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   فصل اول

  

  یولیانوس كافر

٣ – ٣٣٢۶٣  

I  - میراث قسطنطین  

پسران و   چون مرگ خویش را نزدیك یافت،) كونستانتینوس(، امپراطور قسطنطین ٣٣۵در سال 
خود فرا خواند و، از سر امیدي خوشباورانھ، حكومت امپراطوري وسیعي را كھ بھ برادرزادگانش را نزد 

غرب را، كھ شامل بریتانیا و گل و اسپانیا بود، بھ پسر مھترش . دست آورده بود میان آنان تقسیم كرد
گرفت، بھ دومین پسرش  قسطنطین دوم داد؛ شرق را، كھ آسیاي صغیر و سوریھ و مصر را در بر مي

تیوس واگذار كرد؛ شمال افریقا و ایتالیا و ایلوریكوم و تراكیا را، كھ شامل دو پایتخت جدید و قدیم كنستان
شد، بھ پسر كھترش كنستانس بخشید؛ و ارمنستان و مقدونیھ و  و رم ھم مي) كنستانتینوپل(یعني قسطنطنیھ 

رف بازگرداندن حكومت نخستین امپراطور مسیحي عمر خود را ص. اش داد یونان را بھ دو برادرزاده
این ھمھ را بھ ) ٣٣٧(سلطنتي بھ امپراطوري روم و یكي كردن ایمان مردم آن كرده بود؛ مرگ وي 

حكومت او حرمت و تقدس زمان را بھ دست نیاورده : وي انتخابي دشوار پیش رو داشت. مخاطره افكند
ود نداشت؛ پس حكومت منقسم بود، و لذا تضمیني براي جانشیني صلح آمیز و آرام یك وارث واحد وج

  .بظاھر مصیبتي كوچكتر از جنگ داخلي بود

ارتش زیربار سلطة . با این حال، جنگ داخلي بھ وقوع پیوست، و آدمكشي صحنھ را دوباره خلوت كرد
ھیچ كس جز پسران قسطنطین نرفت؛ تمام خویشان ذكور امپراطور بھ استثناي برادرزادگانش، گالوس و 

داد؛ یولیانوس پنجسالھ بود و شاید كم  دند؛ گالوس بیمار بود و نوید مرگي زودرس را ميیولیانوس، كشتھ ش
. ھاي آمیانوس مسئول ھمة این جنایتھا بود، نرم كرد كھ طبق روایات و نوشتھ سني او دل كنستانتیوس را،

شده بود، با كھ از زمان نبرد ماراتون تا آن ھنگام ھرگز قطع ن  كنستانتیوس جنگ كھن شرق و غرب را،
. ایران تجدید نمود و برادرانش را بھ حال خود رھا كرد تا یكدیگر را با برادرستیزي از صحنھ محو كنند

  چون 

، بھ قسطنطنیھ بازگشت، و با استقامت لجوجانھ و بیكفایتي )٣۵٣(بھ عنوان تنھا امپراطور باقي ماند 
یشتر از آن بود كھ شاد باشد، بیرحمتر از آنكھ شورمندانھ بر قلمرو بھ ھم پیوستھ فرمان راند؛ وي بداند
  .محبوب باشد، و مغرورتر و پوچتر از آنكھ بزرگ باشد

شھري كھ قسطنطین رم جدید نامیده بود ـ اما حتي در زمان زندگي او نام وي را گرفتھ بود ـ در حدود 
ال بھ نام بیزانس این شھر بھ مدت ھزار س. م، توسط یونانیان بر ساحل بوسفور بنا شده بود ق۶۵٧

ھیچ . براي اطالق بھ تمدن و ھنر آن شھر ھمچنان باقي ماند» بیزانسي«مشھور بود؛ و صفت ) بوزانتیون(
، در تیلزیت، ١٨٠٧توانست موقعیت پایتختي آن را داشتھ باشد؛ ناپلئون در سال  محلي در روي زمین نمي

كھ بھ واسطة جھت رودھاي خود در آرزوي  ، نامید و از واگذاري آن بھ روسیھ» امپراطوري جھان«آن را 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



توانست ھر لحظھ كھ اراده كند  قدرت حاكم بر این شھر مي. استقرار سلطة خویش بر آن بود، امتناع كرد
ھا و محصوالت  این گذرگاه اصلي میان شرق و غرب را مسدود سازد؛ این شھر مركز تالقي تجارت قاره

ھاي آن طوري موضع بگیرد كھ بھادران ایراني، ھونھاي  كرانھ توانست در صد كشور بود؛ و یك ارتش مي
آبھاي تندگذر آن از ھر سو، جز یك طرف، دفاع . و بربران غرب را عقب براند  شرق، اسالوھاي شمال،

ـ شاخابة » شاخ زرین«شد با بارویي مستحكم ساخت؛ در  كردند؛ آن یك طرف را ھم مي شھر را فراھم مي
. توانستند پناھگاھي از طوفان یا حملة دشمن پیدا كنند ي جنگي و كشتیھاي بازرگاني ميآرام بوسفور ـ ناوھا

بعدًا بھ آن افزوده » زرین«نامیدند؛ كلمة  مي) شاخ(یونانیان این شاخابھ را ، شاید بھ مناسبت شكلش، كراس 
در این . شد رد ميشد تا نمودار ثروتي باشد كھ بھ صورت ماھي، غلھ، و كاالھاي فراوان بھ بندر آن وا

شھر، در میان جمعیتي كھ بیشتر مسیحي بود و سالیان دراز بھ حكومت سلطنتي و جالل شرقي خو گرفتھ 
توانست از حمایت عمومي، كھ سناي مغرور و مردم مشرك روم از او دریغ  بود، امپراطور مسیحي مي

ار سال از موج حملة بربران، كھ امپراطوري روم در این ناحیھ بھ مدت ھز. برخوردار شود  داشتند، مي
آوارھا، ایرانیان، اعراب، بلغاریان، و روسھا  ھونھا، واندالھا،   روم را فرو گرفت، مصون ماند، گوتھا،

بنوبت پایتخت جدید را تھدید كردند، اما نتوانستند بر آن دست یابند؛ در طي این ھزار سال، قسطنطنیھ فقط 
جویان صلیبي مسیحي كھ طال را كمي بیش از صلیب دوست آن ھم توسط جنگ یك بار تسخیر شد،

، این شھر از موج خروشان ]صلي اهللا علیھ و آلھ[تا ھشت قرن پس از ظھور حضرت محمد . داشتند مي
برخالف انتظار، تمدن یونان در این شھر . كھ آسیا و افریقا و اسپانیا را فرا گرفتھ بود، مصون ماند اسالم،

خزاین كھن خود را با سرسختي حفظ كرد، و سرانجام آن را  استثنایي برخوردار شد، از پیوستگي و بقایي 
  .بھ ایتالیاي دوران رنسانس و جھان غرب منتقل ساخت

، قسطنطین كبیر دستیاران، مھندسان، و كشیشان خود را از بندر بیزانس حركت داد و از ٣٢۴در نوامبر 
برخي بھ شگفت آمدند كھ چرا . مورد نظر خویش را تعیین كندھاي اطراف گذراند تا حدود پایتخت  میان تپھ

  او چنان پھنة وسیعي را 

او » .سپرد، حركت مرا كافي بداند چندان پیش خواھم رفت كھ او، آن خداي نامرئي كھ پیشاپیش من ره مي
ساي توانست حمایت عمیق مردم را از لحاظ احساسات دیني و پشتیباني كلی از ھیچ كار یا سخني كھ مي

  .مسیحي را براي برنامھ و كشورش تأمین كند فرو گذار نكرد

، ھزاران كارگر و ھنرمند آورد تا براي شھر دیوار و حصار، استحكامات، ابنیة »در اطاعت امر خدا«
ھایي كھ بي تبعیض از  و مجسمھ ھا بسازند؛ میدانھا و خیابانھا را بھ آبنماھا و رواقھا،  اداري، كاخھا، و خانھ

شھر كشور خود بھ یغما آورده بود آراست و، براي منحرف كردن مسیر سركشیھاي مردم،  دھھا
  مزین و وسیعي، بھ وسعتي كھ نظیرش فقط در روم رو بھ انحطاط امكان داشت،) اسپریس(ھیپودوروم 

رم جدید بھ عنوان پایتخت . ساخت تا در آن عشق مردم بھ قمار و بازیھاي قھرماني بھ نحوي اطفا شود
و پس از آن ھر سال در ھمان روز جشن باشكوھي   گشایش یافت، ٣٣٠مھ  ١١امپراطوري شرق در 

شرق نبرد . شرك رسمًا خاتمھ یافت، و قرون وسطاي ایمان پیروزمند در واقع آغاز شد. شد گرفتھ مي
ي ھزار رفت تا برا روحي و معنوي خود را علیھ غرب بظاھر پیروزمند با موفقیت از پیش برده بود و مي

  .سال بر روح غریبان حكومت كند

قسطنطنیھ، در طي دو قرن پس از پایتخت شدن، تبدیل بھ غنیترین و زیباترین و متمدنترین شھر جھان شد 
، جمعیتي در حدود پنجاه ھزار نفر داشت؛ در سال ٣٣٧در سال . و تا ده قرن نیز بھ ھمان حال باقي ماند

، )۴۵٠حدود (بھ موجب یك سند رسمي . حدود یك میلیون، ۵٠٠، حدود صد ھزار؛ و در سال ۴٠٠
عمارت  ۴٣٨٨قسطنطنیھ پنج كاخ سلطنتي، شش كاخ براي بانوان دربار، سھ كاخ براي سران دولت، 

حمامھاي مجلل،  براینھا باید صدھا دكان، دھھا تفریحگاه، . رواق داشت ۵٢كوچھ، و  ٣٢٢بزرگ، 
ھاي ھنر دنیاي باستان بودند، نیز  كھ در حقیقت موزه و زیبا را،كلیساھاي بسیار مزین، و میدانھاي بزرگ 

فوروم قسطنطین قرار   ساخت، ھایي كھ شھر را بر آبھاي اطراف مسلط مي بر دومین تپھ از تپھ. افزود
اي بیضوي بود كھ در ورودیھاي دوسویش طاق نصرتي بنا شده بود و رواقھا و  داشت؛ و آن محوطھ
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ا دور تا دور آن را در بر گرفتھ بود؛ در سمت شمال آن كاخ سناي مجللي قرا ھ اي از مجسمھ مجموعھ
متر ارتفاع، كھ در باالي آن مجسمة آپولون  ٣۶,۵داشت؛ و در وسط، یك ستون سنگ سماق مشھور بود با 

  .داشتمنتسب بھ شخص فیدیاس ، قرار  ،

شد كھ در دوسویش ردیف  از فوروم قسطنطین یك خیابان اصلي پر زرق و برق و وسیع منشعب مي
این خیابان رو بھ باختر امتداد . كرد دار مي ھا قرار داشت و رواقھاي ستوندار آن را سایھ قصرھا و مغازه

میداني بود بھ طول سیصد و عرض صد رسید كھ  گذشت، و بھ آوگوستئوم مي یافت، از میان شھر مي مي
  مادر   عنوان ھلنا، آوگوستا،نام این میدان برگرفتھ از كلمة . متر

شكل خود  در انتھاي شمالي این میدان، سانتا سوفیا، كلیساي حكمت مقدس، بھ نخستین. قسطنطین، بود
افراشتھ بود؛ در سمت خاوري میدان دومین عمارت سنا قرار داشت؛ در سمت جنوب، قصر اصلي 

ـ بود؛  امپراطور و حمامھاي عمومي زئوكسیپوس ـ ساختمانھاي تناوري با صدھا مجسمة مرمري و مفرغي
. شد نامیده مي) سنگ مسافت(و در سمت باختر، بناي یادگاري كوچكي بود با طاق قوسي كھ فرسخ شمار 

پیوست ـ برخي از این راھھا ھنوز  كانون انشعاب شاھراھھایي بود كھ ایاالت را بھ پایتخت مي» سنگ«این 
بین این . ھیپودروم بزرگي قرار داشت  اینجا نیز، در سمت باختري آوگوستئوم،. اند ھم مورد استفاده

واقع بود كھ ساختمان تودرتویي بود از » كاخ مقدس«ھیپودروم و كلیساي سانتاسوفیا كاخ امپراطوري یا 
ھاي اشراف  ھاي شھر، خانھ  اینجا و آنجا، و در حومھ. ایكر از باغھا و رواقھا ١۵٠مرمر، و محاط در 

ھاي مردم عادي واقع  ھاي باریك و معوج و نزدیك بھ ھم، دكانھاي كسبھ و خانھ در پس كوچھ. قرار داشت
ـ در دیوار قسطنطین ـ بھ دریاي » دروازة طالیي«تري خود از طریق در انتھاي باخ» خیابان اصلي«. بود

و تصویر پرشكوھشان در آب با حركت   ردیف كاخھا ھر سھ ساحل را فرا گرفتھ بود،. یافت مرمره راه مي
  .لرزید امواج مي

ا ھمھ بھ جمعیت شھر در سطوح باال عمدتًا رومي بود، و در میان باقي جمعیت یونانیان اكثریت داشتند، ام
در حالي كھ زبان رسمي دولت التیني بود، مردم بھ یوناني تكلم . نامیدند مي» رومي«طور یكسان خود را 

پایینتر از مأموران . در قرن ھفتم، یوناني حتي در دستگاه دولت نیز جانشین التیني شد كردند؛ اما،  مي
افراد آن گاه در شھر و گاه در امالك  اي از اشراف زمیندار بود كھ عالیرتبة دولتي و سناتوران طبقھ

طبقة دیگر، كھ مورد تحقیر این اشراف بودند ولي از لحاظ ثروت با آنان . كردند روستایي خود زندگي مي
كردند، بازرگاناني بودند كھ كاالھاي قسطنطنیھ و درونبوم آن را با امتعة سایر نقاط جھان  برابري مي

شد؛ و باز ھم  ن كارمندان ادارات بودند كھ ھمواره بر شمارشان افزوده ميكردند، پایینتر از اینا مبادلھ مي
ھاي مختلف بودند؛ یك طبقة دیگر، كھ از اینان نیز پایینتر  پایینتر از اینان دكانداران و افزارمندان حرفھ

معموًال بھ  شد كھ حق رأي نداشتند و مستعد آشوبگري بودند، اینان را بود، از رنجبران اسمًا آزاد تشكیل مي
اي جمعًا بالغ بر  آوردند و، با مسابقات و بازیھا و جیرة روزانھ زور گرسنگي و پلیس تحت انضباط درمي

فرودست تر از تمام این . كردند تا آرام بگیرند كیل غلھ یا قرص نان، سبیلشان را چرب مي ٨٠.٠٠٠
دند كھ تعدادشان از بردگان روم در زمان در اینجا نیز مانند دیگر قسمتھاي امپراطوري، بردگان بو  طبقات،

قیصر كمتر بود و، بھ بركت قانونھاي دوران قسطنطین و تأثیرات تعدیل كنندة كلیسا، رفتار با آنان انسانیتر 
  . بود

این میدان داراي آمفي . شتافتند مردم آزاد پس از فراغ از كار روزانھ بھ ھیپودروم مي در ادوار معین، 
تماشاگر را در خود جا  ٧٠.٠٠٠تا  ٣٠.٠٠٠متر بود و از  ١١۶متر و عرض  ١٧٠تئاتري بھ طول 

  خندقي بیضوي این تماشاگران را از میدان مسابقھ جدا . داد مي

متر و  ٨۴٣داري بھ طول  توانستند در گردشگاه سایھ در فواصل میان بازیھا، تماشاگران مي. كرد مي
یا ستون فقرات میدان ـ دیوار كوتاھي كھ در درازاي میدان  ھاي مرمرین گردش كنند سپینا آراستھ بھ نرده

در وسط سپینا، مسلة . ھا آراستھ بود اي تا دروازة دیگر امتداد داشت ـ بھ ردیف مجسمھ از دروازه
و در جنوب آن ستوني بود كھ سھ مار مفرغین بھ ھم پیچیده   تحوطمس سوم بود كھ از مصر آورده بودند،
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این . برپا شده بود) م ق ۴٧٩(این ستون قبال در دلفي بھ یادبود پیروزي پالتایا . ودندسطح آن را پوشانده ب
جایگاه مخصوص امپراطور، كاتیسما، در قرن پنجم با مجسمة چھار اسب از . دو ستون ھنوز بر جایند

بزرگ با در این ھیپودروم، جشنھاي ملي . آراستھ شده بود  مفرغ مطال، از آثار باستاني ساختة لوسیپوس،
رژة عمومي، مسابقات قھرماني، شكار یا جنگ با حیوانات، عملیات آكروبات، و نمایش حیوانات و 

آمیزش سنت یوناني و عاطفة مسیحي موجب شده بود كھ جنبة ظالمانھ و . شد پرندگان عجیب برگزار مي
ي در پایتخت روم شرقي ما از نبردھاي گالدیاتور. ددمنشانة این تفریحات در قسطنطنیھ كمتر از رم باشد

راني، كھ معموال قسمت عمدة برنامھ را  مع ھذا بیست و چھار مسابقة اسبدواني و ارابھ. شنویم چیزي نمي
رانان،  سواركاران و ارابھ. آورد داد، تمام آن ھیجاني را كھ مشخصة اعیاد رومي بود فراھم مي تشكیل مي

شدند؛  تة آبي، سبز، سرخ، و سفید تقسیم ميطبق رنگ جامھ و عنوان مخدومان خود، بھ چھار دس
دو دستة اصلي ـ آبي پوشان و . شدند تماشاگران ـ و در حقیقت تمام مردم شھر ـ نیز بھ ھمین گونھ تقسیم مي

فقط در اثناي . جنگیدند ھا با چاقو، مي سبز پوشان ـ در ھیپودروم با بوق و داد و فریاد و احیانًا در كوچھ
توانستند احساسات خود را فریاد بزنند؛ از فرمانرواي خود عنایت بخواھند،  عادي مي بازیھا بود كھ مردم

تقاضاي اصالحات كنند، بھ مذمت مأموران ظالم بپردازند، و گاه خود امپراطور را، كھ بر جایگاه بلند 
مالمت كرد، سخت  ھا آن را در پناه محافظان ترك مي خویش در امان نشستھ بود و پس از اتمام مسابقھ

  .كنند

مشروطة قسطنطین، كھ دنبالة مشروطة دیوكلتیانوس . از اینكھ بگذریم، مردم از لحاظ سیاسي ناتوان بودند
توانستند كنكاش  دو مجلس سنا ـ در قسطنطنیھ و رم ـ مي. بود، آشكارا حكومت سلطنتي بود) دیوكلسین(

ره دستخوش وتوي امپراطور بود، و قوة كنند، قانون بگذرانند، و حكم صادر كنند؛ اما مصوباتشان ھموا
) ساكروم كونسیستوریوم پرینكیپیس(قانونگذاري آنھا تا حد زیادي از طرف شوراي مشورتي فرمانروا 

توانست با یك فرمان ساده قانونگذاري كند، و ارادة او باالترین قانون  خود امپراطور مي. غصب شده بود
ان از كار درآمده بود؛ ھمان امپراطوریي كھ دموكراسي در نظر امپراطوران، دموكراسي ناتو. بود

موجبات تحصیلش را فراھم آورده بود، دموكراسي را از میان برده بود؛ دموكراسي براي حكومت بر یك 
توانست مفید واقع شود، اما براي فرمانروایي بر صد ایالت مختلف فایده نداشت؛ دموكراسي  شھر شاید مي

ودسري را بھ ھرج و مرج كشانده بود؛ تا آنجا كھ جنگ طبقاتي و داخلي حاصل آزادي را بھ خودسري و خ
  از آن، زندگي اقتصادي و سیاسي سراسر جھان مدیترانھ را 

توان با محدود ساختن مناصب عالي  دیوكلتیانوس و قسطنطین بھ این نتیجھ رسیدند كھ نظم را فقط مي. بود
ریسین حفظ كرد؛ آن ھم كنتھا و دوكھایي كھ نجابتشان میراثي بھ یك آریستوكراسي از كنتھا و دوكھاي پات

بلكھ اعطایي امپراطوري باشد كامال مقتدر و مختار كھ، بنابر مقام شاخص منحصر بھ فرد و حشمت . نباشد
و جالل شرقیش، و نیز بھ خاطر سلطنت و قدوسیت و حمایتي كھ كلیسا بدو تفویض داشتھ، از حیثیت 

كرد؛ اما عیبش آن بود كھ  شاید وضع آن زمان وجود چنین سیستمي را اقتضا مي .خطیري برخوردار است
ماند، مگر اندرزھاي چاپلوسانة كارگزاران و ترس از  اي بر سر راه فرمانروا نمي ھیچ عامل بازدارنده

 این سیستم سازمان اداري و قضایي بسیار كارآمدي بھ وجود آورد و امپراطوري بیزانس را. مرگ ناگھاني
ھاي درباري،  بھ مدت ھزار سال بر دوام داشت ـ اما بھ قیمت ركود سیاسي، بیحالي عمومي، دسیسھ

ھاي خواجگان، جنگھاي جانشیني، و یك سلسلھ انقالبھاي درون كاخي كھ تاج و تخت را احیانًا بھ  توطئھ
  .سپرد اي دیوانھ مي زادهگر یا شاھ ندرتًا بھ مردي پاكدامن، و غالبًا بھ ماجراجویي دسیسھ  فردي شایستھ،

II - مسیحیان و مشركان  

اي قرن چھارم، كھ در آن دولت وابستگي بسیار بھ دین داشت، امور كلیسایي چندان  در این جھان مدیترانھ
مباحثة بزرگ میان آتاناسیوس و . آشفتھ بود كھ دولت احساس كرد باید در رموز االھیات نیز دخالت كند

بسیاري از اسقفان ـ در شرق، اكثریت آنان ـ ھنوز . خاتمھ پذیرفت) ٣٢۵(» نیقیھشوراي «آریوس با تشكیل 
دانستند، اما نھ ھمذات با پدر یا چون او  آشكارا یا پنھاني طرفدار آریوس بودند؛ یعني عیسي را پسر خدا مي
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صي فرا قسطنطین، پس از قبول حكم شورا و تبعید كردن آریوس، او را براي گفتگوي خصو. ازلي و ابدي
، بدعت و ارتدادي در او نیافت، و فرمان بازگشت آریوس و پیروان او را بھ كلیساھاي )٣٣١(خواند 

آتاناسیوس اعتراض كرد؛ انجمني از اسقفان شرق در صور وي را از اسقفیة . خودشان صادر كرد
ر با قسطنطین آریوس بار دیگ. ، و او بھ مدت دو سال در گل بھ تبعید زیست)٣٣۵(اسكندریھ عزل كرد 

اما با قید استثنائاتي چندان ظریف كھ  اعالم داشت، » اعتقادنامة نیقیھ«مالقات كرد و پیروي خود را از 
قسطنطین سخنان او را باور كرد و بھ آلكساندر، بطرك . توانست از آنھا سر در بیاورد طبعًا امپراطور نمي

سوكراتس، تاریخنویس كلیسا، در این مورد داستان . قسطنطینھ، فرمان داد تا او را در جمع كشیشان بپذیرد
  :گوید دردآوري مي

اش،  و بنا بود آریوس روز بعد با جماعت دینداران بھ كلیسا رود؛ بھ سبب بزه جسورانھ آن روز شنبھ بود،
و نزدیك شدن بھ ستون سنگ سماق ... زیرا، پس از بیرون رفتن از كاخ امپراطور . خشم خدا او را گرفت

ھنگام دفع ... فوروم قسطنطین، وحشت بر او مستولي شد و شكمروش بھ وي دست داد در 
ھاي او نیز از نشیمنگاھش بیرون زد، خون فراوان از او رفت، و رودة كوچك او نیز فرو  روده فضوالت،

  افتاد؛ عالوه بر آن،

  .ًا بالفاصلھ مردچنانكھ تقریب قسمتھایي از طحال و كبدش نیز ھمراه با خونریزي از میان رفت، 

بھنگام، فكر كرد كھ شاید آریوس واقعًا مرتد و بدعتگذار » بیرون روي«قسطنطین، پس از شنیدن خبر این 
وقتي كھ خود امپراطور سال بعد مرد، مراسم تعمید او را دوست و مشاورش ائوسبیوس،  اما، . بوده است

  .اسقف نیكومدیا كھ از پیروان آریوس بود، انجام داد

او شخصًا دربارة مسألة پدر عیسي بھ فحص . انتیوس االھیات را جدیتر از پدر خود تلقي كردكنست
نظریة آریوس را اتخاذ كرد، و خود را اخالقًا موظف دید كھ آن را در سراسر جھان مسیحیت   پرداخت،
؛ )٣٣٩(شد  آتاناسیوس، كھ پس از مرگ قسطنطین بھ اسقفیة خود بازگشتھ بود، دوباره تبعید. تنفیذ كند

فقط شباھت مسیح   شوراھاي كلیسایي، كھ از طرف امپراطور جدید فرا خوانده شده و تحت سلطة او بودند،
از كلیساھاي خود، گاه » اعتقادنامة نیقیھ«كشیشان وفادار بھ . را با پدر، و نھ ھمذاتیش را با او، تأیید كردند
نمود كھ مسیحیت معتقد بھ توحید خواھد بود و  مي چنین  با فشار اوباش، رانده شدند؛ بھ مدت نیم قرن،

یك تنھ «در آن روزھاي مرارتبار، آتاناسیوس از خود بھ عنوان . نظریة الوھیت مسیح را ترك خواھد گفت
و حتي مقتدیان او در اسكندریھ بر او   گفت؛ تمام قدرتھاي كشور مخالف او بودند، سخن مي» در برابر دنیا

از اسقفیة خود گریخت، زندگیش غالبًا در معرض خطر قرار داشت، و در  او پنج بار. برخاستند
، با دیپلوماسي صبورانھ و نطقھاي تند و )٣٧٣-٣٢٣(سرزمینھاي بیگانھ سرگردان بود؛ نیم قرن تمام 

فصیح، براي كیش و ایماني كھ تحت رھبري او در نیقیھ تعریف شده بود جنگید؛ حتي ھنگامي كھ پاپ 
كلیسا عقیده بھ تثلیث را بیش از ھر . شرایط جدید تن داد، وي بر سر عقیدة خویش ایستاد لیبریوس نیز بھ

  .كس بھ او مدیون است

اش منصوب كرد؛ اما  یولیوس او را دوباره بھ اسقفیھ). ٣۴٠(آتاناسیوس داوري نزد پاپ یولیوس اول برد 
رگوریوس را، كھ از پیروان آریوس و گ) ٣۴١(شورایي از اسقفان شرقي در انطاكیھ حكم پاپ را رد كرد 

ھاي مخالف دست بھ شورشھاي  وقتي گرگوریوس بھ شھر رسید، فرقھ. بود، بھ اسقفي اسكندریھ برگماشت
). ٣۴٢(شدید زدند و كسان بسیاري را كشتند؛ آتاناسیوس، براي پایان دادن بھ خونریزي، آنجا را ترك كرد 

پیرو (كنستانتیوس فرمان انتصاب ماكدونیوس آریاني  وقتي. در قسطنطنیھ ھم شورش مشابھي در گرفت
را بھ جاي پاولوس میھن پرست اصیل آیین صادر كرد، جماعتي از طرفداران پاولوس در برابر ) آریوس

تعداد مسیحیاني كھ در . سربازان ایستادگي كردند، و سھ ھزار تن در آن معركھ جان خود را از دست دادند
دست خود مسیحیان كشتھ شدند بیش از تمام مسیحیاني بود كھ در كل تاریخ بھ ) ٣۴٣-٣۴٢(این دو سال 

py  .ھاي پیگرد و آزار، بھ دست مشركان كشتھ شده بودند روم، طي برنامھ
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  مسیحیان، جز در یك نكتھ، تقریبًا در تمام نكات اختالف داشتند ـ آن یك نكتھ این بود كھ باید معابد 

قسطنطین قربانیھا و مراسم مشركانھ را مكروه . سابقًا مسیحیان را آزرده بودند بر ضد خودشان بھ كار رود
شمرده، اما ممنوعشان نكرده بود؛ كنستانس این مراسم را بھ كلي ممنوع اعالم كرد و براي مرتكبان 

ھ شود و ھمة شعایر مشركانھ مجازات اعدام مقرر داشت؛ كنستانتیوس فرمان داد تا تمام معابد مشركان بست
گرفت؛ این  پیچیدند جان و مالشان در معرض خطر قرار مي كساني كھ از این دستور سر مي. متوقف گردد

مع ھذا، در . شد ورزیدند نیز مي مجازات حتي شامل حال فرمانداراني كھ در اجراي دستور قصور مي
انطاكیھ، ازمیر،   شھرھاي كھنتر ـ آتن،. دریاي رو بھ توسعة مسیحیت، جزایري از شرك باقي ماند

. اسكندریھ، و رم ـ جمعیت مشرك متفرق زیادي، بیش از ھمھ در میان آریستوكراسي و در مدارس، داشتند
ادامھ یافت؛ در الئوسیس اسرار ) ٣٩۵-٣٧٩(در اولمپیا بازیھاي قھرماني تا زمان تئودوسیوس اول 

شد؛ و در مدارس آتن  ، ھمچنان اجرا مي)٣٩۶(را ویران ساخت مشركانھ، تا ھنگامي كھ آالریك معبد آنجا 
فلسفة اپیكور غیرقانوني . (اي ادامھ داشت ارسطو، و زنون با تفسیرھاي تعدیل شده  تعلیم نظریات افالطون،

قسطنطین و پسرش پرداخت مواجب رؤسا و استاداني .) رفت اعالم شده بود و مترادف الحاد بھ شمار مي
حقوقدانان و خطیبان ھنوز بھ آن دانشگاه   گرداندند ادامھ دادند؛ آتن را ھنوز با اھمال مي را كھ دانشگاه

مشرك، متاع خود را بھ ) ملعمان حكمت(آوردند تا رموز فن خطابھ را فرا گیرند؛ و سوفسطاییان  روي مي
زیوس عالقھ داشتند تمام مردم آتن بھ پروھایر. كردند توانست بھاي آن را بپردازد عرضھ مي ھر كس كھ مي

وي كھ بھ ھنگام ورودش بھ دانشگاه آتن جواني بینوا بود كھ چیزي جز یك بستر و تن . كردند و افتخار مي
پوش ـ آن ھم بھ صورت اشتراكي با دانشجویي دیگر ـ نداشت، توانستھ بود بعدھا كرسي رسمي استادي علم 

گي ھنوز چندان خوش منظر، نیرومند، و فصیح بود و اینك در ھشتاد وھفت سال  معاني بیان را اشغال كند،
  . نگریست مي» یك خداي پیرناشدني و جاوداني«كھ شاگردش ائوناپیوس او را بھ دیدة 

و خود را از مادر مھربان ) ٣١۴(او در انطاكیھ متولد شده . سوفسطایي برجستة قرن چھارم لیبانیوس بود
درش ازدواج با دختري را كھ از پدر خود ارث ھنگفتي خویش جدا ساختھ بود تا در آتن تحصیل كند؛ ما

برده بود بھ وي پیشنھاد كرده بود تا او را از سفر باز دارد؛ اما او پاسخ داده بود كھ دیدن سواد شھر آتن را 
وي از معلمان خود بھ عنوان محرك و مشوق بھره جست، نھ بھ . دھد بھ ازدواج با یك االھھ ترجیح مي

پس از . ؛ و در میان انبوه سرسام آوري از استادان و مدارس خود را دانش آموختھ كردعنوان داناي محض
اي تأسیس كرد كھ بھ  و در آنجا مدرسھ) ٣۵۴(مدتي تدریس در قسطنطنیھ و نیكومدیا، بھ انطاكیھ بازگشت 

بھ  بھ طوري كھ خود وي. دانشجو سرآمد مدارس امپراطوري بود  مدت چھل سال از حیث شھرت و شمارة
. خواندند ھا بھ آواز مي دھد، شھرتش چندان عظیم بود كھ مقدمات نطقھایش را در كوچھ ما اطمینان مي

ھر چند در دفاع . آمیانوس ماركلینوس، یوحناي زرین دھن، و قدیس باسیلیوس كبیر جزو شاگردانش بودند
  نوشت و در معابد قرباني  گفت و چیز مي از شرك سخن مي

وقتي كھ نانوایان انطاكیھ اعتصاب كردند، او از جانب . یران مسیحي برخوردار بودكرد، از لطف ام مي
كارگران و كارفرمایان، ھر دو، بھ داوري برگزیده شد؛ ھنگامي كھ مردم انطاكیھ بر تئودوسیوس اول 

س او حدود یك نسل پ. شوریدند، مردم شھر مقھور او را برگزیدند تا براي دادخواھي نزد امپراطور برود
  .از كشتھ شدن دوستش یولیانوس، و فروپاشي شرك دوباره احیا شده، زیست

مھرپرستي، مذھب نوافالطوني، رواقي گري، كلبي : شرك در قرن چھارم اشكال مختلف بھ خود گرفت
زمینة مھرپرستي دیگر از میان رفتھ بود، اما . مسلكي، و كیشھاي محلي پرستش خدایان شھري و روستایي

