر((در این منظومه تحت عنوان . به رشته نظم کشید))) غزل((پروونسال، به معنی 

عشق شدیدي که نسبت به محبوبه خویش داشت از خداوند تقاضاي بخشایش کرد و مدعی شد که چون محبوبه در 

الپاجانی، دینو فرسکو بالدي، گویدو . ین تنها عذري است که میتواند به درگاه خدا آوردنظرش مظهر ربوبیت است، ا

این سبک به وسیله بزرگترین . اورالندي، و چینو دا پیستویا سبک جدید را در سراسر خطه ایتالیاي شمالی پراکندند

، که خود از )1300 1258حد (نتیواضع و هواخواه آن قبل از بلند آوازه شدن دانته یعنی به همت گویدو کاوالکا

در میان این شعراي فاضل، گویدو از نجبا و داماد همان فاریناتا دلی . دوستان دانته بود در فلورانس رواج گرفت

گویدو اعتقادي به مذهب نداشت، از آراي ابن . اوبرتی بود که در فلورانس ریاست نهضت گیبلینها را بر عهده داشت

وي در .درباره فناناپذیري روح و حتی خدا شک و تردیدهایی به ذهنش خطور میکردرشد طرفداري میکرد، و 

به حکم دانته و سایر اعضاي شوراي شهري تبعید شد، بیمار  1300در  ;سیاست شدیدا شرکت و سهم موثري داشت

ساختن طبع مغرور و اشرافی وي از همه جهت شایستگی . گشت، مورد عفو قرار گرفت، و در همان سال درگذشت

  : غزلهایی خالی از شور و ماالمال از لطافت اعصار باستان را داشت

پاسخهاي نرم  ;نغمه دلپذیر پرندگان ;شهسواري زیباروي کمر بسته از بهر پیکار مردانه ;فرمان اراده منیع ;زیبایی زن

باد، که فرو میریزد و  برف سپید، بی ;هواي روحپرور هنگام دمیدن صبح ;قوت کشتیهاي تندرو بر فراز دریا ;دلبر

در برابر  ;رنگ الجوردي جواهرات ;سیم و زر. مینشیند، چمنهایی پر از همه گونه گل، جایی که آبها سر بلند میکنند

این همه، آن ارزشی که به لطف و شیرینی محبوبه عزیز من در دل میپروراند، شاید به چشم چون ذره بیمقداري 

جمله . دو چندان فرق است که عظمت تمامی پهناي آسمان در برابر این زمینلیک به باطن میان این  ;جلوه کند

  . پیوندند نیکان زود به مخلوقات همجنس می
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از غزلهایی که وي سروده بود تقلید کرد، و شاید هم در تصمیم براي نوشتن . دانته بسا چیزها را از گویدو فرا گرفت

هایم خطاب  وي مایل بود که من همواره در نامه: ((د دانته مینویسدخو. کمدي االهی به ایتالیایی مرهون وي میباشد

در طی قرن سیزدهم اسالف دانته زبان خشن ناقصی را بتدریج به .)) به وي زبان بومی را به کار برم نه التینی را

ي در چنان مرحلهاي از لطف و فصاحت و چنان دقت و ظرافتی در جمله بندي رسانیدند که هیچ زبان بومی دیگر

بلند آوازه، مهم، ((این جمع به مرور ایام زبانی به وجود آوردند که دانته میتوانست آن را  ;اروپا به پاي آن نمیرسید

در برابر اشعاري که . بخواند زبانی که شایسته مقام ارجمندترین بزرگان دوران بود)) سزاوار دربار ملوك و محضر پاپان

هاي تروورها و  هاي غزلسرایان پرووانس ناموزون، و منظومه ی میسرودند، چکامهاین شاعران به زبان جدید ایتالیای

در اینجا شعر عبارت از موزون ساختن مشتی وراجیهاي . مینه سنگرها ابیاتی عاري از لطف و بیمعنی بودند

و شکیبایی الزم سبکسرانه نبود، بلکه هنري بود بغایت ظریف و دقیق که تلفیق و ترصیع اجزاي آن همان اندازه دقت 

یک مرد برجسته تا حدودي از آن جهت بزرگ است . داشت که تراش هیکلهاي منبر مرمري نیکوال پیزانو و پسرش

که افراد دون رتبهتر از وي قبال راه او را هموار کردهاند، روحیه عصر را چون موم چنان نرم ساختهاند که با نبوغ وي 

. دهاند، و تکلیفی را بر دوش نهادهاند که نیمی از آن قبال انجام شده استسازگار میآید، اسباب کارش را آماده کر

II -  دانته و بئاتریچه  

به  ;، بال آلیگیري، همسر آلیگیرو آلیگیري، پسري به دنیا آورد که او را دورانته آلیگیري نام نهادند1265در ماه مه 

ظاهرا . که نام فرزندشان بالدار دیرپاي معنی میدهداغلب احتمال، پدر و مادر هیچ توجهی به این حقیقت نداشتند 

خانواده وي پشت اندر پشت از مردم اصیل فلورانس . خود شاعر اسم اولش را مخفف ساخت و خود را دانته خواند

آلیگیرو بار  ;در همان چند سال اول عمر دانته مادرش درگذشت. بودند که رفته رفته به فقر و مسکنت افتاده بودند

ن گرفت، و دانته شاید هم در محیطی عاري از شادمانی با مادري ناتنی و یک برادر و دو خواهر ناتنی پرورش دیگر ز

دانته از بین . دانته پانزدهساله بود که پدرش بدرود حیات گفت و مقداري بدهی به عنوان میراث به جا گذاشت. یافت

التینی کسی است که به زبان فرانسه دایرهالمعارفی . کندمعلمان خود از برونتو التینی با حقشناسی فراوانی یاد می

تحت عنوان گنجینه تالیف کرد و چون به ایتالیا بازگشت، خالصهاي از آن را به اسم گنجینه کوچک به ایتالیایی 

مسلما .)) چطور آدمی نام خویش را مخلد میسازد((دانته به قول خودش از این دانشمند یاد گرفت که . منتشر ساخت

. انته با شعف خاصی آثار ویرژیل را میخوانده است، به طوري که سخن از سبک دلپذیر آن شاعر اهل مانتوا میگویدد

به عالوه، کدام شاگرد دیگري را میتوان سراغ گرفت که عشقش به یکی از آثار سخنسرایان باستان آنقدر زیاد بوده 

. دانته در بولونیا مقیم بود 1287بوکاتچو میگوید که در سال باشد که به دنبال سراینده آن از درکات دوزخ عبور کند 

در آنجا یا سایر جاها، شاعر ایتالیایی به قدري از علوم ناقابل و فلسفه معجزه آساي عهد خویش برخوردار شد که 

همچنین وي شیوه اسب سواري، شکار، شمشیر بازي، . هاي وي از برکت فضل و دانشش ثقیل شده بودند منظومه

به هر حال، . لکن هیچ اطالعی در دست نیست که وي از چه طریقی گذران میکرد. اشی، و آواز خوانی را فرا گرفتنق

در این قبیل محافل بود . حتی اگر به سبب دوستی با کاوالکانتی هم بود، او را به محافل فضال و اهل ادب راه میدادند

. که دانته با بسیاري از شاعران زمان خویش آشنا شد

به گفته . سال از عمرشان میگذشت 9مشهورترین عشقبازیهاي عالم هنگامی آغاز شد که دانته و بئاتریچه هر دو 

. بوکاتچو، آن خاطر خواهی در جشن روز اول ماه مه در خانه پورتیناري، یکی از معاریف شهر فلورانس، صورت گرفت

بوده است شکی نداریم، اما در این باب ) ف همان بئاتریچهمخف)) (بیچه((در اینکه فولکو پورتیناري را دختري به نام 
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که این بئاتریچه همان معشوقه دانته بوده است یا نه، ادله و براهین استوار آن قدر زیاد نیست که تاریخنویس و 

نهاي اطالع ما درباره این اولین مالقات میان عشق و معشوق از توصیف بغایت شاعرا. باریک بین را کامال مجاب سازد

  . سال بعد در مجموعه ویتانوئووا نگاشته است 9است که خود دانته 

قرمز مالیم و زیبایی، آراسته به کمربند و تزییناتی از آن گونه که  ;در آن روز جامهاش رنگی داشت بی اندازه جالب

غرفه دل مقام از صمیم قلب میگویم که در آن لحظه جوهر حیات که در پنهانترین . مناسب با خردسالی وي بود

دارد، چنان با شدت شروع به لرزیدن کرد که کوچکترین تپشهاي پیکر مرا با خود به لرزه درآورد، و هنگام لرزش این 

از آن زمان به .))... بنگر الوهیتی را نیرومندتر از من، که چون بیاید بر وجود من حکمفرما شود: ((کلمات را ادا کرد

  . روا شدبعد عشق کامال بر روح من فرمان

اکثر ماها چنین حالتی را درك  ;جوانکی که به سر حد بلوغ نزدیک میشود براي این گونه لرزیدنها مستعد است

میافتیم، آن را بیاختیار یکی از روحانیترین رویدادهاي دوران جوانی خود )) عشق پاك((کردهایم و وقتی به یاد این 

ح آدمی است به حیات و اختالف جنس و زیبایی و نقصی که فرد این ادراك یا بیداري مرموز جسم و رو ;میشمریم

با این حال، هیچ گونه میل ارادي براي تلذذ جسمانی وجود ندارد، فقط انسان یک نوع میل آمیخته به . فرد ما داریم

آزرم براي نزدیک بودن به معشوقه، خدمت وي، شنیدن سخنان، و نگریستن اطوار زیبا و محجوب وي در وجود 

اگر روح مرد در چنین حالی از همان حساسیتی برخوردار باشد که دانته بود به عبارت دیگر . یش احساس میکندخو

کانونی از شور و تخیل باشد در آن صورت چنین مکاشفه و بلوغی میتواند به اغلب احتمال انگیزش و خاطره شیرینی 

که چطور به هر وسیلهاي دست مییازید تا مگر دانته در همین کتاب توصیف میکند . براي تمام عمر آدمی گردد

آنگاه بظاهر . دیدهاش به دیدار بئاتریچه روشن شود، حتی اگر فقط این دیدار یک جانبه باشد و محبوبه او را نبیند

: سال بعد از این واقعه که هر دو هجدهساله شدهاند 9دیگر فرصت دیدار دلدار میسر نمیشود، تا 

ان بانوي شگفتانگیز، سراپا در لباسی سفید، میان دو بانوي واالتبار و سالمندتر از وي، در چنین اتفاق افتاد که هم

برابرم ظاهر شد و هنگام عبور از کوچهاي دیدگان خویش را به سمتی افکند که آنجا من در نهایت شرمندگی برجاي 

به من سالم داد که در دم گویی تا با چنان حالت معصومانهاي ... و با ادبی که در وصف نمی گنجد ;ایستاده بودم

. ... پس از آن، چون آدمی از خود بیخود شده آنجا را ترك گفتم. ... آخرین سرحد نیکبختی را به چشم مشاهده کردم

  . بعد از آن رویداد، از آنجا که من با فن قافیهپردازي آشنا بودم، بر سر آن شدم که غزلی بسرایم

گاشته است باور کنیم، این دیدار وي را باید مقدمه پیدایش یک رشته غزلیات و چنانچه شرحی را که خود دانته ن

وي گاهگاهی به ) 1292 1283(در طی نه سال بعد.تفسیرهایی بدانیم که به نام مجموعه ویتانوئووا شهرت یافت

ز دیگري نزد دانته این غزلیات را یکی بعد ا. تصنیف غزلهایی میپرداخت و بعدا قطعات نثري بر آنها میافزود

تمامی این داستان عاشقانه . کاوالکانتی فرستاد، و وي، که اکنون دوست دانته شده بود، یک یک این آثار را حفظ کرد

گرچه سلیقه ما بر اثر گذشت زمان تغییر یافته است، اما آنچه این اشعار را . تا حدودي جنبه یک صنعت ادبی را دارد

به شیوه تروبادورهاي آن عهد، مقاالت  ;زد جنبه الوهیت بخشیدن به عشق استبه مذاق امروزي ما خوشایند نمی سا

مطول مدرسی است که مرتبا درمیان ابیات غزل هویدا میشود، و باالخره اهمیت به معناي رمزي اعداد سه و نه 

  : لکن جمله این معایب را باید از امراض مسري عهد به حساب آوریم و تفریق کنیم ;است

www.IrPDF.com



٢٧٣٣

سپس با دیدهاي )) چه شده است که تن خاکی بایستی این سان بی غل و غش باشد: ((آن دلبر میگوید عشق درباره

او را آن .)) براستی که این آفریده خدا تا کنون ناشناس بوده است: ((که هماره خیره خیره مینگرد، بجرئت میگوید

همان قدر بلند پایه است که طبیعت و  او. رنگ پریدگی صدف است که زیبنده زنی زیباست، همان قدر و نه بیشتر

به هر سو که دیدگان پر لطفش نظاره کند، از . مهارت را قدرت بلند پروازي است، زیبایی را به قیاس با وي میسنجند

آنجا ارواح عشق فروزان سر بر میآورند، و دیدگان هر کس که با دیدگانش آشنا گردد، چشمان جادوییش تا غرفه دل 

  . در خندهاي که بر لب دارد صورتی از عشق بینی که هیچ کس را پیوسته یاراي نگریستن در آن نباشدو . را میشکافد

در هر جا که او را به : از آن جمله ;پارهاي از قطعات نثر وي بیشتر پسند خاطر و طبع انسان میافتد تا آثار منظومش

و چنان دیگ خیرخواهیم به  ;ن دشمن نبودچشم میدیدم انگار که به امید درود پسندیدهاش دیگر هیچ کس با م

. ... جوش میآمد که مسلما هر کسی هر گونه بدي در حق من کرده بود، آن لحظه از سر تقصیرش در میگذشتم

و چون از نظر دور . ... کرد، گویی تاجی از فروتنی بر سر و جامهاي از افتادگی بر تن داشت هنگامی که حرکت می

من این سخن را از روي .))... این زن نیست، بلکه یکی از فرشتگان زیباي آسمان است(( :شده بود بسیاري میگفتند

کمال آرامش خاطر میگویم که آن قدر مهربان و با عطوفت مینمود که هر کس به وي مینگریست از آرامش 

. گنجد تسلیبخشی برخوردار میشد که در هیچ وصفی نمی

، بئاتریچه با سیمونه د 1289در . دا فکر مزاوجت با بئاتریچه وجود ندارددر این شیفتگی که احتماال تصنعی است اب

دانته به واقعهاي این سان . باردي، از اعضاي خانواده ثروتمندي که صاحب یکی از بانکهاي بزرگ بودند، ازدواج کرد

یک سال . مشغول بودهایی درباره وي، بدون ذکر نام دلبر،  بیاهمیت وقعی نگذاشت، اما کماکان به ساختن منظومه

بعد بئاتریچه در بیست و چهار سالگی در گذشت، و شاعر، که اینک براي نخستین بار معشوقه را نام میبرد، در مرثیه 

بئاتریچه به بهشت برین رفته است، به اقلیمی که در آنجا فرشتگان با آرامش  :آرامی بر مرگش نوحه سرایی کرد

نه یخبندان زمستان او را به سان دیگران به دور راند، و نه . ر دوستانش مرده استو با ایشان میزید و در نظ. دمسازند

لیک در عوض با آرامش مطلقی رخت بر کشید، زیرا از چراغ فروتنی آرام وي چنان شعلهاي بغایت  ;گرماي تابستان

  . درخشان سر بر افراشت که وجود نیاي ابدي را به حیرت انداخت

براي آن برتري کمال در خداوند پدید آمد، و خداوند او را به سوي خویش خواند، زیرا دید که تا آنکه آرزوي شیرینی، 

  . این جایگاه ماللتبار و بغایت پلید، زیبنده موجودي این سان پر شکوه نیست

پس از ((در منظومه دیگري دانته معشوق خود را در فردوس برین وصف میکند و به ستایش وي زبان میگشاید، و 

مرا چنین مقدر بود که به چشم خویش شاهد رویایی بغایت شگفتانگیز باشم، در این : میگوید)) دن این غزلسرو

رویاها چیزهایی دیدم که مرا مصمم ساخت تا دیگر از این موجود خجسته هیچ بر زبان نیاورم تا بتوانم سخنانی 

قصود، به طوري که خودش بخوبی میداند، تا آنجا و براي انجام این م. درباره وي گویم که بیشتر زیبنده مقامش باشد

بنابراین اگر مشیت خداوند که زندگی جمیع موجودات بسته به وجود اوست . که توانایی داشته باشم کوشش میورزم

بر آن تعلق گیرد که زندگی من چند سالی دوام آرد، امیدوارم که درباره وي چیزي به نگارش در آورم که هرگز پیش 