ھایي كھ فلوطین بھ آن شكل مبھمي داده   وني ھنوز ستوني نیرومند در دین و فلسفھ بود، آموزهمذھب نوافالط
بود ـ روح سھ گانھ، كھ تمام حقیقت را در بر داشت؛ لوگوس یا الوھیت واسطھ، كھ كار خلقت را انجام داده 

ود كھ روح از طریق ھایي از وج بود، روح بھ منزلة جنبة االھي، و ماده بھ منزلة جسم و شر؛ و حوزه
توانست دوباره با طي ھمان مراتب از سوي  مراتب نامرئي آنھا از سوي خدا بر انسان نازل شده بود و مي

انسان بھ سوي خدا صعود كند ـ نشان خود را بر بولس و یوحناي حواري بھ جا نھاد، پیروان بسیار در 
یامبلیخوس، فیلسوف . بھ قالب ریختمیان مسیحیان یافت، و بدعتھاي بسیاري را در جھان مسیحي 
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رازور نھ تنھا اشیاي : نوافالطوني اھل خالكیس سوریھ، معجزه را نیز بر اسرار فلسفة نوافالطوني بیفزود
كرد  یافت و نیرویي االھي كسب مي دید، بلكھ در عالم جذبھ و شوق بھ حق اتصال مي نامعلوم بر حس را مي

ادعا بر قدرت   ماكسیموس صوري، مرید یامبلیخوس،. ساخت كھ او را بھ ساحري و كھانت قادر مي
شگرف نیروھاي خفا را چنان با تمجید فصیح و مخلصانة شرك توأم ساخت كھ یولیانوس را مجذوب و 

ماكسیموس، در دفاع از شرك در برابر تحقیري كھ از مسیحیت متوجھ آن بود، چنین . مسحور خود ساخت
  :گفت

تمام كاینات است و از خورشید و آسمان ھم قدیمتر و از زمان و ابدیت و جریان خداوند، كھ پدر و سازندة 
آید؛ ھیچ كس وصف او نتواند كرد  تمام موجودات عظیمتر است، بھ تعریف ھیچ مقنن و دانشمندي در نمي

ولي ما، كھ بر درك جوھر وجود او توانا نیستیم، در آرزوي خود . و ھیچ چشمي قدرت دیدن او را ندارد
جوییم و از طال و عاج و نقره،  راي معرفت یافتن بھ او بھ یاري اسما و اصوات و تصاویر توسل ميب

طلبیم، و، با احساس ضعف خود آنچھ را كھ در این  ھاي جبال كمك مي نباتات و رودھا، و سیالبھا و قلھ
ھنر فیدیاس بھ یاد خدا  اگر یك یوناني بھ میانجیگري..  . .دھیم نماید بھ ذات او نسبت مي جھان زیبا مي

افتد، یا یك مصري با عبادت حیوانات، یا دیگري با پرستش رودي یا كانون آتشي متوجھ قدرت او  مي
مالحظھ كنند، بھ ] بھ روش خود[گیرم؛ بگذارید این گونھ كسان  شود، من بر چنین انحرافھایي خشم نمي مي

  . یادآورند، و دوست داشتھ باشند

  وقتي . لیبانیوس و ماكسیموس بود كھ یولیانوس را از مسیحیت بھ شرك گروانید اي فصاحت تا اندازه

بنگرید كھ ما چگونھ حیات از دست رفتھ را باز »  :لیبانیوس در انطاكیھ بانگ پیروزي و شادي برداشت 
یافتیم؛ شادي چون دم جانبخش تمام زمین را فرا گرفتھ است، از آن رو كھ یك خداي واقعي، بھ ھیئت 

  » .كند نسان، بر جھان حكومت ميا

III  - قیصر جدید  

. در قسطنطنیھ در خانوادة سلطنتي بزاد ٣٣٢فالویوس كالودیوس یولیانوس، برادرزادة قسطنطین، بھ سال 
. پدر، برادر مھتر، و بیشتر عموزادگانش در قتل عامي كھ دیباچة سلطنت پسران قسطنطین بود كشتھ شدند

االھیات مسیحي بر دیگر تعلیمات . ند تا تحت تربیت اسقف ائوسبیوس قرار گیردوي را بھ نیكومدیا فرستاد
در ھفتسالگي نزد ماردونیوس بھ . رفت او بعدًا یكي از قدیسان دین شود او چنان غالب بود كھ انتظار مي

تحصیل ادبیات كالسیك آغاز كرد؛ عشق این خواجة پیر بھ آثار ھومر و ھزیود بھ شاگردش رسید، و 
  .یانوس با شعف و شگفتي وارد جھان درخشان و شاعرانة اساطیر یوناني شدیول

، بنا بھ عللي كھ اكنون بر ما معلوم نیست، یولیانوس و برادرش گالوس بھ كاپادوكیا تبعید، و ٣۴١در سال 
پس از آزادي، یولیانوس رخصت یافت كھ در قسطنطنیھ بھ . عمال شش سال در قصر ماكلوم زنداني شدند

رد؛ اما نیرو و نشاط جواني و اخالص و ھوش او چندان محبوبش ساخت كھ امپراطور بھ تشویش سر ب
خواست در مجلس  مي. پس، دوباره بھ نیكومدیا فرستاده شد و در آنجا بھ تحصیل فلسفھ آغاز كرد. افتاد

املي از بحثھاي درس لیبانیوس حضور یابد، اما از این كار منع شد، مع ھذا، ترتیبي داد كھ یادداشتھاي ك
حال او جوان ھفدھسالة دوستداشتني و زیبایي بود كھ براي جاذبة خطرناك فلسفھ . استاد برایش بیاورند

وقتي كھ باب فلسفھ و اندیشة آزاد بھ رویش گشوده شد، مسیحیت یكباره در نظرش نظامي . آمادگي داشت
كلیسا، در نتیجة منازعات آریانیستي و  گر شد كھ مروج آنھا، یعني از احكام جزمي و پرسش ناپذیر جلوه

  .تكفیرھاي متقابل از سوي سران دیني شرق و غرب، كارش بھ فضیحت و انشقاق كشیده بود

، گالوس، قیصر ـ یعني وارث آتي تاج و تخت ـ شد و امور حكومت را در انطاكیھ بھ دست ٣۵١در سال 
pyبود، از نیكومدیا بھ پرگاموم و از آنجا بھ افسوس یولیانوس، كھ مدتي از بدگماني امپراطور در امان . گرفت
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رفت و فلسفھ را بترتیب نزد ادسیوس، ماكسیموس، و كروسانتیوس تحصیل كرد و ، در نتیجة تعلیمات 
، كنستانتیوس ناگھان گالوس و یولیانوس را بھ میالن، مقر ٣۵۴در سال . آنان، مخفیانھ بھ شرك گرایید

حدود اختیارات خود تجاوز كرده و بر ایاالت آسیایي چنان با ستم فرمان گالوس از . دربارش، فرا خواند
  او در پیشگاه امپراطور محاكمھ و بھ . رانده بود كھ حتي خود كنستانتیوس را ھم بھ ھراس افكنده بود

بود؛ سرانجام آن پادشاه بدگمان را قانع كرد كھ سیاست ھرگز بھ مغز او راه نیافتھ و تنھا موضوع مورد 
كنستانتیوس، كھ آسوده خاطر شده بود كھ فقط با یك فیلسوف سر و كار دارد، او را . قة وي فلسفھ استعال

یولیانوس، كھ در انتظار مجازات مرگ بود، با خوشحالي بھ این تبعید، كھ او را ). ٣۵۵(بھ آتن تبعید كرد 
  .رساند، رضا داد بھ سرچشمة دانش و دین و اندیشة مشركانھ مي

ش ماه را بشادي صرف تحصیل در فضایي كرد كھ زماني صداي افالطون در آن طنین انداختھ در آتن، ش
، آنان را با اشتیاق خود بھ دانش  بود، با تمیستیوس و سایر فیلسوفان جاوداني و فراموش شده دوست شد

مھذب  آن مشركان. و مردم شھر را نیز با لطف رفتار و تواضع خود مجذوب كرد اندوزي خرسند ساخت، 
اش كرده  را، كھ وارث یك فرھنگ ھزار سالھ بودند، با متألھین خشك و سرسختي كھ در نیكومدیا احاطھ

بودند، یا با آن دولتمردان متورعي كھ كشتن پدر و برادرانش و بسیاري دیگر را واجب دانستھ بودند، 
شنید معابد مشھور ویران شده و  وقتي كھ. توان یافت اي نمي سنجید و دریافت كھ سبعتر از مسیحیان، درنده

اند و اموالشان میان خواجگان و طرفداران امپراطور تقسیم شده است،  كاھنان آنھا از اشتغال محروم گشتھ
شاید در این ھنگام بود كھ وي ورود بھ اسرار الئوسي را، از سر احتیاط بھ طور كامال . گریست

بھ عالوه، دوستان و معلمانش، . دانست ش مجاز ميا اخالقیات شرك، وي را در تقیھ. خصوصي، پذیرفت
دادند كھ وي گرویدنش بھ آیین مشركان را علني كند، زیرا  كھ در سر او شریك بودند، رضایت نمي

دانستند كھ اگر كنستانتیوس بھ آن پي برد، او را بھ افتخار شھادت نابھنگام نایل خواھد كرد، و در ضمن  مي
شخص مورد حمایتشان بھ پادشاھي برسد و مشاغل از دست رفتة آنان و منتظر زماني بودند كھ این 

كرد و  یولیانوس مدت ده سال تمام ظواھر عبادات مسیحي را مراعات مي. ھمچنین خدایانشان را باز گرداند
  . خواند حتي كتاب مقدس را علنًا در كلیسا مي

اما پیامي از   جرئت رفتن نداشت،. خواند در طي این دورة تقیھ، بار دیگر امپراطور او را بھ میالن فرا
ملكھ ائوسبیا بھ او رسید كھ در آن ملكھ او را مطمئن ساختھ بود كھ اقدامات مساعدي براي او در دربار 

در میان ناباوري یولیانوس، امپراطور خواھر خویش ھلنا را بھ ھمسري . كرده است و ھیچ جاي بیم نیست
این جوان عزب خجول، ). ٣۵۵(طا كرد، و او را بھ حكومت گل برگزید او درآورد، عنوان قیصر بھ او اع

كھ با جامة فیلسوفان بھ دربار آمده بود، با ناراحتي لباس سرداري بھ تن كرد و وظایف زناشویي را بھ 
آگاھي از اینكھ ژرمنھا، با استفاده از جنگھاي داخلي و نابودي نیروي نظامي در غرب . عھده گرفت

ھ ایاالت رومي در ساحل رود راین تجاوز كرده، یك ارتش رومي را شكست داده، امپراطوري، ب
را ) آلساتیا(مھاجرنشین قدیمي روم را در كولوني غارت كرده، چھل و چھار شھر دیگر را گرفتھ، آلزاس 

  اند  كیلومتر در داخل گل پیش رفتھ ۶۴تسخیر كرده، و 

فرا خواند، و با اینكھ وي مورد بدگمانیش بود و حقیرتر  پس از روبھ رو شدن با این بحران، یولیانوس را
تن سپاھي داد  ٣۶٠اي از كار در آید، بھ او  دانست كھ بتواند بھ یكباره مدیر و جنگجوي شایستھ از آنش مي

  .و مأمورش كرد تا ارتش گل را تجدید سازمان دھد، و او را بھ آن سوي كوھھاي آلپ فرستاد

ین در ساحل رود رون گذرانید و با حرارت بسیار مشغول فراگیري تعلیمات یولیانوس زمستان را در و
ارتشي در رنس فراھم ساخت، ژرمنھاي متجاوز را  ٣۵۶در بھار سال . نظامي و تحصیل فنون جنگ شد

اي كھ نامشان را بعدھا بھ  آنگاه در سانس از طرف آلمانھا ـ قبیلھ. عقب راند، و كولوني را باز گرفت
دند ـ محاصره شد؛ سي روز حمالت آنان را دفع كرد، آذوقة مردم محل و سپاھیان خود را بھ ھر گرمانیا دا

سپس بھ سمت جنوب حركت كرد، نزدیك ستراسبورگ با سپاه . نحو تأمین نمود، و دشمن را بھ ستوه آورد
ھاي مشعشعانھ و اصلي آلمانھا مصاف داد، سربازان خود را بھ شكل یك گاوة ھاللي آرایش داد، و با تاكتیك
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. دلیري شخصي آنھا را بھ پیروزي قطعي بر نیروھاي دشمن ـ كھ تعدادشان بسي فزونتر بود ـ رھنمون شد
بھ چپاول ) موسا(كشید، اما، در شمال ، فرانكھاي سالیان ھنوز در درة موز  اكنون گل آزادتر نفس مي

نھا را بھ آن سوي رود راین راند؛ آنگاه یولیانوس با آنھا مصاف داد، مغلوبشان كرد، و آ. مشغول بودند
گلھاي حقشناس مقدم قیصر جوان را، كھ حال او را . پیروزمندانھ بھ پاریس، مركز ایالت گل، بازگشت

دانستند، گرامي داشتند، و سربازان او اظھار امیدواري كردند كھ بزودي بھ مقام  ھمتراز قیصر یولیوس مي
  .امپراطوري برسد

ند؛ اراضي ویران را دوباره مسكون ساخت، تشكیالت دفاعي رود راین را تجدید كرد، پنج سال در گل ما
از استثمار اقتصادي و فساد سیاسي جلو گرفت، بھروزي ایالت و قدرت مالي دولت را بازگرداند، و در 

خود را   بود، مردم از اینكھ آن جوان اندیشمند، كھ تازه از كتابھایش جدا شده. عین حال مالیاتھا را تقلیل داد
. معجزه آسا بھ فرمانده و سیاستمداري بزرگ و داوري منصف و مھربان تبدیل كرده بود در شگفت بودند

نومریوس، یكي . او این اصل را استوار ساخت كھ ھر متھمي تا جرمش ثابت نشده، باید بیگناه دانستھ شود
، متھم بھ اختالس شد؛ جرم منتسب را ) بخشھاي ناربون در گل(از فرمانداران پیشین گالیا ناربوننسیس 

اي قیصر «: قاضي دلفیدیوس، كھ از فقد دلیل خشمگین شده بود، فریاد زد. انكار كرد، و بزھش ثابت نشد
» توان محكوم ساخت؟ اگر انكار جرم براي برائت متھم كافي باشد، آیا كسي را ھرگز مي! بسیار مقتدر

آمیانوس » توان بیگناه دانست؟ رف اتھام كافي باشد، كسي را ميآیا اگر ص«: یولیانوس در پاسخ وي گفت 
  » .این یكي از موارد متعدد عطوفت انساني او بود«: گوید مي

  مأموراني كھ از رسیدگي دقیق او بھ امور . اقدامات اصالحي او دشمنان بسیار برایش فراھم ساخت

یولیانوس با . خت امپراطوري را تصاحب كندخواھد تاج و ت فرستادند و یولیانوس را متھم ساختند كھ مي
مع ھذا كنستانتیوس، كھ ھنوز بھ یولیانوس . نوشتن مدیحة مفصلي در شأن امپراطور با این اتھام مقابلھ كرد

كرد، فرا  بدگمان بود، سالوستیوس را، كھ اھل گل و ضابط كل آن بود و با یولیانوس صادقانھ ھمكاري مي
ة آمیانوس را باور كنیم، ملكھ ائوسبیا، كھ بیفرزند و حسود بود، بھ مالزمان اگر گفت. خواند و عزلش كرد

داد تا در دوران آبستني او داروي سقط جنین بھ خوردش دھند؛ و وقتي كھ ھلنا،  زن یولیانوس رشوه مي
علي رغم اینھمھ، پسري آورد، قابلھ ناف كودك را چندان نزدیك بدن برید كھ كودك از فرط خونریزي 

كھ بھترین عناصر ) ٣۶٠(در میان تمام این گرفتاریھا، یولیانوس از كنستانتیوس فرمان یافت . ذشتدرگ
  .جنگیدند اعزام دارد ارتش خود را در گل براي پیوستن بھ نیروھایي كھ با ایران مي

النھرین و ارمنستان بھ ایران شده  شاپور دوم خواستار بازگرداندن بین. این كار كنستانتیوس ناموجھ نبود
را ) دیار بكر كنوني(» آمد«وقتي كنستانتیوس از قبول این درخواست امتناع كرد، شاپور ). ٣۵٨(بود 

تن از ھر ھنگ  ٣٠٠داد كھ كنستانتیوس با او وارد جنگ شد و بھ یولیانوس فرمان . محاصره كرد و گرفت
یولیانوس اعتراض . ارتش گل را بھ نمایندگان امپراطوري تحویل دھد تا براي جنگ در آسیا اعزام شوند

اند كھ در آن سوي آلپ بھ كار نروند، و ضمنًا تذكار  كرد كھ سربازان آن ھنگھا بھ این شرط استخدام شده
شش سال بعد ژرمنھا با كامیابي . (بھ خطر خواھد افتادداد كھ اگر ارتش گل ضعیف شود، امنیت آن ایالت 

سربازان از . مع ھذا، بھ سربازانش فرمان داد از نمایندگان امپراطوري اطاعت كنند.) بھ گل تجاوز كردند
خواندند، ) امپراطور(او را آوگوستوس   اجراي این فرمان سر باز زدند، گرد كاخ یولیانوس اجتماع كردند،

او بار دیگر اندرزشان داد كھ بھ فرمان امپراطور تمكین كنند، . د تا آنان را در گل نگاه داردو از او خواستن
 ند،ا زدهیولیانوس، كھ مانند یولیوس قیصر احساس كرد قرعة فال را . اما سربازان بر اصرار افزودند

ارتشي كھ از . عنوان امپراطوري را پذیرفت و آماده شد تا براي حفظ امپراطوري و جان خود بجنگد
  .خارج شدن از گل تن زده بود اینك عھد كرد كھ تا قسطنطنیھ پیش رود و یولیانوس را بر تخت بنشاند

و تاج و تخت خود را  یك سال دیگر با ایران جنگید. كنستانتیوس در كیلیكیا بود كھ خبر شورش را شنید
براي حفظ كشورش بھ خطر انداخت؛ آنگاه، پس از امضاي قرارداد متاركة جنگ با شاپور، لژیونھاي خود 

وي چندي در . آمد یولیانوس با نیروي كوچكي پیش مي. را براي مقابلھ با پسر عمش بھ مغرب سوق داد
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وي با شور و شوق . جھانیان اعالم داشت توقف كرد و سرانجام شرك خود را بھ) نزدیك بلگراد(سیرمیوم 
  پرستیم، و  ما اكنون خدایان را آشكارا مي« :بسیار بھ ماكسیموس نوشت 

، كنستانتیوس در نزدیكي طرسوس بھ سن ٣۶١در نوامبر : اقبال نیك او را از یك وضع خطرناك نجات داد
یھ شد و، بي آنكھ با مخالفتي رو بھ یك ماه بعد، یولیانوس وارد قسطنطن. چھل و پنج سالگي از تب درگذشت

رو شود، بھ تخت سلطنت نشست و با ابراز تمام ظواھر محبت یك پسر عم پر مھر، جنازة كنستانتیوس را 
  .تشییع كرد

IV   - امپراطور مشرك  

  :كند دید، چنین وصفش مي آمیانوس، كھ غالبًا او را مي. اكنون یولیانوس سي و یك سالھ بود

ریشش زبر بود و چنان آرایش . زلفش چنان نرم و صاف بود كھ گویي تازه شانھ زده است. میان باال بود
. كرد چشماني درخشان و شرربار داشت كھ از تیزي ذھنش حكایت مي. شده بود كھ ھمواره نوك تیز باشد

گردنش ستبر . بوددھانش كمي بزرگ و لب پایینش گوشتالود . ابروانش ظریف، و بینیش كامال راست بود
از فرق سر تا نوك انگشت متناسب، و بھ ھمین سبب نیرومند و . ھایش پھن و درشت بود و خمیده، و شانھ

  . اي توانا بود دونده

  :اما وصف او از خودش چندان خوشایند نیست

ھ حكم گرچھ طبیعت رخسار مرا چندان زیبا نساختھ و شادابي جواني را بھ آن نبخشیده است، خود من فقط ب
سازم؛  زنند مي من با شپشھایي كھ در آن جوالن مي..  . .ام واژگونخویي این ریش دراز را بھ آن افزوده

مویم آشفتھ است و كمتر سر و ناخنھاي خویش را ..  . .اي است براي حیوانات وحشي چنانكھ گویي بیشھ
  . كنم، و انگشتانم ھمواره از مركب سیاه است اصالح مي

. ز اینكھ در میان حشمت و جالل دربار سادگي زندگي یك فیلسوف را حفظ كرده استسرافراز بود ا
بالفاصلھ پس از نیل بھ سلطنت، خود را از شر خواجگان، آرایشگران، و جاسوساني كھ در خدمت 

و از این رو   پس از مرگ زن جوانش تصمیم گرفت كھ دیگر ازدواج نكند،. كنستانتیوس بودند رھا ساخت
كرد كھ یك آرایشگر براي تمام كارمندان كاخ كافي است؛ و چون  خواجگان نیازي نداشت؛ فكر ميدیگر بھ 

پوشید  این مشرك ھمچون زاھدان لباس مي. دانست خورد، یك آشپز عادي را كافي مي ترین غذا را مي ساده
ن در یك بر بستري خش. ظاھرًا پس از مرگ زنش با ھیچ زني روابط جنسي برقرار نكرد. زیست و مي

خواھم خود را بھ  مي«: گفت گذاشت اطاقھا را گرم كنند؛ مي خوابید و در سراسر زمستان نمي اطاق سرد مي
كرد؛ با  از تئاتر بھ واسطة مسخرگیھاي آن پرھیز مي. ھیچ عشق بھ تفریح نداشت» .سرما عادت دھم

چندي در اعیاد رسمي بھ تا . نمود اجتناب از حضور در ھیپودروم احساسات مردم را جریحھ دار مي
مردم نخست . ھا را بھ ھم شبیھ یافت، بزودي این كار را ترك كرد اما چون تمام مسابقھ رفت،  ھیپودروم مي

  تحت تأثیر فضایل، ریاضت كشي، و رسیدگي دقیقش

بھ كارھاي دولتي قرار گرفتند و او را از حیث فرماندھي تالي ترایانوس، و از جھت قدسیت نظیر 
نماید كھ این  براي ما شگفت مي. وس پیوس، و مانند ماركوس آورلیوس شاه ـ فیلسوفش مي شمردندآنتونین

مشرك جوان چگونھ بسھولت از طرف مردم یك شھر و امپراطوریي كھ مدت یك نسل جز امپراطوران 
  .گیرد مسیحي فرمانروایي بھ خود ندیده بودند مورد پذیرش و قبول قرار مي

رفتند، از  ھنگامي كھ كنسولھا بھ دیدارش مي. ا رعایت سنن و حقوق آن خرسند كردوي سناي بیزانس را ب
كوشید تا خود را مانند آوگوستوس خدمتگزار و نمایندة سناتورھا و مردم  خاست و ھمواره مي جاي برمي

د، و كر كرد، خود را ده لیرة طال جریمھ مي ھرگاه از روي غفلت یكي از امتیازات سنا را نقض مي. بداند
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از بام تا شام، جز مدت . داشت كھ مانند سایر شارمندان تابع قوانین و مقررات جمھوري است اعالم مي
بنابر روایات، . كرد كوتاھي در بعدازظھر كھ بھ مطالعھ اختصاص داده بود، بھ امور دولت رسیدگي مي

كار دیگر، و از گفتگو با  خوراك سبك او جسم و ذھنش را چنان چابك ساختھ بود كھ بتندي از یك كار بھ
با جدیت و . ساخت پرداخت، و ھر روز سھ منشي را فرسوده مي یك نفر بھ صحبت با یك تن دیگر مي
كرد؛ با خوشرویي بھ  ھاي وكالي دعاوي را برمال مي داد و سفسطھ عالقھ وظایف یك قاضي را انجام مي

. ساخت تصمیمات بجاي خویش مجذوب ميشد، و ھمھ را با  آراي متقن قضات علیھ رأي خودش تسلیم مي
مالیات بینوایان را تقلیل داد، از قبول تاجھاي زریني كھ معموال از طرف ھر ایالت بھ امپراطور جدید تقدیم 

شد امتناع ورزید، افریقا را از پرداخت مالیاتھاي پس افتاده معاف نمود، و خراج گزافي را كھ تا آن  مي
مقررات صدور پروانة پزشكي را سخت تر كرد، و آن را شدیدًا . د ملغا كردش ھنگام از یھودیان گرفتھ مي

: گوید كامیابي او در ادارة كشور از كامیابیھاي نظامیش ھم فراتر رفت؛ آمیانوس مي. بھ موقع اجرا گذاشت
  » .شھرتش بتدریج چنان فزوني یافت كھ جھانگیر شد«

اش بھ فلسفھ، و منظور اصلیش، كھ ھیچ گاه از یاد  در بحبوحة تمام این فعالیتھاي حكومتي توجھ عمده
فرمان داد كھ معابد مشركان تعمیر و گشوده شود، اموال مصادره . بازگرداندن آیینھاي كھن بود برد،  نمي

ھایي براي فیلسوفان برجستة زمان  نامھ. شان دوباره برقرار شود شدة آنان باز گردد، و عواید از دست رفتھ
وقتي ماكسیموس فرا رسید، . ن دعوت كرد كھ ھمچون میھمان در دربار او زندگي كنندفرستاد و از آنا

یولیانوس نطق خود را در مجلس سنا قطع كرد، شتابان دوید تا بھ معلم پیرش خوشامد بگوید، و او را با 
 ھاي فاخر ماكسیموس از دلبستگي امپراطور بھره گرفت، جامھ. تمجید بسیار بھ مجلسیان معرفي كرد

پوشید، و زندگي مجلل براي خود ترتیب داد؛ پس از مرگ یولیانوس مورد بازجویي شدید قرار گرفت كھ 
یولیانوس توجھي بھ تضاد شیوة خود با طرز . چگونھ بھ آن سرعت چنان ثروت نابجایي اندوختھ است

  زندگي آن فیلسوف نكرد، زیرا فلسفھ 

اگر كسي تو را مجاب كرده است كھ براي نوع «: نوشتبھ ائومنیوس . رفتار فیلسوفان از آن دلزده شود
اي است  وقفة فلسفھ در اوقات فراغت وجود دارد، بدان كھ فریبخورده بشر چیزي سودمندتر از تحصیل بي

  . خواھد تو را نیز بفریبد كھ مي

كھ قسطنطین اي را  برد؛ كتابخانھ اي با خود ھمراه مي داشت و در جنگھا كتابخانھ كتاب را بسیار دوست مي
بعضي از مردم بھ اسب، «: یك بار نوشت. ھاي دیگري تأسیس كرد بنیان نھاده بود توسعھ داد، و كتابخانھ

اند؛ اما من از اوان كودكي شوق سرشاري بھ  اي بھ حیوانات وحشي دلبستھ برخي بھ پرندگان، و عده
كوشید تا سیاست  یاستمدار است، ميبالید كھ ھم نویسنده و ھم س چون بھ خود مي» .ام تحصیل كتاب داشتھ

ھایي بھ شیوایي و جذابیت  ھایي بھ سبك لیبانیوس، یا نامھ لوكیانوس، یا خطابھ  خود را با مفاوضاتي بھ شیوة
، شرك جدید خود »سرودي براي پسر شاه«در . ھاي رسمي فلسفي توجیھ كند ھاي سیسرون، و رسالھ نامھ

او، با . ، دالیل خود را بر ترك مسیحیت ابراز داشت»جلیلیانبر ضد « اي با عنوان را تأویل كرد؛ در مقالھ
نویسد انجیلھا ناقض یكدیگرند، و تنھا نكات  دانست، مي» نقد عالي«توان آن را سابقة  دیدي كھ مي

باورنكردني است؛ انجیل یوحنا اساسًا با سھ انجیل دیگر از حیث نثر و االھیات تفاوت مشتركشان سخنان 
  .دارد، و داستان خلقت در سفر پیدایش حاكي از تعدد خدایان است

اي باشد و، چنانكھ من معتقدم، یك  اسطوره] »سفر پیدایش«ي [جز در صورتي كھ ھر یك از این داستانھا 
شود كھ خدا، كھ حوا  اوال چنین نموده مي. مة آنھا مشحونند از كفر نسبت بھ خداتعبیر نھاني داشتھ باشد، ھ

ثانیًا، . اطالع بوده است موجب سقوط آدم خواھد شد بي) حوا(را خود براي یاري بھ آدم آفرید، از اینكھ او 
كند  سان دریغ ميرا از ان) دھد یعني تنھا معرفتي كھ بھ ذھن انسان قوام مي(اینكھ خدا آگاھي بر خیر و شر 

برد كھ مبادا آدمي، با سھیم شدن در میوة درخت معرفت نیك و بد، حیات جاودان یابد ثابت  و رشك مي
كند كھ چنین خدایي بغایت كینھ توز و حسود است، چرا خداي شما چنین حسود است وحتي انتقام گناھان  مي

ین اندازه بر شیطانھا، فرشتگان، و انسانھا چرا چنین خداي نیرومندي ا… گیرد؟  پدران را از فرزندان مي
خشمگین است؟ این خوي را با رأفت انسانیي كھ كساني حتي نظیر لوكورگوس و رومیان نسبت بھ خاطیان 
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چرا شما … . داند قرباني حیواني را مجاز و حتي واجب مي) مانند شرك(» عھد قدیم«. داشتند مقایسھ كنید
قبلي از حیث زمان » شریعت«كنید كھ  شما ادعا مي… پذیرید؟  داد، نميرا، كھ خدا بھ یھودیان » شریعت«

توانم ده، بلكھ ده ھزار فقره نقل قول كتابھاي موسي بیاورم كھ او در آنھا  و مكان محدود بود؛ اما من مي
  . براي تمام زمانھاست» شریعت«گوید  مي

  د كھ شرك نھ تنھا در عمل و ایمان بھ نحو وقتي یولیانوس كوشید تا شرك را احیا كند، بھ این نكتھ پي بر

و شرح معجزات باور نكردني است؛ و دریافت كھ ھیچ دیني تا اصول اخالقي خود را با شكوه و شگفتي و 
وي از قدمت و عمومیت رواج اسطوره . اسطوره نیامیزد، امید جلب و تھییج ارواح عادي را نتواند داشت

تواند كشف كند كھ اساطیر در اصل چھ وقت پیدا  ھیچ كس نمي«: سدنوی در این مورد چنین مي. متحیر شد
سرانجام لزوم اساطیر را » .تواند بداند نخستین كسي كھ عطسھ كرد كھ بود ھمان گونھ كھ نمي… شدند، 

خود او داستان كوبلھ را، . پذیرفت و آن را براي استقرار اصول اخالقي در اذھان جاھالن مقتضي دانست
اي دیگر باز  ھ آن مھین مام بھ شكل سنگ سیاھي از فریگیا بھ روم برده شده بود، بھ گونھو اینكھ چگون

آورد كھ او بھ الوھیت سنگ یا قدرت انتقال  گفت؛ و لحن حكایتش چنان بود كھ كوچكترین گماني پیش نمي
دھاي قابل احساس باید از نما ھاي معنوي و روحاني مي او كشف كرد كھ براي انتقال اندیشھ. آن باور ندارد

اي مذھبي براي توجھ فیلسوف بھ خرد و روشنایي  بھره جست، و پرستش آفتاب را در میان مردم قرینھ
براي این پادشاه شاعر مشكل نبود كھ سرودي در ستایش ھلیوس، پادشاه آفتاب، كھ مصدر حیات و . دانست

، كھ جھان را »كلمة االھي«یا » سلوگو«شمار براي نوع بشر بود، بگوید؛ در نظر او  منشأ نعمات بي
، »علت اولي«و » اصل عالي«یولیانوس بھ این . داد، ھمین ھلیوس بود آفریده بود و اینك نیز بقایش مي

خدایان و ابلیسان ادیان مشركانھ را افزود؛ بھ عقیدة او، پذیرش ھمة این خدایان براي یك فیلسوف پیرو 
  . رواداري مذھبي چندان دشوار نبود

او الحاد . ایم سازد، اشتباه كرده یولیانوس را آزاداندیشي بھ شمار آوریم كھ خرد را جانشین اسطوره مياگر 
  داد، بھ اندازة ھر كیش دیگر، ھایي كھ وي تعلیم مي شمرد، و در آموزه را بھ منزلة امري بھیمي پست مي

اندازة یولیانوس در سرود نیایشش  توان یافت كھ بھ كمتر كسي را مي. نیروھاي مافوق طبیعي دخالت داشتند
وي تثلیث نوافالطوني را پذیرفت، مثل افالطوني را با ذھن االھي یكي . براي آفتاب الطایل بھ ھم بافتھ باشد

آنھا را لوگوس یا حكمت واسطھ انگاشت كھ سازندة تمام اشیاست، و جھان ماده و جسم را مانعي   دانست،
تواند  روح از طریق تقوا، مھرورزي، و فلسفھ مي. گرفتار شمرد شیطاني در راه فضیلت و آزادي روح

خود را آزاد سازد و بھ مرحلة شھود حقایق و قوانین روحي برسد، و بدین گونھ جذب لوگوس و شاید خود 
توانست  بھ اعتقاد یولیانوس، خدایان مذھب شرك نمایندة نیروھاي معنوي بودند؛ او نمي. شود» رب اعال«

دانست كھ مردم كمتر بھ تجریدھاي فیلسوفان یا تخیالت  كل انساني متداولشان بپذیرد، اما ميآنھا را در ش
داد و چندان در قربان ساختن  مراسم كھن را انجام مي  آشكارا و در خفا،. جویند رازورانة قدیسان اعتال مي

در . ة او شرمنده بودندكرد كھ حتي ستایندگانش از این كشتار ظالمان حیوانات در راه خدایان افراط مي
  جست، و  نبردھایش با ایران، بر سان سرداران رومي، ھمواره بھ تفأل و تطیر توسل مي

اندیشید كھ جھان محتاج نوسازي اخالقي است؛ و براي دستیابي بھ  مانند ھر اصالح طلبي، او نیز چنین مي
ق مذھب بھ درون قلب مردم نفوذ این ھدف بھ قانونگذاري صوري اكتفا نكرد، بلكھ سعي كرد كھ از طری

نمادپردازي اسرار الئوسي و افسوسي وي را بس شیفتھ ساختھ بود، بھ نظر او، براي ایجاد یك زندگي . كند
نوین و اصیل، ھیچ مراسمي بھتر از این آیینھا نبود؛ او امیدوار بود كھ مراسم تقدیس و ورود بھ این اسرار 

لیبانیوس،   بھ گفتة. رج شود و بھ عدة زیادي از مردم عادي بسط یابداز انحصار یك عدة قلیل از اشراف خا
كشیشان و  او بر سلسلھ مراتب كلیساي مسیحي،» شمرد كھ كاھن نامیده شود تا امپراطور او مرجح مي«

در حد او . برد ھاي مخلصش، مراسم دعاي جمعیش، و حمیت وحدتبخش آن در امر صدقات رشك مي راھبھ
اي در پیكر  وي خون تازه. ھاي بھتر دیني كھ قصد تخریبش را داشت فراتر رود د از جنبھنبود كھ از تقلی

براي آن مذھب تأسیس كرد كھ خود در رأس آن بود، و روحانیان » كلیسا«كھانت مذھب شرك دواند، یك 
شق خود را تحریض نمود كھ در موعظھ كردن براي مردم، دستگیري از بینوایان، نواختن غریبان، و سرم
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در ھر شھري مدارسي براي تدریس و تبلیغ . واقع شدن در زندگي نیك بر كشیشان مسیحي سبقت جویند
  :اي نوشت بھ سبك نامة قدیس فرانسیس بھ ھمگنان راھب خود بھ كاھنان خود نامھ. دین شرك تأسیس كرد

دیم كھ من نظرات خود را خواھید من با شما سلوك كنم؛ بیایید پیمان بن با من ھمان گونھ رفتار كنید كھ مي
بھ گمان من . دربارة امور شما ابراز دارم و شما نیز ھمین كار را در مورد گفتار و كردار من انجام دھید

ما باید ھمگان را در پول خود سھیم سازیم، اما ..  . .ھیچ چیز براي ما گرامیتر از این ھمكاري متقابل نیست
و ھر چند شاید این گفتھ بظاھر سخیف بنماید، اما من بھ صراحت . بیشتر نیكان و بینوایان و بیچارگان را

زیرا آنچھ كھ ما بھ . گویم كھ حتي شریك ساختن شریران در پوشاك و خوراك خود كاري شایستھ است مي
  . دھیم بھ خاطر انسان بودن اوست نھ خصوصیت اخالقیش انساني مي

اگر اساطیر از میان   خوانیم، وقتي آثارش را مي این مشرك، جز در اعتقاد، از ھر حیث یك مسیحي بود؛
افتیم كھ وي بسیاري از تحوالت پسندیدة خوي خویش را  اش را بھ حساب نیاوریم، بھ این گمان مي رفتھ

حال ببینیم او با . مدیون اخالقیات مسیحي بوده است كھ در زمان كودكي و جوانیش در او رسوخ یافتھ بود
بود چگونھ رفتار كرد؟ او بھ مسیحیت آزادي كامل وعظ و عبادت و عمل داد، و دیني كھ با آن بار آمده 

اما اعانة دولت . اسقفان اصیل آیین را، كھ توسط كنستانتیوس تبعید شده بودند، بھ جاي خودشان بازگرداند
یحي بست، فلسفھ، و ادبیات را در دانشگاھھا بھ روي استادان مس  را از كلیساھا برید و كرسیھاي علم بیان،

او بھ معافیت . توانند تعلیم دھند بھ این بھانھ كھ این موضوعات را استادان مشرك با ھمدلي بیشتري مي
روحانیان مسیحي از مالیات و كارھاي سنگین مدني، و ھمچنین بھ استفادة رایگان اسقفان از تسھیالت 

ر داد كھ مسیحیان را در دوایر دولتي دولتي خاتمھ داد، واگذاري ارث را بھ كلیساھا ممنوع ساخت، و دستو
  استخدام نكنند؛ بھ مسیحیان ھر محل فرمان داد تا ھر 

اند جبران كنند، و اجازة تخریب كلیساھایي را كھ بر زمینھاي  سلطنتھاي قبلي بھ معابد مشركان وارد كرده
بیعدالتي، و شورش  وقتي كھ این رویھ بھ بینظمي،. مغصوب از معابد مشركانھ ساختھ شده بود صادر كرد

با لحن   او،. یولیانوس درصدد حمایت از مسیحیان برآمد، اما از تغییر دادن قوانین خود ابا كرد  منجر شد،
بھ مسیحیاني كھ مورد ستم قرار گرفتھ بودند یادآوري   طعنھ آمیزي كھ كمتر در خور یك فیلسوف است،

مسیحیاني كھ در برابر » .را با بردباري تحمل كنندكند كھ مصایب  كتاب مقدس آنان توصیھ مي«كرد كھ  مي
شدند؛ اما مشركاني كھ مسیحیان  دادند شدیدًا مجازات مي العمل شدید و توھین آمیز نشان مي این قوانین عكس

در اسكندریھ، جمعیت مشرك از . رسیدند كردند بھ عقوبت شایستھ نمي دادند یا بھ آنان اھانت مي را آزار مي
س، پیرو آریانیسم كھ اسقفیة آتاناسیوس را تصرف كرده بود، نفرت داشتند؛ وقتي كھ اسقف گئورگیو

كردند  گئورگیوس آنان را با بھ راه انداختن دستة سیاري از مسیحیان كھ آیین مھرپرستي را مسخره مي
ك بود، در او را گرفتند و مثلھ كردند، و گرچھ عدة مسیحیاني كھ بھ دفاع از او برخاستند اند  تحریك كرد،

خواست آشوبگران را كیفر دھد، اما  یولیانوس مي). ٣۶٢(آن آشوب و غوغا مسیحیان بسیاري كشتھ شدند 
در این شرایط، . مشاوران راضیش كردند كھ بھ نوشتن نامة شدیداللحني بھ مردم اسكندریھ اكتفا كند

ولیانوس اعتراض كرد كھ این آتاناسیوس از نھانگاه خود خارج شد و مقر اسقفي خویش را اشغال كرد، ی
اسقف پیر . اجازة او صورت گرفتھ است، و بھ آتاناسیوس فرمان داد تا از شغل خود دست شوید كار بي

اطاعت كرد، اما سال بعد یولیانوس مرد و آتاناسیوس، كھ مظھر جلیلیان پیروز بود، بھ اسقفیة خود 
  .ار و داغھاي رنج، درگذشتده سال بعد وي در سن ھشتاد سالگي، غرق افتخ. بازگشت 

كساني كھ از او آزار . ھایش را بھ شكست كشاند سرانجام، پافشاري شدید یولیانوس در پیشرفت شرك برنامھ
. تفاوت اتخاذ كردند دیدند ماكرانھ و با سرسختي با وي جنگیدند؛ آنان كھ مشمول الطاف او شدند روشي بي

اي براي جوانان، تسكیني براي آالم،  ن خود نیروي انگیزندهشرك از لحاظ معنوي مرده بود و دیگر در درو
اي بھ آن گرویدند، اما بیشتر با چشمداشت بھ پیشرفت سیاسي یا  عده. و امیدي بھ زندگي اخروي نداشت

ھاي طالي امپراطوري؛ برخي از شھرھا مراسم قرباني رسمي را بازگرداندند، اما فقط براي جلب  سكھ
در پسینوس، وطن كوبلھ، یولیانوس مجبور بود بھ اھالي رشوه دھد تا آن مھین مام مراحم امپراطور؛ حتي 

شمردند و از اینكھ  بسیاري از مشركان آیین شرك را مترادف وجدان خوب در لذت مي. را گرامي بدارند
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فرد  این مرد بھ اصطالح آزاداندیش متقیترین. دیدند یولیانوس پرھیزكارتر از مسیح است ناراضي بودند مي
دانستند؛ و یا اساسًا  كشور بود، و حتي دوستانش ھمگامي با او را در پرھیزكاري باعث زحمت مي

رسم . خندیدند شكاكاني بودند كھ تقریبًا بھ طور آشكار بھ رب النوعھاي منسوخ او و قربانیھاي بسیارش مي
از   طوري، جز ایتالیا، تقریبًاقرباني كردن حیوانات در مذبحھا در شرق، و نیز در قسمتھاي باختري امپرا

  میان رفتھ بود؛ 

یولیانوس نھضت خود را ھلنیسم نامید، اما این كلمھ . دانستند مردم آن را یك امر ناشایستھ و بیھوده مي
او بر بحث و . شمردند، منزجر ساخت مشركان ایتالیا را، كھ ھر رسم یوناني ھنوز پایدار را حقیر مي

آثار او فقط براي . كرد رسید، زیاده از حد تكیھ مي بھ مباني عاطفي ایمان نمياستدالل فلسفي، كھ ھرگز 
دانستند؛ كیش او التقاطي مصنوعي  تحصیلكردگان قابل فھم بود، كھ آنھا نیز قبول آن را دون شأن خود مي

ر بود؛ حتي پیش از آنكھ بمیرد، شكستش آشكا. توانست در امیدھا و ھوسھاي مردم ریشھ بدواند بود كھ نمي
داشت و در مرگش سوگواري كرد یك تن مسیحي را براي جانشیني او  و ارتشي كھ او را دوست مي

  .برگزید

V - پایان سفر  

خواست پرچم روم را در پایتختھاي ایران  مي: آخرین رؤیاي بزرگ او رقابت با سوروس و ترایانوس بود
با شوقي وافر . منیت امپراطوري روم پایان دھدبرافرازد و یك بار براي ھمیشھ تھدید ایران را نسبت بھ ا

دژھاي مرزي را مرمت كرد، و در شھرھایي كھ در   ارتش خود را بیاراست، افسران خویش را برگزید،
بھ انطاكیھ رفت و  ٣۶٢در پاییز . مسیر او بھ سوي پیروزي محتمل واقع شده بودند خواربار آماده كرد

شھر از ورود سپاھیان براي باال بردن قیمتھا استفاده كردند؛ مردم  بازرگانان. نیروھاي خود را گردآورد
یولیانوس سران سوداگران را خواست و بھ . »ھمھ چیز فراوان، اما گران است«زبان بھ شكوه گشودند كھ 

آنان تكلیف كرد كھ بر سودجویي خود لگام زنند؛ سران مزبور وعده دادند كھ چنان كنند، اما بھ عھد خود 
شاید براي پایین . »اي براي تمام كاالھا تعیین و اعالم كرد بھاي عادالنھ«سرانجام یولیانوس . ردندوفا نك

. آوردن قیمتھا بود كھ او چھار صد ھزار كیل غلھ از دیگر شھرھاي سوریھ و مصر بھ آنجا وارد كرد
كند؛ آنگاه  رممكن ميبازرگانان اعتراض كردند كھ قیمتھاي تعیین شده از طرف یولیانوس سود بردن را غی

مخفیانھ غلة وارد شده را خریدند و آن را ھمراه با كاالھاي خود بھ شھرھاي دیگر بردند؛ بدین گونھ، مردم 
اش بھ باد  پس، مردم یولیانوس را بھ سبب مداخلھ. آذوقھ یافتند انطاكیھ ناگاه خود را صاحب پول زیاد اما بي

او در . كردند و، و نیز ستایشش از خدایان مرده را، مسخره ميگویان انطاكیھ ریش ا بذلھ. مذمت گرفتند
اي بھ نام متنفران از ریش بھ آنان پاسخ داد، اما نوشتة او از حیث شكوه و طنز چندان برازندة یك  جزوه

كرد و مردم انطاكیھ را  او در این نوشتھ، بھ طعنھ و كنایھ، از بابت ریشش عذرخواھي مي.امپراطور نبود 
جسارت، سبكسري، اسراف، فساد اخالقي، و بیعالقگي نسبت بھ خدایان یونان مورد عتاب قرار بھ سبب 

پارك مشھور دافنھ، كھ زماني معبد مقدس آپولون بود، بھ یك تفریحگاه تبدیل گشتھ بود؛ یولیانوس . داد مي
ده بود كھ حریقي آن فرمان داد تا تفریحات در آن متوقف شود و معبد احیا گردد؛ این دستور ھنوز اجرا نش

  . پارك را ویران كرد

دانست، كلیساي اعظم انطاكیھ را بست و داراییھاي آن را مصادره  مسیحیان را مسبب این آتشسوزي مي
تنھا مایة تسلي . كرد؛ چندین شاھد مورد شكنجھ قرار گرفتند، و یك كشیش نیز محكوم بھ مرگ شد

  .یوس بوداو با لیبان» جشن خرد«امپراطور در انطاكیھ 

نیروھاي خود را از . یولیانوس لشكركشي خود را آغاز كرد ٣۶٣سرانجام ارتش آماده شد، و در مارس 
فرات و سپس دجلھ گذرانید؛ ایرانیان را، كھ شروع بھ عقبنشیني كرده بودند، دنبال كرد، اما از شیوة جنگي 

متوقف  ھ ستوه آمد و پیشرویش تقریبًازدند، ب آنان، كھ حین عقبنشیني خرمنھا را آتش مي» زمیِن برشتة«
در این جنگ طاقتفرسا امپراطور . رسیدند شد؛ سربازانش ھر از چند گاه بھ مرز قحطي و گرسنگي مي
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ھا با مردانش شریك بود؛ از جیرة مختصري  بھترین خصال فرماندھي خویش را ظاھر ساخت؛ در سختي
گذشت؛ و در  رفت و از نھرھا مي ر گرما پیاده راه ميكرد؛ د بھ قدر جیرة آنھا، و حتي كمتر، استفاده مي

اما او خلوت   در میان اسیران او زنان جوان و زیباي ایراني بودند،. جنگید ھمة نبردھا در صف اول مي
تحت رھبري شایستة او، نیروھایش . داد بھ آنان دست یازد كرد و بھ ھیچ كس اجازه نمي آنان را حرمت مي

ن پیش راندند و آن را محاصره كردند، اما ناتواني در تھیة خواربار بھ عقبنشیني ھاي تیسفو تا دروازه
شاپور دوم دو تن از نجباي ایران را برگزید، بینیشان را برید، و فرمان داد تا بھ عنوان . مجبورشان كرد

دو اطاعت آن . فراري بھ اردوي روم روند و از این ظلم فاحش بنالند و یولیانوس را بھ بیابان كشانند
كیلومتر در بیاباني بي آب و علف پیش  ٣۴كردند؛ یولیانوس بھ آنان اعتماد كرد و با ارتش خود بھ دنبالشان 

. خواست سربازان خود را از این دام درآورد، مورد حملة نیرویي از ایرانیان واقع شد وقتي كھ مي. رفت
بھ زره نداشتن خود، در پیشاپیش سربازان یولیانوس، بي توجھ . این حملھ دفع شد و ایرانیان گریختند

از اسب بھ زیر افتاد و . زوبیني بھ پھلویش انداختھ شد و جگرش را شكافت. خویش بھ تعاقب آنان پرداخت
لیبانیوس . پزشكانش او را آگاه كردند كھ چند ساعتي بیش بھ پایان عمرش نمانده است. بھ چادر برده شد

د مسیحي پرتاب شده است، و بعدًا ھم مشاھده نشد كھ ھیچ كس از مدعي بود كھ زوبین بھ دست یك فر
برخي از مسیحیان . اي را كھ براي كشتن امپراطور تعیین شده بود مطالبھ كند سپاھیان ایراني آن جایزه

كھ بھ خاطر خدا و دین آن عمل دلیرانھ «نیز، مانند سوزومن، بر گفتة لیبانیوس صحھ گذاشتند و آن قاتل را 
بھ آن سقراط و سنكا ھمانند ) ٣۶٣ژوئن  ٢٧(آخرین صحنة حیات یولیانوس . ستودند» ام داده بودرا انج

  :گوید آمیانوس مي. بود

! دوستان«: یولیانوس، در حالي كھ در بستر غنوده بود، دوستان اندوھگین خود را مخاطب ساخت و گفت
بسیار بھنگام وقت آن رسیده است كھ این زندگي را ترك گویم، و شادم از اینكھ جان را بنا بھ خواست 

ھنوز سیطرة خود را  تمام حاضران گریستند و او، كھ حتي در آن ھنگام» … .گردانم طبیعت بھ آن باز مي
حفظ كرده بود، آنان را مالمت كرد و گفت شایستھ نیست در مرگ فرمانروایي كھ براي یگانگي با آسمان 

  و ستارگان فرا 

چون این كلمات آنان را ساكت ساخت، او با فیلسوفان ـ ماكسیموس و . خوانده شده است سوگواري كنند
ناگھان زخم پھلویش باز شد، فشار خون نفسش . پریسكوس ـ بھ بحث بغرنجي دربارة منزلت روح پرداخت

م مرگ سي و دو بھ ھنگا. اي آب سرد كھ خواستھ بود بآرامي جان سپرد را گرفت، و پس از نوشیدن جرعھ
   .داشتسال 

ارتش روم ، كھ ھنوز در خطر بود، فرماندھي الزم داشت، و سرانش یوویانوس، رئیس گارد امپراطوري، 
اپ از پنج ساتراپي كھ دیوكلتیانوس امپراطور جدید، با برگرداندن چھار ساتر. را بھ این سمت برگزیدند

یوویانوس ھیچ كس را تحت پیگرد و آزار . ھفتاد سال پیش از ایران گرفتھ بود، با آن كشور صلح كرد
مسیحیان انطاكیھ با شادماني . قرار نداد، اما فورًا حمایت دولت را از معابد مشركان بھ كلیسا منتقل كرد

مع ھذا، اكثر سران پیروزمند مسیحي بھ مسیحیان سفارش . ندعمومي مرگ امپراطور مشرك را جشن گرفت
گذشت تا ھلنیسم بتواند بار دیگر فرصتي  باید یازده قرن مي. كردند كھ جفاھاي گذشتھ را فراموش كنند

  .براي ابراز وجود بیابد

   فصل دوم

  

  پیروزي بربرھا

٣٢۵-۴٧۶  
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I  - مرز تھدید شده  

در طول این مرز، امپراطوري . داد ایران فقط یك بخش از مرز شانزده ھزار كیلومتري روم را تشكیل مي
روم، متشكل از دھھا ملت، در ھر نقطھ و ھر لحظھ در معرض تھاجم اقوامي بود كھ تمدن بھ فسادشان 

روم مسئلة الینحلي ایرانیان خود براي . نكشیده بود ولي در ضمن در حسرت استفاده از ثمرات آن بودند
رفتند تا بزودي تقریبًا تمام سرزمیني  شدند نھ ضعیفتر، چندانكھ مي بودند؛ آنان از ایام پیشین نیرومندتر مي

در باختر ایران اعراب . را كھ داریوش اول ھزار سال پیش در تصرف داشت دوباره تسخیر كنند
ي با تدبیرترین زمامداران ھم از این فكر كھ زیستند كھ بیشتر بدویاني بینوا بودند؛ در آن زمان حت مي

. افتادند روزي این بادیھ نشینان تیره روز نیمي از امپراطوري روم و تمام ایران را تسخیر كنند بھ خنده مي
در جنوب ایاالت رومي در افریقا، حبشیھا، لیبیاییھا، بربرھا، نومیدیاییھا، و مورھا بودند كھ، با صبر توأم 

اسپانیا، در پس . كشیدند ر در ھم ریختن نیروي نظامي یا قدرت اخالقي امپراطوري را ميبا خشم، انتظا
اش كرده و مایة حفاظتش بودند، از  كوھھاي صعب العبورش، و در پناه دریاھایي كھ از ھر سو احاطھ

 برد كھ در قرن چھارم بھ رسید و ھیچ كس گمان نمي لحاظ امپراطوري روم امن و پایدار بھ نظر مي
گل اكنون از حیث نظم و ثروت، و از لحاظ شعر . تصرف ژرمنھا، و در سدة ھشتم بھ تملك مسلمانان درآید

و نثر التیني، بیش از ایتالیا مایة مباھات امپراطوري روم بود؛ اما در ھر نسلي مجبور بود در برابر 
لكة روم در بریتانیا نیز مدام در مستم. توتونھا، كھ زنانشان بارورتر از مزارعشان بودند، از خود دفاع كند

معرض تھدید سكوتھا و پیكتھا در باختر و شمال، و حمالت دزدان دریایي نورس و ساكسون در باختر و 
  . جنوب بود، و امپراطوري امكان آن را نداشت كھ بیش از یك پادگان كوچك بھ دفاع از آن اختصاص دھد

ھاي بیگانھ را براي پر كردن شكمھاي  و چپاول كرانھدانستند  كشور جنگ را راحت تر از كشاورزي مي
كردند كھ وطن دیرینشان  گوتھا ادعا مي. پنداشتند گرسنھ و یا روزھاي فراغت خویش شغل شریفي مي

بودند؛ بھ ھر حال، قسمتي از  جنوب سوئد و جزایر آن بوده است؛ شاید آنان بومي حوالي رود ویستول مي
ھ سوي جنوب، بھ طرف رود دانوب، و قسمت دیگري بھ نام اوستورگوتھا میان این طایفھ بھ نام ویزگوتھا ب

در قلب اروپا، در محدودة میان رودھاي ویستول و دانوب و راین، . رودھاي دنیستر و دون گسترش یافتند
این . كردند كھ بعدھا موجب تغییر نقشة اروپا و تجدید نام ملتھاي آن شدند آرامي زندگي مي طوایف بي

تورینگنیھا، اھالي بورگوني، آنگلھا، ساكسونھا، جوتھا، فریزیاییھا، گپیدھا، : یف عبارت بودند ازطوا
در برابر این امواج نژادي، امپراطوري روم جز . كوادیھا، واندالھا، آلمانھا، سوئبھا، لومباردھا، و فرانكھا

كنده در طول راھھا یا رودھایش حدود در بریتانیا ھیچ دیوار دفاعیي نداشت، و تنھا دژھا یا پادگانھاي پرا
باال بودن میزان زاد و ولد در خارج، و باال بودن سطح زندگي . ساختند مرزھاي قلمرو آن را مشخص مي

ساخت ـ ھمان گونھ كھ امروز امریكاي  در داخل آن، مھاجرت یا تجاوز بھ امپراطوري را امري مقدر مي
  .ین وضعي را داراستچن] از لحاظ مھاجرت خارجیان بھ آن[شمالي 

یقینًا قصد رومیان و . خواند شاید احتیاج بھ كمي تعدیل دارد مي» بربر«روایتي كھ این طوایف ژرمن را 
شاید این واژه برادر واژة سانسكریت . خواندن آنان ستایش و تمجید نبوده است) barbari(یونانیان از بربر 

یفرھنگ است؛ این واژه، با یك تغییر صورت، بار بود كھ بھ معناي ھرزه خوي ب) varvara(واروارا 
اما تماسي كھ ژرمنھا طي پنج قرن تجارت و جنگ با فرھنگ . بھ كار رفت) berber(دیگر بھ شكل بربر 

مدتھا پیش از قرن چھارم، ژرمنھا نوشتن و حكومت كردن طبق . رومي حاصل كرده بودند بي نتیجھ نبود
اگر فرانكھاي مروونژي را مستثنا سازیم، اخالقیات جنسي . كرده بودندقوانین ثابت را از رومیان اقتباس 

آنان گرچھ فاقد نزاكت و حسن آداب مردم با  .بودآنان بسیار برتر از اخالقیات جنسي یونانیان و رومیان 
آنان . ساختند فرھنگ بودند، اما غالبًا رومیان را از رشادت، مھمان نوازي، و شرافتمندي، خود شرمنده مي

نمود كھ قانون  نیز بیرحم و ستمگر بودند، اما نھ چندان بیش از رومیان؛ شاید حتي برایشان شگفت مي
آنان تا سر حد آشفتگي . دانست راي گرفتن اعتراف یا شھادت مجاز ميرومي شكنجة مردان آزاد را ب

py  فردگرا بودند، حال آنكھ رومیان اكنون بھ نظم 
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نھادند؛ ستیلیكو،  قشرھاي باالتر تا حدي ادبیات و ھنر را ارج مي. اجتماعي و آرامش خو كرده بودند
نوشتند كھ  د و التیني را چنان ميریكیمر، و سایر ژرمنھا كامال وارد زندگي فرھنگي روم شده بودن

، و باالتر از ]بھ امپراطوري روم[بھ طور كلي، متجاوزان . برد كرد از آن لذت مي سوماخوس اذعان مي
ھمھ گوتھا، آن قدر تمدن داشتند كھ تمدن رومي را باالتر از آن خود شمرند و بیشتر متوجھ تحصیل آن 

یش از اجازة ورود بھ امپراطوري و بھره گرفتن از زمینھاي باشند تا تخریبش؛ مدت دو قرن آنان توقعي ب
اگر ما باز ھم در طول كتاب بھ قبایل . كردند اش نداشتند، و فعاالنھ در دفاع از آن شركت مي بالاستفاده

اطالق كنیم، فقط بھ حكم تسلیم بھ عادت و سنت است، و آن ھم با » بربر«ژرمن قرنھاي چھارم و پنجم 
  .و ابراز معذرت ذكر این مقدمات

آمیز، و  گرفت، با مھاجرت صلح در جنوب دانوب و كوھھاي آلپ قبایلي كھ نفوسشان بسرعت فزوني مي
آوگوستوس سیاست اسكان بربرھا را در داخل . حتي دعوت امپراطور، وارد قلمرو روم شده بودند

، كھ رومیان نابارور و مرزھاي امپراطوري آغاز كرده بود تا نواحي و صفوف خالي لژیونھاي رومي را
توانستند تكمیل كنند، پر سازند؛ آورلیوس، آورلیانوس، و پروبوس ھمین رویھ را  غیرجنگجو دیگر نمي

تا آخر قرن چھارم، ساكنین ایالتھاي بالكان و گل خاوري عمدتًا ژرمن شده بودند؛ وضع ارتش . ادامھ دادند
سابقًا امپراطوري روم . و نظامي در دست توتونھا بودروم نیز چنین بود؛ بسیاري از مقامات عالي سیاسي 

كم بھ پوشیدن  رومیان كم. كردند مي» بربر«این عناصر را رومي كرده بود؛ حال این مھاجران رومیان را 
ھاي پوستي بھ سبك بربرھا روي آوردند، موي خود را بھ روش آنان دراز كردند، و برخي از  نیمتنھ

ر پرداختند و بدین گونھ موجب صدور فرمانھاي شدیداللحن امپراطور شدند رومیان حتي بھ پوشیدن شلوا
)٣٩٧ ،۴١۶ .(  

قبایل شیونگ . ھاي مغولي دوردست مایھ گرفت فكر حملة بزرگ بھ قلمرو امپراطوري روم اصال از جلگھ
شمال  در قرن سوم میالدي منطقة اي از نژاد توراني بودند، نو، یا ھونھا، كھ شاخھ –نو، یا ھیونگ  –

بھ گفتة جوردانس، سالح عمدة آنان قیافھ و ھیئت . دریاچة بالخاش و دریاي آرال را اشغال كردند
  .جسمانیشان بود

انداختند، حتي كساني كھ شاید در جنگجویي دست كمي  با وجنات ترسناك خود ھراسي عظیم در دل ھمھ مي
دریختي كھ بھ تودة گوشتي بیشكل مانند بود، و گون رعب آورشان، با سر ب با آن چھرة تیره. از آنان نداشتند

. شدند دشمنان از وحشت پا بھ فرار گذارند با آن چشمان ریزي كھ بھ تنگي سوراخ سوزن بود باعث مي
ھاي اوالد ذكور خود را پیش از آنكھ لب  نسبت بھ فرزندان خود از ھمان بدو تولد بیرحم ھستند، زیرا گونھ

از این رو دیگر ریش در . برند تا تحمل زخم را از ھمان ابتدا بھ آنھا بیاموزند يبھ شیر باز كنند با شمشیر م
قامتشان كوتاه است و حركاتشان چابك؛ سواركاراني . آورند و بھ جاي آن نشانة زخم شمشیر دارند نمي

غرور  ھایي پھن دارند و گردني محكم كھ ھمواره از فرط ماھرند و در استفاده از تیر و كمان قابل؛ شانھ
  . چون خدنگ است

آنان كھ بر . »كشورشان پشت اسب است«المثلي،  بنا بھ ضرب. جنگ صنعتشان بود و گاوچراني تفریحشان
، ٣۵۵اثر بیحاصلي زمینھایشان و فشار دشمنان شرقیشان از سرزمین خود رانده شده بودند، در حدود سال 

روسیھ پیشروي كردند، بر آالنھا پیروز شدند مسلح بھ تیر و كمان، و مجھز بھ دلیري و سرعت، بھ درون 
و در اوكرائین بھ اوستروگوتھاي تقریبًا متمدن ) ٣٧٢؟(و آنھا را در خود مستحیل ساختند؛ از ولگا گذشتند 

ارماناریك، پادشاه صد سالة اوستروگوتھا، با دالوري جنگید، اما شكست خورد و مرد، و یا . ھجوم بردند
بخشي از اوستروگوتھا تسلیم شدند و بھ ھونھا پیوستند؛ بخشي از آنھا بھ  .بھ قول بعضي خود را كشت

یك ارتش ویزیگوتھا در كرانة رود دنیستر با . مغرب، بھ خاك ویزیگوتھا در شمال رود دانوب، گریختند
ھونھاي مھاجم مصاف داد و مغلوب شد؛ باقیماندگان این ارتش از مقامات رومي در ساحل دانوب تقاضاي 

امپراطور والنس پیام فرستاد كھ تقاضاي آنان اجابت . از رود و سكونت در موئسیا و تراكیا را كردندعبور 
. مشروط برآنكھ اسلحة خود را تسلیم كنند و جوانان خویش را بھ عنوان گروگان واگذارند  شود، مي

ري قرار گرفتند؛ ویزیگوتھا از دانوب گذشتند و مورد غارت بیشرمانة صاحبمنصبان و سپاھیان امپراطو
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اي كالن، اجازه  دختران و پسرانشان بھ بردگي رومیان شھوتران درآمدند؛ اما مھاجران، با دادن رشوه
شد، چندانكھ  خواربار بھ قیمت بسیار گزافي بھ آنان فروختھ مي. یافتند كھ سالحھاي خود را نگاه دارند

كیلو نقره یا یك برده بدھند؛  ۴,۵ص نان، گوتھاي گرسنھ مجبور بودند در ازاي یك تكھ گوشت یا یك قر
ھنگامي كھ . گوتھا ناچار شدند، براي رھایي از گرسنگي ، كودكان خویش را بھ بردگي بدھند سرانجام،

ھایي از شورش در ایشان پدیدار شد، سردار رومیان پیشواي آنان، فریتیگرن، را بھ ضیافتي خواند و  نشانھ
آنان غارت . ت و گوتھاي ناامید و ناراضي را بھ جنگ برانگیختفریتیگرن گریخ. قصد كشتن او كرد

والنس از . اي مبدل كرد كردند و سوزاندند و كشتند، تا آنجا كھ گرسنگي و خشمشان تمام تراكیا را بھ بیغولھ
شد كھ در خدمت ارتش  شرق بھ سوي گوتھا شتافت و با سپاه ضعیفش، كھ بیشتر از بربرھایي تشكیل مي

فاجعھ «نتیجة این نبرد، بھ قول آمیانوس ). ٣٧٨(ھاي آدریانوپل با آنھا مصاف داد  در جلگھ روم بودند،
سواره . »بھ رومیان وارد شده بود) سال پیش از آن ۵٩۴(آمیزترین شكستي بود كھ از زمان نبرد كاناي 