چون از این کار فراغت یافتم، راضیم که، در صورت رضایت خالق آن مخزن . باره هیچ زنی نوشته نشده باشداز این در

جمیع برکات، روان من از اینجا رخت برکشد و به جایی رود که قادر به دیدن جالل بانوي خویش یعنی آن بئاتریچه 

. است خجستهاي باشد که اینک پیوسته بر چهره مبارك خداوندي نظر دوخته
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و به قول خودش  ;به این نحو، در کلمات پایانی کتاب کوچکش، وي نظر خود را به مقصدي بزرگتر معطوف داشت

، که با آن دانته کتاب بهشت ))از آن اولین روزي که در این زندگی چشمم به سیماي وي افتاد، تا هنگام این رویا((

بندرت اتفاق میافتاد که آدمی از میان تمامی جزر و مدها و .)) رشته غزلم هرگز گسسته نشد((خود را ختم میکند، 

  . طوفانهاي امور زندگی مسیر کشتی تخیل را این سان به خط مستقیم تعیین کند و نگاه دارد

III  - شاعر در کشاکش سیاست  

پارهاي از  مدتی پس از مرگ بئاتریچه، دانته خود را به دام عشق خفیفتر. با اینهمه، انحرافهایی نیز وجود داشت

به یک بانو، که . روي آورد)) به کارهاي پوچی کامال زودگذر((بانوان از جمله پیترا، پارگولتا، و لیزتا اسیر ساخت، یا 

میخواند، اشعار عاشقانهاي خطاب کرد که ظاهرا ماهیت این عشق با آن عشق )) بانوي واالتبار((دانته او را فقط 

، هنگامی که شاعر بیست و شش ساله بود، با دوشیزهاي به نام 1291حدود  در. معنوي به بئاتریچه تفاوت داشت

این زن در عرض ده سال چندین . جما دوناتی، که از اخالف خانواده اشرافی و کهنسال فلورانس بود، وصلت کرد

تبعیت از اصول دانته، به . فرزند آورد، که به روایتی عده آنها به سه، به روایتی دیگر به چهار یا هفت بالغ میشد

ازدواج و عشق رمانتیک دو . هاي خویش ذکري از همسر و کودکان خود نکرد تروبادورهاي عهد، هرگز در بین منظومه

  . مطلب بکلی جداگانه بودند

به عللی که بر ما پوشیده است، وي به فرقه . اکنون دانته، شاید به پایمردي کاوالکانتی، قدم به عرصه سیاست نهاد

مسلما دانته آدم با کفایتی بوده . ، یعنی جماعتی که تعلق به اغنیاي طبقه متوسط داشت، پیوست)دهاسفی(بیانکی

، با آنکه تقریبا سی و پنج سال بیش نداشته است، او را به عضویت شوراي شهرداري یا حکومت 1300است، زیرا در 

به رهبري ) ها سیاه(را داشت، فرقه نريدر دوران کوتاهی که دانته تصدي چنین مقامی . فلورانس انتخاب میکنند

بعد از فرو . کورسو دوناتی در صدد برانداختن حکومت شهر و اعاده زمامداري طبقه اشرافی کهنسال فلورانس برآمد

نشاندن این غایله، اعضاي شوراي شهرداري، که دانته نیز با ایشان همراي بود، در صدد بر آمدند با تبعید رهبران دو 

جمله دوناتی که با دانته قرابت سببی پیدا کرده بود، و کاوالکانتی، دوست دانته، در تحکیم مبانی صلح حزب، از آن 

بر فلورانس هجوم برد، اعضاي حکومت شهر را )) ها سیاه((دوناتی با دسته مسلحی از جماعت  1301در سال . بکوشند

انته و پانزده تن دیگر از رعایاي فلورانس د 1302در اوایل سال . معزول ساخت، و زمام امور را به دست گرفت

دادگاه مقرر داشت که اگر هر کدام از این عده در آینده  ;محاکمه، و به اتهامات عدیده سیاسی محکوم و تبعید شدند

دانته گریخت و، به امید آنکه بزودي باز میگردد، . قدم به خاك فلورانس نهند، ایشان را زنده زنده در آتش بسوزانند

این تبعید و ضبط اموال شاعر را مدت نوزده سال به تهیدستی . و کودکان خود را در فلورانس به جا گذاشت همسر

سایر همقطاران . محکوم، و ذهن او را تلخ ساخت و تا حدودي مسئول پیدایش روحیه و موضوع کمدي االهی بود

ویا را تشویق به اعزام سپاهی مرکب از ده هزار تبعید شده دانته، علیرغم توصیه وي، شهرهاي آرتتسو، بولونیا، و پیست

نفر لشکر کردند تا حکومت غاصب فلورانس را بر اندازند و ایشان را بار دیگر به زاد بوم و به سر مناصبشان برگردانند 

 بعد از این واقعه، دانته از دیگران برید و راه خود در پیش گرفت و چندي نزد. این اقدام مثمر ثمر نشد). 1304(

. دوستانش در آرتتسو، بولونیا، و پادوا به سر برد

ساخته )) بانوي واالتبار((هایی را که خطاب به آن  در ضمن این اولین دهساله تبعید بود که دانته پارهاي از منظومه

موعه در مج. بود گرد آورد، و شرحی به نثر بر آنها نوشت و آن بانو را به صورت مظهر و نموداري از فلسفه در آورد
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بتفصیل ذکر شده است که چگونه دانته از فرط نومیدي در عشق و زندگی، براي تسلی ) 1308حد (موسوم به ضیافت

از مطالعه آن علم اغفال کننده، به لطف رب، تا چه حد، اسرار بر او هویدا شد، و چگونه  ;خاطر، متوسل به فلسفه شد

از قرار . ی با آنهایی که قادر به خواندن التینی نبودند در میان گذاردهاي خود را به زبان ایتالیای تصمیم گرفت تا یافته

معلوم غرض دانته نوشتن یک مدخل االهیات یا گنجینه جدید بود که میخواست هر بخشی از آن به صورت ظاهر 

طرح بسیار جالبی بود که به کمک آن میخواست لذات  ;تفسیري باشد بر شعري درباره همان بانوي زیبا روي

این کتاب کوچک معجون در هم و برهمی است از اطالعات . جسمانی را با موضوعات خشک نظري جبران کند

از چهارده تفسیري که . هاي فلسفی کوتاهی از بوئتیوس و سیسرون هاي تمثیلی اغراقآمیز، و قطعه خارقالعاده، قصه

که ادامه کار را بیثمر دید و دست از نوشتن  دانته خیال داشت براي این کتاب بنویسد، سه تفسیر را تمام کرده بود

  . به عبارت دیگر، مرتکب عملی شد که باید آن را ناشی از درایت وي دانست ;برداشت

 ;اکنون وي تکلیف حقیر دیگري را تقبل کرد که عبارت از اعاده فرمانروایی امپراطوران مقدس روم در ایتالیا بود

مرج و خشونت سیاسی در شهرهاي ایتالیا ناشی از مفهومی میشد که هر  تجربه او را مجاب ساخته بود که هرج و

کدام از استقالل و آزادي عمل داشتند به عبارت دیگر، هر ناحیه، شهر، طبقه، و باالخره هر فردي میل داشت و در 

درتی بود که مثل ماکیاولی که دو قرن بعد از وي ظهور کرد، دانته مشتاق ق. صدد بود که کامال مطلقالعنان باشد

بتواند افراد، طبقات، و شهرهاي ایتالیا را اجزاي موزون و هماهنگ جامعه قرین آرامشی سازد که در آن آحاد مردم در 

آن قدرت وحدت بخش یا از جانب پاپ میسر میشد، یا از طرف ریاست عالیه امپراطوري . عین امن و صلح به سر برند

لکن دانته اکنون به خاطر تفوق فرقهاي که افراد . اسما تابع آن محسوب میشدمقدس روم که سالیان دراز بود ایتالیا 

طبق روایت مشکوکی، وي از فرستادگانی بود  ;آن خود را با دستگاه پاپی متفق ساخته بودند در تبعید به سر میبرد

مدتها پیش، پاپها، که که از جانب شهر فلورانس روانه دربار پاپ بونیفاکیوس هشتم شدند و دست خالی برگشتند، از 

وحدت ایتالیا را به منزله خطري براي آزادي دستگاه روحانیت و استقالل اداري غیر روحانی خویش میدانستند، 

تنها امید به حصول آرامش، ظاهرا در اعاده قدرت امپراطوران و . همواره با چنین اقداماتی مخالفت ورزیده بودند

. ادوار باستان بود با عظمت)) صلح رومی((بازگشت به آن 

به این نحو، در تاریخی نامعلوم، دانته رسالهاي را تحت عنوان در سلطنت به رشته تحریر در آورد که خشم عده 

دانته، که هنوز در منشآت خویش زبان فالسفه یعنی التینی را به کار میبرد، مدعی شد که . زیادي را بر انگیخت

مختص آدمی است، و از آنجا که این امر فقط به برکت صلح میسر میشود،  چون اشتغال به امور عقالنی از تکالیف

پس حکومت آرمانی حکومتی خواهد بود جهانی که نظام با ثباتی را حفظ کند و در سراسر جهان عدالت را به یک 

  . سان مجري دارد

ت به اشاره و مشیت خداوند چنین حکومتی تصویر صحیح و قرینه بجایی از نظام فلکی خواهد بود که در سراسر کاینا

بزرگترین  ;امپراطوري روم نزدیکترین سازمانی بود که به این نوع حکومت بینالمللی شباهت داشت. برقرار شده است

دلیل موافقت خداوند با چنین حکومتی آن بود که پروردگار به میل خویش، در دوران آوگوستوس، به صورت آدمی 

بدیهی است که . رده بود که باید قدرت حاکمه سیاسی قیصرهاي روم را بپذیرندخود مسیح به مردم امر ک ;در آمد

قدرت امپراطوري روم باستان از کلیسا منبعث نشده بود، لکن امپراطوري مقدس روم همان امپراطوري کهنسالی بود 

ظاهر چنین وانمود درست است که یک پاپ تاج بر سر شارلمانی نهاد، و به همین سبب ب. که آن را احیا کرده بودند

اگر چنین بود، پس به  ;غصب حقی فی نفسه حقی به وجود نمیآورد((شد که امپراطوري تابع دستگاه پاپی است، اما 
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استناد همین دلیل ممکن بود مدعی شد که بعد از عزل بندیکتوس و بازگشت لئو به مقام پاپی از جانب امپراطور 

امپراطوري حق حکومت بر مردم را از کلیسا اخذ .)) اطور آلمان باشنداوتو، مقامات روحانی باید تابع شخص امپر

نمیکرد، بلکه این حق منبعث از قانون طبیعی بود، زیرا طبق قانون طبیعی، نظام اجتماعی نیازمند حکومت است، و از 

در واقع . آنجا که قانون طبیعی همان مشیت االهی است، پس حکومت اختیارات خویش را از خداوند کسب میکند

عمل بقاعده و صحیحی بود که امپراطوران قدرت فایق پاپ را در مسائل اخالقی و دینی قبول داشته باشند، لکن این 

رساله در سلطنت، با وجود . محدود سازد)) امور دنیوي((موضوع به نظر دانته نمی بایست حق حاکمیت دولت را در 

سی است و دیگر با طرز فکر نوین سازگار نمیباشد، استدالل سبک تحریر و استداللش که یک سلسله مناظرات مدر

در اثناي حیات دانته فقط عده اندکی از این دستنبشته . نیرومندي براي ایجاد حکومت و قوانین واحد جهانی بود

عنوان  پس از مرگ وي، رسالهاش بیشتر رواج یافت و لویی باواریایی در مبارزه خویش با پاپها آن را به. اطالع داشتند

در قرن  ;آن را، به اشاره یکی از نمایندگان پاپ، در مال عام سوزانیدند 1329در سال . وسیلهاي تبلیغاتی به کار برد

به  1897و در  ;شانزدهم آن را به فهرست کتابهایی که خواندن آنها از جانب پاپ سخت ممنوع شده بود عالوه کردند

به گفته بوکاتچو، دانته رساله در سلطنت خود را . هاي مزبور خارج ساختندامر پاپ لئو سیزدهم آن را از فهرست کتاب

هانري، پادشاه آلمان، به قصد آنکه بار دیگر اختیاراتی را  1310در سال . تصنیف کرد)) هنگام آمدن هنري ششم((

اي ایاالت پاپی مسلط که با فردریک دوم از بین رفته بود به چنگ آورد، یعنی بر سراسر شبه جزیره ایتالیا به استثن

نامهاي به ملوك و ((در . دانته با سري پر شور و دلی پر امید از این مژده شادمان شد. شود، به آن کشور هجوم برد

هاي خود را به روي هانري لوکزامبورگی  وي از شهرهاي لومبارد تقاضا کرد که قلوب و دروازه)) مردمان ایتالیا

هنگامی که هانري به میالن رسید، دانته شتابان خود را به . مرج و چنگ پاپها برهاند بگشایند تا آنها را از شر هرج و

اینک کلیه آرمانهاي وي براي پیدایش ایتالیایی متحد در شرف  ;آنجا رسانید و با شور تمام بر قدوم امپراطور افتاد

خود را به روي هانري بست، و به همین هاي  فلورانس بی آنکه اعتنایی به سخنان شاعر داشته باشد، دروازه. تحقق بود

، )1311مارس (فرستاد)) فلورانسیها، آن تباهکارترین مردمان((سبب بود که دانته علنا نامه سر گشاده خشمناکی به 

: آن نامه چنین آغاز میشد

زیر فرمان یک  آیا شما نمیدانید که خداوند مقرر فرموده است که بنی نوع بشر براي دفاع از عدالت، صلح، و تمدن در

امپراطور باشد، و هر زمان که بساط امپراطوري بر چیده شده، ایتالیا همواره طعمه منازعات داخلی گشته است شما 

که قوانین ربانی و انسانی را نقض میکنید، شما که بر اثر تزلزل موحش آز حاضر به هر نوع جنایتی شدهاید آیا 

علیه فر و جالل ملک ... که شما نخستین و تنها کسانی هستید که وحشت مرگ ثانوي پریشان خاطرتان نمیسازد 

شما قهرا سر ! اي سفیهترین و بیعاطفهترین مردمان... رومی، سلطان روي زمین و فرستاده خداوند، طغیان کردهاید 

  ! در برابر عقاب امپراطوري خم خواهید کرد

در ماه آوریل همان . این امر مایه نومیدي دانته شدلکن هانري به هیچ اقدامی علیه فلورانس مبادرت نورزید، و 

دانته مثل یکی از انبیاي بنی اسرائیل که در صدد هشدار به سالطین بر آمده باشد، خطاب به امپراطور ) 1311(سال

شما بهار و . ... ما در شگفتیم که چه چیز شما را بر آن داشته است که این قدر تاخیر روا دارید: چنین نوشت

این همان . ... شیطان محض است) آیا هیچ توجه ندارید(فلورانس. ... ن زمستان را در میالن تلف کردهایدهمچنی

   !یسیپس برخیز تو اي کودك واالتبار . ... که از فساد نابود کنندهاش دودي عفونی برمیخیزد... افعی است 
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فلورانس در قبال این سخنان دانته آن بود که مقرر داشت تا شاعر زنده است، از حق بخشودگی و ورود  واکنش شهر

هانري، بی آنکه به فلورانس دستی بزند، از طریق جنووا و پیزا عازم رم و سپس سینا شد و . به فلورانس محروم باشد

وي همه چیز بر سر پیروزي هانري نهاده . میشداین بزرگترین ضایعه براي دانته محسوب ). 1313(در آنجا در گذشت

به همین سبب به گوبیو گریخت و در صومعه  ;و دیگر راه بازگشتی به فلورانس براي خود باقی نگذاشته بود

اما . در اینجا بود که دانته ظاهرا قسمت بیشتر کمدي االهی خود را به رشته نظم کشید. سانتاکروچه معتکف شد

به اغلب احتمال وي همراه اوگوتچونه دال فاجوئوال در  1316در سال . سیاسی خسته نشده بودهنوز وي از منازعات 

فلورانس از این هزیمت کمر راست کرد و  ;اوگوتچونه همان سال فلورانسیها را در مونتکایتنی شکست داد ;لوکا بود

لوکا علیه اوگوتچونه . را گذاشته نشدلکن این حکم هرگز به موقع اج ;دو تن از پسران دانته را محکوم به مرگ ساخت

فلورانس پیروزمند، که عرق فتوتش به جوش آمده و احکام صادره . علم مخالفت برافراشت، و دانته بار دیگر آواره شد

ابدي خویش را فراموش کرده بود، به عموم افرادي که تبعید بودند اجازه داد که آزادانه به وطن خود باز گردند، به 