اره نظام بر فن رو نظام گوتھا بر پیاده نظام چیره شد، و از آن پس تا قرن چھاردھم ستراتژي و تاكتیك سو
دو سوم ارتش روم بھ ھالكت رسید، خود والنس سخت مجروح شد؛ گوتھا . بھ زوال جنگ حكمفرما بود

ھاي آتش جان  اي را كھ او در آن پناه گرفتھ بود آتش زدند، و امپراطور و مالزمانش در میان شعلھ كلبھ
تند در تشكیالت دفاعي شھر، كھ از طرف گوتھاي پیروزمند رو بھ قسطنطنیھ آوردند، اما نتوانس. سپردند

ویزیگوتھا، كھ اكنون اوستروگوتھا و ھونھا ھم، پس . دومینیكا ـ بیوة والنس ـ سازمان یافتھ بود، رسوخ كنند
از گذشتن از دانوب بیدفاع، بھ آنھا پیوستھ بودند، تمامي بالكان را، از دریاي سیاه تا مرزھاي ایتالیا، با 

  .دندخیال آسوده تطاول كر

II   -  ۴٠٨- ٣۶۴:امپراطوران نجاتبخش  

پس از مرگ یوویانوس، ارتش و سنا . در این بحران، امپراطوري روم باز ھم فرمانروایان الیقي بارآورد
وي . سلطنت را بھ والنتینیانوس سپرده بودند، كھ سربازي بود ساده و خشن، با خصالي شبیھ وسپاسیانوس

خود، والنس، را بھ عنوان آوگوستوس و امپراطور بھ فرمانروایي بر  با موافقت مجلس سنا برادر كھتر
وي مرزھاي ایتالیا و گل . شرق منصوب كرده و خود امپراطوري ظاھرًا خطرناكتر غرب را برگزیده بود

را دوباره مستحكم ساخت، ارتش را نیرومند و با انضباط كرد، و ژرمنھاي متجاوز را دوباره بھ آن سوي 
ھا، بسط  كشي، تأسیس دانشكده از پایتخت خویش در میالن فرامیني مبني بر منع كودك. ندراین عقب را

معالجات پزشكي دولتي در رم، تقلیل مالیاتھا، اصالح مسكوكات تقلیل ارزش یافتھ، جلوگیري از فساد 
سبت بھ او نقایص و ضعفھایي نیز داشت؛ ن. سیاسي، و اعالم آزادي عقیده و عبادت براي عموم صادر كرد

دشمنان ستمگر و بیرحم بود؛ و اگر گفتة سوكراتس تاریخنویس را باور كنیم، دوگاني را قانوني كرد تا 
مجوزي داشتھ باشد براي ازدواج با یوستینا، دختري كھ شرح سخاوتمندانة زیباییش را از دھان ھمسر خود 

پسرش، . رفت اي بھ شمار مي براي روم فاجعھ) ٣٧۵(مع ھذا، مرگ زودرس والنتینیانوس . شنیده بود
گراتیانوس، حكومت او بر امپراطوري غرب را بھ میراث برد و یك یا دو سال بھ رسم پدر زندگي كرد، 

سپس بھ خوشگذراني و شكارورزي پرداخت و زمام دولت را بھ صاحبمنصبان فاسدي واگذاشت كھ بھ ھر 
س سلطنت او را برانداخت و بھ ایتالیا سرداري بھ نام ماكسیمو. زدند شغل و ھر حكمي چوب حراج مي

تجاوز كرد تا جانشین و نابرادري گراتیانوس، والنتینیانوس دوم، را خلع كند و خود بھ جاي او نشیند؛ اما 
امپراطور جدید شرق، تئودوسیوس اول كبیر، بھ سوي مغرب پیش راند، آن غاصب را مغلوب كرد، و 

  ).٣٨٨(سلطنت مستقر ساخت والنتینیانوس جوان را در میالن بر تخت 

در اسپانیا، بریتانیا، و تراكیا لیاقت خود را در فرماندھي بروز داده بود، . تئودوسیوس اسپانیایي بود
گوتھاي فاتح را ترغیب كرده بود كھ بھ جاي جنگیدن با ارتش او بھ آن بپیوندند؛ با ھر گونھ خردمندي، جز 

بود؛ و نیمي از جھان بھ او كھ وجنات نیكو و ابھت  رواداري دیني، بر ایاالت شرقي حكومت كرده
شاھوار، زودخشمي و زود رحمي، و پاكي در قانونگذاري و پایداري در اصیل آییني را یكجا جمع داشت، 

گذراند، اغتشاشي در تسالونیكا رخ  ھنگامي كھ زمستان را در میالن مي. نگریست با احترام و اعجاب مي
فرماندار آنجا، كھ بوتریك نام داشت، گردونھ ران محبوبي را . شد زیاد دیده مي داد كھ نظایرش در آن زمان

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بوتریك از اجابت این . اھالي شھر خواستار آزادي وي شدند. اش زنداني كرده بود بھ جرم فجور مفتضحانھ
  تقاضا 

خبر این . مایش گذاردندھا بھ ن آنان را بھ منزلة عالیم پیروزي در كوچھ  و اندامھاي بریده شدة. و مثلھ كردند
او فرمانھایي محرمانھ مبني بر مجازات تمامي اھالي شھر . شورش ناگھاني تئودوسیوس را بھ خشم آورد

مردم براي تماشاي بازیھاي ورزشي بھ ھیپودروم دعوت شدند؛ سربازان، كھ قبال پنھان شده . فرستاد
تئودوسیوس فرمان دیگري ). ٣٩٠(كشتند  آنان ریختند و ھفت ھزار مرد و زن و كودك را بودند، بر سر

  .براي تخفیف مجازات فرستاد، اما بس دیر شده بود

جھان مسیحي از این انتقام وحشیانھ بھ ھیجان آمد؛ قدیس آمبروسیوس، كھ اسقفیة میالن را با تقواي شدید 
حضور او بھ جاي تواند مراسم قداس را در  كرد، بھ امپراطور نوشت كھ وي دیگر نمي مسیحي اداره مي

خود نادم   امپراطور، گرچھ باطنًا از كردة. مردم از جنایت خود استغفار كند آورد، مگر آنكھ او نزد ھمة 
كوشید تا وارد كلیساي جامع شود، . خواست حیثیت مقام خویش را در انظار عموم خوار سازد بود، نمي

ھا كوشش بیھوده تسلیم شد؛ نشانھاي  فتھتئودوسیوس پس از ھ. راه بر او بست  ولي آمبروسیوس شخصًا
امپراطوري را از جامة خود برگرفت؛ مانند یك تایب خاضع، وارد كلیسا شد و از خدا تمنا كرد كھ 

  .این واقعھ یك فتح و شكست تاریخي در جنگ میان كلیسا و دولت بود). ٣٩٠(گناھانش را ببخشاید 

تینیانوس دوم، كھ جواني بیست سالھ بود، از عھدة حل ھنگامي كھ تئودوسیوس بھ قسطنطینھ بازگشت، والن
رئیس . كفایت خود گرفتند كاردارانش او را فریفتند و امور را در كف بي. مسائلي كھ دچارشان بود برنیامد

قواي چریك او، آربوگاست، مشرك فرانكي، در گل قدرت امپراطوري را بھ دست گرفت؛ والنتینیانوس 
شاه «آربوگاست، كھ سرسلسلة ). ٣٩٢(كشتھ شد  ق سلطنت خویش پاي فشارد،وقتي بھ وین رفت تا بر ح

. دانشپژوه مالیم و ضعیف النفسي بھ نام ائوگنیوس را بھ امپراطوري غرب برگزید  بربر بود،» تراشان
ھاي مشرك در ایتالیا انس و الفت داشت كھ آمبروسیوس ترسید  ائوگنیوس مسیحي بود، اما چندان با فرقھ

تئودوسیوس با سپاھي متشكل از گوتھا، آالنھا، قفقازیھا، . این یكي نیز یولیانوس دیگري از آب درآیدمبادا 
در میان . ایبریھا، و ھونھا دوباره راه غرب در پیش گرفت تا شرعیات و اصالت آیین را باز گرداند

ندال كھ از رم دفاع سردارانش یكي گایناس گوت بود كھ بعدھا قسطنطنیھ را فتح كرد، یكي ستیلیكوي وا
در یك نبرد دو روزه در نزدیكي آكویلیا، آربوگاست و . كرد، و دیگر آالریك گوت كھ آن را تاراج كرد

؛ ائوگنیوس توسط سربازان خود تسلیم شد و بھ قتل رسید؛ آربوگاست )٣٩۴(ائوگنیوس شكست خوردند 
ر كرد و او را بھ امپراطوري تئودوسیوس پسر یازدھسالة خود، ھونوریوس، را احضا. خودكشي كرد

آنگاه، فرسوده . غرب برگزید و پسر ھجدھسالة خود، آركادیوس، را شریك خود در امپراطوري شرق كرد
امپراطوریي كھ او ). ٣٩۵(بھ سن پنجاھسالگي، چشم از جھان فرو بست   از نبردھاي خود، در میالن،

  ز مدت كمي در سلطنت یوستینیانوس، دیگر ھرگز بارھا اتحادش را تجدید كرده بود دوباره منقسم شد و، ج

  .وحدت نیافت

گرچھ . پسران تئودوسیوس مردان ضعیف زن صفتي بودند كھ در امن و امان نازپرورده شده بودند
اخالقشان تقریبًا ھمان قدر عالي بود كھ نیاتشان، لیاقت رھبري كشور در طوفان حوادث نداشتند، و بزودي 

در شرق بھ روفینوس فاسد و بخیل، و در غرب بھ : ست را بھ وزیران خود سپردندزمام امور و ادارة سیا
، این واندال اشرافي ترتیب ازدواج دخترش ماریا را با ھونوریوس داد، ٣٩٨در . ستیلیكوي توانا اما القید

كھ از  اما ھونوریوس ھمان طور. بھ این امید كھ پدرزن امپراطور فعلي و پدر بزرگ امپراطور آینده باشد
اي نداشت؛ وقت خود را با مھر بسیار صرف تغذیة ماكیان  قید عقل آزاد بود، از میل جنسي نیز بھره

  . پس از آنكھ ده سال ھمسر او بود، دوشیزه درگذشت كرد، و ماریا، امپراطوري مي

اي  نھتئودوسیوس گوتھا را در لشكركشیھاي خود استخدام كرده و بدیشان، بھ عنوان متفق، اعانة ساال
جانشین او از دادن این اعانھ دریغ ورزید، و ستیلیكو . پرداخت كرده و بدین ترتیب آرامشان ساختھ بود
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آن جنگجویان بیكار در پي پول و حادثھ بودند، و پیشواي جدیدشان، . سربازان گوت خود را مرخص كرد
ان فراھم كرد؛ از اتباع خود آالریك، ھر دو را با مھارتي برتر از سیاست و ھنر جنگي رومیان براي آن

پرسید كھ چرا گوتھاي مغرور و نیرومند باید مزدور رومیان و یونانیان فرسوده و عاجز باشند، چرا نباید، 
با سود جستن از دالوري و سالحھاي خود، از امپراطوري رو بھ زوال سرزمیني براي خود منتزع 

تمام گوتھاي تراكیا را بھ یونان ھدایت كرد، از  سازند؟ در ھمان سال مرگ تئودوسیوس، آالریك تقریبًا
تنگة ترموپیل بالمانع گذشت، در راه خویش ھمة مرداني راكھ سنشان براي عملیات جنگي مناسب بود 

كشت، زنان را بھ اسارت برد، پلوپونز را غارت كرد، معبد دمتر را در الئوسیس ویران نمود، و آتن را 
). ٣٩۶(ابر با قسمت اعظم ثروت منقول شھر از این غارت مستثنا كرد اي بر فقط در ازاي دریافت فدیھ

ستیلیكو بھ نجات یونان شتافت، اما بس دیر؛ گوتھا را در موضع غیر قابل دفاعي گیر انداخت، ولي چون 
آالریك با آركادیوس، . كرد، با آنان عقد صلح بست وقوع آشوبي در افریقا بازگشتش را بھ غرب ایجاب مي

مدت چھار سال صلح . ي رخصت داد اتباعش را در اپیروس سكنا دھد، و پیمان اتحاد امضا كردكھ بھ و
  .در امپراطوري حكمفرما بود

اي  اي، كھ نیمي اسقف مسیحي و نیمي فیلسوف مشرك بود، در خطابھ در آن سالھا بود كھ سونسیوس كورنھ
اي را كھ پیش  صاحت، راھھاي چارهدر محضر دربار تجملدوست آركادیوس در قسطنطنیھ، با وضوح و ف

پرسید كھ اگر مردم ھمچنان از رفتن بھ خدمت نظام  پاي یونان و روم قرار داشت تشریح كرد، وي مي
اجتناب كنند و دفاع كشورشان را بھ مزدوران استخدام شده از اقوامي كھ خود مایة تھدید امپراطوري 

یابد؟ و پیشنھاد كرد كھ بھ تناسایي و تجمل پایان داده  تواند دوام ھستند واگذارند، امپراطوري چگونھ مي
  شود و، از طریق نامنویسي داوطلبانھ یا نظام اجباري، ارتشي از شارمندان تشكیل شود كھ بھ 

بجنگد، آنگاه از آركادیوس و ھونوریوس خواست كھ بھ پا خیزند، اقوام جسور را در داخل امپراطوري 
درباریان خطابة . ھاي خود در آن سوي دریاي سیاه، دانوب، و راین برانندسخت بكوبند و آنان را بھ كنام

در این . سونسیوس را بھ عنوان نطقي فصیح و روان ستودند و بھ سور و سرور معمول خود بازگشتند
آالریك اسلحھ سازان اپیروس را مجبور كرد كھ براي جنگجویانش مقدار زیادي نیزه، شمشیر،   ضمن،

  .زندخود، و سپر بسا

ھزاران تن بھ میالن . ، آالریك بھ ایتالیا حملھ برد و در سر راه خود ھمھ چیز را غارت كرد۴٠١در سال 
و راونا پناھنده شدند و سپس بھ رم گریختند، كشاورزان بھ شھرھاي بارودار روي آوردند، و اغنیا ھر 

ستیلیكو . ردني، و سیسیل كردندوار آھنگ جزایر كرس، سا آنچھ اموال منقول داشتند برگرفتند و دیوانھ
ایاالت را از پادگانھایشان خالي كرد تا ارتشي فراھم آورد كھ توانایي ایستادگي در برابر سیل حملة گوتھا 

، ھنگامي كھ گوتھا از غارت دست شستھ و بھ ۴٠٢را داشتھ باشد؛ در بامداد عید قیام مسیح، بھ سال 
تاخت، و نبردي میان دو طرف در گرفت كھ نتیجة آن نامعلوم بود؛ عبادت مشغول بودند، در پولنتیا بر آنھا 

حفاظ رم را در پیش گرفت؛ و فقط رشوة ھنگفت  اي تھدیدآمیز راه شھر بي آالریك عقب نشست، اما بھ گونھ
  .ھونوریوس او را بھ تخلیة ایتالیا ترغیب كرد

در . ل پایتخت خود بھ گل افتادبھ محض نزدیك شدن آالریك بھ میالن، امپراطور ترسو بھ فكر انتقا
ھایش از جانب زمین و سواحل كم عمقش از  جستجوي محل امني برآمد و راونا را، كھ باتالقھا و دریاچھ

اما وقتي سردار بربر، راداگایسوس، با یك . ساخت، مناسب منظور یافت سوي دریا آن را غیرقابل نفوذ مي
ا و اوستروگوتھا و واندالھا، از آلپ گذشت و بھ شھر رو نفري مركب از آالنھا و كوادیھ ٢٠٠,٠٠٠ارتش 

ستیلیكو یك بار دیگر مھارت . بھ رشد فلورانس حملھ كرد، پایتخت جدید نیز مانند پایتخت قدیم بھ لرزه افتاد
خود را در فرماندھي نشان داد؛ آن سپاه عظیم متشكل از افراد چندین قوم را با نفراتي اندك مغلوب كرد، و 

ایتالیا دگربار نفسي براحتي كشید، و دربار امپراطوري، با . یسوس را با زنجیر نزد ھونوریوس آوردراداگا
ھاي خود را از  اشراف و شاھزاده خانمھا و اسقفان و خواجگان و سردارانش، تجمل بازي و فساد و دسیسھ
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؛ او از اینكھ آن سردار بزرگ با اعتماد بود برد و بھ او بي اولومپیوس، صدراعظم، بر ستیلیكو رشك مي
كرد كھ در او  گذاشت تا آالریك ھر بار از مھلكھ بگریزد، نفرت داشت و فكر مي اعتنایي آشكار مي بي

ھایي كھ بھ تحریض ستیلیكو بھ آالریك  ھمدلي نھاني یك ژرمن متجاوز دیگر وجود دارد؛ نسبت بھ رشوه
ھونوریوس در عزل مردي كھ مدت بیست و سھ سال . كرد پرداختھ یا وعده داده شده بود اعتراض مي

ارتشھاي روم را بھ فتح رھنمون شده و غرب را نجات داده بود تردید داشت؛ اما وقتي اولومپیوس از 
خواھد پسر خود را بھ تخت سلطنت نشاند، آن جوان ترسو با قتل  ستیلیكو سعایت كرد و گفت كھ او مي

  سردار 

خواستند مقاومت كنند، اما او آنان  یاران ستیلیكو مي. فرستاد تا فرمان او را اجرا كندفورًا یك جوخھ سرباز 
  ).۴٠٨(را منع كرد و گردن خویش بھ شمشیر عرضھ داشت 

  .چند ماه بعد آالریك دوباره وارد ایتالیا شد

III  - اي از ایتالیا تاریخچھ  

و انحطاط ، زایندگي و ستروني ادبي، در اواخر قرن چھارم، امپراطوري روم غربي از لحاظ استعال 
رفت و سیادت ایتالیا را از ھر  گل رو بھ سعادت مي. شكوه سیاسي و انحطاط نظامي وضع بغرنجي داشت

از جمعیت تقریبًا ھفتاد میلیوني امپراطوري، بیست میلیون تن یا بیشتر اھل گل بودند، . كرد حیث تھدید مي
شد؛ بقیھ بیشتر شرقیاني بودند كھ بھ زبان  شش میلیون نفر بالغ ميو حال آنكھ نفوس ایتالیایي مشكل بھ 

زماني رم بھ بركت . م شھري بود از لحاظ نژادي شرقي ق ١٠٠گفتند؛ خود رم از سال  یوناني سخن مي
شرق زیستھ بود، ھمان گونھ كھ اروپاي نوین تا اواسط قرن بیستم از بركت فتوحات و مستعمرات خود 

ي رومي محصوالت و فلزات قیمتي چندین ایالت را بھ كاخھا و صندوقھاي ھم میھنان زیست؛ لژیونھا مي
بایست  ایتالیا ناگزیر مي. حال دوران فتح بھ پایان رسیده و روزگار شكست آغاز شده بود. خود كشانده بودند

قحطي، بھ منابع انساني و مادي خود متكي باشد؛ و این منابع، بھ واسطة محدودیت تشكیل خانواده، 
صنعت ھرگز در آن شبھ . بیماریھاي ھمھ گیر، مالیات، تبذیر، و جنگ، بھ طرز خطرناكي تقلیل یافتھ بود

رفت، دیگر  جزیرة طفیلي رشد نكرده بود، و حال كھ بازارھاي آن در شرق و غرب از دست مي
چیزي تحصیل ھا درآمد نا توانست معاش شھرنشیان را، كھ بیشترشان با كار در دكانھا و خانھ نمي
ھاي اصناف از ناتواني خود در فروش رأي در حكومتي سلطنتي كھ رأي  اتحادیھ. كردند، تأمین كند مي

شد، و  رفت، راھزني زیاد مي تجارت داخلي از میان مي. بردند رنج مي گیري در آن امري نادر بود، 
یش از قرن نوزدھم ساختھ شد شاھراھھاي قدیمي، گرچھ كیفیت بھتري از تمام شاھراھھاي دیگري كھ تا پ

  .رفتند داشتند، رو بھ ویراني مي

دادند، اكنون در نتیجة انحطاط  طبقات متوسط، كھ سابقًا ستون زندگي شھري را در ایتالیا تشكیل مي
ھر مالداري مشمول مالیاتي روزافزون بود كھ صرف . اقتصادي و استثمار پولي از پا درافتاده بودند

ھجوگویان شكوه . اش فقط تحصیل مالیات بود شد كھ كار عمده اداري رو بھ توسعھ مي نگاھداري یك دستگاه
كنند بیش از آن كساني است كھ با پول خود آن  شمارة كساني كھ از خزانة كشور ارتزاق مي«كردند كھ  مي

ازات بلعید؛ قوانین بیشمار براي كشف و مج فساد مالي قسمت عمدة مالیاتھا را مي» .سازند را پر مي
بسیاري از مأموران بیش از حد قانوني از كم . اختالس و سوءاستفاده از عواید و اموال دولتي وضع شد

ریختند؛ در  ستاندند، و آنچھ را كھ اضافھ بر مأخذ دریافت كرده بودند بھ جیب خود مي بضاعتان مالیات مي
  عوض، 

اي در تحصیل  كوشیدند تا رسم عادالنھ وران ميامپراط. كردند با گرفتن رشوه، بار مالیاتي اغنیا را سبك مي
مالیات برقرار سازند تا اتباع خود را از دغلبازي محصالن مصون دارند؛ والنتینیانوس اول در ھر شھر 

دفاع ) محصلین مالیاتي(منسوب كرد تا از شارمندان در برابر چپاول این سوسكپتورس » مدافع شھر«یك  py
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مع ھذا، اگر گفتة سالویانوس را . ي را كھ در مضیقة مالي بودند بخشودكند؛ و ھونوریوس مالیات شھرھای
گذشتند تا در قلمرو پادشاھان بربر، كھ ھنوز كامال بھ ھنر مالیات  بپذیریم، برخي از شارمندان از مرز مي

عمال خزانھ وحشتناكتر از دشمن بھ نظر «ستاني آشنا نشده بودند، زندگي كنند؛ زیرا بھ قول او 
  » .دندرسی مي

ھزاران ایكر زمین مزروعي . تحت این شرایط، انگیزة تولید مثل از میان رفت و از جمعیت كاستھ شد
ناكاشتھ ماند، و در نتیجھ یك فضاي خالي اقتصادي پدید آمد كھ با ثروت باقیماندة شھرھا دست بھ دست ھم 

قانان صاحب زمیني كھ بسیاري از دھ. داد و موجبات جلب بربرھاي تشنھ بھ زمین را فراھم كرد
ھاي خود دفاع كنند،  توانستند مالیاتھاي خود را بپردازند، یا در برابر تجاوز و غارتگري از خانھ نمي

زمینھاي خود را بھ مالكان ثروتمند یا نیرومند واگذاشتند و بھ رعیتي آنان درآمدند؛ آنان تعھد كردند كھ 
آنان گذارند و در عوض معاش و حفاظتشان در صلح  قسمتي از محصول، كار، و وقت خود را در اختیار

در شمار نخستین   بدین گونھ، ایتالیا، كھ ھرگز فئودالیسم كامل در آن راه نیافت،. و جنگ تأمین شود
در ھمان زمان، فرایندي مشابھ در مصر، افریقا، . كشورھایي درآمد كھ مقدمات فئودالیسم را فراھم ساختند

  .فتن بودو گل نیز در حال شكل گر

تواند با دستمزد، مواجب، یا سود  در یك تمدن پیشرفتھ ھیچ چیز نمي. گذاشت بردگي بتدریج رو بھ زوال مي
داري فقط وقتي صرفھ داشت كھ برده  برده. اي اقتصادي برابري كند متغیر مردان آزاد بھ عنوان انگیزه

انساني پیروزیھاي خود را » ھاي میوه«د از وقتي كھ لژیونھاي رومي دیگر نتوانستن. ارزان و فراوان بود
بھ روم آورند، بھاي برده باال رفتھ بود؛ بھ عالوه، چون حكومت ضعیف شده بود، بردگان بآساني 

بایست از بردگان خود در زمان بیماري و پیري آنان مراقبت  داران مي توانستند فرار كنند، و ضمنًا برده مي
داران با پیش گرفتن رویة بھتري با آنان،  رفت، برده ت برده باال ميبھ ھمان نسبت كھ قیم. بھ عمل آورند

كردند؛ مع ھذا، صاحبان برده تا حدودي قدرت  در حقیقت از پولي كھ در بھایشان پرداختھ بودند حفاظت مي
ھاي فراري  توانستند از قدرت قانون براي دستگیر ساختن برده مرگ و حیات مملوكان خود را داشتند، مي

كرد،  اده كنند، و امیال جنسي خود را با نر و مادة آنان، ھر طور كھ طبع دو جنس گرایشان اقتضا مياستف
در آن ھنگام من «: كند  پاولینوس پالیي چنین با تحسین از پاكدامني خود در جواني یاد مي. فرو نشانند

و خود را با عشق … ھرگز عشق یك زن آزاد را نپذیرفتم … كردم  امیال خود را بسیار محدود مي
  » .ساختم ام بودند خرسند مي كنیزاني كھ در خانھ

آن شھر بزرگ . شد مع ھذا، ھنوز قسمت اعظم مكنت ایتالیا بھ رم كشانده مي. ازدحام شھر در امان مانند
دید، اما ھمچنان كانون اجتماعي و عقلي غرب بھ شمار  دیگر پایتخت نبود و كمتر امپراطور بھ خود مي

عالوه بر این، رم مركز عمدة آریستوكراسي جدید ایتالیا نیز بود ـ این آریستوكراسي مانند قدیم . رفت مي
اي عدة جدیدي براساس میزان دارایي ملكي از سوي امپراطوران  كاست موروثي نبود، بلكھ بھ طور دوره

د را از دست داده گرچھ سنا كمي از حیثیت، و مقدار زیادي از قدرت خو. شدند بھ عضویت آن برگزیده مي
مقامات مھم اداري را با شایستگي اشغال، و مخارج . زیستند بود، سناتوران ھنوز با شكوه و جالل مي

ھایشان انباشتھ بود از  خانھ. كردند بازیھاي قھرماني عمومي را از بودجة خصوصي خود تأمین مي
ھاي  نامھ. ارزید دالر مي ۴٠٠.٠٠٠خدمتكاران و وسایل گرانقیمت؛ فرشي در خانة یكي از سناتوران 

سوماخوس و سیدونیوس و اشعار كالودیانوس جانب زیباتر آن زندگي شاھوار، یعني فعالیتھاي اجتماعي و 
فرھنگي، خدمت صمیمانھ بھ كشور، دوستي خوشخویانھ، وفاداري زناشویي، و لطف مھر پدري، را آشكار 

  .كنند مي

. كند ي نھ بدین حد جذاب از اوضاع ایتالیا و گل رسم ميدر قرن پنجم كشیشي از اھالي مارسي تصویر
كند كھ موجب  از ھمان مسائلي بحث مي) م ۴۵٠حدود (كتاب سالویانوس بھ نام در باب حكومت االھي 

تدوین مدینة االھي آوگوستینوس و تاریخ علیھ مشركان اوروسیوس شد ـ یعني این سؤال كھ چگونھ 
توان با عنایت االھي سازش داد؟ سالویانوس بھ این پرسش  ھا را ميبدبختیھاي ناشي از تجاوزات بربر

این رنجھا مجازاتي است براي استثمار اقتصادي، فساد سیاسي، و فجور اخالقي جھان «: چنین پاسخ داد
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گوید كھ فشاري چنین بیرحمانھ از سوي اغنیا بر فقیران در میان بربرھا ھم  وي با اطمینان مي» .رومي
توانستند وسیلة نقلیھ  د؛ قلب یك تن بربر از دل یك نفر رومي رئوفتر است؛ و بینوایان، اگر ميشو یافت نمي

: گوید این معلم اخالق بھ ما مي. كردند تا در قلمرو بربرھا زندگي كنند پیدا كنند، گروه گروه مھاجرت مي
اند كھ در تاریخ  و رفتھدر امپراطوري روم فقیر و غني، مشرك و مسیحي در منجالبي از فساد اخالق فر«

سابقھ ندارد؛ زنا و میخواري گناھان متداولي ھستند كھ بس رواج دارند، و فضیلت و تقوا اسباب شوخي و 
این تاسیت ثاني » .خوانند اند، و نام مسیح حشو كفرآمیزي است در میان كساني كھ او را خدا مي مسخره

ة مسیحیت آنان، رفتار مالیم آنان با رومیان مغلوب، سالمت و نیرو و دلیري ژرمنھا، زھد ساد«: گوید مي
وفاداري آنان نسبت بھ یكدیگر، خویشتنداریشان پیش از زناشویي و اخالصشان در زناشویي درست نقطة 

گایسریك، سركردة واندالھا، پس از تسخیر كارتاژ مسیحي، از . مقابل احوال و اخالق رومیان است
ھاي فساد را بست و بھ  ر گوشة شھر وجود داشت بھ شگفت آمد؛ آن بیغولھھایي كھ تقریبًا در ھ روسپیخانھ

دنیاي رومي از لحاظ مادي رو بھ . روسپیان اختیار داد كھ بین زناشویي و تبعید یكي را انتخاب كنند
  انحطاط است، از جھت معنوي نیز تمام فضایل اخالقي را از دست داده و دفاع خود 

سالویانوس سخنان خود را چنین » این بزدالن چگونھ امید بقا دارند؟. شتھ استرا بھ اجنبیان مزدور واگذا
: كشد امپراطوري روم یا مرده است یا نفسھاي آخر را مي  در این اوج تجمل و سرگرمي،«: دھد پایان مي

  » .میرد خندد و مي مي

شك در آن زمان  بي. آمیز؛ فصاحت بندرت با دقت ھمراه است و البتھ اغراق این تصویر سھمگیني است،
نیز، مانند حال، تقوا با فروتني خود را پنھان ساختھ بود و میدان را بھ فسق، بدبختي، سیاست بازي، و 

دھد؛  اي با ھمان اھداف اخالقي بھ دست مي آوگوستینوس نیز تقریبًا یك چنین تصویر تیره. جنایت داده بود
ھا زیباییھاي عریان خود را  ایي كھ در تماشاخانھھ كند كھ كلیساھا در رقابت با رقاصھ وي شكوه مي

نمایشھاي ورزشي ھنور با كشتار محكومان و اسیران جنگي توأم بود تا . مانند نمایانند، غالبًا خالي مي مي
توانیم ستمي را كھ  یكي از این نمایشھا ما مي از گفتة سوماخوس دربارة . روز خوشي براي مردم فراھم آید

دالر خرج كرد،  ٩٠٠.٠٠٠نویسد كھ براي آن نمایش مبلغي معادل  او مي. بھ گمان دریابیممالزم آنھا بود 
اما بیست و نھ گالدیاتور ساكسون، كھ بنا بود در میدان مسابقھ بجنگند، او را فریفتند و پیش از آغاز 

سال  روز در ١٧۵در روم قرن چھارم . در یك خودكشي دستھ جمعي، یكدیگر را خفھ كردند مسابقھ، 
ھاي گالدیاتوري، شصت و چھار روز بھ نمایشھاي سیركي، و بقیھ بھ  تعطیل بود، ده روز آن بھ مسابقھ

بربرھا از شھوت رومیان براي تماشاي نبرد دیگران سود جستند و ھنگامي كھ . تئاتر اختصاص داشت
در . بر آنھا حملھ بردند ھاي میداني یا سیركي بودند، مردم كارتاژ و انطاكیھ و تریر غرق تماشاي مسابقھ

خونریزي تازه . گالدیاتوري در روم بھ افتخار فتح مشكوك ستیلیكو در پولنتیا اجرا شد یك برنامة ۴٠۴سال 
آغاز شده بود كھ یكي از راھبان كلیساي شرق بھ نام تلماخوس از جایگاه تماشاگران بھ میان میدان جست و 

گین او را چندان سنگباران كردند كھ مرد؛ اما امپراطور تماشاگران خشم. طلب كرد كھ رزم موقوف شود
 .ساختھونوریوس، كھ از این صحنھ بھ ھیجان آمده بود، طي فرماني بازیھاي گالدیاتوري را ممنوع 

و در آن سال، بھ واسطة تھي شدن ثروت شھر در جنگ با گوتھا،   ادامھ یافت، ۵۴٩ھاي سیركي تا   مسابقھ
  .موقوف شد

موسیقي سرآمد . از لحاظ فرھنگي، روم از زمان پلیني و تاسیت چنان عصر پرفعالیتي بھ خود ندیده بود
كند كھ موسیقي فلسفھ را از صحنھ خارج ساختھ و  تمام ھنرھا بود؛ آمیانوس ماركلینوس شكوه مي

و لیرھایي بھ بزرگي  ؛ او وصفي از ارگھاي آبي غول آسا، »ھا را بھ گورستان تبدیل كرده است كتابخانھ«
  مدارس متعدد بودند، و بھ . دھد یك ارابھ بھ دست مي

گرفتند بھ دانشجویاني كھ از ھمة ایاالت غربي بدانجا آمده بودند دستور  استادانشان از دولت مواجب مي
دادند، در حالي كھ در ھمان زمان بربرھا، كھ از ھر سو  ت، و فلسفھ تعلیم ميزبان، علم معاني بیان، ادبیا

ھر تمدني میوة درخت تناور . آموختند با صبر و دقت فنون جنگي را مي امپراطوري را احاطھ كرده بودند، 
  .افتد فرو مي  توحش است و چون از ساقة آن درخت فاصلة بسیار یافت،
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یوناني ـ سوري بھ نام آمیانوس ماركلینوس انطاكي وارد این شھر یك میلیون یك اصیلزادة  ٣۶۵در سال 
النھرین، در دستگاه نظامي اورسیكینوس؛ و در  این مرد خوش پیكر سابقًا سربازي بود در بین. نفري شد

جنگھاي كنستانتیوس، یولیانوس، و یوویانوس فعاالنھ شركت جستھ بود؛ و پیش از آنكھ دست بھ كار نوشتن 
چون دوران صلح در شرق در رسید، بھ رم آمد و تصمیم . تجربة فراوان از زندگي كسب كرده بود  زند،

وي مانند . گرفت كھ، با نوشتن تاریخ امپراطوري از نروا تا والنس، تألیفات لیویوس و تاسیت را تكمیل كند
نوشت؛ آثار تاسیت را  نج ميیك آلماني كھ بھ زبان فرانسھ چیز بنویسد، التیني را بھ سبكي مغلق و بغر

ستود؛ و  آشكارا بھ شرك ایمان داشت؛ یولیانوس را مي. بسیار خوانده و مدتي دراز بھ یوناني سخن گفتھ بود
كرد؛ اما با اینھمھ معموال بیطرف بود، بسیاري از  داد، تحقیر مي تجمل را، كھ بھ استفان روم نسبت مي

كرد  لیانوس را بھ خاطر محدود كردن آزادي آكادمیك مذمت ميكرد، و یو ھاي مسیحیت را تحسین مي جنبھ
او چندانكھ وقت یك سرباز اجازه » .سكوتي ابدي بر آن سنگیني خواھد كرد«دانست كھ  و آن را خطایي مي

ھاي سیسرون،  بھ اجنھ و شیاطین معتقد بود؛ و در این راه حتي از نوشتھ. داد بھ كسب دانش پرداختھ بود مي
اما رویھمرفتھ مردي صریح اللھجھ و شرافتمند . شھ مخالفش بود، برلھ غیبگویي شاھد مي آوردكھ خود ھمی

آراید،  ھیچ گونھ مكر لغوي داستان مرا نمي«: گفت مي. عادل و منصف بود  ھا، و نسبت بھ ھمة افراد و فرقھ
نفرت داشت و ھر از ظلم و اسراف و تظاھر » .و جز وفاداري بیغش بھ حقیقت چیزي در آن وجود ندارد

او آخرین تاریخنویس كالسیك بود، و بعد از . كرد خورد، عقیدة خود را آشكارا ابراز مي جا كھ بھ آنھا برمي
  .او در جھان التیني فقط وقایعنگاران بودند

آمد، ماكروبیوس جمعي از افرادي را یافت كھ نھ  در ھمان رمي كھ آدابش بھ نظر آمیانوس جلف و فاسد مي
او در درجة اول دانش پژوھي بود . وت بسیار داشتند، بلكھ فروتن و فرھیختھ و نوعدوست ھم بودندتنھا ثر

، مأموریت نمایندگي امپراطوري را در اسپانیا بھ عھده ٣٩٩دوستار كتاب و زندگي آرام؛ مع ھذا، در 
وري و فلسفة اي شد براي آشنایي عموم با راز تفسیر او بر رؤیاي سكیپیو اثر سیسرون وسیلھ. گرفت

سال اخیر مورد استشھاد تقریبًا تمام تاریخنویسان قرار گرفتھ و  ١۵٠٠شاھكار او، كھ در . نوافالطوني
  است كھ مؤلف در آن حاصل ناھمگون » بدایعي از ادبیات«نام دارد، » جشن ساتورنوس«ساتورنالیا یا 

طالب كتاب آولوس گلیوس، آنھا وي ضمن دستبرد بھ م. تحصیل و شبھاي مطالعة خود را گردآورده است
این مردان ـ . تر در شكل گفتگویي خیالي میان مردان واقعي تنظیم كرد را بھ صورتي آراستھ

اند تا سھ روز مراسم  پرایتكستاتوس، سوماخوس، فالویانوس، سرویوس، و دیگران ـ دور ھم گرد آمده
در این جمع از دیساریوس پزشك . بگیرندساتورنالیا را با شراب و غذاي خوب و گفتگوھاي فاضالنھ جشن 

آیا غذاي ساده بھتر است یا خوراك متنوع؟ ـ چرا زنان كمتر و پیرمردان : شود ، مثال پرسشھاي طبي مي
در آن محفل گفتگویي » آیا طبیعت زنان از مزاج مردان سردتر است یا گرمتر؟«شوند؟ ـ  بیشتر مست مي

اي، فلسفي، و انتحالي ویرژیل نیز  ھاي لغوي، دستوري، شیوه دربارة تقویم و تحلیلي مشروح از جنبھ
اي پیرامون  ھاي خوب از تمام اعصار، و دربارة رسالھ اي از واژه ھست؛ ھمچنین در مورد مجموعھ

این فاضالن شبھا خود را با پرسشھاي سبكتر سرگرم . شود ضیافتھاي شایان و غذاھاي كمیاب بحث مي
شود؟ ـ چرا طاسي از فرق سر شروع  از شرم سرخ، و از ترس سفید ميچرا رنگ چھرة ما : سازند مي
شود؟ ـ جوجھ زودتر از تخم پدید آمده است یا تخم زودتر از جوجھ؟ در میان این مجموعة درھم و برھم  مي

  :مانند وقتي كھ سناتور پرایتكستاتوس از بردگي سخن مي گوید  خوریم، گھگاه بھ عباراتي باشكوه نیز برمي

نھم؛ زیرا این از خوي ما  ردان را نھ از روي مقامشان، بلكھ بھ حكم آداب و اخالقشان ارج ميمن م
تو باید دوستان خود را نھ تنھا در فوروم یا مجلس سنا، بلكھ در ! اوانگلوس… . خیزد و آن از بخت برمي
گوي خود شركت ده، و با بردة خود بھ نرمي و مھرباني رفتار كن، او را در گفت. ات نیز جستجو كني خانھ

نیاكان ما با برداشتن غرور از مالك و شرم از مملوك، آن را پدر . حتي گاه صمیمانھ با او مشورت نما
بردگانت بیش از آنچھ از تو بترسند، تو را   در این صورت،. خواندند خانواده و این را عضو خانواده مي
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بایست آخرین نغمة  افل شاعري را با گرمي بھ جمع خود پذیرفت كھ مي، یكي از ھمین مح٣٩۴حوالي سال 
كالودیوس كالودیانوس، مانند آمیانوس، در شرق متولد شده و یوناني را ھمچون . عظمت رم را بسراید

كرد؛ اما التیني را نیز ظاھرًا از اوان كودكي آموختھ بود، زیرا آن را خوب و  زبان مادري خود تكلم مي
در دستگاه ستیلیكو شغلي یافت، ملك   پس از توقف كوتاھي در رم، بھ میالن رفت،. نوشت روان مي

و با زني اصیل و ثروتمند ازدواج كرد، كالودیانوس ھمة   الشعراي غیر رسمي امپراطور ھونوریوس شد،
كو براي خوشامد ستیلی. خواست فقیر و گمنام بمیرد فكر و ذكرش رسیدن بھ ثروت و شھرت بود، و نمي

بھ  ۴٠٠در سال . سرود ھاي خوشاھنگ در شأن وي، و اشعار آتشین وھن آمیز دربارة رقیبانش مي مدیحھ
را ستود، ] رم[آن شھر جاودان » اندر كنسولي ستیلیكو«رم بازگشت، و وقتي در یكي از اشعار خود بھ نام 

  :برابر استاین مدیحة او در ارزش با كالم خود ویرژیل . بگرمي مورد استقبال واقع شد

كرة خاك كھ باد بر آن گذر دارد، و وسعت آن بس فزونتر از میدان دید چشم است، و زیباییش را در عالم 
ساید،  توان تصویر كرد، و ھیچ آوایي را یاراي ستایشش نیست، و سر زرینش بھ ستارگان مي خیال نیز نمي

ادر جنگ و قانون كھ بر تمام پھنة زمین ھاي ھفتگانة خود یادآور ھفت فلك آسمان است؛ شھري م و با تپھ
راند، و كھنترین مھد عدالت است، این است شھري كھ از آغازي ناچیز بھ جھانداري رسیده، و  فرمان مي

تنھا اوست كھ مفتوحان را ..  . .پھنة قدرت خود را از جایي كوچك تا بھ پھنة شعاع خورشید گسترده است
اي واالجاه، نژاد انساني را بي تبعیض زیر بال  ي مھربان، نھ ملكھدر آغوش خود جاي داده و ھمچون مادر

ھاي دور افتاده را با  و پر گرفتھ است، و مغلوبان را فرا خوانده است تا شارمندیش را بپذیرد، و تیره
زیر سایة فرمانروایي صلح آمیز اوست كھ دنیا خانة ما شده است و ما . بندھاي محبت بھ ھم پیوستھ است

ھاي سابقًا سھمناكش براي ما فقط  و كاوش بیشھ تولھنیم ھر جا كھ بخواھیم زندگي كنیم، و رفتن بھ توا مي
اورونتس توانند از آب رون بنوشند و خود را با نھرھاي  مردمان مي تفریحي است؛ بھ بركت اوست كھ ھمة

  . از دولت اوست كھ ما ھمھ یك مردمیم. سیراب سازند

بھ واالترین «: اي براي كالودیانوس با این عنوان برپا كرد سناي سپاسگذار در فوروم ترایانوس مجسمھ
پس از سرودن اشعاري بھ افتخار . كھ زیبایي كالم ویرژیل را با قدرت ھومر یكجا جمع دارد» شاعران

ت، كالودیانوس قریحة خود را صرف ھتك ناموس از پروسرپینا كرد و آن داستان ممدوحان بخشنده دس
كھن را با تصاویر زیبایي از زمین و دریا، و با آھنگ خوشي كھ یادآور حكایات عشقي یونان آن زمان 

خبر یافت كھ ستیلیكو بھ قتل رسیده است و بسیاري از دوستان آن سردار دستگیر  ۴٠٨در . است، باز گفت
  .از بقیة سرگذشت او اطالعي در دست نیست. اند اعدام شدهو 

زیستند، و ھفتصد معبد  اي از مشركان مي در رم، مانند آتن و اسكندریھ، ھنوز اقلیتھاي قابل مالحظھ
یوویانوس و والنتینیانوس اول ظاھرًا معبدھاي باز شده بھ امر . مشركان در آخر قرن چھارم ھنوز برپا بود

كردند ، جشنھاي  در مجامع مقدس خود اجماع مي) ٣٩۴(ستھ بودند، كاھنان رومي ھنوز یولیانوس را نب
گاه و بیگاه با نعرة » راه مقدس«شدند، و  لوپركالیا ھنوز با ھمان مراسم كھن نیمھ وحشیانة خود اجرا مي

پرطنین شدند و گویي از كشتھ شدن خود آگاه بودند  جگر شكاف گاواني كھ بھ سوي قربانگاه رانده مي
  .گشت مي

. بود گرامیترین فرد در میان مشركان نوین رم و تیوس پرایتكستاتوس، لیدر اكثریت مشرك در مجلس سنا، 
ھمة مردم بھ فضایل او ـ درستي، دانش، میھن پرستي، زندگي خانوادگي شرافتمندانھ ـ اذعان داشتند؛ برخي 

  .كردند او را با كاتوي مھین و كینكیناتوس مقایسھ مي

ھاي سوماخوس از آریستوكراسي  نامھ. را زمان بھتر بھ یاد دارد) ۴١٠- ٣۴۵(وست او سوماخوس د
حتي خانوادة او فناناپذیر . پردازد پنداشت تصویري دلكش مي فریبایي كھ در شب مرگش خود را جاودان مي

كل و در ضابط  ٣٨۴ضابط كل؛ خود او در  ٣۶۴كنسول بود، و پدرش در  ٣٣٠نیایش در سال : نمود مي
 ۵٢٢اش در  ، و ھر دو نبیره۴٨۵اش در  ، نتیجھ۴۴۶اش در سال  پسرش قاضي بود، نوه. كنسول بود ٣٩١

ثروتش عظیم بود؛ سھ ویال نزدیك رم، ھفت ویالي دیگر در التیوم، پنج ویال در . بھ مقام كنسولي رسیدند
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توانست بھ ھر نقطة شبھ جزیره  مي« كنار خلیج ناپل، و تعداد دیگري در سایر نقاط ایتالیا داشت، چنانكھ
برد، زیرا در صرف آن بخشنده  كسي بر این ثروت او رشك نمي» .سفر كند و ھمھ جا در خانة خود باشد

دست بود؛ بھ عالوه، تعینات مكنت را با دانش پژوھي، خدمات عمومي، اخالق آراستھ، و اعمال 
و بربرھا و رومیان در شمار دوستان وفادار او  مسیحیان و مشركان،. كرد نوعپرورانة بیشمار جبران مي

مند است  برد فرھنگي كھ از آن بھره شاید پیش از آنكھ میھن پرست باشد، مشرك بود؛ زیرا گمان مي. بودند
. ترسید سقوط این یك توأم با سقوط آن دیگري باشد دارد بستگي تام بھ دین قدیم دارد، و مي و عرضھ مي

اي از آن زنجیر خواھد دانست كھ  ومي با وفاداري بھ آیینھاي كھن، خود را حلقھعقیده داشت كھ شارمند ر
انگیزي ادامھ یافتھ است، و آنگاه آن شھر و تمدنش  از زمان رومولوس تا دوران والنتینیانوس بھ نحو شگفت

ھریان بي جھت نبود كھ ھمش. را، كھ در طول ھزار سال آنچنان دلیرانھ بنا شده است، دوست خواھد داشت
كوینتوس آورلیوس سوماخوس، در آخرین كشمكش خویش بھ خاطر خدایانشان، او را بھ نمایندگي خود 

  .انتخاب كردند

، امپراطور گراتیانوس، كھ در نتیجة فصاحت آمبروسیوس از پیروان سرسخت اصالت آیین ٣٨٠بھ سال 
اجباري » حكومتھاي رئوفانة ما ھستندبراي تمام مردمي كھ تابع «شده بود، پیروي از اعتقادنامة نیقیھ را 
ھایي كھ  ، فرمان داد تا تمام اعانھ٣٨٢در . نامید» دیوانھ و تھي مغز«اعالم كرد و پیروان مذاھب دیگر را 

شد، یا در  داریھاي امپراطوري یا شھري براي برگزار كردن مراسم مشركانھ پرداختھ مي از طرف خزانھ
گردید، قطع شود؛ كلیة امالك متعلق بھ معابد و مجامع روحانیون  یھ ميحق دوشیزگان آتشبان یا كاھنان تأد

م در  ق ٢٩را مصادره كرد؛ و بھ مأموران خود دستور داد مجسمة پیروزي را، كھ آوگوستوس در سال 
سنا نصب كرده بود و تا آن زمان دوازده نسل از سناتوران در برابر آن سوگند وفاداري بھ امپراطور یاد 

ھیئتي بھ ریاست سوماخوس از طرف سنا مأموریت یافت تا با حجت و . ند، از آن محل بردارندكرده بود
گراتیانوس از پذیرفتن آنان سر باز زد و فرمان . دلیل گراتیانوس را بھ اھمیت مجسمة پیروزي واقف سازد

میدوار گروھي گراتیانوس كشتھ شد و سناي ا ٣٨٣در سال ). ٣٨٢(داد تا سوماخوس را از رم تبعید كنند 
  نطق سوماخوس در حضور والنتینیانوس دوم بھ . را بھ نمایندگي خود نزد جانشین او فرستاد

چنین استدالل كرد كھ شایستھ نیست مراسمي دیني كھ ھزار سال با ثبات نظم اجتماعي و حیثیت كشور 
كند كھ ھر كس چھ  چھ فرق مي«گذشتھ از ھر چیز، . بستگي داشتھ است با چنان شتابي برانداختھ شود

تواند انسان را بھ درك رازي  راھي را براي جستجوي حقیقت برگزیند؟ زیرا ھیچ راھي بھ تنھایي نمي
  » .چنین عظیم رھنمون شود

گوید كھ حتي مسیحیان شوراي  والنتینیانوس جوان تحت تأثیر این خطابھ واقع شد؛ آمبروسیوس مي
اما آمبروسیوس، كھ بھ واسطة یك مأموریت . توصیھ كردندامپراطوري بازگرداندن مجسمة پیروزي را 

. سیاسي براي كشور در آنجا حاضر نبود، با نامة شدیداللحني كھ براي امپراطور فرستاد بر شورا چیره شد
در پایان نیز . وي دالیل سوماخوس را یك بھ یك مورد بحث قرار داده و با قدرتي برابر آنھا رد كرده بود

شما ممكن «. كھ اگر مستدعیات سنا اجابت شود، وي امپراطور را مرتد اعالم خواھد كرد تھدید كرده بود
است وارد كلیساھا شوید، اما كشیشي در آنھا نخواھید یافت تا شما را بپذیرد، یا ممكن است آنان را فقط 

نا امتناع والنتینیانوس از قبول درخواست س» .براي جلوگیري از ورود خودتان در مدخل كلیسا ببینید
  .ورزید

ائوگنیوس، . دست بھ یك كوشش نھایي زدند و در شورشي ھمھ چیز را باختند ٣٩٣مشركان ایتالیا در سال 
امپراطور نیمھ مشرك، كھ تئودوسیوس او را بھ رسمیت نشناختھ بود، بھ این امید كھ در دفاع از سلطنت 

نا باز گرداند و با تبختر اعالم كرد كھ خود یاري مشركان غرب را تحصیل كند، مجسمة پیروزي را بھ س
نیكوماخوس . پس از شكست دادن تئودوسیوس، اسبان خود را در باسیلیكاھاي مسیحیان خواھد بست

در شكست او سھیم شد، و خود   فالویانوس، داماد سوماخوس، در رأس سپاھي بھ یاري ائوگنیوس شتافت،
و سنا را مجبور ساخت تا الغاي شرك را در تمام اشكال تئودوسیوس پیروزمندانھ بھ رم وارد شد . را كشت

وقتي كھ آالریك رم را چپاول كرد، مشركان این خواري شھري را كھ زماني ). ٣٩۴(آن تصویب كند 
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جنگ شرك و . اعتنایي واقع شده بودند جالل شاھوار داشت بھ خشم خدایاني تعبیر كردند كھ مورد بي
را شكست، و وقتي كھ سیل ھجوم بھ آنان رسید، فقط توانستند با مسیحیت یگانگي و قدرت روحي مردم 

  .نفرینھاي توأم و دعاھاي جداگانھ با آن مقابلھ كنند

IV ـ سیل ھجوم بربرھا  

اولومپیوس فرمان كشتن ھزاران تن از پیروان او، و از جملھ فرماندھان لژیونھاي  پس از قتل ستیلیكو،
. پس كوھھاي آلپ منتظر فرصت بود، اكنون موقع را غنیمت شمردآالریك، كھ در . بربرش، را صادر كرد

لیرة طالیي كھ رومیان بھ او وعده كرده بودند پرداختھ نشده است؛ و پیام داد كھ در  ۴٠٠٠شكایت كرد كھ 
  ازاي تأدیة آن مبلغ حاضر است اصیلترین 

ونوریوس از پذیرفتن تقاضاي او چون ھ. اش بھ گروگان بفرستد گوتھاي جوان را براي اثبات وفاداري آینده
امتناع كرد، او از آلپ گذشت، آكویلیا و كرمونا را غارت كرد، سي ھزار تن از مزدوران ارتش روم را 

كھ از كشتار سران خود كینھ بھ دل گرفتھ بودند با خود ھمراه ساخت، و از جادة فالمینیوسي سرازیر شد و 
برابر او پایداري نكرد، مگر یك راھب كھ او را دزد خواند؛  ھیچ كس در). ۴٠٨(تا باروھاي رم پیش راند 

سنا، كھ از این حملھ بس . آالریك با مزاح بھ او گفت كھ خداوند خود فرمان حملھ بھ شھر را داده است
متوحش شده بود، مانند زمان ھانیبال كار را بھ وحشیگري رساند؛ چون بھ بیوة ستیلیكو ظنین بود و گمان 

آالریك این عمل را با بستن تمام . الریك ھمدستي كرده است، او را محكوم بھ مرگ كردداشت كھ با آ
بزودي مردم بھ گرسنگي افتادند؛ مردان یكدیگر . شد پاسخ گفت راھھایي كھ از آنھا خواربار وارد شھر مي

آنان . صلح كند ھیئتي نزد آالریك فرستاده شد تا تقاضاي. خوردند كشتند و مي را و زنان كودكان خود را مي
علف ھر چھ «: بھ وي اخطار كردند كھ یك میلیون رومي آمادة پایداري ھستند؛ آالریك خندید و جواب داد

سرانجام با كراھت راضي بھ بازگشت شد، بھ شرط آنكھ ھر چھ سیم و » .شود بیشتر باشد، آسانتر درو مي
پس در این صورت براي «: گان پرسیدندفرستاد. زر و اشیاي گرانبھاي منقول در شھر ھست بھ او بدھند

رم راه ادامة مقاومت را برگزید، اما » .جانھایتان«: او با تحقیر پاسخ گفت» خود ما چھ خواھد ماند؟
تونیكاي  ۴.٠٠٠پوند نقره،  ٣٠.٠٠٠پوند طال،  ۵٠.٠٠٠آالریك . گرسنگي مردم بھ تسلیم وادارش ساخت

  .گرفت و شھر را رھا كرد پوند فلفل ٣.٠٠٠و  پوست، ٣.٠٠٠ابریشمین، 

ھاي اربابان خود فرار كردند و بھ خدمت آالریك  بیشماري از بردگان بربر از خانھ  در این ضمن، عدة
یك سركردة گوتھا، بھ نام ساروس، انگار بھ جبران فرار بردگان، اردوي آالریك را رھا كرد و بھ . درآمدند

آالریك . ھا فراھم كرد و بھ عمده قواي بربرھا حملھ برداي از گوت ھونوریوس پیوست، نیروي قابل مالحظھ
ھاي شھر را  اي دروازه برده. این حملھ را نقض قرارداد متاركھ تلقي كرد و بار دیگر رم را محاصره نمود

سال براي نخستین بار آن شھر بزرگ بھ تصرف دشمن  ٨٠٠باز كرد، گوتھا بھ درون ریختند، و پس از 
دت سھ روز دستخوش غارتي وحشیانھ بود، اما كلیساھاي سان پیترو و سان پائولو رم بھ م). ۴١٠(درآمد 

اما كنترل ھونھا و بردگاني كھ در آن . سالم، و جان كساني ھم كھ در آنھا پناه گرفتھ بودند در امان ماند
قرار صدھا مرد ثروتمند كشتھ شدند و زنانشان مورد تجاوز . ارتش چھل ھزار نفري بودند امكان نداشت

ھزاران اسیر گرفتھ . ھا ریختھ بود تقریبًا غیرممكن بود گرفتند و بھ قتل رسیدند؛ دفن نعشھایي كھ در كوچھ
شد كھ گاال پالكیدیا، ناخواھري ھونوریوس، نیز جزو آنھا بود؛ بربرھا ھر جا را كھ در آن سیم و زر 

كردند؛ بسیاري از شاھكارھاي  ذوب مي قیمتشان كردند، آثار ھنري را بھ خاطر فلز ذي یافتند تصرف مي مي
توانستند فقر و رنجي را كھ موجد آن زیبایي و ثروت  مجسمھ سازي و سفالگري را بردگان پیشین، كھ نمي

  شده بود 

آالریك انضباط را دوباره برقرار ساخت و نیروھاي خود را براي فتح سیسیل بھ سمت جنوب . منھدم كردند
بردگان مسیر رود بوسنتو را . بھ تب مبتال شد و در كوزنتسا درگذشت رھبري كرد، اما در ھمان سال

برگرداندند تا گور وسیع و امني براي او فراھم كنند؛ پس از دفن آالریك، رود دوباره بھ بستر خود 
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بازگردانده شد؛ و براي پنھان داشتن آن گور، غالماني كھ در آن كار رنجبار شركت كرده بودند كشتھ 
  . شدند

او حاضر شد ارتش خود را از . ، برادرزن آالریك، بھ جاي وي بھ پادشاھي برگزیده شد)آدولف(ولف آتائ
ایتالیا بیرون بكشد، مشروط بر آنكھ پالكیدیا را بھ ازدواجش در آورند و جنوب گل، از جملھ ناربون و 

مت خود را در آنجا برقرار را بھ ویزیگوتھا، بھ عنوان متحدان روم، واگذارند تا آنان حكو تولوز و بوردو، 
خواھد آن را حفظ  سردار جدید گوتھا اعالم كرد كھ قصد تخریب امپراطوري روم را ندارد، بلكھ مي. كنند

اي از سیاست و قدرت، قلمرو  او ارتش خود را از ایتالیا بیرون برد و، با آمیزة خردمندانھ. و تقویت كند
). ۴١۴(كرد  ش تولوز بود و اسمًا از امپراطوري تبعیت ميویزیگوتھا را در گل بنیان نھاد، كھ پایتخت

خواست بیوه بماند، اما ھونوریوس  داشت، مي پالكیدیا، كھ او را دوست مي. آتائولف یك سال بعد كشتھ شد
، پالكیدیا )۴٢٣(و ھونوریوس ) ۴٢١(پس از مرگ كنستانتیوس . وي را بھ ژنرال كنستانتیوس اعطا كرد

ود والنتینیانوس سوم شد و بھ مدت بیست و پنج سال امپراطوري غرب را، با لیاقتي نایب السلطنة پسر خ
  .اداره كرد  كھ مایة سرافرازي ھمجنسانش بود،

واندالھا، حتي در دوران تاسیت، قومي پرشمار و نیرومند بودند و قسمتھاي مركزي و شرقي پروس جدید 
. سوي جنوب، بھ درون ھنگري، مھاجرت كرده بوددر زمان قسطنطین، این قوم بھ . را در تصرف داشتند

پس از شكست سختي كھ ارتش واندالھا از ویزیگوتھا خورد، بقیة آنان اجازة عبور از دانوب و ورود بھ 
قسطنطین با درخواستشان موافقت كرد، و آنان بھ مدت ھفتاد سال، با نفوسي . خاك امپراطوري را خواستند
كامیابیھاي آالریك آنان را نیز بھ ھوس انداخت؛ بیرون كشیدن لژیونھا از . ندرو بھ تزاید، در پانونیا ماند

گروھھاي  ۴٠۶ماوراي آلپ براي دفاع از ایتالیا غرب ثروتمند را در برابر تجاوز بازگذاشت؛ و در سال 
تس را ماین. انبوھي از واندالھا، آالنھا، و سوئبھا از رود راین گذشتند و گل را مورد چپاول قرار دادند

پیش راندند و ) بلژیك(آنگاه بھ سوي شمال بھ درون بلگیكا . غارت كردند و بسیاري از ساكنان آن را كشتند
بر رودھاي موز و ان پل بستند و رنس، آمین، آراس، و تورنھ را غارت . شھر بزرگ تریر را سوختند

رودھاي سن و لوار گذشتند، وارد سپس بھ جنوب روي آوردند، از . كردند و تقریبًا بھ دریاي مانش رسیدند
  آكیتن شدند، و خشم خود را تقریبًا بر تمام شھرھا، جز تولوز كھ بھ رھبري اسقف 

ھیچ گاه چنین . پیرنھ اندكي توقف كردند، سپس بھ جانب مشرق تغییر سمت دادند و ناربون را چپاول كردند
  .تباھي كاملي در گل روي نداده بود

حكومت روم در آنجا نیز، مانند گل و . ارتش صد ھزار نفري وارد اسپانیا شدند ، اینان با یك۴٠٩بھ سال 
امپراطوري شرق، مالیات گزاف و نظم اداري، تمركز ثروت در امالك وسیع، و جمعیتي انبوه از غالمان 

ن جزو مع ھذا، از بركت ثبات و قانون، اسپانیا اكنو. و سرفھا و مردان آزاد بینوا را بھ ارمغان آورده بود
، و )اشبیلیھ(، سویل )قرطبھ(، كورذووا )قرطاجنھ(سعادتمندترین ایاالت روم بود و مریذا، كارتاخنا 

واندالھا، سوئبھا، و آالنھا بھ این شبھ . تاراگونا از ثروتمندترین و با فرھنگترین شھرھاي امپراطوري بودند
جبال پیرنھ تا تنگة جبل طارق غارت  جزیرة ظاھرًا امن سرازیر شدند، بھ مدت دو سال اسپانیا را از

توانست با نیروھاي رومي از  ھونوریوس، كھ نمي. كردند، و فتح خود را تا ساحل افریقا نیز بسط دادند
خاك روم دفاع كند، بھ ویزیگوتھاي گل جنوب باختري رشوه داد تا اسپانیا را دوباره براي امپراطوري 

نام داشت، در یك رشتھ رزمھایي كھ مدبرانھ طراحي شده بود، تكلیف  تسخیر كند؛ پادشاه الیق آنھا، كھ والیا
؛ سوئبھا بھ شمال باختري اسپانیا عقب نشیني كردند، و واندالھا بھ جنوب )۴٢٠(خود را بھ خوبي انجام داد 

 باختري، بھ اندلس ـ كھ ھنوز نام آنھا را دارد ـ واپس كشیدند؛ والیا، با بازگرداندن اسپانیا بھ حكومت
  .امپراطوري، روي دیپلوماتھاي بي ایمان رومي را سیاه كرد

شدند ) افریقیھ(فتح و گرسنة نان بودند، از جبل طارق گذشتند و وارد افریقا   واندالھا، كھ ھنوز تشنة
باید بگوییم كھ واندالھا بھ دعوت   اگر گفتة پروكوپیوس و جوردانس را باور داشتھ باشیم،). ۴٢٩(

خواست از یاري آنھا بر ضد رقیب خویش آیتیوس جانشین ستیلیكو  رومي افریقا، كھ مي بونیفاكیوس، والي
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در ھر حال، پادشاه واندال شایستگي . برخوردار شود، بھ افریقا رفتند ـ موثق بودن این گفتھ نامعلوم است
ومند، در گایسریك پسر حرامزاده و مغرور یك برده بود ـ لنگ اما نیر. اي را داشت ابداع چنین نقشھ

خوراك بس ممسك و در جنگ بسیار دلیر، بدخشم و در دشمني بیرحم، با نبوغي شكست ناپذیر براي جنگ 
پس از رسیدن واندالھا بھ افریقا، مورھاي وحشیي كھ مدتھاي دراز از سیطرة رومیان . و سوداگري سیاسي

آیین قرار گرفتھ بودند و حال از  ناراضي بودند، و فرقة بدعتگذار دوناتیان كھ مورد ایذاي مسیحیان اصیل
از . فرا رسیدن قدرت جدیدي خرسند بودند، بھ ھشتاد ھزار تن جنگجویان و زنان و كودكان آنان پیوستند

میان یك نفوس تقریبًا ھشت میلیوني در افریقاي شمالي روم، بونیفاكیوس توانست فقط عدة ناچیزي را براي 
سخت از گایسریك شكست خورد، بھ ھیپو عقبنشیني كرد؛ در  یاري بھ ارتش كوچك خود گرد آورد؛ چون

  آن شھر بھ مدت چھارده ماه . آنجا قدیس آوگوستینوس سالخورده مردم را بھ یك مقاومت دلیرانھ برانگیخت

اي مبني بر شناسایي  رومي مقابلھ كند، و آن را چنان منكوب كرد كھ سفیر والنتینیانوس با او متاركھ نامھ
گایسریك مواد متاركھ نامھ را چندي رعایت كرد، تا آنكھ رومیان از . فتح واندالھا در افریقا امضا كرد

بي زد و خورد تسخیر كرد  حفاظت خویش غفلت كردند؛ آنگاه بر كارتاژ ثروتمند یورش برد و آن را
اموال نجبا و روحانیان كاتولیك مصادره شد و خود آنان تبعید شدند و یا بھ بردگي كشاورزي ). ۴٣٩(

كردند و براي كشف نھانگاھھاي آن از شكنجھ  یافتند، ضبط مي درآمدند؛ دارایي مردم و كلیسا را ھر جا مي
  . ورزیدند دریغ نمي

ھ مدیر قابلي بود و متصرفات خود را در افریقا بھ وضع سودبخشي گرچ. گایسریك ھنوز جوان بود
نیروي دریایي بزرگي تشكیل داد و . شد كھ دست اندركار جنگ باشد درآورده بود؛ فقط وقتي خوشحال مي

توانست بگوید كھ ھجوم بعدي كشتیھاي حامل  ھیچ كس نمي. سواحل اسپانیا، ایتالیا، و یونان را تاراج كرد
بھ كجا خواھد بود؛ ھرگز در تاریخ روم چنان دریازني بالمانعي در مدیترانة باختري رخ  سربازان وي