ریمهاي بپردازند، جامه توبهاي بر تن کنند و از میان معابر شهر بگذرند، و دوران کوتاهی را در زندان شرط آنکه ج

دانته در جواب نامهاي نوشت که در تاریخ شهرت بسزایی . دوستی دانته را از اعالم عفو عمومی آگاه ساخت. بگذرانند

که شایسته آن بود دریافت داشتم و از فحواي آن با نامهات را با حرمت و مهري : به یک دوست فلورانسی: پیدا کرد

پس نظري به فرمان . ... دلی سپاسگزار آگاهی یافتهام که بازگشت من به زادبومم تا چه حد در خاطر تو عزیز است

که اگر هر آینه مایل باشم مبلغ معینی وجه نقد بپردازم و دامان خود را به لکه چنین جریمهاي آلوده ... بیفکن 

پس این است آن فرمان احضار با شکوهی که دانته . ... ، مرا بخشوده میدارند و قادرم بیدرنگ مراجعت کنمسازم

حاشا و کال که آدمی که ... آلیگیري را بعد از تقریبا پانزده سال تحمل جور غربت به زادبوم خویش فرا میخواند 

بر وي بیعدالتی روا داشتهاند، چنانکه گویی ایشان  طرفداري از عدالت میکند نقدینه خود را به دست آنهایی دهد که

که شرف دانته را مخدوش ... اگر راه دیگري پیدا شود . ... این طرز بازگشت من به زادبوم نیست. ولینعمت وي هستند

گاه اما اگر ورود به فلورانس از چنین راهی میسر نباشد، آن. نسازد ،آنگاه من در سپردن آن طریق تعلل نخواهم ورزید

براي من مقدور نیست که هر جا میخواهم بر چهر آفتاب و اختران نظر ! عجبا. ... من هرگز قدم به آنجا نخواهم نهاد

دوزم آیا براي من میسر نیست که زیر هر آسمانی درباره گرانبهاترین حقایق به بحر تفکر غوطهور شوم محتمال 

ا، کان گرانده دال سکاال، را براي رفتن به دربار وي قبول کرد بود که وي دعوت امیر ورون 1316نزدیک به پایان سال 

ظاهرا در آنجا بود که دانته مجلد بهشت از کمدي االهی خویش را تمام و به کان گرانده اهدا . و مهمان وي شد

را تجسم قیافه و هیئت آن شاعر در این تاریخ که پنجاه و یک سال از عمرش میگذشت دشوار نیست، زی). 1318(کرد

)) تا حدي خمیده((مردي بود متوسطالقامت : وي را چنین وصف میکند 1354بوکاتچو در مجموعه زندگی به تاریخ 

رنگ مو و پوست بدنش  ;که شمرده و با طمانینه گام برمیداشت و حرکتش توام با وقاري آمیخته با افسردگی بود

مان نافذي عبوس، بینی نازك منقاري شکل، لبانی به صورتی دراز و متفکر، پیشانی پر چروك بر آمده، چش ;تیره بود

. هم چسبیده، و چانهاي ستیزهجویانه داشت

این صورت آدمی بود که روزي مهربان و رئوف بود، لکن تلخی آالم و شداید دوران به مرور زمان وي را سخت و 

اي زندگی خویش در کتاب ذرهاي از خروارها احساسات رقیقه و عواطفی که دانته در ابتد. عبوس ساخته است

حتی بعدا باز مقداري از این خصایص از خالل ترحم و شفقتی که با آن  ;ویتانوئووا گرد آورده است تصنعی نیست

دانته هنگامی که در سیاست شکست خورد و تبعید شد، . شاعر به ماجراي فرانچسکا گوش فرا میدارد هویداست

زبان وي بر اثر مصایب تلخ شد، و به طرزي مصرانه در صدد بر آمد  ;دبتدریج به صورت آدم عبوس و ترشرویی در آم
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وي از . از آنجا که آدم تهیدستی بود، به نیاکان خویش مباهات میکرد. که افتادن خویش را از اوج قدرت پنهان دارد

نفر بانکدار داده بود  نمیتوانست از سر تقصیر پورتیناري که بئاتریچه را به یک ;بورژوازي رباخوار فلورانس متنفر بود

اگر . و از تنها انتقامی که در دسترس وي بود استفاده کرد و جمله رباخواران را در قعر درك اسفل جا داد ;در گذرد

و معدود بودند دشمنانی  ;دانته از دست یا زبان کسی اذیتی میدید یا طعنهاي میشنید، هرگز مرتکب را نمیبخشید

در مورد کسانی که به هنگام انقالب یا در جنگ بیطرف میماندند دانته . ابدي رستندکه از قلم افتادند و از لعن 

من اینم که : ((خودش میگوید. راز منش وي شور سوزانی بود که در نهادش شعله میکشید. سختگیرتر از سولون بود

وي .)) را سوخته است هستم، نه به برکت مال و منال، بل به لطف قادر متعال، شوق خانه باري تعالی خرمن جانم

هایش ریخت، و هنگامی که اثر عظیمش به پایان آمد، آفتاب عمرش تقریبا  تمامی نیروي خویش را در قالب منظومه

وي شهر ورونا را ترك گفت و عازم راونا شد تا چندي را نزد کنت گویدو دا پولنتا  1319در . بر لب بام رسیده بود

ت کرد تا به آنجا رود و با قبول سمت ملکالشعرایی بر آن شهر منت گذارد، لکن وي، ضمنا بولونیا از دانته دعو. بماند

گویدو وي را براي انجام  1321در سال . طی قطعه آوازي چوپانی که به التینی ساخت، دعوت بولونیا را رد کرد

باتالقهاي ونتو گرفته بود باز  از این سفر دانته با تبی که از ;ماموریتی سیاسی به ونیز روانه داشت، که مثمر ثمر نشد

به  1321سپتامبر  14مزاجش ضعیفتر از آن بود که بتواند با مرض به مبارزه برخیزد، و به همین علت هم در . گشت

کنت در صدد بود که بر سر گور شاعر مقبره زیبایی احداث کند، لکن این نقشه عملی . سن پنجاه و هفت در گذشت

  . نشد

. تراشیده شد 1483امروزه بر باالي تابوت مرمري وي قرار دارد به دست پیترو لومباردو در تندیس بر جستهاي که 

همچنانکه عموم جهانیان میدانند، به همین محل بود که بایرن شاعر انگلیسی مشتاقانه پا نهاد و سرشگ از دیده 

ي راونا تقریبا متروك افتاده، و متولی امروزه مزار آن شاعر نامدار در خم یکی از پر ازدحامترین میدانها. جاري ساخت

فرتوت و مفلوج آن، در برابر چند لیر، ابیات موزون و خوشاهنگی از آن منظومه را قرائت میکند که عموم مردمان آن 

  . را میستایند و معدودي آن را میخوانند

IV -  کمدي االهی  

  منظومه  -1

ویش را با بیتهاي شش وتدي التینی شروع کرد، لکن براي بوکاتچو حکایت میکند که دانته منظومه کمدي االهی خ

شاید شور و غلیان احساساتش . آنکه شعرش در خور فهم عده زیادتري از مردمان باشد، آن را به ایتالیایی تغییر داد

نی چون در این انتخاب زبان موثر افتاد، زیرا بظاهر بیان احساسات شدید آدمی به زبان ایتالیایی آسانتر است تا زبا

در ایام جوانی، دانته ایتالیایی را صرفا در . التینی که مدتهاي مدید با تمسک نفس و مدنیت اعصار باستان قرین بود

ساختن غزل به کار میبرد، لکن اکنون که موضوع مورد نظرش عالیترین فلسفه نجات بشري به برکت عشق بود، 

در تاریخی که بر ما پوشیده است، وي به . بیان کند)) عامیانه((ن متحیر ماند که آیا جرئت دارد این مطالب را به زبا

غرضش از  ;نگارش مقالهاي به زبان التینی تحت عنوان در فصاحت زبان بومی مبادرت ورزید و آن را ناتمام گذاشت

مع و جور در این مقاله ناتمام،دانته عظمت کلمات و مفاهیم ج ;تحریر آن رواج زبان بومی در میان ادباي عهد بود
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) سیسیلهاي دو گانه(هاي شعراي خطه رنیو لکن اظهار امیدواري میکرد که به برکت منظومه ;التین را میستود

هاي مختلف ایتالیا، زبانی قد علم کند  هاي لومباردي و توسکان، از میان لهجه تراواتوره)) سبک نوین((فردریک، و 

حتی .)) آکنده از شیرینترین و دلکشترین زیباییها باشد) ((فتطبق کلمات خود دانته در مجموعه موسوم به ضیا(که

دانته با آن همه سربلندیش هرگز تصور نمیکرد که حماسه وي نه فقط ایتالیایی را زبانی سزاوار هر نوع اثر ادبی 

ور سازد، بلکه آن را به چنان مرتبتی از شیرینی و فصاحت برساند که در ادبیات جهان نظیرش کمتر به منصه ظه

. هرگز سابقه نداشته است که شاعري تا این حد در طرح منظومه خویش دقت مبذول داشته باشد. رسیده باشد

در طرز ترکیب و استخوانبندي این منظومه  - که نموداري از تثلیث است  -)) سه((دلبستگی خاص شاعر به عدد 

از سه چکامه، هر کدام داراي سی و سه  به این معنی که در نظر گرفت تمامی منظومه متشکل باشد: موثر افتاد

با افزودن یک سرود به بخش اول  ;سرود، یعنی مطابق با سالهایی که مسیح در این جهان خاکی در قید حیات بود

قرار بود که هر سرود مرکب باشد از اجزایی مشتمل بر  ;منظومه، تعداد سرودهاي تمامی کتاب به رقم صد میرسید

غیرممکن بود چیزي از این مصنوعیتر . ز هر جز با مصرع اول و سوم جز بعدي قافیه شودسه مصرع که مصرع دوم ا

لکن باید دانست که جمیع هنرهاي ظریفه تصنعی هستند، گو اینکه به بهترین وجهی این حقیقت را مکتوم  ;باشد

فتاد، هر جزئی را به جز یا قافیه کردن سه مصرع از دو جز به طرزي که مذکور ا)) ترتساریما((صنعت ادبی . دارند

بعدیش پیوند میدهد و همگی اجزا را به صورت یک سرود به هم پیوستهاي درمیآورد که در زبان ایتالیایی با سالست 

هاي منظومی که از این اثر جاودانی شده است همه  و موسیقی دلپذیري بر زبان آدمی جاري میشود، لکن در ترجمه

دانته خودش پیشاپیش . فت و موسیقی اصلی به زبانی دیگر آشکارا دیده میشودجا نقص و اشکال گردانیدن آن لطا

از آثاري که اجزاي متشکله آن چون عناصر هماهنگ موسیقی به : ((هر نوع ترجمهاي از آثار دانته را محکوم شمرد

و هماهنگی آن هم مربوط باشند، هیچ چیزي را نمیتوان از زبان اصلی به زبان دیگري ترجمه کرد و تمام مالحت 

هاي تمثیلی نیز موضوع  در همان حال که قالب و سبک این منظومه تابع تعداد مصرعها شد، قصه .))نرودبکلی از بین 

نده اهدا کرد، به دانته در رسالهاي که ضمن آن کتاب مذکور را به کان گرا. و حکایت منظومه را به وجود آوردند

میتوان گفت که این تفسیر چیزي است که بعد از . تشریح معنی نمادي سرودها یا بخشهاي منظومه خود پرداخت

لکن  ;پایان منظومه به فکر شاعر رسیده است، زیرا دانته شاعري بود که از صمیم قلب اشتیاق داشت فیلسوف باشد

هاي تمثیلی کلیساهاي جامع، فرسکوهاي تمثیلی هنرمندانی  مجسمهاعتیاد قرون وسطی به عالیم و اشارات نمادي، 

چون جوتو، گادي، و رافائل، و تصعید ترفیع مفاهیم تمثیلی در مجموعه ویتانوئووا و کتاب ضیافت دال بر آن است که 

وي . ددانته واقعا طرح حماسهاي را که بعدها به تفصیل تمام سخن از آن گفت از مدتها قبل در ذهن میپرورانی

مانند عالمی االهی که در مقام . میگوید که این منظومه تعلق به طبقه فالسفه دارد و موضوع اصلی آن اخالقیات است

خودش . تحتاللفظی، تمثیلی، و رمزي: تفسیر کتاب مقدس بر آمده باشد، دانته براي کلمات سه نوع معنی قایل است

:میگوید

لکن اگر این . ... کیفیت ارواح است بعد از مرگ... ما ظواهر کلمات باشدموضوع این منظومه، به شرط آنکه معیار 

در ... منظومه را از لحاظ تمثیلی معنی کنیم، موضوع آن آدمی است، تا آنجا که به حکم شایستگی یا عدم لیاقت

آن است که  غرض کل و جز. ...معرض عقوبات دستگاه عدالت قرار میگیرد یا به دریافت پاداشهاي خود نایل میآید

به عبارت . مردمانی را که به حال نکبت زندگی میکنند از آن ورطه برهاند و ایشان را به سر حد نیکبختی سوق دهد

برزخ داستان  ;دیگر، بخش دوزخ حکایت آدمی است که مرتکب گناه میشود و تن به شداید و نومیدي در میدهد

آزادي وي است به کمک الهام ربانی و عشقی خالی از خود  بهشت حکایت ;تصفیه و تزکیه وي است به برکات ایمان
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ویرژیل، که دانته را از میان دوزخ و برزخ هدایت میکند، مظهر دانش، خرد، و تعقل است که میتواند درهاي . پرستی

در . رداست که میتواند ما را از آن درها به درون ب) بئاتریچه(فقط ایمان و عشق ;کاخ نیکبختی را به روي ما بگشاید

اکتساب علم،  ;زندگی خود دانته، دوزخ همان نفی بلد شدن و مهجور ماندن از زاد بوم خویش، شهر فلورانس، بود

شاید . و حال آنکه امید و عشقش فدیه و تنها نیکبختی وي بودند ;هایش برزخ را تشکیل میدادند ها، و منظومه نوشته

دن عالیم نمادي و استعارات نهایت کوشش را به خرج داده است، به علت آنکه دانته در چکامه بهشت در به کار بر

ها  هاي سه گانه کمدي االهی مشکلتر، و لذت بردن از آن در مقام قیاس با دیگر چکامه فهم این چکامه از چکامه

ه تخیل زیرا بئاتریچه، که در مجموعه ویتانوئووا براي شاعر رویایی آسمانی بود، در بهشتی که قو ;دشوارتر میباشد

دانته ابداع میکند به شکل یک مفهوم انتزاعی با دبدبهاي در میآید، یا به عبارت دیگر گرفتار سرنوشتی میشود که به 

در پایان این رساله، دانته براي کان گرانده توضیح میدهد . هیچ وجه مناسب مقام چنین مه طلعت بیگناهی نیست

میگوید علت آن است که داستان از بدبختی به  ;خوانده است کمديکه به چه سبب حماسه خویش را مضحکه یا 

به اسلوبی ساخته شده است ناچیز و عاري از دقت، به زبانی عامیانه که حتی کدبانوها به آن ((نیکبختی میگراید و 

این کتابی که بر سر آن در خالل این سالیان نحیف ((دانته این کمدي دردناك، یا به قول خود .)) تکلم میکنند

. ، اثر دوران تبعید و مایه تسلی خاطر وي در این ایام بود، و فقط سه سال قبل از مرگش به اتمام رسید))شدهام

اگر شوخ طبعی و دلسوزي و لذت پرستی  ;کمدي االهی خالصهاي از زندگی، دانش، االهیات، و حکمت دانته بود

)) ترکیبی از جمیع عناصر فرهنگ قرون وسطی((عیار قرون وسطی را نیز میداشت، در آن صورت ممکن بود  تمام

هاي علوم عهد را که از برونتو التینی و شاید هم از  در این صد نغمه مختصر، دانته مقدار بسیار زیادي از یافته. بشود

خت، زمینشناسی، و جدول گاهشماري عصري را ضبط کرد محققان بولونیا فرا گرفته بود گرد آورد و نجوم، کیهانشنا

دانته نه فقط نفوذهاي مرموز و مقدرات و . که عالقه مردمش به زندگی زیادتر از آن بود که وقعی به دانش گذارند

و رویدادهاي چارهناپذیري را که مربوط به علم احکام نجوم بود قبول داشت، بلکه به اساطیري اسرارآمیز نیز که الفبا 

عدد نه عالمت مشخص بئاتریچه است، زیرا . اعداد را صاحب خواصی نهانی و نفوذهایی غیبی میدانست معتقد بود

در دوزخ نه درکه وجود دارد، برزخ را نه مرتبه . جذر آن عدد سه میشود که، به برکت وجود تثلیث، عدد مبارکی است