ننموده بود، سرانجام، امپراطور، براي از دست ندادن غلة افریقا كھ راونا و رم بھ آن نیاز فراوان داشتند، 
رم، كھ در . درآورد با پادشاه بربر صلح كرد و حتي تعھد نمود كھ یكي از دختران خود را بھ ازدواج او

  .كرد خندید و بازي مي شرف انھدام بود، ھمچنان مي

سھ   از زماني كھ ھونھا با عبور از رود ولگا ھجومھاي بربرھا را با سرعتي ناگھاني آغاز كرده بودند،
حركت بعدي آنان بھ سوي غرب مھاجرت كندي بود كھ بیش از آنچھ بھ كشورگشایي . گذشت ربع قرن مي

آنان تدریجًا در . گایسریك شبیھ باشد، بھ گسترش مھاجران اروپایي در قارة امریكا ھمانند بودآالریك و 
  .ھنگري و نواحي مجاور آن ساكن شده بودند و بسیاري از قبایل ژرمني را بھ انقیاد خود درآورده بودند

بلدا در . آتیال گذاشت ، روآ پادشاه ھونھا مرد و تاج و تخت را براي برادرزادگانش بلدا و۴٣٣حوالي سال 
) »پدر كوچك«در زبان گوتیك بھ معني (كشتھ شد ـ بھ قول برخي، بھ دست آتیال ـ و آتیال  ۴۴۴حدود سال 

جوردانس، تاریخنویس گوت، او را چنین وصف . ادارة قبایل مختلفي از دون تا راین را بھ دست گرفت
  :دانیم وصف او تا چھ حد دقیق است كند، و ما نمي مي

مردي بود كھ براي تكان دادن ملتھا بھ جھان آمده بود؛ براي تمام سرزمینھا بھ منزلة بالیي بود كھ، بھ  او
گشت تمام نوع بشر را بھ نحوي بھ وحشت  واسطة شایعاتي كھ در خارج دربارة او دھان بھ دھان مي

بدان گونھ كھ نیروي روح  گرداند، رفت و چشمانش را بھ این سو و آن سو مي انداختھ بود؛ با تكبر راه مي
محابا عمل  در حقیت دوستار جنگ بود، با این حال در رزم بي. مغرورش در حركات بدنش نمودار بود

كرد؛ در مشاوره رزین رأي، با ملتمسان مھربان، و نسبت بھ تحت الحمایگان خویش دلرحم بود؛ قامتي  نمي
بینیي پھن و . ریشش تنك و جو گندمي بود اي پھن، و سري بزرگ داشت؛ چشمانش كوچك و كوتاه، سینھ

  . اي تیره داشت كھ نشانة نژادش بود چھره

با استفاده از . او از این جھت با سایر فاتحان بربر فرق داشت كھ بھ حیلھ بیشتر متكي بود تا بھ زور
 موھومپرستي مشركانة مردم خود، بھ فرمانروایي خویش جنبة قدسي داد؛ پیروزیھاي او ھمواره با
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كرد؛ سرانجام، حتي  شد كھ شاید خود او شایع مي داستانھاي اغراق آمیزي از بیرحمیش زمینھ سازي مي
گري او چندان بھ وحشت افتادند كھ شاید جز  نامیدند و از حیلھ» بالي آسماني«دشمنان مسیحیش او را 

، اما این امر از دانست خواندن و نوشتن نمي. توانست آنان را از شر وي نجات دھد گوتھا كسي نمي
او وحشي نبود؛ حس شرافت و عدالت داشت و غالبًا خود را از رومیان . كاست ھوشمندي او چیزي نمي

پوشید، در خوردن و نوشیدن معتدل بود، و تجمل  كرد و لباس مي ساده زندگي مي. داد جوانمردتر نشان مي
تام اسب و شمشیر طال و نقره، و نیز با داشتند با بسیج و س گذاشت كھ دوست مي را بھ زیردستانش وا مي

آتیال زنان متعد داشت، . داد، جلوه فروشي كنند ھاي زربافتي كھ مھارت ھنري زنانشان را نشان مي جامھ
كاخش یك خانة . كرد اما آن تكگاني توأم با فجور را كھ در بعضي محافل راونا و رم رواج داشت تحقیر مي

كاري شده یا صیقلي مزین  اما بھ چوب كنده تختة رنده كرده داشت،  چوبي بزرگ بود كھ دیوار و كف از
پایتختش ده . یافت بیشتري مي  رفت جلوة بود و با فرشھا و پوستھایي كھ براي جلوگیري از سرما بھ كار مي

ي كنوني ـ شھري كھ بعضي از مجارھا آن را، تا آغاز قرن حاضر، »بودا«بزرگي بود، محتمال نزدیك 
  .نامیدند مي) شھر آتیال( اتزلنبورگ

تئودوسیوس دوم، امپراطور روم شرقي، و والنتینیانوس، . مقتدرترین مرد اروپا بود) ۴۴۴(او اكنون 
اي براي آرام نگاه داشتن او  پرداختند كھ در حقیقت رشوه امپراطور روم غربي، ھر دو خراجي بھ او مي

ه دست نشانده در ازاي دادند كھ بھ یك شا بود؛ و این رشوه را نزد مردم خود بھ عنوان پاداشي جلوه مي
آتیال، كھ ارتشي پانصدھزار نفري آمادة ورود بھ عرصة نبرد داشت، دیگر . شود خدماتش پرداخت مي

، سردارن و ۴۴١بھ سال . دید كھ ھمة اروپا و خاور نزدیك را در ید قدرت خویش نگیرد دلیلي نمي
را ) صوفیھ(، و سردیكا )نیش(وس ، نایس)بلگراد(سربازانش از دانوب گذشتند؛ سیرمیوم، سینگیدونوم 

تئودوسیوس دوم ارتشي براي مقابلھ با آنھا فرستاد؛ آن ارتش . گرفتند؛ و خود قسطنطنیھ را تھدید كردند
پوند طال توانست بھ  ٢.١٠٠بھ  ٧٠٠مغلوب شد، و امپراطوري روم شرقي فقط با افزایش خراج ساالنھ از 

شدند و ھفتاد شھر را ) جنوب روسیھ(، تسالي، و سكوتیا ، ھونھا وارد تراكیا۴۴٧در . صلح دست یابد
  ھاي اسیر  زنان اسیر بھ زوجھ. غارت كردند و ھزاران نفر را بھ بردگي گرفتند

. این ھجومھا بالكان را بھ مدت چھار قرن دچار ویراني ساخت. ھایي از وجنات مغول بھ جا گذاشت نشانھ
ھاي آن بھ  شرق و غرب نبود، و شھرھاي واقع در كرانھمدت درازي دانوب دیگر یك شارع تجارتي بین 

  .انحطاط افتادند

عجیبي براي جنگ   آتیال پس از آنكھ از بھ خون كشیدن شرق راضي شد، رو بھ سوي غرب نھاد و بھانة
ھونوریا، خواھر والنتینیانوس سوم، پس از باختن گوھر ناموس بھ یكي از حاجبان خود، بھ . یافت

شد، انگشتر خود را نزد  وي، كھ براي نجات از تبعیدگاه بھ ھر تدبیر متوسل مي. شده بودقسطنطنیھ تبعید 
آن شاه پرتزویر مكار، كھ شوخ طبعي خاص خودش را داشت، فرستاده . آتیال فرستاد و از او یاري خواست

 شدن انگشتري را بھ درخواست ازدواج تعبیر كرد و مدعي ازدواج با ھونوریا و گرفتن نیمي از
وزیران والنتینیانوس اعتراض كردند، و آتیال اعالن جنگ . امپراطوري روم غربي بھ عنوان جھیز وي شد

از پرداخت خراج دریغ كرده و   دلیل حقیقي او این بود كھ ماركیانوس، امپراطور جدید روم شرقي،. داد
  .والنتینیانوس نیز بھ او تأسي جستھ بود

از سپاھیان وي بھ جانب راین ره سپردند، تریر و مس را غارت كردند  آتیال و نیم میلیون تن ۴۵١در سال 
تمامي گل بھ وحشت افتاد؛ او نھ جنگجوي متمدني مانند قیصر . و سوختند، و نیمي از ساكنان آنھا را كشتند

بود و نھ متجاوزي مسیحي مانند آالریك و گایسریك، بلكھ یك ھون زشتخوي و مھیب بود؛ بالیي آسماني كھ 
ستاده شده بود تا مسیحیان و مشركان را یكسان، بھ خاطر فاصلة عمیقي كھ میان ایمان و عملشان وجود فر

در این بحبوحھ، تئودوریك اول، پادشاه كھنسال ویزیگوتھا، بھ داد امپراطوري رسید؛ بھ . داشت، كیفر دھد
دشتھاي كاتالونیا، نزدیك  رومیاني كھ تحت فرماندھي آیتیوس بودند پیوست؛ و دو ارتش متخاصم عظیم در

تروا، مصاف دادند؛ یكي از خونینترین نبردھاي تاریخ بھ وقوع پیوست كھ در آن؛ بنابر روایات، 
پیروزي غرب قطعي نبود؛ آتیال با نظم عقبنشیني . تن كشتھ شدند، از جملھ پادشاه دلیر گوتھا ١۶٢.٠٠٠
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سال بعد . سیاست، نتوانستند او را تعقیب كنندكرد؛ فاتحان، یا بھ سبب فرسودگي یا بھ علت اختالف در 
  .آتیال بھ ایتالیا تجاوز كرد

نخستین شھري كھ در سر راه او سقوط كرد آكویلیا بود؛ ھونھا این شھر را چنان ویران ساختند كھ دیگر 
خود شر  با ورونا و ویچنتسا رفتار مالیمتري شد؛ پاویا و میالن با تسلیم تمام اموال منقول. ھرگز آباد نشد

راه رم اینك در برابر آتیال باز بود؛ ارتش آیتیوس اكنون چنان كوچك . آن جنگجوي پیروز را دفع كردند
والنتینیانوس سوم بھ . توانست كرد؛ اما آتیال در جلگة پو درنگ كرد اي نمي بود كھ مقاومت قابل مالحظھ

از محتواي . پیش پادشاه ھونھا فرستادرم گریخت و از آنجا ھیئتي مركب از پاپ لئوي اول و دو سناتور 
  لئو شخصیتي نافذ داشت و بھ خاطر این . مذاكرات این فرستادگان با آتیال اطالعي در دست نیست

طاعون در ارتش او افتاده بود، ذخیرة غذا رو . ثبت كرده است كھ آتیال پس از این مذاكرات عقبنشیني كرد
  ).۴۵٢(فرستاد  ز شرق نیروھاي امدادي ميرفت، و ماركیانوس براي رم ا بھ نقصان مي

آتیال ارتش خود را از آلپ گذراند و بھ پایتخت خود در ھنگري برد و تھدید كرد كھ اگر ھونوریا را بھ زني 
ضمنًا در این فاصلھ، براي تسلي خویشتن، زني . براي او نفرستند، بھار آینده بھ ایتالیا حملھ خواھد كرد

این زن زمینة تاریخي سستي بود براي شخصیت كریمھیلد . بھ زنان حرم خود افزودجوان بھ نام ایلدیكو را 
آتیال مراسم عروسي خود را با افراطي غیر معمول در خوردن و نوشیدن  .نیبلونگنلیدمذكور در داستان 

داي آن روز وي را در كنار زن جوانش مرده یافتند؛ رگي از او پاره شده بود و تراكم خون فر. جشن گرفت
قلمرو او میان پسرانش تقسیم شد، كھ خود را در حفظ آن ناالیق ). ۴۵٣. (در گلویش وي را خفھ كرده بود

ي آن مغشوش حسادت در میان آنان آغاز شد؛ طوایف تابع از وفاداري بھ دستگاھي كھ رھبر. نشان دادند
رفت تمام یونانیان و رومیان و ژرمنھا و گلھا را  بود سرباز زدند؛ و ظرف چند سال، امپراطوریي كھ مي

  .منكوب كند و مھر آسیا را بر جسم و جان اروپا بزند، خرد شد و بتدریج از میان رفت

V – سقوط روم  

د شد تا كارھا را بھ اختیار شخص خود درگذشت، و با مرگ او والنتینیانوس سوم آزا ۴۵٠پالكیدیا در سال 
ھمان گونھ كھ اولومپیوس، ھونوریوس را وادار كرده بود ستیلیكو، بازدارندة آالریك در . فرجام دھد

پولنتیا، را بكشد، پترونیوس ماكسیموس نیز اكنون والنتینیانوس را بر قتل آیتیوس، بازدارندة آتیال در تروا، 
دختر (سري نداشت و نسبت بھ تمایل آیتیوس بھ زناشویي پسرش با ائودوكیا والنتینیانوس خود پ. برانگیخت

امپراطور، در آني احساس خطر جنون آمیز، آیتیوس را احضار كرد و با دست . بدگمان بود) والنتینیانوس
  خود او را كشت

» .ا بریدیدشما با دست چپ خود دست راستتان ر! اعلیحضرتا«: یكي از درباریان بھ او چنین گفت). ۴۵۴(
ھیچ كس . چند ماه بعد پترونیوس دو تن از ھواخواھان آیتیوس را تحریض كرد كھ والنتینیانوس را بكشند

زحمت مجازات كردن قاتالن را بھ خود نداد، زیرا دیگر مدتھا بود كھ قتل بھ جاي انتخابات مورد قبول 
ا، بیوة والنتینیانوس، را مجبور كرد بھ پترونیوس خود را بھ امپراطوري برگزید؛ ائودوكسی. واقع شده بود

اگر گفتة . را بھ شوھري خود برگزیند) پسر پترونیوس(ھمسري او درآید؛ و ائودوكیا را واداشت پاالدیوس 
پروكوپیوس را بپذیریم، ھمان گونھ كھ ھونوریا بھ آتیال توسل جستھ بود، ائودوكسیا نیز دست بھ دامان 

با وجود غارتھاي آالریك، رم باز : ھاي كافي وجود داشت ایسریك انگیزهبراي پاسخ مساعد گ. گایسریك شد
پادشاه واندال با ناوگاني شكست . ھم ثروتمند بود و ارتش آن در وضعي نبود كھ قادر بھ دفاع از ایتالیا باشد

ین اوستیا تنھا یك پاپ بي سالح، ھمراه با روحانیان محلي، ب). ۴۵۵(ھاي ایتالیا روي آورد  ناپذیر بھ كرانھ
این بار لئو نتوانست آن فاتح را از ادامة پیشروي باز دارد، اما از او براي . و رم، راه بر وي بست

غارت رم چھار روز ادامھ داشت؛ كلیساھاي . مصونیت مردم از كشتار، شكنجھ، و آتشسوزي تعھد گرفت
pyبھ سفاین واندالھا انتقال یافت؛ الواح  ھاي بازماندة معابد مسیحي از چپاول در امان ماندند، اما تمام گنجینھ
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زرین، شمعدانھاي ھفت شاخھ، و سایر اشیاي ھیكل سلیمان، كھ چھار قرن پیش توسط تیتوس بھ رم آورده 
آالت، اثاث كاخ امپراطوري، و نیز آنچھ از  تمام فلزات قیمتي، زینت. شده بود، جزو آن اشیاي غارتي بود

ھزاران اسیر بھ بردگي درآمدند؛ شوھران از . اقي مانده بود بھ یغما رفتھاي اعیان ب اشیاي پربھا در خانھ
را ] ائودوكیا و پالكیدیا[گایسریك ملكھ ائودوكسیا و دو دخترش . زنان و والدین از كودكان خود جدا شدند

ش بھ كارتاژ برد؛ ائودوكیا را بھ ازدواج پسر خود ھونریك درآورد و ملكھ و پالكیدیا را، بنا بھ خواھ
توان عمل قبیحي از جانب واندالھا  بر روي ھم، این نھب را نمي. بھ قسطنطنیھ فرستاد  امپراطور لئوي اول،

م رم را بھ  ق ١۴۶كارتاژ بیرحمي سال . دانست، بلكھ باید آن را موافق قوانین كھن جنگ بھ شمار آورد
  .مالیمت تالفي كرده بود

نیم قرن تجاوز اجنبي، قحطي، و امراض ھمھ گیر . یده بودھرج و مرج در ایتالیا اكنون بھ حد كمال رس
ھزاران مزرعة ویران و ھزاران ایكر زمین لم یزرع بھ جاي گذارده بود، آن ھم نھ بھ سبب فرسودگي 

بر ویراني و خالي از سكنھ ) ۴٢٠حد (قدیس آمبروسیوس . خاك، بلكھ بھ علت از پا درآمدن نیروي انساني
در وصف مناطق بزرگ شمال ) ۴٨٠حد (كرد؛ پاپ گالسیوس  پیاچنتسا زاري ميشدن بولونیا، مودنا، و 

گفت كھ ھمھ جاي آن تقریبًا از نوع انسان خالي شده بود؛ تعداد ساكنان خود رم طي یك قرن از  ایتالیا مي
كاھش یافتھ بود؛ اكنون تمام شھرھاي بزرگ امپراطوري در شرق قرار  ٣٠٠.٠٠٠بھ  ۵٠٠.٠٠٠.١

  . داشتند

مة رم، كھ وقتي پر از ویالھاي پرثروت و مزارع حاصلخیز بود، اینك رھا شده بود و ساكنانش بھ حو
خاطر امنیت بھ شھرھا كھ بارو داشتند رفتھ بودند؛ شھرھا نیز وسعت خود را بھ چھل ایكر تقلیل داده بودند 

اختن باروھا با شتاب و تا در ساختن باروھاي دفاعي صرفھ جویي كرده باشند؛ و در بسیاري از موارد، س
گرفت كھ زماني مایة جالل  ھا، كلیساھا، و معبدھاي ویراني صورت مي با استفاده از مصالح تماشاخانھ

در رم ھنوز، حتي پس از چپاول گایسریك، مقداري ثروت باقي مانده بود؛ رم و . شھرھاي ایتالیا بودند
 ۴٧٠رفتند كھ دوباره رونقي بیابند؛ اما در سال  مي سایر شھرھاي ایتالیا، در زمان تئودوریك و لومباردھا،

فرسودگي و ناباروري عمومي از كشتزارھا گرفتھ تا شھرھا، و از سناتورھا گرفتھ تا پرولتاریا، روحیة آن 
نژاد سابقًا بزرگ را تا بھ آن حد تقلیل داد كھ ھمھ دچار چنان بدبیني اپیكوریي شدند كھ بھ خدایي جز 

زدند و ، با خشمي  شتند و بزدالنھ از آوردن فرزند و قبول مسئولیتھاي زندگي تن ميپریاپوس باور ندا
ھمراه با این انحطاط . رفتند شمردند و از ھر تكلیف نظامي طفره مي جبونانھ، ھر نوع فداكاري را خوار مي

توانست  طبقة آریستوكراسي كھ اداره كردن مي: گرفت اقتصادي و بیولوژیكي، فساد سیاسي نیز نضج مي
بر فرمانروایي توانا نبود؛ سوداگران بیش از آن درگیر كسب سود شخصي بودند كھ بھ فكر نجات شبھ 

جزیره باشند؛ سرداران بیشتر بھ دنبال كامیابي از طریق رشا بودند تا ھنر جنگي؛ و دستگاه اداري بسیار 
  .و آمادة افتادن بودآن درخت تناور از ساقھ پوسیده . پرخرج و فزون از حد عالج فاسد بود

آمدند و  سالھاي حكومت امپراطوران بیخاصیتي بود كھ یكي بعد از دیگري مي] امپراطوري[سالھاي آخر 
؛ مجلس سنا )۴۵۵(گوتھاي گل یكي از سرداران خود بھ نام آویتوس را امپراطور اعالم كردند . رفتند مي

دلیرانھ كوشید ) ۴۶١- ۴۵۶(مپراطور مایوریانوس ا. از تأیید او خودداري كرد، و او بھ اسقفي برگزیده شد
امپراطور سوروس . تا نظم را برقرار كند، اما توسط نخست وزیر خود، ریكیمر ویزیگوت، خلع شد

فیلسوفي نیمھ مشرك بود كھ ) ۴٧٢-۴۶٧(آنتمیوس . اي در دست ریكیمر بود اراده آلت بي) ۴۶۵- ۴۶١(
. كمیر او را محاصره و دستگیر كرد و بھ قتل رسانیدنمود؛ ری براي غرب مسیحي غیر قابل قبول مي

و حتي خودش از اینكھ بھ مرگ طبیعي ) ۴٧٢(اولوبریوس، بھ عنایت ریكیمر، دو ماه امپراطوري كرد 
بزودي خلع شد، و روم بھ مدت دو سال زیر فرمانروایي ) ۴٧٣(گلوكریوس . مرد بھ شگفت آمد مي

جماعات مختلفي از بربرھا بھ ایتالیا سرازیر شدند ـ اینھا  بیص،در این حیص و . یولیوس نپوس قرار گرفت
. ھرولھا، سكیرھا، روگیھا، و قبایل دیگري كھ سابقًا فرمانروایي آتیال را پذیرفتھ بودند: عبارت بودند از

ھمزمان با ھجوم آنھا، یك سردار پانونیایي بھ نام اورستس امپراطور نپوس را خلع كرد و پسر خود 
متجاوزان جدید ثلث ایتالیا را از ). ۴٧۵(را بھ تخت سلطنت نشاند ) ملقب بھ آوگوستوس(رومولوس 

  اورستس خواستند، و چون او از اجابت تقاضاي آنان 
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اودوآكر، كھ پسر ادكون وزیر آتیال بود، از شایستگي ). ۴٧۶(را بھ جاي رومولوس بھ تخت نشاندند 
را بھ اجالس فرا خواند و، بھ میانجیگري آن، بھ زنون، بھره نبود؛ مجلس سناي دل و جرأت باختھ  بي

امپراطور جدید شرق، فرمانروایي بر تمام امپراطوري را پیشنھاد كرد، مشروط بر آنكھ اودوآكر بھ عنوان 
زنون این پیشنھاد را پذیرفت، و بدین گونھ رشتة امپراطوري غرب . صدر اعظم او بر ایتالیا حكومت كند

  .گسیختھ شد

تعبیر نكرد؛ بلكھ بر عكس، بھ عنوان وحدت رحمتبار » سقوط رم«این واقعھ را بھ   ، ظاھرًاھیچ كس
سناي روم نیز موضوع را بھ ھمین . امپراطوري تلقي شد ـ ھمان گونھ كھ سابقًا در زمان قسطنطین بود

ایتالیا، و ژرمني كردن ارتش، دولت، و دھقانان . اي از زنون در رم برپا داشت نحو تلقي كرد و مجسمھ
ازدیاد نفوس ژرمنھا در آن كشور، چندان پشرفت كرده بود كھ نفوذ ژرمنھا در صحنة سیاست ھمچون 

بھ ھر حال، اودوآكر عمال ھمچون پادشاه بر ایتالیا فرمانروایي . شد تغییر ناچیزي در صحنة ملي تلقي مي
تسخیر كرده بودند، ھمان گونھ كھ  در حقیقت، ژرمنھا ایتالیا را. كرد و چندان اعتنایي بھ زنون نداشت

گایسریك افریقا را گشوده و ویزیگوتھا اسپانیا را فتح كرده بودند، و ھمان طور كھ آنگلھا و ساكسونھا در 
  .در غرب دیگر امپراطوري بزرگي وجود نداشت. كار تصرف بریتانیا، و فرانكھا مشغول گرفتن گل بودند

. حاظ اقتصادي، این غلبھ بھ بازگرداندن كشور بھ وضع روستایي انجامیداز ل. پایان بود نتایج فتح بربرھا بي
كردند و ھنوز ھم بھ مسائل بغرنج  بربرھا از كشت زمین، گلھ داري، شكارورزي، و جنگ ارتزاق مي

تجارت، كھ مایة سعادت شھرھا بود، واقف نشده بودند؛ با پیروزي آنان خصلت شھري تمدن غرب بھ مدت 
از لحاظ نژادي، مھاجرتھاي بربرھا اختالط نویني از عناصر نژادي پدید آورد ـ . ھفت قرن قطع شد

اي از خون ژرمني در ایتالیا، گل، و اسپانیا؛ و از خون آسیایي در روسیھ، بالكان، و  آمیختگي قابل مالحظھ
افراد و : این بود آنچھ واقع شد. این اختالط ، نفوس ایتالیایي یا گلي را از لحاظ معنوي تقویت نكرد. ھنگري

نژادھاي ضعیف از طریق جنگ و سایر كشمكشھا از میان رفتند؛ ھر كسي ناچار شد در پي تقویت نیروي 
اي باشد كھ از مدتھا پیش بھ علت امنیت و آسایش از میان  جسماني، تاب و توان، جسارت، و خصال مردانھ

م و تجمل شھرھا از میان رفتھ بود، بھ نیروي تر زندگي، كھ بھ سبب تنع رفتھ بود؛ و عادات سالمتر و ساده
تري از سلطنت را جانشین نوع عالیتري  از لحاظ سیاسي، غلبة بربرھا نوع پست . فقر جاني دوباره گرفتند

اقتدار اشخاص را بیشتر كرد، و از قدرت و حمایت قانون كاست؛ در نتیجھ، فردگردایي و . از آن ساخت
یخي، غلبة بربرھا شكل خارجي آنچھ را كھ از درون فاسد شده بود ویران از لحاظ تار. خشونت باال گرفت

ساخت؛ طومار زندگي پیشین را ، كھ با تمام نعمات و نظم و فرھنگ و قانونش بھ ضعف پیري گراییده و 
حال، . قدرت رشد و تجدید حیات را از دست داده بود، با وحشیگریي تأسف انگیز و از بیخ و بن درنوردید

  ك حیات نوین ممكن آغاز ی

ھزار سال قبل از میالد، متجاوزان شمالي وارد ایتالیا شده، ساكنان آن را منقاد ساختھ و با . نوین زاده شدند
تمدن نویني بنا   آنھا مخلوط گشتھ، و تمدن آنان را كسب كرده بودند و، ھمراه با خود آنان، طي ھشت قرن،

ان واقعھ تكرار شد؛ چرخ تاریك یك دور كامل گشت؛ آغاز و چھار صد سال پس از مسیح، ھم. نھاده بودند
  .انجام ھمانند بودند، اما انجام ھمواره نوعي آغاز بود

   فصل سوم

  

  پیشرفت مسیحیت
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چون نظم قدیم در فساد، جبن، و اھمال محو شد، سپاه متحدي از . دایة مھربان تمدن جدید كلیسا بود
. دفاع از ثبات و مالیمتي كھ بار دیگر در زندگي رخ نموده بود برخاستند كلیساییان با حمیت و مھارت بھ

وظیفة تاریخي كلیسا عبارت بود از تحكیم مجدد بنیان اخالقي اشخاص و جامعھ از طریق دادن جنبة قدسي 
ماوراي طبیعي بھ احكام ناگوار مربوط بھ نظم اجتماعي، و القاي آرمانھاي مالیم در بربرھاي درشتخوي 

در مبارزة دین . طریق ایماني كھ خود بھ خود از افسانھ و اعجاز، بیم و امید، و عشق تشكیل شده بود از
جدید، براي تسخیر و رام كردن و تنویر افكار مردم جاھل یا منحط و تشكیل یك امپراطوري ایماني متحد 

جالل روم پیوندشان داده بود ـ  سازنده كھ مردم را دوباره بھ ھم بپیوندد ـ ھمان گونھ كھ قبال سحر یونان و
نھادھا و ایمانھا زاییدة احتیاجات انساني . عظمتي حماسھ آمیز اما آلوده با موھومپرستي و ظلم وجود دارد

  .ھستند، و ارزیابي آنھا باید با توجھ بھ این ضرورتھا صورت پذیرد

I  - سازمان كلیسا  

توان شگرفترین شاھكار تاریخ  تولیك رومي را مياگر ھنر شكل و سازمان دادن بھ مواد باشد، كلیساي كا
طي نوزده قرن، كھ ھر قرنش نیز مشحون از بحران بوده است، كلیسا مؤمنان خود را پیوستھ نگاه . دانست

داشتھ، در تمام اكناف جھان آنان را مشمول عنایات و خدمات خود قرار داده، اذھان آنان را متشكل ساختھ، 
ب ریختھ، باروریشان را تشویق كرده، ازدواجھایشان را رسمیت داده، سوكھایشان خوي و خلقشان را بھ قال

را تسلیت بخشیده، زندگیھاي زودگذرشان را بھ علو حیات جاوداني پیوند داده، از دھشھاي آنان بھره 
  گرفتھ، از ھر بدعت 

این نھاد . ستو شورشي زنده بیرون آمده، و صبورانھ ستونھاي شكستة قدرت خود را از نو ساختھ ا
  شاھوار چگونھ رشد كرد؟

عطش روحي مردان و زناني بھ ستوه آمده از فقر، فرسوده از كشمكش، وحشتزده از اسرار، و بیقرار از 
كلیسا در روح میلیونھا مردم ایمان و امیدي بھ وجود آورد . ترس مرگ، مبناي شكل گیري كار كلیسا بود

ایمان گرانبھاترین مایملك كساني شد كھ براي . كرد زایل ميبخشید و وحشت آن را  كھ بھ مرگ معنا مي
كلیسا نخست محفل . حفظ آن حاضر بودند بمیرند یا بكشند؛ و بر آن صخرة امید بود كھ كلیسا بنا شد

براي ) شیخ یا كشیش(ھر اكلیسا یا كلیسا یك یا چند پرسبوتروس . اي از ایمان آورندگان بود ساده) اكلیسا(
زیده بود، ھمچنین یك یا چند تن قاري، دستیار كشیش، معین شماس، و شماس براي یاري رھبري خود برگ

جماعات دینداران یك تن   پس از آنكھ بھ شمارة عبادت كنندگان افزود و امور دیني مفصلتر شد،. بھ كشیش
شخص را این . كشیش یا فرد غیر روحاني را برگزیدند تا بر كارھا نظارت كند و آنھا را ھماھنگ سازد

چون بر تعداد اسقفان بیفزود، كار آنان نیز بھ سرپرستي و ھماھنگي . نامیدند) ناظر، یا اسقف(اپیسكوپوس 
نیاز یافت؛ بدین جھت، در قرن چھارم، كساني بھ عنوان اسقف اعظم، مطران، یا نخست كشیش برگزیده 

اكیھ، اورشلیم، اسكندریھ، و رم، در قسطنطنیھ، انط. شدند تا بر اسقفان و كلیساھاي ناحیھ نظارت كنند
. صاحبمنصباني عالیرتبھ تر از اینان بھ نام بطرك برگزیده شدند كھ بر تمام امور روحاني ریاست داشتند

. دادند كردند و سینود یا شورا تشكیل مي اسقفان و اسقفان اعظم بنا بھ فرمان بطرك یا امپراطور اجتماع مي
اي، و اگر فقط از اسقفان امپراطوري شرق یا  الت بود، شوراي ناحیھشورا اگر فقط نمایندة یكي از ایا

شد؛ اگر فرمانھایش براي كلیة  غرب متشكل بود، شوراي كل، و اگر از ھر دو بود، شوراي عام خوانده مي
شد موجب  اتحادي كھ گھگاه از این راه حاصل مي. شد االجرا بود، جامع نامیده مي عیسویان جھان الزم

  .بگیرد» جھاني«كلیسا لقب كاتولیك یا گردید كھ 

. این سازمان، كھ قدرتش سرانجام بر ایمان و حیثیت متكي شد، مقرراتي براي زندگي كلیسایي الزم داشت
توانست زني را كھ قبل از نیل بھ  كشیش مي. در سھ قرن اول مسیحیت، تجرد براي كشیشان اجباري نبود

دواج كند؛ و ھیچ مردي كھ بایست از مقام روحاني گرفتھ بود نگاه دارد؛ اما پس از ورود بھ حلقة قدس نمي
اي را بھ ھمسري برگزیده بود، یا زني غیر شرعي اختیار كرده بود حق  دو زن گرفتھ بود، یا بیوه یا مطلقھ
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در واكنش نسبت بھ . كلیسا، مانند بیشتر اجتماعات، از افراطیان در زحمت بود. كشیش شدن نداشت
ھاي  یحي، با استناد بھ عبارتي در یكي از رسالھپروایي جنسي مشركان، برخي از مؤمنان غیرتمند مس بي

كردند كھ ھر گونھ رابطة جنسي میان زن و مرد گناه است؛ از این رو  بولس حواري، چنین استنتاج مي
حدود (اي گنگرا  شوراي ناحیھ. دانستند ازدواج را تقبیح كردند و كشیش متأھل را چیزي نفرت انگیز مي

  كرد،  این نظریھ را بدعت اعالم) ٣۶٢

شد؛ گھگاه یك كشیش  اموال زیادي بھ نحوي دائم التزاید بھ ھر كلیسا ھبھ مي. كشیشان را خواستار بود
ازدواج كشیشان گاه بھ . نمود كرد و آن را بھ فرزندان خود منتقل مي متأھل ھبھ نامھ را بھ نام خود مي
شورایي از . كاست حانیان ميانجامید و از احترام مردم نسبت بھ رو زناكاري یا فضیحت دیگري مي

پاپ سیریكیوس فرمان  ، تجرد كامل كشیشان را توصیھ كرد؛ و یك سال بعد،٣٨۶كشیشان روم، در سال 
قدیس ھیرونوموس، . داد تا ھر كشیشي كھ ازدواج بكند یا زندگي با زن خود را ادامھ دھد خلع لباس شود

خود از این فرمان حمایت كردند؛ و، پس از یك  قدیس آمبروسیوس، و قدیس آوگوستینوس با قدرت سھ گانة
  .نسل مقاومت مقطع، فرمان مزبور با موفقیت گذرایي در امپراطوري روم غربي بھ موقع اجرا گذارده شد

بزرگترین مشكل كلیسا، پس از مشكل سازگار كردن آرمانھایش با ادامة حیاتش، یافتن راھي بود براي 
ان كلیسایي در جنب صاحبمنصبان دولتي، كشمكشي بر سر قدرت برپا كردن یك سازم. سلوك با دولت

در روم شرقي، كلیسا تابع . رفت ایجاد كرد كھ در آن تبعیت یكي از دیگري شرط الزم صلح بھ شمار مي
در . دولت شد؛ در روم غربي، كلیسا نخست براي تحصیل استقالل، و سپس براي احراز تفوق مبارزه كرد

ترتولیانوس، . سا و دولت تعدیل عمیقي در اخالقیات كلیسا را در بر داشتھر دو مورد، اتحاد كلی
كھ حال مورد حمایت دولت   اوریگنس، و الكتانتیوس گفتھ بودند جنگ در ھر حال نامشروع است؛ كلیسا،

قھریھ   كلیسا خود داراي قوة. داد دانست رضا مي بود، بھ جنگھایي كھ براي حفاظت دولت یا كلیسا الزم مي
» نیروي دنیوي«توانست براي پیشبرد منویات خود بھ  شد، مي بود؛ اما ھر وقت توسل بھ زور الزم مين

داشت؛ كلیسا ثروتمند  از دولت و اشخاص ھدایاي گرانبھا، پول، عبادتگاه، یا زمین دریافت مي. متوسل شود
وط دولت ھم كلیسا حتي پس از سق. شد و براي حفظ حق مالكیت خود بھ حمایت دولت احتیاج داشت مي

طولي . زدند ثروتش را حفظ كرد؛ فاتحان بربر، ھر قدر ھم كھ زندیق بودند، كمتر بھ چپاول كلیسا دست مي
  .نكشید كھ اقتدار كالم با نیروي شمشیر برابري كرد

II - بدعتگذاران  

ھاي  یعني آموزهنامطبوعترین وظیفة سازمان كلیسایي جلوگیري از شقاق كلیسا بھ واسطة افزایش بدعتھا ـ 
بھ محض تحصیل پیروزي، كلیسا دیگر از . مخالف با تعریفات شوراھاي كلیسایي از كیش مسیحي ـ بود

نگریست كھ  اي مي تبلیغ رواداري دیني دست كشید و فردگرایي در اعتقادات دیني را بھ ھمان دید خصمانھ
و نھ بدعتگزاران صرفًا از جنبة  نگریستند؛ نھ كلیسا دولتھا بھ نھضتھاي تجزیھ طلبي یا شورشي مي

  نگریستند؛ بدعت در بسیاري از موارد  االھیات بر بدعت نمي

آزاد ساختن سوریھ و ) پیروان مذھب وحدت طبیعت(قاھر و مسلط آزاد سازد؛ مثال ھدف مونوفوسیتیھا 
ھ دین و دولت مصر از قید قسطنطنیھ، و آرزوي دوناتیان رھا ساختن افریقا از سلطة روم بود؛ و اكنون ك

اصیل آیینان مخالف ناسیونالیسم بودند و . شد در برابر ھر دو یكي بودند، این كار شورشي محسوب مي
  .كوشید، بدعتگذاران براي استقالل و آزادي محلي بدعتگذاران مدافع آن؛ كلیسا براي تمركز و وحدت مي

. بربرھا بھ پیروزي عجیبي نایل آمدمذھب آریانیسم، كھ در داخل امپراطوري مغلوب شده بود، در میان 
ھاي گوتھا بر آسیاي صغیر در قرن سوم گرفتار شده  كھ در حملھ مسیحیت نخست توسط اسیران رومي ،

وي از اخالف یك اسیر . كامال رسول نبود) ٣٨١-٣١١؟(» رسول«اولفیالس . بودند، بھ قبایل توتوني رسید
pyدر حدود . زیستند زاده و پرورده شده بود ر شمال دانوب ميمسیحي از كاپادوكیا بود و میان گوتھایي كھ د
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. ، وي توسط ائوسبیوس، اسقف اعظم نیكومدیا كھ پیرو آریانیسم بود، بھ اسقفي آنان برگزیده شد٣۴١سال 
وقتي كھ آتاناریك، سردار گوتھا، در مستملكات خود مسیحیان را مورد پیگیري و آزار قرار داد، اولفیالس 

اي اخذ كرد تا جامعة كوچك مسیحیان گوتیك را از دانوب  س كھ او نیز پیرو آریانیسم بود اجازهاز كنستانتیو
آنان، با حوصلة   براي تعلیم دادن مسیحیان تابع خود و افزودن بر شمارة. بگذراند و وارد تراكیا سازد

یانھ بود، از یوناني بھ نظر او بھ طرز خطرناكي جنگجو. بسیار كتاب مقدس را، جز كتابھاي پادشاھان كھ
دانستند، او الفباي گوتیگ را بر مبناي  بھ زبان گوتیك ترجمھ كرد؛ و چون گوتھا ھنوز خطنویسي نمي

زندگي پرھیزكارانة اولفیالس . این ترجمھ نخستین اثر ادبي در زبان توتوني بود. حروف یوناني ابداع كرد
گفتگو  یجاد كرد كھ آنان مسیحیت آریوسي او را بيچنان اعتمادي بھ خرد و پاكدامني او در میان گوتھا ا

چون مسیحیت در دو قرن چھارم و پنجم از طریق گوتھا بھ سایر بربرھا رسید، تقریبًا ھمة . پذیرفتند
  متجاوزان بھ امپراطوري پیرو آریانیسم بودند، و حكومتھاي جدیدي كھ بھ وسیلة آنان در بالكان، گل،

فرق میان فاتحان و مفتوحان در ایمان فقط . تأسیس شدند رسمًا پیرو آریانیسم بودند اسپانیا، ایتالیا، و افریقا
دانستند، حال  مي) homoousios(ھمذات » پدر ـ خدا«اصیل آیینان عیسي را با : در یك حرف یوتا بود

اما این اختالف در  .شمردند مي )homoiousios(ھمانند » خدا –پدر «آنكھ پیروان آریانیسم او را با 
بر اثر این تسلسل اتفاقي وقایع، آریانیسم تا ھنگامي كھ . سیاسیات دو قرن پنجم و ششم جنبة حیاتي یافت

دست واندالھا بود و فرانكھاي اصیل آیین ویزیگوتھا را در گل برانداختند، بلیزاریوس افریقا را كھ در 
، بھ )۵٨٩(ایتالیا را كھ در قبضة گوتھا بود تسخیر كرد، و ركارد ایمان ویزیگوتھا را در اسپانیا تغییر داد 

  .حیات خود ادامھ داد

توانیم خاطر خود را بھ طوفانھاي آییني بسیاري مشغول داریم كھ كلیسا را در آن دوره بھ  ما امروز نمي
، آپولیناریسیان، ماكدونیوسیان، سابلیوسیان، ماسالینسیسیان، )آنومیان(میوسیان تالطم افكندند ـ ائونو

توانیم از سخافتھایي اندوھگین شویم كھ بسیاري از مردم بھ  نوواتیانوسیان، و پریسكیلیانوسیان؛ بلكھ فقط مي
شیطان، خیر و شر،  مانویت تا آن حد كھ بر ثنویت ایراني خدا و. اند و باز ھم خواھند مرد خاطر آنھا مرده

شد؛ ھدف آن ایجاد سازشي میان مسیحیت و  و نور و ظلمت استوار بود، یك بدعت مسیحي محسوب نمي
مانویت با صراحتي غیر معمول بھ مسئلة . دین زردشت بود، و از طرف ھر دوي آنھا ھم بھ تلخي طرد شد

پرداخت، و خود  م بھ حكم تقدیر، ميشر، یعني وفور شگفت انگیز رنجھاي آشكارا نابایستھ در جھاني محكو
در قرن چھارم مانویت در شرق . بپذیرد» خداي خیر«را در كنار » خداي شر«دید كھ وجود  را مجبور مي

اي علیھ آن دست زدند؛  چند تن از امپراطوران بھ اقدامات بیرحمانھ. و غرب پیروان بسیار یافت
دام قایل شد؛ بھ ھر حال، مانویت تدریجًا از میان رفت، یوستینیانوس براي گروندگان بھ مانویت مجازات اع

در . ، بوگومیلھا، و آلبیگاییان ـ بھ جا گذاشت)بیالقھ(اما اثر خود را در بدعتگزاران بعدي ـ مانند پاولیسینھا  
، یك اسقف اسپانیایي بھ نام پریسكیلیانوس متھم بھ تبلیغ مانویت و تجرد ھمگاني شد؛ او این اتھام را ٣٨۵

انكار كرد؛ در تریر در حضور امپراطور غاصب، ماكسیموس، محاكمھ شد، دو اسقف متھم كنندة او 
بودند، او محكوم شد و، علي رغم اعتراضات شدید قدیس آمبروسیوس و قدیس مارتن، با چند تن از یارانش 

  ).٣٨۵(زنده سوزانده شد 

داد، در افریقا خود را تقریبًا منكوب  ميكلیسا در ھمان زمان كھ با ھمة این متعرضان بھ دین مواجھھ 
، آیینھاي مقدسي را كھ بھ وسیلة كشیش گناھكار )٣١۵(دوناتوس، اسقف قرطاجنھ . بدعت دوناتیان یافت

این عقیده را   خواست فضایل كشیشان مورد انكار قرار گیرد، كھ نمي  دانست؛ كلیسا، اعتبار مي اجرا شود بي
از حمایت غیرتمندانة   دعت مورد بحث بسرعت در شمال افریقا بسط یافت،مع ھذا، ب. خردمندانھ رد كرد

امپراطوران بر این نھضت خشم گرفتند؛ و . بینوایان برخواردار شد، و بھ یك انقالب اجتماعي مبدل گشت
ھاي سنگین وضع شد؛ قدرت خرید، فروش،  براي كساني كھ بر این اعتقاد مصرانھ پاي مي فشردند جریمھ

ي اموال از دوناتیان سلب شد؛ بھ عالوه، آنان بھ زور سربازان امپراطوري از كلیساھاشان رانده و واگذار
كھ در عین حال مسیحي و  ھایي از شورشگران، دستھ. شدند، و كلیساھا بھ كشیشان اصیل آیین واگذار شد

ردگي را محكوم متشكل شدند؛ اینان فقر و ب) پرسھ زنان(كمونیست بودند، تحت عنوان كیركوم كلیونس 
pyساختند، وامھا را ملغا نمودند و بردگان را آزاد كردند و بر آن شدند تا تساوي افسانھ آمیز انسان اولیھ را 
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كشیدند، بردگان را در كالسكھ  خوردند كھ بردگاني آن را مي اي برمي وقتي بھ كالسكھ. دوباره برقرار سازند
  معموال خود را با غارتگري خرسند . ا بكشدداشتند تا آن ر مي نشاندند و ارباب را وا مي

كشتند؛ یا الاقل  كردند، یا با چماق مي شدند، اغنیا و اصیل آیینان را با مالیدن آھك در چشمان كور مي مي
شدند نیز راضي و  اگر در ضمن این كارھا كشتھ مي. دھند دشمنانشان این اعمال را بھ آنھا نسبت مي

سرانجام كامال در چنگ تعصب گرفتار . اشتند كھ بھ بھشت خواھند رفتخوشحال بودند، چرا كھ یقین د
خواستند كھ شھیدشان سازند؛  كردند و بھ اصرار مي آمدند، بدان حد كھ خود را بھ عنوان بدعتگذار تسلیم مي

كردند؛ و وقتي كھ حتي دشمنانشان  ساختند و تقاضاي كشتن خود را از آنان مي رھنوردان را متوقف مي
اي فرو  جستند، یا خویشتن را از صخره از كشتن آنان سیر و خستھ شدند، آنان خود را در آتش ميدیگر 

قدیس آوگوستینوس با تمام وسایل با . شدند رفتند كھ غرق مي افكندند، و یا چندان در دریا پیش مي مي
تي كھ واندالھا وارد نمود كھ بر آنان پیروز شده است؛ اما وق جنگید، و براي مدتي چنان مي دوناتیان مي

سنت . افریقا شدند، دوناتیان دوباره بھ تعداد زیاد ظاھر گشتند و از طرد كشیشان اصیل آیین شادیھا كردند
اي با تعصبي زاھدانھ از نسلي بھ نسل دیگر منتقل شد، و بدین ترتیب وقتي كھ اعراب آمدند  تنفر فرقھ

  .دیگر مقاومت متحدي وجود نداشت) ۶٧٠(

پالگیوس، را با حملة خود بر نظریة مربوط بھ گناھگاري ذاتي، سھ قاره را بھ ھیجان آورده  ن،در این ضم
نسطوریوس . ساخت ، زمینة شھادت خود را فراھم مي»مادر خدا«بود؛ و نسطوریوس، با تشكیك نسبت بھ 

. بود كتاب مقدس را ابداع كرده» نقد عالي«بود كھ ) ۴٢٨؟-٣۵٠؟(شاگرد تئودوروس موپسوئستیایي 
گفت كتاب ایوب شعري است كھ از منابع شرك اقتباس شده؛ غزل غزلھاي سلیمان سرود  تئودوروس مي

عروسي است كھ آشكارا فحواي شھواني دارد؛ بسیاري از پیشگوییھاي عھد قدیم، كھ ظاھرًا اشاره بھ 
ایندة طبیعت بشري عیسي دارد، فقط مربوط است بھ وقایع قبل از مسیح؛ و مریم نھ مادر خدا، كھ فقط ز

؛ با فصاحت خود جماعاتي را جذب )۴٢٨(نسطوریوس خود را بھ اسقفي قسطنطنیھ ارتقا داد . عیسي است
با اختیار كردن عقیدة ناخوشایند  خویش كرد؛ و با جزمیت خشنش براي خود دشمناني فراھم كرد و،

اگر مسیح «: گفتند  ان ميبیشتر مسیحی. تئودوروس دربارة مریم، بھ آنان فرصت ابراز خصومت داد
گفت كھ مریم  نسطوریوس این گفتھ را بسیار شدید دانست؛ وي مي» .خداست، پس مریم ھم مادر خداست

بھ جاي [فقط زایندة طبیعت انساني مسیح است نھ طبیعت االھي وي، و پیشنھاد كرد كھ بھتر است او را 
  .مادر مسیح بخوانند] مادر خدا

، در وعظي كھ طي آن آموزة اصیل ۴٢٩سیریل اسكندراني، اسقف اعظم اسكندریھ، در عید فصح سال 
مریم مادر حقیقي خود الوھیت نیست، بل مادر لوگوس یا كالم متجسد خدا «: كرد، گفت آییني را اعالم مي

اي از  كھ نامھ پاپ كلستینوس اول،» .شود است كھ طبیعتھاي دوگانة االھي و انساني مسیح را شامل مي
؛ این شورا درخواست )۴٣٠(سوي سیریل تحریكش كرده بود، شورایي را براي اجالس در رم فرا خواند 

  وقتي نسطوریوس از . كرد كھ نسطوریوس یا عزل شود یا حرف خود را پس بگیرد

افسوس چنان بسیاري از اسقفان اعتراض كردند، اما مردم . نھ تنھا او را عزل، بلكھ تكفیر ھم كرد) ۴٣١(
نسطوریوس رخصت یافت تا در انطاكیھ . جشن گرفتند كھ سرورشان خاطرة دیانا ـ آرتمیس را زنده كرد

منزوي شود؛ اما چون بھ دفاع از خویشتن ادامھ داد و تقاضاي بازگشت بھ مسند خود كرد، امپراطور 
ال در آنجا بزیست؛ سرانجام وي چندین س. اي در بیابان لیبي تبعید كرد تئودوسیوس دوم او را بھ واحھ

پیكي كھ نامھ را آورده . اي از جانب امپراطور برایش فرستاد دربار بیزانس بر او رحم آورد و بخشایشنامھ
پیروان او بھ مشرق سوریھ مھاجرت كردند، كلیساھایي ). ۴۵١حد (بود وي را در حال مرگ یافت 

آثار ارسطو و جالینوس را بھ سریاني ترجمھ  اي در ادسا تأسیس كردند، كتاب مقدس و ساختند، مدرسھ
كردند، و در آشنا ساختن مسلمانان با علم و طب و فلسفة یوناني نقشي بس مھم ایفا كردند، چون از سوي 

امپراطور زنون مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند، بھ ایران روي آوردند، در نصیبین مدرسة با نفوذي باز 
pyاري دیني ایرانیان نضج گرفت، و جوامعي در بلخ و سمرقند و ھندوستان و كردند، كارشان از بركت رواد

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



اند و ھنوز ھم  بدین ترتیب، آنان در تمام آسیا پراكنده شدند و تا بھ امروز ھم باقي مانده. چین بنیاد نھادند
  .كنند را تقبیح مي» مریم پرستي«

مة بدعتھاي دیگر ھم داشت، از طرف اي مھمتر از ھ آخرین بدعت بزرگ این دوران پرآشوب، كھ نتیجھ
گفت كھ مسیح دو طبیعت جداگانة انساني و  او مي. ائوتوخس، رئیس دیري در نزدیكي قسطنطنیھ، اعالم شد

فالویانوس، بطرك قسطنطنیھ، یك سینود محلي تشكیل داد كھ . االھي نداشت، بلكھ فقط طبیعت االھي داشت
آن راھب بھ اسقفان اسكندریھ و . ائوتوخس را تكفیر كرد را محكوم نمود و» وحدت طبیعتي«این بدعت 

روم متوسل شد؛ دیوسكوروس، كھ جانشین سیریل شده بود، امپراطور تئودوسیوس را وادار ساخت تا 
دین تابع سیاست شد، اسقفیة اسكندریھ مبارزة خود را با ). ۴۴٩(شوراي دیگري در افسوس تشكیل دھد 

ئوتوخس تبرئھ شد، و فالویانوس چنان ھدف نطقھاي آتشین واقع گردید كھ اسقفیة قسطنطنیھ ادامھ داد؛ ا
پاپ لئوي اول در آن . ھایي صادر كرد شورا بر ضد ھر كھ قایل بھ دو طبیعت در مسیح باشد لغتنامھ. مرد

وي از . شورا شركت نكرد، اما چندین نامھ براي آن فرستاد كھ در آنھا از فالویانوس حمایت كرده بود
خواند، و از شناسایي تصمیمات » سینود دزد«ھایي كھ نمایندگانش بھ او دادند بھ خشم آمد، شورا را گزارش

ھاي لئو را تحسین كرد،  در خالكدون تشكیل شد نامھ ۴۵١شوراي دیگري كھ بعدًا بھ سال . آن تن باز زد
اما اصل بیست و ھشتم قانون  .گذاشتائوتوخس را محكوم ساخت، و دوباره بر طبیعت دوگانة مسیح صحھ 

لئو، كھ براي . كلیسایي آن شورا براي اسقف قسطنطنیھ اختیاراتي مساوي با اختیارات اسقف رم قایل شد
  تفوق خود بھ منزلة 

آن اصل را رد كرد، و از آن پس كشمكش طوالني امري الزم جھت وحدت و اقتدار كلیسا كوشیده بود، 
  .میان آن دو حوزة دیني آغاز شد

ھاي مربوط بھ طبیعت  براي تكمیل این اغتشاش، اكثریت مسیحیان در سوریھ و مصر از قبول آموزه
ادامھ دادند، و یك اسقف اصیل » وحدت طبیعت«راھبان سوریھ بھ تبلیغ بدعت . دوگانة مسیح سر باز زدند

جمعة (وقتي كھ بھ ریاست اسقفیة اسكندریھ منصوب شد، در كلیساي خودش، در روز جمعة مبارك آیین 
پس از آن، مذھب وحدت طبیعت دین ملي مسیحیان مصر و حبشھ . ، مثلھ شد)یادبود مصلوب شدن مسیح

ر شد و در قرن ششم بر سایر مذاھب مسیحي در سوریھ و ارمنستان غالب گشت، در حالي كھ نسطوریان د
موفقیت طغیان مذھبي شورش سیاسي را تقویت كرد؛ و وقتي كھ . النھرین و سوریة شرقي قدرت گرفتند بین

اعراب فاتح در قرن ھفتم بھ مصر و خاور نزدیك ھجوم بردند، نیمي از نفوس آن قسمتھا مقدمشان را 
ادي پایتخت بیزانس گرامي داشتند، زیرا آنان را آزاد سازندة خود از قید ظلم دیني، سیاسي، و اقتص

  .دانستند مي

III    - مسیحیت غرب  

  رم – ١

با ) ٣٣۵-٣١۴(سیلوستر . اسقفان رم در قرن چھارم چنانكھ باید مایة سرفرازي كلیسا را فراھم نساختند
دھش «گروانیدن قسطنطین بھ دین مسیح اعتباري یافت و، بھ گمان دینداران مخلص، بھ موجب فرمان 

م اروپاي باختري را از قسطنطین گرفت، اما چنان رفتار نكرد كھ شایستة مالك نیمي تقریبًا تما» قسطنطین
اما لیبریوس   قدرت فائقة اسقفیة رم را قویًا تأیید كرد،) ٣۵٢-٣٣٧(یولیوس اول . از جھان سفیدپوستان باشد

. تمكین كرد ، بھ سبب ضعف یا پیري، بھ نظرات كنستانتیوس كھ مبتني بر مذھب آریانیسم بود)٣۶۶- ٣۵٢(
پس از مرگ او، داماسوس و اورسینوس بر سر مقام پاپي بھ رقابت برخاستند؛ دو دستھ از اوباش، كھ ھر 
یك بھ طرفداري یكي از آن دو قیام كرده بود، بنا بھ سنت نیرومند دموكراسي رم بھ ھم درآویختند؛ در یك 

py، شحنة مشرك رم، اورسینوس را تبعید پرایتكستاتوس. تن طي نزاع كشتھ شدند ١٣٧روز ، در یك كلیسا 
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او یك باستانشناس بود و مزارھاي . نمود، و داماسوس مدت ھجده سال با مھارت و مسرت فرمانروایي كرد
گفتند كھ  داشتند مي ھاي زیبا بیاراست؛ كساني كھ وي را گرامي نمي شھیدان رومي را بھ گورنبشتھ

ین است كھ با چاپلوسي از بانوان ثروتمند رم براي است ـ یعني تخصصش در ا» خارانندة گوش زنان«
  . كلیسا ھدایا كسب كند

و، با ) ۴۶١- ۴۴٠(لئوي اول، ملقب بھ كبیر، مسند پطرس را در طي یك دورة بحراني اشغال كرد 
  دولتمردي 

پذیرفتن از   اي كھ با یكي دیگر از اسقفان گل داشت، ، اسقف پواتیھ، در مشاجره)ھیالریوس(قدیس ھیالري 
تصمیم لئو امتناع كرد، لئو فرمانھاي مؤكدي براي او فرستاد؛ و امپراطور والنتینیانوس سوم فرمانھاي او 

این سیادت . را با یك امریة تاریخي، مبني بر اعالم اقتدار اسقف رم بر تمام كلیساھاي مسیحي، تنفیذ كرد
بطركھاي . شرقي مورد انكار قرار گرفت عمومًا از جانب اسقفان غربي مورد تأیید، و از سوي اسقفان

قسنطنطیھ، انطاكیھ، اورشلیم، و اسكندریھ ادعاي اقتداري برابر با اسقفیة رم داشتند، و مجادالت خشمگینانة 
اشكال ارتباط و مسافرت، توأم . كلیساي شرق ھمراه با عدم اطاعت نسبت بھ اسقف رم ھمچنان ادامھ یافت

در غرب، پاپھا حتي در امور   مع ھذا،. اھاي شرق و غرب را موجب شدبا اختالف زبان، افتراق كلیس
دنیوي نفوذي روزافزون داشتند، در مسائل غیر دیني تابع دولت و ناظر روم بودند، و تا قرن ھفتم در 

اما بعد مسافت از امپراطوري شرق، و ضعف . انتخاب خود بھ تأیید امپراطور استظھار داشتند
پھا را در رم اعتال بخشید؛ وقتي كھ امپراطور و سناتوران در برابر ھجوم بربرھا فرمانروایان غرب، پا

فرار اختیار كردند و حكومت مدني از پا درآمد، چون پاپھا بدون ترس در مسند خود استوار ماندند، حیثیت 
  .بسط داد گرویدن بربرھاي غرب بھ دین مسیح اقتدار و نفوذ اسقفیة رم را شدیدًا. آنان بزودي باال رفت

گرویدند، كلیساي رومي  كشیدند و بھ مسیحیت مي ھاي ثروتمند و اشرافي دست از شرك مي ھر چھ خانواده
آمیانوس از اینكھ اسقف رم . شد بیش از پیش در مكنتي كھ بھ پایتخت امپراطوري غرب مي آمد سھیم مي

. كرد، در شگفت بود حركت مي زیست و با كوكبة یك امپراطور در شھر مانند امیري در قصر التران مي
گرفت كھ در آن  یك جامعة درخشان شكل مي. آراستند كلیساھاي با شكوه شھر را مي) ۴٠٠(در این دوران 

ھایشان یاري  آمیختند و آنان را در تنظیم وصیتنامھ روحانیان عالیرتبھ مسرورانھ با زنان پر زیور مي
  .كردند مي

ھا، میدانھاي مسابقھ، و بازیھاي عمومي  با مشركان در تماشاخانھ در حالي كھ عامة مسیحیان شھر ھمگام
آتاناسیوس دو راھب . كوشید تا بر طبق دستورات انجیل زندگي كند یافتند، یك اقلیت مسیحي مي حضور مي

مصري بھ رم آورده بود؛ وي شرح حال آنتونیوس را نوشتھ بود، و روفینوس براي غرب تاریخ رھبانیت 
سكنودي، و   اذھان مردم متقي تحت تأثیر شھرت فراگیر تقدس آنتونیوس،. شر كرده بوددر شرق را منت

و لئوي اول تأسیس ) ۴۴٠-۴٣٢(ھایي توسط سیكستوس سوم  پاخومیوس قرار گرفتھ بود؛ در رم، صومعھ
را اي  زیستند، قانون پرھیزكاري و فقر صومعھ ھاي خود مي شده بود؛ و بسیار كسان، در حالي كھ در خانھ

بانوان ثروتمند رومي، مانند ماركال و پائوال و سھ نسل از زنان خانوادة مالنیا، بیشتر درآمد خود . پذیرفتند
و بھ   بھ زیارت راھبان شرق رفتند،  را صرف امور خیریھ كردند، بیمارستانھا و دیرھا تأسیس نمودند،

ك در رم شكوه آغاز كردند كھ این محافل مشر. روش مرتاضان چندان در خوردن امساك كردند كھ مردند
  نوع مسیحیت با زندگي خانوادگي، نظام زناشویي، و 

كشور ناسازگار است؛ و بحثھاي تندي بر ضد مھمترین طرفدار ریاضت آغاز شد ـ یعني یكي از بزرگترین 
  .و درخشنانترین نویسندگاني كھ كلیساي مسیحي بھ وجود آورده است
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، در ستریدو، نزدیك آكویلیا، محتمال از والدیني اھل دالماسي زاده شد؛ چون پدر و ٣۴٠ود سال او در حد
: مادرش بھ آتیة او امیدوار بودند، وي را ائوسبیوس ھیرونوموس سوفرونیوس نام دادند كھ معنیش این است

التیني را بخوبي در تریر و رم تعلیماتي سودمند گرفت؛ آثار كالسیك » .خردمند گرامي و قدسي نام«
مع ھذا، وي مسیحي مثبت و . كرد مند شد كھ خودش آن را گناھي تلقي مي آموخت، و بھ حدي بدانھا عالقھ

پر حرارتي بود؛ براي تأسیس یك سازمان اخوت زاھدانھ در آكویلیا، بھ روفینوس و سایر دوستان خود 
كھ اسقفش او را براي ناشكیبي بیجا در  كرد پیوست؛ كوشش در راه كمال را چنان در مواعظ خود تبلیغ مي

اي شدید پاسخ داد و اسقف را نادان،  او این عالمت را با حملھ. برابر ناتوانیھاي طبیعي بشر سرزنش كرد
اي پر  و الیق ھمان جماعت جھان طلبي كھ راھبرشان بود، و ناخداي ناشي سفینھ  وحشي، شریر، ھمپایھ،

آكویلیا بھ گناھانش، ھیرونوموس و چند تن از یاران مخلصش بھ خاور با واگذاشتن . از دیوانگان خواند
اقلیم ناسازگار آن دیار ). ٣٧۴(اي وارد شدند  نزدیك رفتند و در بیابان خالكیس نزدیك انطاكیھ، بھ صومعھ

آنگاه، . بر سالمت آنان بسیار گران آمد؛ دوتنشان مردند، و خود ھیرونوموس تا چندي در آستانة مرگ بود
ي آنكھ خللي در عزمش پدید آید، آن صومعھ را، بھ قصد اعتكاف در دیري در بیاباني دیگر، ترك كرد و ب

او كتابخانة خویش را ھم با خود برده بود، . پرداخت در آنجا گاه بھ مطالعة آثار ویرژیل و سیسرون مي
ساخت  با مجذوبش ميتوانست از خواندن شعر و نثري كھ زیباییش ھمچون طنازي دختران دلر زیرا نمي

  :نویسد مي. شرح او از این موضوع نمایانندة خوي قرون وسطایي است. دست شوید

از وضع من پرسیدند، و من پاسخ گفتم كھ . كشانند ام و مرا بھ پیشگاه داور بزرگ مي خواب دیدم كھ مرده
! ھستي نھ مسیحي تو سیسروني! گویي دروغ مي«: اما آن كھ ریاست محكمھ را داشت گفت. مسیحي ھستم

ھاي تازیانھ را احساس  من في الفور الل شدم، و ضربھ» .قلب تو نیز آنجاست  زیرا ھر كجا كھ گنج توست،
سرانجام، حاضران در آن میدان بر پاي رئیس دادگاه … . كردم ـ زیرا او دستور تازیانھ زدن مرا داده بود

ید و بھ من فرصت دھد تا از خطاي خود توبھ كنم، افتادند و از وي استدعا كردند كھ بر جواني من ببخشا
… . اي سخت محكومم سازد مشروط بر آنكھ اگر بار دیگر كتابھاي نویسندگان مشرك را بخوانم، بھ شكنجھ

ھایم سیاه و كبود شده بود، و تا مدتھا  كنم كھ شانھ اعتراف مي… . این تجربھ، رؤیاي دلپذیر یا بیھوده نبود
از آن پس من با شوقي بیش از آنچھ … . كردم ار كوفتگي را در بدن خود مشاھده ميپس از بیدار شدن آث

  . قبال بھ مطالعة آثار بشري داشتم بھ مطالعة كتابھاي خدا روي آوردم

در رم بھ دبیري پاپ داماسوس  ٣٨٢در . بھ انطاكیھ بازگشت و در زمرة كشیشان درآمد ٣٧٩در سال 
او . یافت كھ عھد جدید را بھ صورت بھتري بھ التیني ترجمھ كند برگزیده شد و از طرف او مأموریت

اي را  پوشید و در دربار پرتجمل پاپ زندگي مرتاضانھ اي و قباي خاص راھبان را مي ھمچنان رداي قھوه
ھاي اشرافي خود از او بھ منزلة مشاور روحاني پذیرایي  ماركال و پائوالي پرھیزكار در خانھ. گذراند مي
؛ نقادان مشرك گمان داشتند كھ وي بیش از آنچھ شایستة یك ستایندة تجرد و بكارت است، از كردند مي

شود،  او، با ھجو كردن جامعة رم آن زمان با عباراتي كھ ھرگز كھنھ نمي. شود مند مي آمیزش با زنان بھره
  :چنین پاسخ گفت

سازند و رخسارشان را از  گین ميھاي خود را با غازه و چشمان خود را با سرمھ رن آن زناني كھ گونھ
پذیرند كھ پیر ھستند؛ سر خود را با گیسوان عاریھ  در ھیچ سن و سالي نمي… . پوشانند سفیداب مي

..  . .ھایشان مانند دختران دبیرستاني ھراسان است و رفتارشان در برابر كساني كھ بھ سن نوه..  .پوشانند مي
آرایند، و بوي  فروشند و خود را با گوھرھاي درخشان مي ھاي حریر فخر مي بیوگان مشرك با جامھ
پوشند، گیسوان خود را كوتاه  زنان دیگري ھستند كھ جامة مردان مي..  . .آزارد مشكشان مشام را مي