هیات قدیس توماس را با رعب آمیخته به احترام و به طور کلی دانته فلسفه و اال. است، و بهشت را نه دایره

مسلما اگر توماس استدالالت کتاب در سلطنت دانته را . حقشناسی میپذیرد، اما کورکورانه از وي پیروي نمیکند

مفهوم دانته از خداوند به عنوان روشنایی . دانته اسیر میدید، متوحش و ناراحت میشد)) دوزخ((میخواند یا پاپها را در 

، در واقع همان آراي ))عشقی که خورشید و دیگر اختران را به گردش در میآورد((و عشق، یا به قول خود وي 

دانته از فارابی، ابو علی سینا، غزالی، و ابن رشد اندك . ارسطوست که از طریق فلسفه اسالمی محفوظ ماندهاند

محکوم میکند، با فرستادن یکی از شاگردان  اطالعی دارد، و هر چند که ابن رشد را به ماندن در حاشیه دوزخ

به عالوه، قدیس توماس را  ;بدعتگذارش به بهشت، سیژر دو برابان، اصیل آیینان مسیحی را مضطرب و نگران میسازد

با . وادار به ستایش و تمجید تنها آدمی میکند که آن فیلسوف فرشتهخو را در مباحث االهیات بر سر خشم آورده بود

تاریخ . اهر سیژر دو برابان جاودانی بودن روح آدمی را، که شالوده و اساس منظومه دانته است، انکار میکرداینهمه، بظ

. یا درباره بدعت سیژر غلو کرده یا در باب اصیل آیینی دانته راه مبالغه سپرده است

ر تکوین آراي دانته موثر تحقیقات اخیر دانش پژوهان نشان داده است که منابع شرقی، بویژه اسالمی، تا چه حد د

اوصافی که از جهنم در قرآن آمده  ;از آن جمله افسانهاي از ایران باستان درباره صعود اردا و یراف به آسمان: بودند

کتاب  ;الغفران ابوالعال معري شرح سفري به بهشت و دوزخ در رساله ;)ص(داستان معراج حضرت محمد ;است
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را ) شیطان(در رسالهالغفران ابوالعال معري، شاعر عرب شرح میدهد که چگونه ابلیس. ... و غیره ;فتوحات ابن العربی

ند ))کفار((در دوزخ، دست و پا بسته، شکنجه میدهند، و شعراي مسیحی و سخن پردازان دیگري که جملگی از 

و راهنماي وي در جلو دروازه بهشت یک نفر حوري به استقبال راوي حکایت میشتابد  ;حضور دارند و رنج میکشند

موقعیت ) که غزلیات آبداري با تفاسیر تمثیلی مذهبی ساخته است(در فتوحات ابن العربی. در این سفر میشود

وي دوزخ را درست در زیر شهر بیتالمقدس و بهشت را باالي  ;جغرافیایی بهشت و دوزخ به طور دقیق معلوم میشد

حلقه گل سرخ آسمانی را توصیف کرد، و گفت که چگونه  آن جا داد، بهشت و دوزخ را به نه طبقه تقسیم کرد،

تا آنجا . درست به همان نحو که دانته در کمدي االهی وصف کرده است -کروبیان در اطراف نور ربانی طواف میکنند 

هاي عربی تا عهد دانته به هیچ زبانی ترجمه نشده بودند که شاعر  که ما اطالع داریم، هیچ کدام از این نوشته

  . الیایی قادر به خواندن آنها باشدایت

روایات و احادیث مربوط به مکاشفات و الهامهاي غیبی در بیان سفر به دوزخ و بهشت یا دیدن آن عوالم در رویا میان 

مهمتر آنکه ششمین بخش از حماسه انئید، اثر ویرژیل، ارتباط با سفر به چنین  ;یهودیان و مسیحیان فراوان بود

افسانه ایرلندي حکایت از آن میکرد که چطور قدیس پاتریکیوس از برزخ و دوزخ دیدن کرده و  یک. عوالمی داشت

در انگلستان . ها و مقابر آتشین، گناهکارانی را نگونسار یا طعمه ماران یا در زیر یخ مستور دیده بود در آنجا، در جامه

ر مفصلی، شرح داد که چگونه بولس حواري قرن دوازدهم کشیش ترووري به نام ادم دو روس، در طی منظومه بسیا

به رهبري میکائیل، ملک مقرب خداوندي، از دوزخ دیدن میکرد، و چطور میکائیل درجات مختلفه کیفري را که براي 

یوآکیم دا . انواع مختلفه گناه معین شده بود توضیح میداد، و بولس، مثل دانته، در برابر این مخافات بر خود میلرزید

صدها از این قبیل رویاها و داستانها . ه بود که خود وي چگونه به دوزخ نزول، و به فردوس برین صعود کردفیوري گفت

با اینهمه ادله و براهینی که درباره عذاب اخروي موجود بود، لزومی نداشت که دانته از سد محظورات . وجود داشت

وي، . خویش، چیزي از جهان اسالمی به عاریت بستاند)) دوزخ((هایی براي  زبان بگذرد و، به قصد پیدا کردن نمونه

مانند هر هنرمندي، مواد موجود را گرفت و در هم آمیخت، آن را از صورت هرج و مرج بیرون آورد و نظم بخشید، و 

وي اجزا و عناصر اثر خود را از هر جا امکان داشت . با تخیل پر شور و صمیمیت سوزان خویش آن را مشتعل ساخت

از  ;از موضوعات آتشین پیترو دامیانی درباره آالم دوزخ ;از تروبادورها ;کرد از جمله از آثار قدیس توماساقتباس 

از اطالعات پراکنده  ;از کشمکشهایش با سیاستمداران و پاپها ;افکار غمزده خود وي درباره زندگی و مرگ بئاتریچه

ت مسیحی درباره هبوط آدم، تناسخ، گناه، فیض ربانی، و از تعالیم االهیا ;راجع به علوم که به آنها برخورده بود

از آراي افالطونی و آوگوستینوسی درباره مراحل و مدارج تعالی روان آدمی و رسیدن به معبود واقعی،  ;واپسین داوري

ی و و از اقوال موکد توماس آکویناس درباره این موضوع که دیدن جمال مبارك باري تعالی مقصد نهای ;یعنی خداوند

دانته از تمامی این منابع و مآخذ منظومهاي فراهم ساخت که در آن جمیع  ;یگانه هدف رضایتبخش آدمی میباشد

مخافات، آرمانها، و عشق زیارت رفتن انسان قرون وسطایی به تکلم در آمد، در حلیهاي رمزي جلوهگر شد، و شکل 

. پذیرفت

در حالی که دانته راه . لی تاریک یافتم، زیرا راه را گم کرده بودمدوزخ در نیمه راه زندگی ما، خویشتن را در جنگ 2

تنها از او آن ((یش بر میخورد که ))موال و مقتدا((گم کرده و در این ظلمت سرگردان شده است، ناگهان به ویرژیل 

طریق بیخطر ویرژیل به وي میگوید که یگانه )). سبک دلپذیر را به عاریت گرفتم که مایه سر بلندي من شده است

لکن اگر دانته همراه وي از این دو منزل گذر کند، او را به  ;براي بیرون رفتن از جنگل، عبور از دوزخ و برزخ است

ویرژیل خودش  ;))در آنجا کسی باید هادي تو شود از من شایستهتر((پاي ابواب بهشت برین هدایت خواهد کرد تا 
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هر دو از شکافی که بر روي زمین . یچه وي به کمک دانته شتافته استبصراحت میگوید که در واقع به فرمان بئاتر

از : هاي دوزخ میشوند که این عبارات تلخ بر باالي آن منقوش شده است مشاهده میکنند میگذرند و متوجه دروازه

الت، صانع عد. من داخل شهر آالم میشوند، از من به سوي رنج ابدي میروند، از من پا به جرگه گمگشتگان میگذارند

پیش از من هیچ چیز . پدید آرندهام قدرت االهی بود و عقل کل و عشق نخستین ;واالي مرا به ساختم بر انگیخت

! شما که داخل میشوید، دست از هر امیدي بشویید. آفریده نشده بود که جاوید نباشد، و من خود عمر جاودانی دارم

دانته، به کمک تخیلی نیرومند و تقریبا . به مرکز زمین میرسددوزخ به صورت قیفی است در زیر زمین که راس آن 

هاي  هاي ژرف تاریک و مخافتباري است بین صخره ظالمانه، جهنمی را مجسم میکند که حکایت یک رشته دره

ي طوفانهایی از باران، برف، تگرگ، و نیمسوزها ;ها، و رودهاي عفنی پرابخره مردابها، سیالبها، دریاچه ;ظلمانی عظیم

صورتهایی از فرط درد کج و معوج  ;پیکرهایی شکنجه دیده ;بادهایی زوزهکش، و سرمایی بیحس کننده ;آتشین

در باالترین طبقه این قیف دوزخی اشخاصی . هایی که خون را در عروق آدمی منجمد میسازند ها و ضجه و ناله ;شده

سوزشهاي ناهنجاري آنها را معذب  ;بیطرف بودهاندمقام دارند که در دنیا خوب بودهاند نه بد، و نیز آنهایی که 

. کرمها آنها را میآزارند، و در آتش حسد و پشیمانی میسوزند ;زنبورهاي کوچک و درشت آنها را نیش میزنند ;میدارد

  : دانته، آن آدمی که هرگز بیطرف نمیماند، ایشان را سرزنش میکند و بر زبان ویرژیل این کلمات را جاري میسازد

ما از ایشان چیزي نمیگوییم، بل مینگریم و میگذریم آنگاه دانته و هادي : ت و معدلت را از ایشان نفرت استرحم

وي، ویرژیل، به کنار رود زیر زمینی آخرون میرسند، و خارون، آن قایقبان پیر که از دوران هومر به این طرف در این 

در آن سوي رود، دانته خود را در . ه سوي دیگر میبردمحل به خدمت کمر بسته است، آن دو را از یک سوي رود ب

در این محل است که افراد پرهیزکار لکن تعمید  ;میبیند که اولین مرحله یا نخستین درکات دوزخ است کرانهاي

جز چند تنی از قهرمانان کتاب عهد (ه یهودیان نیکوکارندیده، از جمله ویرژیل و عموم آحاد نیکو سیرت مشرك و کلی

تنها رنج این . حضور دارند) قدیم که ایشان را مسیح هنگام دیدار از این طبقه دوزخ به بهشت روانه داشته بود

جماعت آن است که اشتیاقی جاویدان براي سرنوشتی بهتر دارند، و میدانند که هرگز چنین توفیقی نصیبشان 

در این حاشیه دوزخ شعراي بزرگ اعصار شرك، یعنی هومر، هوراس، اووید، ولوکانوس، مقام دارند و در  .نخواهد شد

همینکه چشم آنها به تازهواردان میافتد، ویرژیل را خوشامد . نزد همه ساکنان این محل گرامی و محترم هستند

آنگاه استاد : طبقهاي باالتر از این میافتدآنگاه چشم دانته به . میگویند و دانته را ششمین عضو این جرگه میکنند

به عبارت دیگر، ارسطو را میبیند که سایر فالسفه بزرگ  جمله دانایان را که در جمع فیلسوفان نشسته بود دیدم

چون سقراط، افالطون، ذیمقراطیس، دیوجانس، هراکلیتوس، آناکساگوراس، امپدوکلس، طالس، زنون، سیسرون، 

همگی به )) که تفسیر بزرگ را نگاشت((س، بقراط، جالینوس، ابو علی سینا، و ابن رشد سنکا، اقلیدس، بطلمیو

بدیهی است اگر اختیار دانته به دست خودش میبود، تمامی این افراد شریف، از جمله . دورش حلقه زدهاند

  . ساراسنهاي بیدین، را در بهشت برین جاي میداد

خ میبرد، که در اینجا بادهاي شدیدي مرتکبین به گناهان کبیره را بال اینک ویرژیل او را به سوي دومین درکه دوز

در اینجاست که دانته افرادي چون پاریس، هلنه، دیدو، سمیرامیس،  ;انقطاع به این سو و آن سو پرتاب میکند

میان دو خانواده اصل قصه فرانچسکا از این قرار است که . کلئوپاترا، تریستان، پائولو، و فرانچسکا را به چشم میبیند

فرانچسکا دا پولنتا دوشیزه زیبارویی . پولنتا خاوندان راونا، و ماالتستا خاوندان ریمینی از دیر باز نقار و منازعه است

. است که میخواهند او را به عقد ازدواج جوانی دالور لکن ناقصالخلقه از خانواده ماالتستا، موسوم به جانچوتو، در آورند

به یک روایت مورد توجه، پائولو، برادر زیباي . ن نامعلوم است، زیرا روایات مختلفی از آن وجود داردمابقی این داستا
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لکن روز  ;جانچوتو، به دختر چنین وانمود میکند که خواستگار واقعی اوست، و فرانچسکا به وي قول همسري میدهد

بعدا پنهانی فرانچسکا . تو در آمده استعروسی، دوشیزه متوجه میشود که، بر خالف میل خویش، به وصلت جانچو

پائولو را میبیند، و هنگامی که عاشق و معشوق در آغوش یکدیگرند، جانچوتو سر میرسد و هر دو را به قتل 

در منظومه دانته، فرانچسکا را مشاهده میکنیم که بر سان همزادي بدون پیکر در کنار روح از ). 1265حد (میرساند

  : یش، میان باد، به هر سو حرکت، و داستان خود را براي دانته نقل میکندجسم جدا شده محبوب خو

روزي بهر دلخوشی . ... هنگامی که تیره بختی روي میکند، غمی بزرگتر از آن نیست که ایام شادي را به یاد آوریم

بد گمانی نزدیک  هردو تنها بودیم و هیچ. خویش داستان النسلو میخواندیم، که چه سان وي بنده زر خرید عشق شد

اما در یک لحظه . هاي متغیر ما رفت بارها هنگام خواندن چشمانمان مجذوب یکدیگر شد، و رنگ از گونه. ما نبود

چون داستان آن تبسم را میخواندیم، آن تبسم مطلوب، که با آن دلدادهاي از سر وجد لب بر . بتنهایی هر دو افتادیم

کتاب و نگارنده . ز من جدا نخواهد شد، بی درنگ سراپا لرزان بر لبانم بوسه زدلب معشوقه نهاده بود، او، که هرگز ا

. آن روز در صحایف کتاب دیگر هیچ نخواندیم. هر دو دالل عشق بودند

دانته از شنیدن این داستان چنان دلش به حال فرانچسکا میسوزد که بیهوش میشود، و چون به هوش میآید، خود را 

در این محل آنهایی که شکم پرست بودهاند، در گل و الي، زیر طوفان . کات دوزخ میبینددر سومین طبقه از در

باالي سر آنها عوعو و آنها را با فکهاي سه گانه خود  کربروسمسلسلی از برف و تگرگ و آب کثیف دراز کشیدهاند و 

یل و دانته قدم به چهارمین منزل از درکات اسفل مینهند که در آنجا پلوتوس مظهر ثروت مقام ویرژ. تکه تکه میکند

هاي عظیمی را به طرف  در اینجا مسرف و حریص به منازعه با یکدیگر قیام میکنند و، در نبردي دایمی، وزنه ;دارد

را میگیرند و قدم به پنجمین منزل  آنگاه دو شاعر امتداد رودخانه خروشان و ظلمانی ستوکس. یکدیگر میغلتانند

در اینجا افرادي که از سر خشم مرتکب گناه شدهاند، مستور از کثافات، دیده میشوند، خود را میزنند و  ;میگذارند

آنهایی که گناهکارانه تناسانی کردهاند به زیر آبهاي عفن دریاچه ستوکس فرو میروند، و بر اثر دهان گشودن  ;میدرند

دو مسافر را از یک سوي دریاچه به  فلگیاس. فس، حبابهایی بر روي سطح گل آلود دریاچه ظاهر میشودآنها براي تن

سوي دیگر میرساند، وآن دو، در ششمین درکه دوزخ، به شهر دیس یا لوکیفر میرسند که در آنجا بدعتگذاران را در 

در آنجا زیر نظر مینوتاوروس  ;سپس دانته و ویرژیل به درکه هفتم نزول میکنند. تعل کباب میکنندگورهایی مش

و چون سرهاي  ;مرتکبین به جرایم خشونتآمیز پیوسته در رودخانه خروشانی از خون در شرف غرقه شدن هستند

یک بخش از این . شان تیر میافکنندآنها از زیر امواج خون بیرون میآید، موجوداتی نیمه انسان و نیمه اسب به طرف

در بخش دیگر  ;اند، از آن جمله پیترو دال وینیه طبقه دوزخ اختصاص به افرادي دارد که مرتکب خود کشی شده

افرادي که مرتکب بیحرمتی نسبت به خداوند یا طبیعت یا هنرهاي ظریفه شدهاند پاي برهنه بر روي ریگهاي 

دانته در میان لواطگران استاد قدیمی . هایی از آتش بر روي سر آنها فرو میریزد سوزانی ایستادهاند، و مدام جرقه

. خویش برونتو التینی را مشاهده میکند براي یک نفر مرشد، فیلسوف، و دوست شاعر این محکومیت بیمزهاي است

. خواران پایین میبرددر حاشیه درکه هشتم غول موحشی ظاهر میشود که دانته و ویرژیل را با خود به درون حفره ربا

هاي فوقانی این طبقه یک رشته دردهاي عجیب بیپایان مدام بر گمراه کنندگان، چاپلوسان، و فروشندگان و  در ورطه

جماعت اخیر را در داخل سوراخهایی نگونسار کردهاند، به طوري که فقط . خریداران مناصب روحانی نازل میشود

در میان فروشندگان و خریداران . هاي آتش مدام پاهایشان را بریان میکند شعلهها بیرون است و  ساقهاي آنها از حفره

 ;مقامات روحانی، پاپ نیکوالوس سوم جاي دارد که تباهکاریهاي وي و دیگر پاپها در اینجا بسختی تقبیح شده است

که انتظار میرود هر  ضمنا در این مورد دانته، با تخیلی بیپروا، نیکوالوس را به جاي بونیفاکیوس هشتم میگیرد
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در چهارمین ورطه . نیکوالوس پیشگویی میکند که کلمنس پنجم نیز بزودي خواهد آمد. ساعتی به دوزخ واصل گردد

سرهاي این جماعت را به پشت  ;درکه هشتم افرادي جا دارند که ظاهرا در دوران حیات غیبگویی میکردهاند

که بر روي پنجمین ورطه قرار دارد، )) مالبولج((از روي پلی . تهاندبرگرداندهاند و به همان شکل ثابت نگاهشان داش

در زیر پاي خویش اختالس کنندگان اموال عمومی را مشاهده میکنند که تا ابد در دریاچهاي از زفت جوشان 

سته در را. مردم ریاکار، ملبس به لباسهاي مطالیی از سرب، پیوسته به گرد ششمین ورطه در حال حرکتند. شناورند

تنها معبري که در آن ورطه وجود دارد قیافا را رو به زمین به چهار میخ کشیدهاند تا آنکه هر کس از آنجا میگذرد 

اینجا دانته به چند  ;در هفتمین ورطه دزدان را مشتی از مارهاي زهردار معذب میدارند. گوشت وي را لگدمال سازد

از طاقی بر روي هشتمین ورطه، شاعر مشاهده میکند که چگونه از فر. تن از همشهریان فلورانسی خود بر میخورد

در ورطه نهم . اودوسئوس محیل در اینجا مقام دارد. هاي آتش ناصحان شریر را پی در پی طعمه میسازد شعله

دانته طرز  ;مردمان بد گو و کسانی را که کارشان انداختن شقاق و اختالف در بین امم است بند از بند جدا میکنند

در همین ورطه از درکه هشتم، جعل  .میکندکنجه دادن ساکنان این ورطه را با بیرحمی وحشتزایی توصیف ش

بوي عفونت عرق و چرك فضا را پر میسازد، و  ;کنندگان، دغلکاران، و کیمیاگران از فرط دردهاي مختلف مینالند

  . ردمندان غرش مخوفی ایجاد میکندهاي د ناله

در اینجا . سر انجام دو مسافر به نهمین و پایینترین درکه دوزخ میرسند که از غرایب اتفاق چاه وسیعی است از یخ

هاي آنها منجمد  اشکهایی که از شدت درد میریزند بر رخساره ;هایشان در یخ مدفون ساختهاند خائنین را تا چانه

کنت اوگولینو دال گراردسکا، که به شهر پیزا غدر ورزید، به طور ابدي . در میآید)) نقابی بلورین((میشود و به صورت 

هاي وي را در بند کرد و آنها را واداشت تا از گرسنگی تلف شوند،  به اسقف اعظم رودجري، که کنت و پسران و نواده

نادرهتر آنکه در مرکز . و پیوسته آن را میجود اکنون سر اوگولینو بر روي سر اسقف اعظم قرار دارد. بسته شده است

زمین و درست در پایین دوزخ، یعنی جایی که آن قیف باریکتر میشود، شیطان، که لوکیفر نام دارد، تا کمر در یخ 

هاي سه  بالهاي عظیمی را که بر دو شانه دارد تکان میدهد، و چون خون از دیدگانش بر روي چهره ;مدفون است

در عین حال با فکهاي سه گانه خود  ;ش را تقسیم میکند فرو میریزد، فورا آن قطرات یخ میبنددگانهاي که سر

نیمی از دهشتها و  .یهودامشغول جویدن گوشت سه نفر خیانت پیشه است که عبارتند از بروتوس، کاسیوس، و 

همچنانکه شخص صحایف وحشتزاي . ون وسطایی در این وقایعنامه خونین گرد آمده استترسهاي زندگی انسان قر

این کتاب را میخواند، پیوسته بر هول و هراسش افزوده میشود، تا آنکه سرانجام، چون داستان به اوج تکامل میرسد، 

خلقت آدم تا پایان جهان قادر جمیع جرایم و گناهان بشري از بدو . خاطر خویش را گرانبار و روح را افسرده میبیند

مفهومی که در ذهن دانته از جهنم پدید . نیست با لهیب سوزان این انتقام سبعانه خداوندي کوس همسري کوبد

طبق اساطیر اعصار باستان، عالم اسفل، که از آن به . آمده است باالترین نشانه ناشایستگی االهیات قرون وسطی است

عبارت از عالمی است ظلمانی در زیر زمین که کلیه ارواح آدمیزادگان بدون هیچ  هادس یا آورنوس تعبیر میشد،

قرنها بربریت، نا . تارتاروس نیز زندان ارباب انواع بود نه محلی براي شکنجه اموات ;تبعیضی در آنجا مقام میگزیدند

بدي و ستمگري پایانناپذیر، نام امنی، و جنگ ضرورت داشت تا آنکه بشر بتواند، با اسناد اعمالی چون انتقامجویی ا

. پاك خداوند خویش را آلوده سازد

سرانجام خواننده نفس راحتی از سینه بر میآورد، زیرا متوجه میشود که دانته و ویرژیل از مرکز زمین گذر کردهاند، 

ت فوق تصوري با سرع. جهت سر و پاهاي خود را معکوس ساختهاند، و رو به باال، به طرف مقابل زمین، در حرکتند
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در نیمکره جنوبی، بامداد عید  ;که اختصاص به عالم رویا دارد، هر دو شاعر در عرض دو روز از قطر زمین میگذرند

  . قیام مسیح باال میآیند، روشنایی روز را میچشند، و خود را در پاي کوه پله پلهاي میبینند که عالم برزخ است 

  برزخ  -3

به عبارت دیگر، این دنیایی است : یی است امید بخش و مفهومی است قرین شفقتبرزخ در مقام قیاس با دوزخ جا

که در آن آدمی در پرتو جهد و تحمل درد، به کمک امید و خیال، خود را از گناه و خود پرستی پاك میکند و قدم به 

صورت کوهی مخروطی شکل  به این نحو، دانته برزخ را به. قدم باال میرود تا به اوج ادراك، عشق، و نیکبختی میرسد

مجسم ساخته است داراي نه مرحله مختلف که یکی مرحله پیش از برزخ است و بعد به هفت طبقه میرسیم که هر 

از هر . کدام اختصاص به تصفیه یکی از گناهان کبیره هفتگانه دارد، و باالخره در قله کوه، بهشت دنیوي قرار دارد

ام رو به کاهش است به یک طبقه باالتر قدم میگذارد، و به هنگام هر صعودي طبقهاي شخص گناهکار با آالمی که مد

در مراحل پایینتر براي . فرشتهاي به ترنم یکی از آیات هشتگانه انجیل میپردازد که حاکی از نوید سعادت ابدي است

ند، مجازاتهاي شدیدي وجود گناهکارانی که اعتراف و توبه کرده و بخشوده شدهاند، لکن هنوز کفاره الزم را نپرداختها

ها با عذابهاي الیم و بیپایان دوزخ به هیچ وجه قیاس کردنی نیستند، زیرا در اینجا  با این حال، این گونه مواخذه ;دارد

شخص گناهکار میداند که پس از مدت معین و محدودي مواخذه، ابواب نیکبختی ابدي به روي او گشوده خواهند 

مه روحیه مالیمتري حکمفرماست، و صحنه داستان به نور درخشندهاي روشن میشود، و در این قسمت از منظو. شد

. پیداست که دانته از راهنماي مشرك خویش درس اعتدال را فرا میگیرد

دریایی که از همه . ویرژیل، با مالیدن قطرات شبنم بر چهره دانته، عرق و کثافات جهنم را از رخسار وي پاك میکند

ط ساخته است در زیر انوار خورشید طالع سوسو میزند و به مثابه روحی است تاریک از گناه که با سو کوه را محا

اینجا، در نخستین منزل اعراف، طبق امید و آرزوي قدیس توماس . ظهور لطف ربانی از شعف به لرزه در آمده باشد

نایل آیند، دانته به کاتو کهین یا  که گفته بود بعضی از مشرکان نیکو سیرت ممکن است به سعادت اخروي و ابدي

کاتو اوتیکایی همان فیلسوف رواقی سختگیر و عبوس بر میخورد که خود را کشت تا منت رحمت یولیوس قیصر را بر 

دیگر از ساکنان این طبقه مانفرد، پسر فردریک، است که با پاپی از در دشمنی در آمد، لکن آدمی . خود هموار نسازد

ژیل دانته را با این سه خط که اکنون از معروفترین ضربالمثلهاي زبان ایتالیایی شده است تشویق ویر. شعر دوست بود

تو مانند دژ استواري بر پا باش که هرگز سرش در برابر  ;بگذار مردم هر چه میخواهند بگویند :به جلو رفتن میکند

آن طور که بسهولت در دوزخ به پرسشهاي دانته  نمیتواند ;ویرژیل چندان اطالعی از عالم برزخ ندارد. بادها نمیلرزد

خودش به قصور خود آگاه است و گاهگاهی به همین سبب اشتیاقی  ;جواب میداد اشکاالتش را در برزخ رفع کند

لکن هنگامی که به سوردلو بر میخورند، ویرژیل، که خود زاده شهر مانتو است، . آمیخته به بیحوصلگی نشان میدهد

اینجا دانته موقع را مغتنم . ش را در آغوش میکشد و از دیدن وي تسلی خاطر پیدا میکندشاعر همشهري خوی

میشمرد و با زبان تلخی به وطن خویش گریز میزند، و خالصهاي از رساله خویش را درباره لزوم حکومت سلطنتی در 

:منظومه وارد میکند

اي بانویی که دیگر از آن ! ناخدا در میان طوفان سختاي کشتی بی ! اي کاروانسراي اندوه! آه اي ایتالیاي برده خو

این موجود مهربان، حتی از صداي دلپذیر زاد بوم . اقالیم دلپسند نمیباشی بلکه تعلق به خانه روسپیان نا پاك داري

و حال آنکه اکنون رعایاي  ;عزیز خویش بی درنگ یکی از همشهریان خویش را این سان با خوشرویی پذیره شده
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آري از همانهایی که همگی در داخل  ;و یکی از سر شرارت دیگري را میجود ;تو بی ستیز در تو قرار ندارندزنده 

  . حصار و خندق واحدي مقام دارند

اي بیچاره، گرداگرد دریا کنارهاي وسیع خود را جستجو کن، آنگاه به سوي میهن، به آغوش خود، بازگرد و ببین که 

ترا چه سود که قانون رومی یوستینیانوس لگام مرکب را مرمت . از صلح شیرین داردآیا هیچ بخشی از تو بهرهاي 

آه، مردمانی که هنوز بایستی اخالص کیش باشید اگر به دیده تحقیق بنگرید، این ...  باشدچون زین خالی  ;کند

و انگار براي ابراز عالقه خویش به پادشاهانی که قادرند ! قیصر شما بر زین نشیند فرمان خداوندي است که بگذارید

بدون تزلزل زمام امور را به کف گیرند، شرح میدهد که چگونه سوردلو آن دو را، در پاي کوه برزخ، به دره آفتابی 

طور رودولف، اوتوکار اول شاه زیبایی هدایت میکند که زمین آن پوشیده از گلها و هواي آن عطر آگین است و امپرا

دانته . بوهم، پذرو سوم شاه آراگون، هنري دوم شاه انگلستان، و فیلیپ سوم شاه فرانسه آنجا را قرارگاه خود ساختهاند

، به حضور فرشتهاي میرسند که ایشان را )بانویی که مظهر نور فیض ربانی است(و ویرژیل، به راهنمایی قدیسه لوچیا 

هر یک از ایشان کمر خم کرده و  ;اینجا مجازاتگاه خودخواهان است. به اولین طبقه برزخ وارد شوند اجازه میدهد که

نقوش برجسته روي دیوار و گذرگاه حکایت کارهاي مشهوري است ناشی از فروتنی، و  ;سنگ بزرگی را حمل میکند

برزخی مدام چشمان آنها را با نخهاي در طبقه دوم مردمان حسود پالس بر تن دارند و دژخیمان . نتایج وخیم تکبر

  . در طبقه سوم خشم، در چهارمی تناسانی، و در پنجمی آز هر یک بتناسب مجازات میشود. آهنینی میدوزند

اندوزي فکري در سر نداشت، در عین آرامش، به  - در این محل پاپ هادریانوس پنجم، که زمانی جز طمع مکنت

. اطمینان خاطر میداند که سرانجام از چشمه رستگاري ابدي سیراب خواهد شددادن کفاره گناهان مشغول است و با 

در یکی از رویدادهاي فرعی دلپذیر که این بخش برزخ از کمدي االهی را طربناك میسازد، ستاتیوس شاعر رومی 

بر روي ظاهر میشود و چنان از روي خوشحالی مسافران را خوشامد میگوید که نظیرش در برخورد میان دو شاعر 

 ;هر سه نفر با هم به طبقه ششم صعود میکنند که جایگاه تصفیه گناه شکمخوارگی است. زمین کمتر اتفاق میافتد

هاي شیرین خوشبو در برابر چشم توبه کاران آویزان است، لکن همین که  هاي درختان میوه در اینجا از سر شاخه

ود و در خالل این احوال اصواتی در فضا به گوش میرسد که ها باال میر ها دراز شود، شاخه دستی به سوي آن میوه

در هفتمین و آخرین طبقه افرادي مقام دارند که گناهشان در زندگی . حکایت از امساکهاي مهم تاریخ میکند

آتش مالیمی این جماعت را  ;بیتقوایی و بیعفتی بوده است، اما قبل از مرگ توبه کرده و مورد بخشایش قرار گرفتهاند

ز میدهد و گناهانشان را پاك میسازد، دانته، مثل هر شاعري، براي افرادي که در راه لذت نفس مرتکب گناهی ک

شدهاند، بویژه اگر مردمانی با ذوق و هنرمند و بنابراین بسیار حساس و صاحب تخیل و عجول باشند، حس غمخواري 

خود میخواند و براي )) پدر ادبی((ا رویی گشاده او را در اینجا گویدو گوینیتسلی مقام دارد که دانته ب. شدیدي دارد

نغمات شیرینی که تا زبان ما پایدار است دل ما را از مهر مرکبی که این کلمات را بر صفحه کاغذ نگاشته است پر ((

که  فرشتهاي آنها را از میان آتش میگذراند و به آخرین طبقه میرساند. از آن شاعر غزلسرا سپاسگزار است)) میکند

:اینجاست که ویرژیل با دانته بدرود میگوید. بهشت دنیوي نام دارد

اینک لذت خویشتن را راهنماي خود . من با استادي و هنر ترا تا اینجا رساندهام. پاي بینش من فراتر از این نمیرود

ا که این سرزمین بوفور از بنگر خورشید را که اشعهاش بر پیشانی تو میخورد، بنگر گیاهان، درختان، و گلها ر. ... ساز

با خوشحالی بیاید، زیرا چون گریان بود، مرا شتابان به ) بئاتریچه(تا آنکه آن دیدگان درخشان. خود بیرون میدهد

دیگر بیش از این هشدار زبانی یا . اینک اگر میخواهی آرام گیر، یا هر جا میل تو باشد بخرام ;یاري تو واداشت
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پس من ترا تاج خسروي و کاله ... آزاد از فتواي خویش در گزینش، محتاط، عاقل  .اشارهاي از من نداشته باش

  . اسقفی عطا میکنم تا بر خویشتن فرمانروا باشی

ها و مرتعها میشود و در  از اینجا ویرژیل و ستاتیوس در عقب سر وي قرار میگیرند، و دانته، از جلو آنها متوجه بیشه

خرامد و با رایحه دلپذیر هواي پاك آن مشام جان خویش را معطر میسازد، از هاي بهشت دنیوي می کنار رودخانه

. بیرون میآید گوش فرا میدهد)) همسرایان پردار((میان درختان به نغمات نخستین دعاي بامدادي که از حلقوم آن 

ح دهد که چرا هیچ بانویی که مشغول چیدن گل و ضمنا نغمهسرایی است از خواندن باز میایستد تا براي دانته توضی

میگوید که زمانی اینجا بهشت عدن بود، اما آدمی، بر اثر سر کشی، خود را . کس در این سرزمین دلپذیر ساکن نیست

بر این بهشت از کف رفته است . از توقف در این باغ، و ابناي بشري را از درك لذت عاري از گناه آن محروم ساخت

رداگردش نوري است خیره کننده که دانته فقط میتواند حضور او را احساس که بئاتریچه از آسمان نازل میشود، گ

. کند، لکن قادر به دیدنش نیست

که با لمس آن نیروي عشق کهن در . اگر چه چشمانم او را تمیز نمیداد، لیک از وجودش عفتی پنهان بیرون میآمد

اطب قرار دهد، لکن ویرژیل دوباره به کناره دوزخ دانته بر میگردد تا شاعر راهنماي خویش را مخ .نهادم قوت میگرفت

دانته شروع به گریستن میکند، لکن . یعنی همان محلی برگشته است که به تقاضاي بئاتریچه از آنجا بیرون آمده بود

بئاتریچه به وي میگوید که بهتر است بر شهواتی سوگوار باشی که بعد از مرگ من، با ارتکاب آن گناهان، تندیس مرا 

همچنین بئاتریچه به وي تذکر میدهد که جنگل تاریکی که وي را به کمک ویرژیل از . ر آینه روانت کدر ساختید

آنجا رهایی داد مظهر زندگی عاري از عفافی است که دانته در نیمه عمر خود را در آنجا سرگشته، و صراط مستقیم را 

دوشیزگان باکره آسمانی میآیند . گناهان خویش اعتراف میکنددانته از شرم بر روي زمین میافتد و به . تیره و تار دید

و دست شفاعت پیش بئاتریچه رنجیده خاطر دراز و از او تقاضا میکنند که زیبایی ثانوي و معنوي خود را به دانته 

ز در هنر یا طبیعت، هرگ: بدیهی است که بئاتریچه هنوز زیبایی دنیوي خویشتن را فراموش نکرده است. نشان دهد

هیچ چیز را در زیبایی مشاهده نکردي که چون اندامهایی باشد که در قالب دلپذیرشان مرا در میان گرفته بود، و 

  . اینک در میان خاك پراکنده است

لکن دوشیزگان باکره  ;دل بئاتریچه سر انجام به رحم میآید و زیبایی جدید آسمانی خویش را به دانته نشان میدهد

بئاتریچه دانته . نند که نباید به چهره بئاتریچه نظر دوزد، و فقط باید به دیدن پاهایش بسنده کندبه دانته اخطار میک

به چشمهاي میبرد که از آن دو نهر ) که بعد از دوازده قرن، دوران اقامتش در برزخ پایان یافته است(وستاتیوس را

دانته از نهر دومی مینوشد و پاك میشود، . داردنام ) حسن تفاهم(و دیگري ائونویه) فراموشی(منشعب میشود یکی لته

  . میباشد)) براي صعود به اختران مهیا((و اکنون که روح نوي به کالبدش دمیده شده است، 

در کتاب . لکن این سخن صحیح نیست ;گفتهاند که بخش دوزخ تنها قسمت جالب کمدي االهی محسوب میشود

و ترهات مربوط به االهیات بسیار زیاد است، اما اشعار این بخش از  هاي تعلیمی خشک فراوان، و اباطیل برزخ تکه

منظومه دانته که از بند دهشتهاي لعن ابدي رهایی یافتهاند، از لحاظ زیبایی و رقت احساسات قدم به قدم باال میروند 

طیري چون زیبا و، با تسخیر مجدد حسن طبیعت، این عروج را دلنشین میکنند و متهورانه خود را آماده تکلیف خ

. دانته، مانند روزگار جوانی، بار دیگر به کمک او به بهشت وارد میشود. ساختن بئاتریچه از بدن جدا شده میسازند
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اگر وي بهشت عدن را، چنانکه در . اعتقاد دانته به االهیات مسیحی کار وي را در ساختن این منظومه دشوارتر کرد

سلمانان آمده بود، به صورت باغی پر از لذایذ جسمانی و روحانی مجسم میکرد، آنگاه طبع اساطیر ایران باستان یا م

طبیعتا ماده ((لکن عقل آدمیزاد، آن موجود . لذت پرستی وي میدان استعارات و تشبیهات را بسیار فراخ میدید

د به عالوه، تکامل آراي ، چطور میتوانست بهشتی را قبول کند که آنجا صرفا حکایت نیکبختی معنوي باش))گراي

فلسفی دانته مانع از آن میشد که وي خداوند یا فرشتگان و قدیسان آسمانی را در قالب تعبیرات و اصطالحات خاص 

هایی از نور میدید، و طبیعی  برعکس، وي خداوند و موجودات آسمانی را به شکل صور یا نقطه ;انسانی مجسم نماید

اما . از نیروي حیات و آن حرارتی است که با پیکر گناهکار آدمی قرین میباشد است که مفاهیم انتزاعی وي خالی

و دانته، در عین حال که سخت تالش  ;اصول آراي مذهب کاتولیک مردم را وادار به قبول نظریه رستاخیز بدن میکرد

می قوه ناطقه و ممیزات میکند تا پا از عالم روحانی و معنوي بیرون ننهد، برخی از ساکنان بهشت را مثل افراد آد

  . جسمانی میبخشد

طرحی که . دانستن این نکته که حتی در بهشت عدن بئاتریچه پاهاي زیبایی دارد مایه بهجت خاطر انسان میشود

دانته براي بهشت خود ریخت به طرز بسیار جالبی خالی از ضد و نقیض، با تخیلی درخشان و جزئیاتی نمایان از کار 

تبعیت از نجوم بطلمیوس، افالك را عبارت از کرات بلورین مجوف نهگانهاي میداند که تمامی آنها  دانته، به. در آمد

در هر کرهاي  ;دارند)) خانه پدر((هستند که تعلق به )) هاي متعددي اقامتگاه((این کرات  ;به دور زمین در گردشند

هر یک از . واهراتی دارد بر روي یک نیم تاجسیارهاي است با شماري فراوان از اختران که مجموع آنها شباهت به ج

این اجرام سماوي، بتناسب، از منبع االهی بهرهاي دارد، و همگی آنها در حال گردش به شادي طالع خجسته و در 

دانته میگوید که اختران . ستایش خالق خویش نغمه سر میدهند و افالك را با موسیقی خود پر غلغله میسازند

هر قدر در دوران زندگی کارهاي نیک کرده باشند، به همان نسبت بعد از مرگ  ;اح رستگارانندقدیسان آسمان و ارو

در باالي زمین به آنها مقام داده میشود، همان قدر نیکبختی آنها منیعتر خواهد بود، و به همان نسبت به آن عرش 

. زدیکترنداعالیی که فراتر از تمامی کرات قرار دارد و جایگاه سریر پروردگار است ن

دانته، گویی به دنبال نوري که از بئاتریچه ساطع میشود، از بهشت دنیوي به اولین حلقه یا جرگه افالك قدم مینهد 

اینجا ارواح کسانی مقام دارند که در دنیا، به عللی خارج از اختیار خود، از ایفاي نذور خود . که تعلق به ماه دارد

افراد موسوم به پیکاردا دوناتی براي دانته توضیح میدهد که هر چند وي و جمعی یکی از این قبیل . کوتاهی کردهاند

دیگر در پایینترین طبقه آسمان قرار دارند و میزان نیکبختی ایشان از اشخاصی که در درجات باالتر قرار دارند اندکی 

زیرا اساس نیکبختی آن . فارغندکمتر است، در پرتو خرد االهی، همگی از جمیع حسادتها، انتظارها، یا نارضایتیها 

و .)) مشیت وي آرامش خاطر ماست((به عبارت دیگر قبول کند که : است که شخص مشیت االهی را با شعف بپذیرد

  . غرض اصلی کمدي االهی همین جمله است

وم صعود به حکم نوعی جاذبه آسمانی که همه چیز را به سوي خداوند میکشد، دانته به اتفاق بئاتریچه به آسمان د

اینجا قرارگاه اشخاصی است که در دوران حیات  ;این کرهاي است که در زیر سلطه سیاره عطارد قرار دارد. میکند

لکن بیشتر غرض ایشان افتخارات دنیوي بود تا خدمت به  ;کارهایشان فقط به خاطر مقاصد نیک انجام میپذیرفت

 ;ر، به وصف امپراطوري روم و قوانین رومی زبان میگشایدیوستینیانوس ظاهر میشود و، در طی ابیاتی شاهوا. خدا
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اینجا دانته حضور یوستینیانوس را مغتنم میشمرد و بار دیگر در مدح حکومت واحد و قوانین متحدالشکل جهانی 

بئاتریچه شاعر را به سومین فلک یعنی حلقه زهره میرساند و در اینجاست که فولکه، تروبادور . سخن آغاز میکند

در چهارمین فلک که جرم سماوي آن خورشید است دانته . نسال، تراژدي بونیفاکیوس هشتم را پیشگویی میکندپروو

به فالسفه مسیحی از آن جمله بوئتیوس، ایسیدوروس سویلی، بید، پتروس لومباردوس، گراتیانوس، آلبرتوس 

ین طبقه از بهشت قدیس توماس که از فرقه در ا. ماگنوس، توماس آکویناس، بوناونتوره، و سیژر دو برابان بر میخورد

دومینیکیان است زندگی قدیس فرانسیس را شرح میدهد، و بوناونتوره که از فرقه فرانسیسیان است به شرح حال 

توماس آکویناس که همواره در زندگی فیلسوف پرگویی بود اینجا . رهبر دومینیکیان یعنی قدیس دومینیک میپردازد

استان را با مباحث مطول خویش درباره پارهاي از دقایق االهیات مسیحی میگیرد، و دانته نیز قسمت بزرگی از د

  . چنان اشتیاق به فیلسوف شدن دارد که در خالل چندین بند بکلی دست از شاعري میشوید

که در اینجا مامن ارواح جنگجویانی است  ;بئاتریچه او را به آسمان پنجم هدایت میکند که اختصاص به مریخ دارد

یوشع، یهودا مکابی، شارلمانی، حتی روبر گیسکار : راه ایمان واقعی جان خویش را فدا ساختهاند و از آن جملهاند

ارواح این جماعت که هزاران ستاره را تشکیل میدهند همگی به صورت خیره کننده صلیب و نقش . تاراجگر شهر رم

ین تمثیل نورانی جزئی از این شکل آسمانی هماهنگ را و هر ستارهاي در ا ;مسیح مصلوب در آسمان جلوه گرند

آنگاه چون به آسمان ششم عروج میکنند که از آن مشتري است، در آنجا دانته به اشخاصی بر . تشکیل میدهد

اینجا قرارگاه افرادي مثل داوود، حزقیا،  ;میخورد که در روي زمین در عین انصاف عدالت را مجري میداشتند

این ستارگان زنده شکل عقابی را . خره ترایانوس است یعنی دومین مشرکی که به بهشت راه مییابدقسطنطین، و باال

تشکیل میدهند و همگی با صداي واحدي به تکلم در میآیند و درباره االهیات با دانته سخن میگویند و در منقبت 

پلکان کاخ ((اتریچه آنجا را به استعاره آنگاه به جایی میرسند که بئ. پادشاهان عادل آواز میدهند و شادي میکنند

اینجا تعلق به . از این طریق است که شاعر و راهنماي وي به هفتمین آسمان پر سرور گام مینهند ;میخواند)) ابدي

حین صعود از هر طبقهاي، زیبایی بئاتریچه تابش نوي به خود میگیرد، چنان . سیاره کیوان و اختران مالزم وي دارد

میترسد از آنکه بر روي معشوق خویش دانته تبسم کند،  ;ه هر کره باالتر جمال وي را تابناکتر میسازدکه گویی شکو

اینجا جرگه رهبانانی است که به میثاق مذهبی خویش وفادار مانده و . مبادا تابش جمال خودش وي را بسوزاند

دانته از وي میپرسد که چگونه میتوان  ;ستپیترو دامیانی در میان آنها. زندگی دنیوي را با تقدس به سر آوردهاند

پیترو جواب میدهد که حتی آگاهترین ارواحی که  ;آزادي بشري را با بینش خداوندي و تقدیر ناشی از آن وفق داد

قدیس بندیکتوس . در بهشت جا دارند و مشمول عنایات االهی شدهاند قادر نیستند پاسخ چنین پرسشی را بدهند

اکنون شاعر از . هی و فساد رهبانان فرقهاي که خود وي شالوده آن را ریخته بود افسوس میخوردظاهر میشود و بر تبا

از برج جوزا به پایین . هاي سیارات قدم باالتر میگذارد و متوجه ملک هشتم میشود، که منطقه ثوابت است حلقه

در این لحظه امکان دارد .)) قش بستبه شکلی چنان حقیر دیدم که تبسم بر لبان من ن((مینگرد و زمین بیمقدار را 

که دل شاعر حتی به هواي آن سیاره نا چیز در تپش افتد و بیقرار شود، لکن نگاهی از جانب بئاتریچه به وي میگوید 

سرود بیست و سوم کتاب بهشت با یکی . که قرارگاه واقعی وي این بهشت نور و عشق است نه آن صحنه گناه و ستیز

حتی مثل پرندهاي که در میان سایبان پر برگ تمام شب : خاص خود دانته است آغاز میشوداز آن تشبیهاتی که 

هاي عزیز خود نشسته باشد و بیقرار در اشتیاق دیدن روي مطلوب آنها  تاریک را در آشیانه خویش بر روي جوجه

از وقت، بر روي گلینی که باالي پیش [ بئاتریچه]وي ;باشد، و فارغ از اندیشه رنج خویش خوراك آنها را به آشیانه برد

تخت جا دارد، با نگاه خیره بیداري در انتظار خورشید است، و نه براي همیشه، تا آنکه پگاه نظر مشتاق وي را از خاور 
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. بگرداند به این نحو دانته توصیف میکند که چطور بئاتریچه چشمان خویش را مشتاقانه به یک جهت دوخته است

افواج پیروزمند مسیح ((بئاتریچه آواز بر میدارد که . ها با شکوه شگفتانگیزي درخشان میشودناگهان آن سمت آسمان

دانته نگاه میکند، لکن فقط نوري میبیند چنان پر . یعنی ارواح جدیدي را تماشا کن که بهشتی شدهاند.)) را بنگر

بئاتریچه به وي امر . یز از آنجا میگذردقوت و شدید که چشمانش را از دیدن باز میدارد، و نمیتواند بگوید که چه چ

بئاتریچه به وي تبسم میکند . میکند که چشمانش را بگشاید، و میگوید که اکنون میتوانی درخشش مرا تحمل کنی

. و دانته سوگند میخورد که این لحظه حالی به وي دست میدهد که ستردن نقش آن از خاطرهاش غیر ممکن است

و به دانته دستور میدهد که در عوض به سوي مسیح )) سار من تو را گرفتار عشق میسازدچرا رخ((بئاتریچه میپرسد 

)) افواجی از شکوه و جالل((دانته میکوشد تا یک یک ایشان را تشخیص دهد، اما فقط . و مریم و حواریون بنگرد

یشنود که تمامی ساکنان عالم باال و در این اثنا م ;میبیند که، از فراز سر، اشعه سوزانی از برق به سوي آنها میریزند

. به ترنم سرود ملکه آسمان سرگرم هستند

مسیح و مریم عروج میکنند، لکن حواریون در عقب سر میمانند، و بئاتریچه از ایشان تقاضا میکند که با دانته سخن 

وافق نظر دارد که تا پطرس جویاي دین دانته میشود، از پاسخهاي وي خوشش میآید، و با او در این نکته ت. گویند

در دل دانته اثري از رحم و گذشت . بونیفاکیوس پاپ باشد کرسی خالفت حواریون را باید خالی یا ملوث دانست

سرانجام حواریون به سمت باال ناپدید میشوند، و دانته با کسی که به قول خودش . نسبت به بونیفاکیوس وجود ندارد

در آن عرش اعال هیچ ستارهاي وجود . به نهمین و بلندترین افالك میگذارد پا)) روح مرا ساکن بهشت ساخته است((

منبع  ;ندارد، فقط نور محض است، جایگاه ذاتی است معنوي، غیر جسمانی، که به هیچ علتی به وجود آمده است

کند تا مگر اکنون شاعر سخت تالش می. بیحرکت جمیع ارواح، ابدان، علل، حرکات، نور، و حیات است یعنی آفریدگار

چشمش به دیدار جمال مبارك باري تعالی روشن شود، اما فقط نقطهاي از نور میبیند که گرداگرد آن حلقه از عقل 

ها، فضایل، قوات، سلطنتها، مالیک  سرافیم، کروبیان، اورنگها، سلطه: مطلق در گردش هستند، و اینها عبارتند از

جهان را اداره  ;ته، که همگی نمایندگان و فرستادگان وي میباشندپروردگار به وسیله این دس ;مقرب، و فرشتگان

هر چند دانته قادر به دیدن ذات باري تعالی نیست، به چشم مشاهده میکند که چطور همگی ساکنان افالك . میکند

گل سرخ درخشانی را تشکیل میدهند، یعنی به طرز حیرت آوري این اشعه درخشان و رنگهاي متنوع برگ به برگ 

اینجا بئاتریچه معشوق خود را ترك میگوید، و در جاي خویش در . توسعه مییابد و به صورت گل عظیمی در میآید

دانته او را میبیند که مستقال بر روي تخت خویش جلوس کرده است، از معشوقه . آن گل سرخ قرار میگیرد

 ;ه خویش را به کانون تمامی آن انوار میدوزدبئاتریچه بر روي او تبسم میکند، و از آن پس نگا ;درخواست یاري دارد

برنار چشمان دانته را به سوي ملکه آسمان . اما قدیس برنار را میفرستد تا دانته را مدد رساند و تسلی خاطر بخشد

شاعر اشاره میکند، لکن فقط فروغ شعلهوري را میبیند که اطراف آن را هزاران فرشته، مستور در  ;معطوف میدارد

برنار به وي میگوید که اگر میخواهی قدرت آن را پیدا کنی که جمال حق را واضحتر . احاطه کردهاند روشنایی،

آخرین سرود از این چکامه کمدي االهی با . مشاهده نمایی، باید با من همصدا شوي و به درگاه مادر خدا دعا کنی

تو، فروتنترین و سرافرازترین تمامی  مادر باکره، دختر فرزند: تضرع خوشاهنگ برنار آغاز میشود که میگوید

. برنار از مریم باکره درخواست میکند که به لطف خویش دانته را قادر به دیدن جالل حضرت حق سازد - مخلوقات

مریم عذرا با عطوفت لحظهاي بر صورت . بئاتریچه و بسیاري از قدیسان دستها را به حال استرحام و دعا بلند میکنند

دید ((شاعر میگوید که در این لحظه . آنگاه چشمان خود را به سوي روشنایی ابدي بر میگرداند دانته نظر میدوزد،

.)) من عاري از هر گونه ناپاکی شد، و بیش از پیش به درون پرتو آن نور منیعی که فی نفسه حقیقت است راه یافت
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در آن ورطه تابان ((اما  ;یرون استخود دانته میگوید بعد از آن چیزي دیدم که از حد وهم و بیان آدمی بکلی ب

چنین پنداشتم که سه قرص نورانی با رنگهاي سه گانه، روشن، و با شکوه، در هم آمیخته و به صورت گوي واحدي 

شده و هنوز )) عشقی که گرداننده خورشید و تمام اختران است((در حالی که شاعر واله و مجذوب آن .)) در آمدهاند

  . دوخته است، این حماسه شاهانه کمدي االهی به پایان میرسد نظر به آن اشعه تابناك

هیچ منظومه دیگري را نمیتوان سراغ گرفت که . هاي عالم است کمدي االهی عجیبترین و دشوارترین تمام منظومه

از شعرایی چون هوراس و . پیش از سر مست شدن از لذات آن، تا این درجه از انسان تقاضاهاي تحکمآمیز کند

در قالب یک کلمه یا یک  ;ت که بگذریم، هیچ منظومهاي نیست که کالمش تا این حد فشرده و موجز باشدتاسی

عبارت اکثر مطالب و ظرایفی میآید که براي درك و فهم واقعی آن شخص باید صاحب هوشی تیز و اطالعات جامعی 

انشناسی، و اخترشناسی آن چنان دقیق حتی مقاالت و مطالب کسالت آور مذهبی، رو ;درباره احادیث و اساطیر باشد

. و پر مغزند که فقط یک نفر فیلسوف مکتب مدرسی قادر است نظیرش را به وجود آورد، یا از خواندنش لذت برد

دانته در دوران زندگی خویش چنان عالقهمند به خوض و غور در دانستنیهاي عصر خود بود که منظومه وي ماالمال 

روز فهم آن بر ما نه تنها دشوار بلکه تقریبا محال است، مگر به کمک یک رشته حواشی و از اشاراتی شده است که ام

  . توضیحاتی که بالضروره مانع از جریان داستان میشود

وي به تدریس عالقه فراوانی داشت و در صدد بر آمد که تقریبا هر چه در زندگی فرا گرفته بود، همه را در قالب 

از آنجا . ه آن شد که اکنون شعر زنده وي با مشتی اباطیل مرده هماغوش شده استنتیج ;منظومه خویش جا دهد

که دانته بئاتریچه را زبان گویاي عالقهمندیها و نفرتهاي سیاسی خود قرار داده است، طبعا از لطف و وقار چنین 

ی از شهرها یا جماعات وي یکباره رشته داستان خود را قطع میکند تا در نکوهش شمار فراوان. موجودي کاسته است

وي ایتالیا را به جان دوست . گاهی کاخ حماسه وي در دریایی از لعن و بد گویی فرو میریزد ;یا افراد سخن گوید

پیستویا النه وحوش  ;فلورانس فراورده مطلوب لوکیفر است ;اما بولونیا را پر از قوادان و دالالن محبت میداند ;میدارد

خدا کند که جلو ! لعنت بر پیزا: ((وقتی سخن به پیزا میرسد، میگوید)) ;کاریها جمیع تباهپر است از ((جنووا  ;است

!)) آب رود آرنو را از مصبش سد سازند و کلیه نفوس پیزا را اعم از انسان و حیوان در زیر امواج خروشانش غرقه کنند

وي به آلبریگو وعده میدهد که اگر وي . دبود که دوزخ را پدید آور)) برترین خرد و نخستین عشق((به عقیده دانته 

هویت اصلی و قصه خود را بر دانته فاش کند، شاعر در برابر این کار براي لحظهاي یخ را از دیدگان آن دوزخی بر 

دستت را به این سو دراز کن و ((آلبریگو همین کار را میکند، و میگوید حال به وعده خود وفا کن  ;طرف سازد

اگر .)) بی ادبی نسبت به وي عین ادب بود ;من دیدگانش را نگشودم((اما دانته اذعان میکند که ) !)چشمان مرا بگشا

آدمی این سان بد کینه قادر باشد به هدایت دیگري از طبقات بهشت گذر کند، همگی ما باید خاطر جمع باشیم که 

ن مسیحی قرون وسطی و یکی از با تمام این اوصاف، منظومه دانته بزرگترین کتاب جها. رستگار خواهیم شد

تراکم بطئی و تدریجی احساسات شدید و پر قوت آن در طی صد سرود حالی . بزرگترین آثار جمیع اعصار میباشد

چنانکه کارالیل، فیلسوف انگلیسی، گفته است این . است که هیچ خواننده دقیقی هرگز آن را فراموش نمیکند

هیچ اثري از خود نمایی، هیچ گونه ریا یا فروتنی دروغی، هیچ نوع چاپلوسی  در آن ;هاي عالم است بیریاترین منظومه

شاعر بر نیرومندترین مردان عهد، حتی پاپی که داعیه سروري بر تمامی جهان داشت، با  ;یا بزدلی دیده نمیشود

ومه چنان مرغ اندیشه باالتر از همه، در این منظ. چنان قدرت و حرارتی تاخته است که هرگز در عالم شعر نظیر ندارد

و تخیل آدمی فرصت جوالن پیدا میکند و در پرواز میماند که اغراق نیست بگوییم، از لحاظ تفوق، دانته حریف 

تصاویر روشن و زنده وي از موجودات و اشیایی که هرگز نه خدایان آنها را دیدهاند و نه : شکسپیر میشود
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 ;و آنها را فقط باید پرداخته قلم صاحبدلی تیزبین و حساس دانستاوصاف دقیقی که از طبیعت میکند  ;آدمیزادگان

یعنی چیره دستی وي در  ;هاي کوچکی که در میان داستان اصلی خود میآورد مانند فرانچسکا یا اوگولینو قصه

بر گنجانیدن تراژدیهاي بزرگ در ابیاتی اندك، بی آنکه رکنی از ارکان حکایت از قلم افتاده باشد این همه دال 

. عظمت مقام دانته میباشد

در حماسه وي اثري از آن رود عظیم و پر خروش زندگی و عمل . آنچه سر انجام نصیب دانته میشود علو مقام است

هاي ویرژیل پیدا  که اختصاص به ایلیاد هومر دارد مشاهده نمیشود، نشانی از آن نهر آرام و خواب آلوده منظومه

عفو کلی که در آثار شکسپیر هویداست نمیبینیم، لکن در اینجا شکوه و قدرتی وجود  نمیکنیم، چیزي از آن ادراك و

به علت آنکه دانته نظم و آزادي هر دو را دوست . دارد شکنجه دیده و نیمه بربري که منادي ظهور میکالنژ است

دیس شاعرانهاي داشت و خیال و عواطف آتشین خود را در قالب شعري ریخت، با اسکنه زبان و چکش کالم، تن

در . ساخت که از عهد وي تا کنون دست و زبان هیچ هنرمندي قادر نبوده است چیزي همسنگ آن به وجود آورد

پترارك و بوکاتچو و شماري بسیار از  ;خالل قرون بعدي، ایتالیا وي را به عنوان منجی کالم زرین خود حرمت نهاد

رفتند، و تمامی اروپا با ذکر داستان مرد مغرور و تبعید شدهاي که سخن پردازان آن کشور از نبرد و هنر وي الهام گ

  . دوزخ رفته و بازگشته و پس از آن هرگز متبسم نشده بود، پر ولوله گردید
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پایان سخن

  میراث قرون وسطایی

  

انته رخت از جهان بر سزاوار است که ما داستان دراز و پیچاپیچ خود را با دانته به پایان برسانیم، زیرا در قرنی که د

بست، مردانی قدم به عرصه وجود نهادند که بتدریج به ویران کردن شاهانه ایمان و امیدي که در آن زندگی کرده 

جوتو و کریسولوراس، پترارك و  ;افرادي چون ویکلیف و هوس از پیشروان نهضت اصالح دینی: بودند میپرداختند

یان چنان گوناگون و مختلف است که در تاریخ بشري یک روحیه بخصوص طبایع آدم. بوکاتچو، منادي ظهور رنسانس

میتواند در پارهاي از اشخاص و اماکن مدتها پس از آنکه نعمالبدل یا مخالف آن در دیگر اذهان یا اقالیم رسوخ کرد، 

ان در قرن چهاردهم پیکر ایم ;در اروپا آخرین اوج تکامل ایمان ظهور شخص دانته بود. همچنان باقی و بر قرار بماند

ویلیام آو آکم ضربتی مهلک دید، لکن رنجور دوام آورد تا نوبت به برونو و گالیله، دکارت و اسپینوزا، )) تیغ((بر اثر 

اگر عصر تعقل حاصلی جز مصیبت براي بشر نداشته باشد، بعید نیست که عصر ایمان دوباره  ;بیکن و هابز رسید

تري بر روي دریاهاي نامکشوف تعقل کشتی میراند، نواحی عظیمی از جهان در حالی که اروپاي باخ. بازگردد

قرون وسطی فقط یک دوره از ادوار تاریخ نیست، بلکه واژهاي است . همچنان در زیر رایت و حکومت ایمان باقی ماند

در  ;دهیم در اروپاي باختري باید این عصر را با کریستوف کلمب پایان.که داللت بر وضع و حالت خاصی میکند

ما . در هندوستان تا دوران خود ما ادامه داشته است ;ادامه یافت) 1725فت (روسیه، قرون وسطی تا عهد پطر کبیر 

و ) 476سال (به حکم وسوسه خیال میکنیم که قرون وسطی دوران فترتی است بین سقوط امپراطوري روم در مغرب

وان آبالر خود را مدرنی یا متجدد میخواندند، و اسقف اکستر در لکن باید به خاطر داشته باشیم که پیر ;کشف امریکا

)) قرن جدید((و )) قرون وسطی((سر حد میان . نام نهاد) اعصار جدید(قرن خویش را مدرنی تمپورس 1287سال 

هاي مخروبه سیاهش، روزي در نظر  مدام در حال پیشروي است و بعید نیست که عصر ما، با زغالسنگ و نفتخانه

قرون وسطی فقط . ان عهدي که صاحب سوخت تمیزتر و زندگانی مرفهتر باشند قرون وسطایی خوانده شودمردم

اگر ما آغاز این قرون را پذیرش آیین مسیح در روم و شوراي نیقیه در  ;فاصله میان یک تمدن و تمدن دیگري نبود

، بلوغ مذهب کاتولیک، و پیدایش تمدن بدانیم، آنگاه قرون وسطی شامل قرون نهایی تمدن اعصار باستان 325سال 

. پر مایه و با شکوهی در قرن سیزدهم، و باالخره تجزیه آن تمدن به دو فرهنگ متضاد رنسانس و اصالح دینی میشود

شرط عقل . مردمان قرون وسطی ابتدا قربانیان بربریت، سپس فاتحان بربریت، و پس از آن بانیان تمدن نوینی بودند

هاي  ري اهانتآمیز بر دورانی بنگریم که اینهمه مردان و زنان بزرگ به وجود آورد و، از میان ویرانهنیست که با تبخت

بربریت، کاخ سلطنت پاپی را بر افراشت، کشورهاي اروپایی را پی افکند، و میراث سرشار قرون وسطایی ما را که 

 .نهادبدشواري حاصل آمده بود به جا 

به این معنی که ترسی : ما هنوز کامال از شر اعصار تیرگی رهایی نیافتهایم. آن میراث شامل نیک و بد هر دو میشد

که انگیزه ستمگري میشود، فقري که نکبت و جهالت میآورد، کثافتی که مولد مرض است، جهالتی که موجبات 

پیروي از  ;غیب را فراهم میسازد اینها همگی هنوز در میان ما به جا ماندهاندپیدایش خوشباوري و خرافات و علم 

عقاید جزمی و آمرانهاي که منجر به عدم تساهل و تفتیش افکار میشود فقط منتظر فرصت یا اجازه است تا ستم 

قرون وسطایی که در از این لحاظ تجدد پوششی است بر اندام افکار و روحیه . کند، بکشد، چپاول کند، و ویران سازد
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و در هر نسلی تمدن عبارت از دسترنج و امتیاز الزام آور و متزلزل اقلیتی است که به  ;آن زیر مخفیانه بر جاي میماند

دستگاه تفتیش افکار داغ شیطانی خود را بر پیشانی جامعه اروپایی . واسطه عدم امنیت در اجتماع سنگر گرفته است

شکنجه جزو مشروع و مسلم آیین دادرسی شد، و افراد را از ماجراي تعقل و استقالل فکر  به این معنی که: بر جا نهاد

به عبارت دیگر، یهودیتی که : مهمترین ترکه عصر ایمان دین بود. به سوي افکار هولناك و ایستاي همساز پیش راند

فلسفه، در قرن دوازدهم آرامش اسالمی که پس از پیروزي قرآن بر  ;پیروان آن تا قرن هجدهم مجذوب تلمود بودند

مسیحیتی که در میان شرق وغرب، و شمال و جنوب تفرقه افکند و با اینهمه نیرومندترین و ذي نفوذترین  ;یافت

میلیون نفر از پیروان  330آیین کلیساي قرون وسطی را ) 1950(امروزه. ادیان در تاریخ انسان سفید پوست بود

جایی که هر نوع استداللی قاصر میآید،  ;ز ارتدوکسها و کاتولیکها گرامی میشمرندمیلیون نفر ا 128کلیساي رومی و 

و کارهاي کلیسا در تعلیم و تربیت و بهبود احوال  ;آورد نماز و دعاهاي آن کلیسا هنوز روح آدمی را به جنبش در می

جینه گرانبهایی از نظام مستمندان و رام کردن انسان بربري در پیروي از مسائل اخالقی، براي عصر جدید، گن

. اجتماعی و انضباط اخالقی به جا نهاده است

لکن از آن  ;آرمان پاپها براي ایجاد اروپایی متحد حین کشاکش میان امپراطوري و دستگاه حکومت پاپی زایل شد

شورهاي پس، خیال همانندي هر نسلی را براي ایجاد یک نظام اخالقی بینالمللی که افضل بر اخالقیات جنگلی ک

هنگامی که امید پاپها نقش بر آب شد، ملل اروپایی اصوال نقشی را پذیرفتند که تا . مستقل باشد بر انگیخته است

ضمنا ذهن انسان قرون . و اصل ملیت خود را آماده نگارش تاریخ سیاسی اعصار جدید کرد ;قرن ما محفوظ ماند

دریانوردي و بازرگانی، منشورهاي آزادي شهري، نظام هاي قوانین  وسطایی، اصول حقوقی مدنی و شرع، مجموعه

دربارهاي پادشاهان و پاپان . هیئت منصفه و حکم احضار به دادگاه، و ماگناکارتاي حکومت اشرافی را به وجود آورد

. باشندبراي ممالک و کلیسا روشها و سازمانهایی اداري پدید آوردند که تا به امروز هنوز رواج دارند و مورد استفاده می

با پیدایش مجالسی چون کورتس در اسپانیا، آلثینگ در ایسلند، اتاژنرو در فرانسه، و پارلمنت در انگلستان، شالوده 

  . حکومتهاي ملی ریخته شد

در جنگ بزرگی بر بیشه، جنگل،  ;ها را مسخر ساخت قرون وسطی بیغوله. عظیمتر از اینها میراث اقتصادي بود

در قسمت بیشتر اروپاي باختري بندگی را بر انداخت و  ;و زمین را تابع اراده انسان گردانید ;مرداب، و دریا چیره شد

در طی این قرون، منابع تولیدي جامعه به صورت اصنافی متشکل شد که حتی هنوز . تقریبا سرفداري را منسوخ کرد

خودکامه، طالب حد وسطی میباشند  هم در میان آرمانهاي اقتصاددانهایی که، میان فرد عاري از مسئولیت و حکومت

درزیگران، پینه دوزان، و خیاطان لباس زنانه تا این اواخر به تقلید از روش قرون وسطایی در دکانهاي . مقام دارد

تسلیم شدن آنها در برابر سازمانهاي عظیم تولیدي و سرمایه داري در عهد  ;شخصی خویش مستقال کار میکردند

هاي بزرگ کاال، که در این ایام گاهگاهی افراد و اجناس مختلف را زیر سقف  نمایشگاه. خود ما صورت گرفته است

کوششهاي امروزي ما براي  ;واحدي در شهرهاي جهان نو گرد میآورد، از میراثهاي بازرگانی قرون وسطی است

می جریانات بانکداري همچنین تما ;جلوگیري از انحصار، تعدیل قیمتها، و تثبیت دستمزدها همه همین حال را دارند

هاي سري ما از  حتی انجمنهاي اخوت و باشگاه. عهد جدید از اثرات اصول حسابداري و مالی قرون وسطی میباشد

مفهوم . اصول اخالقی قرون وسطایی وارث بربریت و والد شوالیهگري بود. منابع و رسوم قرون وسطایی آب میخورند

آرمان شوالیهگري و جوانمردي هر قدر  ;است که در قرون وسطی پدید آمدما از یک نفر آدم اصیل و شریف نظریهاي 

. هم از طرز عمل شهسواري به دور افتاده باشد امروزه به عنوان یکی از عالیترین مفاهیم روح آدمی باقی مانده است

اگر قرون . باشد شاید آیین پرستش مریم عذرا عناصر جدیدي از عطوفت و مهربانی را بر رفتار فرد اروپایی افزوده

www.IrPDF.com



٢٧۵۵

بعدي توانستند از لحاظ اصول اخالقی بر قرون وسطی تفوق یابند، این کامیابی بر پایه وحدت خانواده، تربیت 

اخالقی، و عادات دامن گستر شرافت نفس و تواضع افراد جامعه قرون وسطایی استوار شد، درست به همان نحو که 

اخالقی مسیحیتی باشد که این عده در جوانی از طریق تربیت  اخالقیات شکاکان جدید ممکن است ناشی از اصول

. اند جذب کرده

به عالوه، آمیخته  ;میراث عقالنی قرون وسطی بمراتب ناچیزتر از ترکهاي است که از یونان زمین به ما رسیده است

ن اوصاف، شامل زبانهاي با تمام ای. به هزار نوع انحرافات پنهان است که بیشتر از ازمنه باستانی سر چشمه میگیرد

نهضت مدرسی بیشتر جنبه . ها و مجموعه اصطالحاتی میشود که براي فلسفه و علوم وضع شده بودند جدید، دانشگاه

روشی که این نهضت  ;تمرینی را براي ورزیده ساختن افراد در بحثهاي منطقی داشت تا یک پیروزي فلسفی پایدار

عقاید مسلم ایمان مردم قرون وسطایی مانع از رشد تاریخنگاري شد، . ردپی افکند هنوز در صدها مدرسه نفوذ دا

به  ;افراد خیال میکردند که منشا و سرنوشت جهان و آدمی را میدانند، و تاري از افسانه بر گرد هر واقعهاي میتنیدند

حیح نیست که این حرف کامال ص. هاي دیرها محصور شد نامه همین سبب تقریبا تاریخ در چهار دیواري وقایع

قرن سیزدهم مانند قرن نوزدهم سخت  ;تاریخنویسان قرون وسطی را هیچ گونه مفهومی از تکامل یا پیشرفت نبود

به عالوه، آن طور که روزي با تفاخر تصور میکردند، قرون وسطی دوران . مجذوب و تحت نفوذ کامیابیهاي خویش بود

ثر میسازد، اختالفات را تحلیل میبرد، و تغییر و تحول را راکد بعد مسافت حرکت را بی ا ;فترت و رکود نیز نبود

لکن در آن قرون نیز مانند عهد خود ما تحول در رسوم و لباس، زبان و عقاید، قانون و حکومت، بازرگانی و  ;میگذارد

جدید به پیشرفت  با تمام این اوصاف، آن اهمیتی که مردم بیفکر عهد. امور مالی، و ادبیات و هنرهاي زیبا آشکار بود

وسایل نیل به مقصود میدهند، و هیچ توجهی به ترقی اصل مقاصد خود ندارند در بین عقالي قرون وسطایی دیده 

  . شود نمی

با اینهمه ترکه مزبور مشتمل است بر ارقام هندو، سیستم  ;در واقع میراث علمی قرون وسطی آن قدرها زیاد نیست

اطالعات وسیعی درباره ریاضیات، جغرافیا، نجوم، علم نورشناخت، کشف باروت،  اعشاري، مفهوم علوم تجربی، مبالغ

پزشکان عرب و . اختراع عینک، قطبنماي دریانوردي، ساعت پاندولی و ظاهرا ضروریترین چیزها یعنی تقطیر الکل

نیمی از . ندیهود طب یونانی را تکمیل کردند، و پیشگامان مسیحی جراحی را از قید تیغ دالکان رهایی بخشید

بیمارستانهاي اروپایی یا همان موقوفات قرون وسطایی هستند یا تاسیساتی از آن قرون میباشند که به مرور ایام 

علوم جدید جنبه بینالمللی بودن افکار و تا حدي زبان بینالمللی خود را . تعمیر شده و به صورت نوینی در آمدهاند

  . مدیون قرون وسطی میداند

ساختمان امپایر ستیت . ط اخالقی، غنیترین سهم ما از میراث قرون وسطایی ارتباط با هنرهاي زیبا داردبعد از انضبا

امریکا به همان اندازه عالی و بلند پایه است که کلیساي جامع شارتر، و شکوه آن صرفا مرهون هنر معماري است و 

دگی خطوطی که فقط براي کار بخصوصی طرح بس یعنی استحکام بنایی که گستاخانه سر بر آسمان افراشته، و سا

لکن گرد آمدن مجسمه، نقاشی، شعر، و موسیقی با معماري در حیات یک کلیساي جامع گوتیک به شارتر، . شدهاند

آمین، رنس، و نوتردام وسعت و عمقی از نظر زیبایی و توازن ظاهري و باطنی میبخشید، و منبع سرشار و متنوعی از 

و تزیینات پیش نظر میگذارد که هرگز ذرهاي از عالقه انسان نمیکاهد، و کاسه روح آدمی از  اجزاي متشکله داخلی

هاي نوك تیز، این رواقهاي عظیم سنگی که با  این درهاي بزرگ، برجها، مناره. این می لذتبخش ماالمال میگردد

هایی که با عشق فراوان  ها، مقبره چشمهها، محرابها،  این مجسمه ;مهارت پهلو به پهلو باال رفته یا در هم افتادهاند
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ها که با رنگین کمان کوس همسري میزنند و در مقام تادیب آفتاب بر آمدهاند، همه  این پنجره ;حجاري شدهاند

یادگار عصري هستند که باید بر خطایایش بخشید، زیرا عصري است که مردم آن از صمیم قلب مظاهر ایمان و هنر 

براي این گونه کلیساهاي جامع بود که پولیفونی یا موسیقی چند صدایی به وجود . شتنددست خویش را دوست میدا

همچنین در داخل کلیسا بود که  ;آمد، و براي نگارش آن موسیقی بود که به فکر عالیم نت و حامل موسیقی افتادند

. درام عهد جدید قدم به عرصه وجود نهاد

ز لحاظ کیفی با ادبیات یونان برابري کند، با آثار ادبی امپراطوري روم میراث ادبی قرون وسطی هر چند نمیتواند ا

عشق تروبادورها و . پترارك دست کمی از هوراس ندارد. دانته را میتوان همسنگ ویرژیل دانست. طرف قیاس است

نسهاي مربوط به رما ;آثار شعراي عرب را میتوان در شمار غزلیات و منظومات اووید، تیبولوس، و پروپرتیوس قرار داد

هاي رومی مسخ یا هروئیدساند و، به عالوه، از نظر ظرافت، دست کمی  دربار آرثر بمراتب پر مغزتر و باشکوهتر از قصه

همچنین سرودهاي بزرگ روحانی قرون وسطی بمراتب عالیتر از نغزترین غزلیات شعراي رومی  ;از آنها ندارند

بندرت اتفاق افتاده است که در قرنی . یا دوران لئو دهم استقرن سیزدهم نظیر عهد آوگوستوس . میباشند

توسعهاي بازرگانی که از . فعالیتهاي ذوقی یا عقالنی بشر از نظر کمی و تنوع به این درجه از رشد و رونق رسیده باشد

ساخت،  لحاظ قوت و شدت تقریبا نظیر گسترش تجارت در پایان قرن پانزدهم بود جهان آن روزي را بسط داد، غنی

پاپهاي نیرومندي، از اینوکنتیوس سوم تا بونیفاکیوس هشتم، مدت یک قرن کلیسا را عالیترین مرجع  ;و بر انگیخت

هاي فقراي مسیحی  فرقه ;قدیس فرانسیس جرئت کرد که یک مسیحی واقعی باشد. نظام و حقوق اروپایی ساختند

دولتمردان بزرگی چون فیلیپ اوگوست، سن  ;ک کردندبار دیگر زندگی رهبانی را به آرمانهاي رهبران دین نزدی

لویی، فیلیپ چهارم، ادوارد اول، فردریک دوم، و آلفونسو دهم قوانین را جانشین عرف و رسوم ساختند و ملل خود را 

قرن سیزدهم، که بر تمایالت رازورانه قرن دوازدهم چیره شده بود، با . به اوج تمدن قرون وسطایی رهبري کردند

حیطه . شور و جرئتی به سوي میدان فلسفه و علم یورش برد که نهضت رنسانس قادر نبود بر آن تفوق جوید چنان

از منظومه پارتسفال، اثر ولفرام فون اشنباخ، تا حماسه درخشان دانته کمدي االهی )) قرن شگفتانگیز((ادبیات این 

رن به سر حد وحدت و رشد رسیدند و به اوج کمال ظاهرا تمامی عناصر تمدن قرون وسطایی تقریبا در این ق. میشود

ظهور رنسانس ایتالیایی در واقع انکار و نفی قرون وسطی نبود، بلکه حاصل بذري بود که در آن قرون . نایل آمدند

کریستوف کلمب و . اگر ما رنسانس را جز این بدانیم، در حق قرون وسطی بی انصافی روا داشتهایم ;کاشته شد

ه تفحصات و اکتشافاتی را گرفتند که تا آن تاریخ به همت سوداگران و دریانوردان اهل ونیز، جنووا، ماژالن دنبال

همان روحیهاي که قرن دوازدهم را بر انگیخته . مارسی، بارسلون، لیسبون، و کادیث پیشرفت شایان توجهی کرده بود

ن نیرو و زنده دلی که از ویژگیهاي بارز انریکو هما. بود، به شهرهاي ایتالیاي عهد رنسانس مناعت و جنگاوري بخشید

پیدایش طبقه کوندوتیره از  ;داندولو، فردریک دوم، و گرگوریوس نهم بود، بنیه مردان عهد رنسانس را تحلیل برد

از خاکستر افرادي چون اتسلینو و پاال ویچینو بر )) جابر((ملوك  ;وجود افرادي چون روبر گیسکار منبعث شد

و موسیقی پالسترینا تلحین  ;هایی گام نهادند که به همت چیمابوئه و دوتچو باز شد شان در راهنقا ;خاستند

. گرگوریوسی و موسیقی باخ را به هم مرتبط ساخت

پترارك جانشین دانته و تروبادورها بود، و بوکاتچو در ایتالیا همان عملی را دنبال کرد که تروورها در فرانسه آغاز 

رغم دون کیشوت، رمانس همچنان در اروپاي رنسانس رو به ترقی نهاد، و قصهاي را که کرتین دو علی . کرده بودند

در )) تجدید حیات ادبی(( ;تروا، شاعر فرانسوي، آغاز کرده بود چکامه سراي انگلیسی، ملري، به اوج کمال رسانید

ر آثار ادبی التینی، تجدید حیات را وجه امتیاز رنسانس آن بود که، عالوه ب ;مدارس قرون وسطایی آغاز شده بود
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لکن . شامل حال آثار کالسیک یونان نیز ساخت و هنر گوتیک را به دور انداخت، زیرا طالب احیاي هنر یونان بود

مجسمه سازي یونانی قبل از آن تاریخ، یعنی در قرن سیزدهم، نیز به عنوان سر مشقی مورد استفاده نیکوال پیزانو 

، از قرون وسطی هنوز )1393(هنگامی که کریسولوراس آثار کالسیک و زبان یونانی را به ایتالیا آوردقرار گرفته بود، و 

در دوران رنسانس ایتالیا، اسپانیا، و فرانسه، همان دینی بر مردم حکومت میکرد که . صد سالی باقی مانده بود

منتها با این تفاوت که کلیساي ایتالیا، که از کلیساهاي جامع را بنیاد نهاده و سرودهاي مذهبی را تصنیف کرده بود، 

هاي قرون وسطایی  فرهنگ پر مایه عهد سهمی داشت، به ذهن فرد ایتالیایی آزادي فکري عطا کرد که زاییده دانشگاه

بود، و به استناد رضایتی ضمنی اعالم داشت که فالسفه و علما باید به کار خود ادامه دهند، به شرط آنکه در صدد 

این دو کشور  ;به این نحو بود که ایتالیا و فرانسه در نهضت اصالح دینی شریک نشدند. ایمان مردم بر نیایند تخریب

از فرهنگ کاتولیک قرن سیزدهم به سوي نهضت اومانیسم قرون پانزدهم و شانزدهم، و از آن پس به طرف عصر 

بسط بازرگانی مدیترانه قبل از کشف همین تسلسل توام با . روشنگري قرون هفدهم و هجدهم گام برداشتند

کریستوف کلمب بود که به ملل التین، در مقابل اقوام شمالی، که بر اثر جنگهاي مذهبی بسختی زیان دیده بودند، 

آن تسلسل از طریق قرون وسطی مسبوق به دوران روم باستان، و به وسیله . یک مزیت موقتی فرهنگی عطا کرد

از طریق کوچنشینهاي یونانی در سیسیل، ایتالیا، و فرانسه، و . وار باستانی یونان زمین شدایتالیاي جنوبی مرتبط با اد

بر اثر استیالي رومیان و التینی شدن فرانسه و اسپانیا بود که یک رشته با شکوه فرهنگی ساپفو و آناکرئون را به 

با گذشتن از عصر ایمان . تول فرانس پیوند میدادویرژیل و هوراس، به دانته و پترارك، به رابله و مونتنی، به ولتر و آنا

و قدم نهادن به دوران رنسانس، در واقع ما از عهد طفولیتی متزلزل به دوران شباب فرهنگی پر نیرو و فرحبخشی گام 

میگذاریم که ظرافت کالسیک را با قوت بربري در هم آمیخت و آن میراث تمدنی را جوانی از سر گرفته و غنی شده، 

. ا منتقل ساخت که ما همواره باید بر آن بیفزاییم، اما هرگز نباید بگذاریم تباه شودبه م
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