برخي از زنان ..  .  .دھند كھ بھ خواجگان ھمانند باشند از زن بودن شرم دارند و ترجیح مي..  . .كنند مي
ھاي انساني را پیش از شكل گرفتن معدوم   كنند و نطفھ خصوص از آبستني پیشگیري ميمجرد با دواھاي م

شوند، با صرف دارو وسیلة سقط جنین را فراھم  كنند؛ برخي دیگر وقتي كھ بر اثر گناه آبستن مي مي
باید خود چرا من … براي پاكان ھمھ چیز پاك است «: گویند زناني ھم ھستند كھ مي  و تازه،..  . .آوردند مي
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  :نماید او یك زن رومي را با عباراتي كھ حاكي از چشماني خریدار است سرزنش مي

گاھت در زندان كمربندي  پستانھایت با نواري از كتان تنگ بستھ شده، دنده..  . .ات بعمد چاكدار است نیمتنھ
ھاي سیمینت را عریان سازد؛ و آنگاه با شتاب، آنچھ را كھ  افتد تا شانھ رو ميشالت گاه ف… سفت است 

  . پوشاند عمدًا نمایان ساختھ است مي

ریزد، و  اي از زمان را بھ قالب مي ھیرونوموس اغراقگوییھاي یك ادیب ھنرمند را كھ دوره
عصب یك معلم اخالق درازپردازیھاي یك وكیل دعاوي را كھ مایة قطور ساختن پرونده است، بر ت

بینیم زنان ھمیشھ  و اینكھ مي  ساتیرھاي او یادآور ساتیرھاي یوونالیس یا طنز زمان خود ماست،. افزاید مي
ھیرونوموس نیز، مانند . اند براي ما جالب است و در ھر زمان بھ اندازة امروز جذابیت و فریبایي داشتھ

بازي حتي در  از اینكھ معشوقھ. كند استثنا، تقبیح مي يیوونالیس، خطاكاران را با بینظري و شجاعت، و ب
یابد كھ با تظاھر بھ زھد و ریاضت بر ھرزگیھاي  آید، و چون در مي میان مسیحیان رایج است بھ خشم مي

از ) خواھران محبوب و مطلوب(این بالي «: پرسد مي. شود گذارند، خشمش بیشتر مي خود سرپوش مي
این روسپیان   ھاي نوین، ه است؟ این زنان شوي ناكرده از كجا آمدند؟ این ھمخوابھكجا بھ كلیسا راه پیدا كرد

  از كجا پیدا شدند؟ آنان با دوستان مرد ) یك مردي(

بھ » .خوانند و غالبًا یك بستر دارند، با این حال اگر تصور كنیم كھ خطایي در كار است، ما را بدگمان مي
كند؛ كلیساییان موي و روي آراستھ  او را بھ پایي برساند، حملھ ميكھ حمایتشان ممكن بود  روحانیان رم،

را، كھ در اجتماعات باب روز آمد و شد دارند، و كشیشان مرده ریگ خواري را كھ پیش از فلق 
از دواج كشیشان . كند اند، مسخره مي روند كھ ھنوز از بستر بیرون نیامده خیزند و بھ دیدن زناني مي برمي

دھد؛ بھ عقیدة او فقط  كند و بشدت در لزوم تجرد آنان داد سخن مي نسي آنان را تقبیح ميو انحرافات ج
ھیرونوموس، با فصاحتي كھ حتي . راھبان مسیحیان راستین ھستند كھ از قید مال، شھوت، و غرور آزادند

د و بھ خواھد كھ از ھمھ چیز دست شوین توانست كازانووا را جزو پیروانش درآورد، از مردان مي مي
كند كھ نخستین كودك خود را، بھ موجب  پیروي از عیساي مسیح برخیزند؛ از بانوان مسیحي درخواست مي

كند كھ اگر نتوانند وارد صومعھ شوند،  شریعت، وقف خداوند سازند؛ بھ بانوان دوست خود توصیھ مي
كھ ازدواج را تقریبًا گناه  رسد در بحث خود بھ جایي مي. ھا زندگي كنند دست كم در خانة خود چون باكره

كند  پیشنھاد مي» ستایم، اما فقط براي اینكھ از آن باكرگاني پدید آیند، من ازدواج را مي«: گوید مي. داند مي
كھ با تبر بكارت درخت ازدواج را بیفكنند، و یوحناي رسول مجرد را از پطرس، كھ زن داشت، برتر 

). ٣٨۴(نویسد  بارة لذات بكارت بھ دختري بھ نام ائوستوخیوم مياش آن است كھ در جالبترین نامھ. داند مي
، رنج »سدوم«گوید كساني كھ از آن پرھیز كنند از  او بھ وجھ مطلق با زناشویي مخالف نیست، ولي مي

كند كھ  ضمنًا اذعان مي. مانند ھاي حسد بركنار مي آبستني، مویة اطفال، غم و گرفتاري خانواده، و شكنجھ
  .دشوار است؛ كھ ھشیاري جاودان بھاي بكارت است راه طھارت

ھمنشینان خود را از میان كساني برگزین كھ … . بكارت حتي ممكن است در اثر یك اندیشھ از دست برود
… . ھر روز روزه بگیر و بستر خود را با اشك شبانگاھي بشوي… . بر اثر روزه پریده رنگ و نزارند

. در درونت با تو عشق ورزد» داماد ملكوت«نت باشد؛ بگذار ھمیشھ بگذار انزواي اطاقت ھمواره نگھبا
بھ پشت دیوار خواھد آمد، دستش را از میان در بھ درون » او«شود،  وقتي كھ خواب بر تو چیره مي… 

و » .من بیمار عشقم«: و تو بر خواھي خاست و گریان خواھي گفت. خواھد آورد و بر شكمت خواھد كشید
اي است مقفل و منبعي  خواھر و عروس من باغي است بستھ شده، چشمھ«: و خواھي شنیداین پاسخ را از ا

  » .مختوم

؛ شاید برخي از »با سنگباران از آن استقبال كردند«گوید پس از انتشار این نامھ، مردم  ھیرونوموس مي
وجود شھوتي خوانندگان آن، در این اندرزھاي عجیب مردي كھ ظاھرًا ھنوز از حرارت میل آزاد نبود 

pyوقتي كھ راھبة جوان ـ بلسیال ـ مرد بسیار كسان بھ خاطر ) ٣٨۴(چند ماه بعد . بیمار را حس كرده بودند
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



وي را سرزنش كردند؛ برخي از   اینكھ مشقات ناشي از تعلیمات ھیرونوموس موجب مرگ راھبھ شده بود،
  . ده شوندمشركان پیشنھاد كردند كھ او و تمام راھبان رم در رود تیبر افكن

در ھمان سال پاپ داماسوس درگذشت، و جانشین او انتصاب . مالمتبار براي مادر سوگوار او فرستاد
، ھیرونوموس رم را براي ھمیشھ ترك كرد و پائوال و ٣٨۵در . ھیرونوموس بھ دبیري پاپ را تجدید نكرد

اي ساخت كھ خود رئیس آن شد؛  صومعھدر بیت لحم . را با خود برد) مادر و خواھر بلسیال(ائوستوخیوم 
دار شدند؛ و  ھا بنا كرد كھ نخست پائوال و سپس ائوستوخیوم ریاست آن را عھده دیري نیز براي راھبھ

  .مھمانسرایي ھم براي زایران بیت المقدس ساخت

 ھیرونوموس حجرة خود را در مغاكي برگزید، كتابھا و كاغذھایش را در آن گرد آورد، اوقات خود را
با سالح قلم بھ . وقف مطالعھ و تألیف كارھاي اداري كرد، و سي و چھار سال بقیة عمر را در آنجا زیست

جنگ یوحناي زرین دھن، آمبروسیوس، پالگیوس، و آوگوستینوس رفت و، با نیروي جازمي، در حدود 
از سوي دشمنانش ھایش حتي  پنجاه رسالھ در مسائل وجداني و اخالقي و تفسیر كتاب مقدس نوشت؛ نوشتھ

اي در بیت لحم گشود و در آن برایگان و با فروتني بھ كودكان  مدرسھ. شد با شور و شوق خوانده مي
آموخت؛ حال كھ قدیسي مورد تأیید ھمگان  اي از معلومات مختلف از جملھ التیني و یوناني مي مجموعھ

ھ خواندنشان را در جواني ترك كرده بود تواند مطالعة آثار نویسندگان كالسیك را ك بود، احساس كرد كھ مي
تحصیل زبان عبري را، كھ ھنگام اقامت كوتاه نخستینش در شرق آغاز كرده بود، از سر . از سر بگیرد

اي فصیح و اعجازآمیز بھ التیني بھ   گرفت؛ و طي ھجده سال تلمذ صبورانھ توانست از كتاب مقدس ترجمھ
ولگات معروف است و از بزرگترین و بانفوذترین آثار ادبي قرن این ترجمھ اكنون نزد ما بھ و. دست دھد

البتھ در این ترجمھ، مانند ھر اثر دیگري بھ آن حجم، اشتباھاتي وجود دارد و . رود چھارم بھ شمار مي
كند؛ اما التیني آن در  برخي اصطالحات خشن عامیانھ نیز در آن ھست كھ ھر ناب گرایي را مشمئز مي

زبان االھیات و ادبیات شد، عواطف و تخیالت عبراني را بھ قالب التیني ریخت، و  سراسر قرون وسطي
جھان التیني از طریق این ترجمھ  .كردھزاران عبارت اصیل، فصیح، موجز، و نیرومند بھ ادبیات اعطا 

  .وقت دیگر با كتاب مقدس الفت یافتبیش از ھر 

اي در پیش گرفتھ بود و خود را وقف كلیسا كرده بود یك  ھیرونوموس تنھا از آن جھت كھ زندگي مرتاضانھ
  مایة. رفت؛ و گرنھ از نظر كردار و گفتار مشكل بتوان او را قدیس بھ حساب آورد قدیس بھ شمار مي

و اینھمھ سبعیت   نفجار خشونتبار نفرت، اینھمھ قلب حقیقت،تأسف است كھ در چنین مرد بزرگي اینھمھ ا
  یوحنا، بطرك اورشلیم، را یھودا و شیطان . یابیم جدلي مي

الشأن را بھ عنوان  گوید حتي آتش جھنم براي او مجازاتي بس اندك است؛ آمبروسیوس عظم خواند و مي مي
روفینوس را بھ زحمت اندازد، اوریگنس  كند؛ و براي اینكھ دوست قدیمي خود توصیف مي» زاغ بیریخت«

خواھد بزور حكم محكومیت وي را از  كند، چنانكھ گویي مي مرده را با خشمي در خور یك مرتد تعقیب مي
توان گذشت تا از  راستي كھ از سر بعضي از گناھان جسماني آسانتر مي). ۴٠٠(پاپ آناستاسیوس بگیرد 

  .این تلخیھاي روح

داد، وي را بھ عنوان  وقتي كھ آثار كھن یوناني و التیني را تعلیم مي. بالدرنگ سزا دادندمنتقدان او را 
گرفت، وي را متھم ساختند كھ بھ آیین  مشرك تقبیح كردند؛ ھنگامي كھ عبري را نزد یك یھودي فرا مي

. آن در نظر دارد یھود گرویده است؛ چون آثارش را بھ زنان اھدا كرد، گفتند كھ نفع مالي یا چیزي بدتر از
بربرھا بھ خاور نزدیك سرازیر شدند و بر سوریھ و فلسطین . اي نداشت در زمان پیري، زندگي شادمانھ

» !ھا كھ تسخیر كردند و چھ رودھا كھ با خون كشتگان رنگین ساختند چھ بسیار صومعھ«؛ )٣٩۵(تاختند 
ھنوز زنده بود كھ پائوال، » .قوط استجھان روم در حال س«: گیرد ھیرونوموس غمگینانھ چنین نتیجھ مي

شدت ریاضت برایش رمقي بھ جا نگذاشتھ بود، و در حالي كھ . ماركال، و ائوستوخیوم محبوب او مردند
پرداخت؛ سرگرم نوشتن تفسیري  پشتش از فرط پیري خمیده بود، ھمواره از كاري بھ كاري دیگر مي

از آنكھ نیكمرد باشد، بزرگمرد بود؛ ھمچون یوونالیس او بیش . دربارة ارمیاء نبي بود كھ مرگ در رسید
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مانست، و در دانشوري و االھیات  ھاي سنكا مي ھایش در فصاحت بھ نامھ ساتیرنویسي آتشین طبع بود، نامھ
  .اي قھرمان صفت بود كوشنده

  سربازان مسیحي – ٣

ن بزرگ این دوران ھیرونوموس و آوگوستینوس بزرگترین مردان این قرن پرعظمت بودند، اما مردا
مجتھدان «ھشت تن را بھ عنوان » آبایش«كلیساي اوایل قرون وسطي از میان . منحصر بھ این دو تن نبود

آتاناسیوس، باسیلیوس، گرگوریوس نازیانزوسي، یوحناي «اینان عبارت بودند از . متمایز ساخت» كلیسا
وگوستینوس، و گرگوریوس كبیر در و یوحناي دمشقي در شرق؛ آمبروسیوس، ھیرونوموس، آ زرین دھن،

  .غرب

نشانگر قدرت مسیحیت در جذب افراد طراز اول بھ خدمت ) ٣٩٨-٣۴٠؟(  دورة زندگي آمبروسیوس
او در تریر متولد شد، . آمدند خویش است، افرادي كھ تا یك نسل پیش از آن فقط بھ خدمت دولت در مي

ھد كھ براي خدمات سیاسي آماده شده بود؛ و شگفت د و سوابق تربیتیش نشان مي پدرش فرماندار گل بود، 
او، كھ ساكن میالن بود، با امپراطور غرب . شود نیست كھ خیلي زود بھ استانداري شمال ایتالیا تعیین مي

  تماس نزدیك داشت، و امپراطور او را صاحب خصال كھن رومي، یعني قدرت 

اند  ھاي رقیب در كلیساي اعظم شھر گرد آمده ھوقتي بھ آمبروسیوس خبر رسید كھ فرق. بدون تظاھر یافت
تا اسقفي برگزینند، با شتاب بھ محل رفت و با حضور و بیانات خود اغتشاشي را كھ تازه آغاز شده بود 

ھا نتوانستند بر سر كاندیدایي موافقت كنند، كسي از آن میان پیشنھاد كرد كھ  چون فرقھ. فرو نشاند
آن استاندار اعتراض . نام او مردم را شاد ساخت و موجب وحدت آرا شدآمبروسیوس را انتخاب نمایند، 

كرد و گفت كھ ھنوز تعمید نیافتھ است؛ اما با شتاب تعمید یافت و بھ شماسي و سپس بھ كشیشي و آنگاه بھ 
  ). ٣٧۴(این كارھا در یك ھفتھ انجام گرفت   اسقفي منصوب شد، و ھمة

بزودي تعینات موقعیت سیاسي را . وچیرگي یك دولتمرد آغاز كردآمبروسیوس شغل جدید خود را با وقار 
ھر چھ پول و ثروت داشت بھ بینوایان بخشید، و . ترك كرد و زندگي سادة نمونھ واري را در پیش گرفت

وي عالمي االھي بود كھ . لوحة مقدس كلیساي خود را فروخت تا از پول آن فدیة اسیران جنگي را بپردازد
دفاع كرد، خطیبي بود كھ وعظھایش بھ گرواندن آوگوستینوس بھ دین مسیح » تقادنامة نیقیھاع«با قدرت از 

یاري كرد، شاعري بود كھ برخي از نخستین و بھترین سرودھاي كلیسایي را ساخت، داوري بود كھ دانش 
ا كھ از اي بود كھ مأموریتھاي دشواري ر و پاكدامنیش دادگاھھاي فاسد دنیوي را خجل كرد، سیاست پیشھ

طرف كلیسا و كشور بھ او واگذار شده بود با شایستگي انجام داد، نظام دھندة خوبي بود كھ پاپ را 
اي بود كھ تئودوسیوس كبیر را بھ توبھ وا  معاضدت كرد و او را تحت الشعاع قرار داد، و روحاني برجستھ

طور جوان مادري داشت بھ نام آن امپرا. داشت و بر خط مشیھاي والنتینیانوس دوم تأثیري قاطع نھاد
. كوشید تا كلیسایي در میالن براي یك كشیش پیرو این مذھب تأمین كند یوستینا كھ پیرو آریانیسم بود و مي

» اعتصاب نشستة«مقتدیان آمبروسیوس، علیھ فرمان ملكھ مبني بر تسلیم ساختمان كلیسا، دست بھ یك 
از آن ھنگام بود «: گوید آوگوستینوس مي. ده ماندندمقدس زدند و شب و روز در آن كلیساي محاصره ش

بھ پیروي از آیین كلیساي شرقي، رسم سرود خواندن آغاز شد تا مردم را از فرسوده شدن از بیخوابي   كھ،
آمبروسیوس مردانھ با ملكھ جنگید و پیروزي مھمي نصیب تعصب دیني » .طوالني و مشقتبار نجات بخشد

  .كرد

وي در . نمونة نجیبتري از یك قدیس مسیحي بود) ۴٣١-٣۵٣(نوب ایتالیا، پاولینوس واقع در ج  در نوال،
نزد آوسونیوس شاعر . یك خانوادة كھن ثروتمند در بوردو متولد شد، با یك بانوي عالینسب ازدواج كرد

ناگھان، گرویدن بھ مسیحیت چنان روحش را منقلب . تحصیل كرد، وارد سیاست شد، و بسرعت ترقي كرد
pyاموالش را فروخت و پول آن را بھ فقیران داد و براي خویشتن فقط بھ : خت كھ بكلي از دنیا رو گرداندسا
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پرھیزكار » خواھر دیني«قدر حداقل حاجت مال برداشت، زنش تراسیا راضي شد كھ با او مانند یك 
حقر خود را در اي ھنوز در غرب آغاز نشده بود، آن جفت دیندار خانة م چون زندگي صومعھ. زندگي كند

در طول این مدت، آنان از خوردن . نوال بھ یك دیر خصوصي بدل ساختند و سي و پنج سال در آن زیستند
  كردند،  گوشت و نوشیدن شراب خودداري مي

و شاد بودند كھ خود را از بند گرفتاریھاي ثروت آزاد   گرفتند، بسیاري از روزھاي ماه را روزه مي
آنان واپس  دوران جوانیش، خصوصًا معلم پیرش آوسونیوس، بر آنچھ بھ نظر دوستان مشرك. اند ساختھ

كشیدن از تكالیف زندگي مدني بود اعتراض كردند؛ او، در پاسخ، ایشان را دعوت كرد كھ بیایند و در 
آزار و متسامح خود را تا  در قرني مشحون از نفرت و خشونت، روح بي. سعادت زندگي او سھیم شوند

  .در تشییع جنازة وي، عالوه بر مسیحیان، مشركان و یھودیان نیز شركت جستند. حفظ كرد پایان حیات

شاعري كھ نظریة مسیحي زمان خویش را بھ بھترین . سرود، اما فقط گھگاه پاولینوس اشعاري جذاب مي
در آن دوران كھ ). ۴١٠-٣۴٨حد (كرد آورلیوس پرودنتیوس كلمنس اسپانیایي بود  وجھ بیان مي

كردند، پرودنتیوس در قالبھاي كھن  دیانوس و آوسونیوس دربارة خدایان مرده نغمھ سرایي ميكالو
سرودھایي مذھبي براي ) »كتاب تاجھا«(داستانھایي از شھیدان راه دین : سرود موضوعات جدید و زنده مي

كھ او از در این شعر اخیر بود . ھر ساعت روز، و جوابي منظوم بھ دفاع سوماخوس از مجسمة پیروزي
از مشركان نفرت نداشت؛ در حق . ھونوریوس استدعا كرد كھ رزمھاي گالدیاتوري را منسوخ كند
خواست  كرد؛ و از ھمدینان مسیحي خود مي سوماخوس و حتي یولیانوس از كلماتي محبت آمیز استفاده مي

، و از اینكھ انسان در ستایش روم با كالودیانوس ھماواز بود. كھ آثار ھنري مشركان را منھدم نكنند
تواند در قسمت اعظم جھان سفیدپوستان سفر كند و مشمول یك قانون باشد و ھمھ جا امنیت داشتھ باشد  مي

در آثار این شاعر مسیحي، » .كنیم ھر جا كھ باشیم، چون شارمندان آنجا زندگي مي«: كرد ابراز مسرت مي
  .یابیم واپسین پژواكھاي كامیابیھا و سیادت رم را مي

ھمتراز آوسونیوس و سیدونیوس . اینكھ گل اكنون دیگر تمدني واال داشت، براي روم افتخار كوچكي نبود
، )رمیگیوس(ھیالري، اسقف پواتیھ؛ رمي : توان از اسقفان بزرگ قرن چھارم گل نام برد در ادبیات، مي

یكي از فعالترین مدافعان ) ٣۶٧حد : فتـ (ھیالري . اھل تور اھل رنس؛ ائوفرونیوس، اھل اوتون؛ و مارتن، 
مع ھذا، در حوزة دیني . اي در دوازده بخش براي ایضاح تثلیث نوشت بود و رسالھ» اعتقادنامة نیقیھ«

خاست،  محقر خود در پواتیھ، زندگي توأم با سعي و اخالص یك اھل كلیسا را داشت ـ زود از خواب بر مي
كرد، مراسم قداس را بھ جا مي  مشاجرات را رفع مي شنید، پذیرفت، شكایات را مي تمام مراجعان را مي

ھاي  ھنگام غذا خوردن بھ قرائت نوشتھ كرد،  داد، كتاب و نامھ تقریر مي درس مي  كرد، آورد، وعظ مي
داد، و ھر روز بھ یك كار دستي، از قبیل شخمزني یا جامھ بافي براي بینوایان،  مذھبي گوش مي

  .آید ونة فرد كلیسایي بھ شمار ميوي الگو و بھترین نم. پرداخت مي

دھكده در فرانسھ نام وي را بر  ۴٢۵كلیسا و  ٣۶٧۵قدیس مارتن نام بیشتري از خود بھ جا نھاد؛ اكنون 
خواست راھب  در پانونیا چشم بھ جھان گشود؛ در دوازدھسالگي مي ٣١۶وي حوالي سال . خود دارند

سربازي غیرطبیعي بود مواجبش را بھ بینوایان . رددشود، اما پدرش او را مجبور ساخت تا وارد ارتش گ
خواھد از  كرد، و چندان صبر و فروتني پیشھ ساختھ بود كھ گویي مي زدگان را یاري مي داد، مصیبت مي

پس از پنج سال خدمت در ارتش، مارتن بھ آرزوي خود دست یافت و . اي بسازد اردوي نظامي صومعھ
ندگي كند، نخست در ایتالیا، آنگاه در پواتیھ نزدیك محبوب خود توانست ھمچون راھبي در یك حجره ز

خواستار شدند كھ او اسقفشان   اش، جدًا ، مردم تور، با وجود لباس مندرس و موي ژولیده٣٧١در . ھیالري
  او این خواست را پذیرفت، اما اصرار . شود

اي بنا  شھر، در مارموتیھ صومعھبھ فاصلة سھ كیلومتر از .ورزید كھ زندگي رھباني خود را ادامھ دھد
. كرد، ھشتاد راھب در آنجا گرد آورد، و زندگي زاھدانة بي ریب و ریایي را ھمراه با آنان در پیش گرفت

آوري  او معتقد بود كھ وظیفة اسقف تنھا در بھ جا آوردن مراسم قداس، وعظ، ادارة تشریفات دیني، و جمع
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ردن گرسنگان، پوشاندن برھنگان، عیادت از بیماران، و یاري شود، بلكھ سیر ك وجوه خیریھ خالصھ نمي
او نزد اھالي گل چندان محبوبیت داشت كھ در اكناف . رود بختان نیز از وظایفش بھ شمار مي دادن بھ تیره

شد، حتي مشھور بود كھ سھ تن را از میان مردگان برخیزانده  آن سرزمین از كرامات او داستانھا نقل مي
  .او را جزو قدیسان نگاھبان خود شمرد فرانسھ. است

نخستین دیر از دیرھاي متعددي بود كھ در آن ) ٣۶٢(اي كھ مارتن در پواتیھ تأسیس كرده بود  صومعھ
تألیف آتاناسیوس، و نیز دعوت » زندگینامة آنتونیوس«چون رومیان از طریق كتاب . ھنگام در گل پدید آمد

شة رھبانیت آشنا شده بودند، غرب نخست صعبترین و منفردترین ھیرونوموس بھ زندگي زاھدانھ، با اندی
اي را برگزید و كوشید تا مشقات زندگي زاھداني را كھ در زیر آسمان صاف مصر  شیوة زندگي صومعھ

وولفیالیك راھب سالھا با ران عور و پاي برھنھ بر سر . زیستند در یك اقلیم نسبتًا ناسازگار رواج دھد مي
قدیس . شد افتاد و قندیلھاي یخ از ریشش آویزان مي زیست، زمستانھا ناخنھاي پایش مي ميستوني در تریر 

زیست، چنان خود را در یك چار دیواري تنگ محبوس ساختھ بود كھ نیمتنة  سنوك، كھ در نزدیكي تور مي
. م شدتوانست حركت دھد؛ چندین سال بدین گونھ زیست و مایة اعجاب و تحسین مرد پایین بدنش را نمي

قدیس یوآنس كاسیانوس، براي ھمسنگي با شور و جذبة آنتونیوس، افكار قدیس پاخومیوس را بھ میان 
اي براي راھبان و راھبگان در  ھاي یوحناي زرین دھن، صومعھ آورد؛ وي، با الھام از برخي موعظھ

از مرگش،  و نخستین دستور را براي زندگي رھباني در غرب نوشت؛ پیش) ۴١۵(مارسي تأسیس كرد 
، قدیس ھونوراتوس و ۴٠٠اندكي پس از سال . زیستند راھب در پرووانس طبق دستور او مي ۵٠٠٠تقریبًا 

این نھادھا بیش از آنكھ اشخاص . بنا كردند اي در جزیرة لرن، رو بھ روي كان،  قدیس كاپراسیوس صومعھ
نشپژوھي جمعي و ھمكاري با یكدیگر تحصیل، و دا  را بھ اخالص انفرادي خو دھند، آنان را بھ سوي كار،

تبدیل بھ مكتبھاي االھیات شدند و تأثیري حیاتي در افكار ساكنان امپراطوري   دادند؛ و بدین سان، سوق مي
وقتي كھ آیین قدیس بندیكتوس در قرن بعد بھ گل رسید، در آنجا براساس سنت كاسیانوس یكي . غرب نھادند

  .از نظامھاي مفید مذھبي پا گرفت

VI - مسیحیت شرق  

  راھبان شرق – ١

وقتي كھ كلیسا حالت یك مجتمع دینداران را از دست داد و تبدیل بھ نھادي شد كھ بر میلیونھا انسان حكومت 
تري نسبت بھ ضعفھاي انساني اختیار كند،  كرد، بتدریج این گرایش در آن پدید آمد كھ نظریة سھلگیرانھ مي

یك اقلیت مسیحي این مدارا را . حتر باشد و حتي گاه در آن سھیم شودو نسبت بھ لذتھاي اینجھاني متسام
خیانت بھ مسیح شمردند و تصمیم گرفتند كھ از راه فقر و عفت و عبادت بھ ملكوت آسمان دست یابند، و 

  براي نیل بھ این منظور بكلي از 

الي از زندگي رھباني، و ھمچنین اشك) م ق ٢۵٠حد (احتماًال ھیئتھاي تبلیغ مذھبي آشوكا . دنیا كناره گرفتند
نظریات و اخالقیات دین بودا را بھ خاور نزدیك آورده بودند؛ زاھدان منفرد پیش از مسیح ـ مانند 

پرستندگان سراپیس در مصر، یا جوامع اسینیان در یھودا ـ آرمانھا یا آداب زندگي دیني پرمشقت را بھ 
یت براي بسیار كسان پناھگاھي در برابر اغتشاشات و رھبان. آنتونیوس و پاخومیوس منتقل كرده بودند

ھاي بیاباني خبري از مالیات، خدمت نظام،  ھا یا حجره جنگ ناشي از حمالت بربرھا بود؛ در صومعھ
بخشان نبود؛  مشاجرات زناشویي، و كار طاقتفرسا نبود؛ براي رسیدن بھ مقام راھبي نیازي بھ مراسم رتبھ

  .رسید ، سعادت جاودان فرا ميپس از چند سال زندگي آرام

مصر، كھ اقلیمش براي رھبانیت سازگار بود، مأمن عدة زیادي از راھبان منفرد یا گروھي شده بود، كھ یا 
pyكردند، یا نوعي زندگي اشتراكي را بر طبق آییني كھ  از قواعد زندگي در انزواي آنتونیوس پیروي مي
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ھایي بود كھ  ساحل رود نیل انباشتھ از دیرھا و صومعھ. نمودند ميپاخومیوس در تابن بنیان نھاده بود دنبال 
) ٣۵۶- ٢۵١حد (از میان منفردین، آنتونیوس . داد راھب یا راھبھ را در خود جا مي ٣٠٠٠برخي از آنھا 

پس از سرگردانیھاي بسیار، سرانجام در كوه قلزم، نزدیك دریاي سرخ، جایگاه . از ھمھ مشھورتر بود
مریدانش جاي او را یافتند؛ از اخالص او پیروي كردند؛ و، تا آن حد كھ . د درست كردكوچكي براي خو

ھاي خود را نزدیك حجرة وي ساختند؛ پیش از مرگش، بیابان نزدیك بھ آن كوه از  داد، حجره اجازه مي
رد  دعوت قسطنطین را. سال زیست ١٠۵شست، و با این حال  وي كمتر خود را مي. پیروان او پر شده بود

راھب . اما در نود سالگي، براي حمایت از آتاناسیوس در برابر آریوسیھا، سفري بھ اسكندریھ كرد  كرد،
دیگر كھ در مدارج شھرت فقط یك پلھ پایینتر از آنتونیوس قرار داشت، پاخومیوس بود كھ نھ صومعھ براي 

اسم یك روز مقدس ھفت ھزار تن ؛ گاه براي اجراي مر)٣٢۵(ھا تأسیس كرد  راھبان و یك دیر براي راھبھ
این راھبان گروھي ضمن عبادت، كار ھم . آمدند از رھباناني كھ در آیین از او پیروي مي كردند گرد مي

ھاي خود را بفروشند،  رفتند تا فراورده كردند؛ در ادوار معین از راه نیل با قایق بھ اسكندریھ مي مي
  .سیاسي شركت كنند –یي مایحتاج خود را بخرند، و در مناقشات كلیسا

آبھ دوشنھ . در میان راھبان منفرد رقابتي شدید براي پیش افتادن در مسابقة ریاضت كشي آغاز شد
توانست داستاني از ریاضت بشنود و نكوشد كھ از آن فراتر  ماكاریوس اسكندراني ھیچ گاه نمي«: گوید مي

دند، ماكاریوس ھفت سال تمام بھ آن لب نزد؛ خور اگر سایر راھبان در ایام روزة بزرگ گوشت نمي» .رود
وار  بیست شب متوالي دیوانھ«كردند، ماكاریوس  اگر برخي از آنان خود را با بیخوابي مجازات مي

اي یك  در یك دورة روزة بزرگ، روز و شب برپا ایستاد و جز ھفتھ. »كوشید تا خود را بیدار نگاه دارد مي
  مدت شش ماه در . ورد؛ و تمام این مدت پیشة سبدبافي خود را ادامھ دادبار، آن ھم چند برگ كلم، چیزي نخ

  . ھاي موذي قرار داد مردابي خوابید و تن برھنة خود را در معرض نیش زھرآگین پشھ

مثال سراپیون در غاري در تھ . برخي از راھبان در عزلت گزیني گوي سبقت از دیگران ربوده بودند
اي عمیق سكنا گزیده بود كھ فقط معدودي از زایران جرئت فرود آمدن بھ آن را داشتند؛ وقتي  دره

ستخوان بود و فقط ھیرونوموس و پائوال بھ بیغولة او رسیدند، مردي را در آن یافتند كھ تقریبًا پوست و ا
اش فقط چندان وسعت داشت كھ  ھایش پر از موي ناسترده بود، حجره لنگي بر كمر داشت و چھره و شانھ

اي او را، كھ با برگ درختان پوشانده شده بود، در خود جاي دھد؛ مع ھذا، ھمین شخص  بستر تختھ
  . روزگاري در میان اشراف رم زیستھ بود

؛ )بساریون چھل سال، پاخومیوس پنجاه سال(غنودند  گام خواب بر زمین نميبرخي از زاھدان ھرگز بھ ھن
آنكھ یك كلمھ بر زبان آرند،  بعضي نیز سكوت پیشھ ساختھ بودند و چندین سال از زندگي خود را بي

كشیدند، یا دست و پاي خود را با  رفتند، باري سنگین بھ دوش مي اي دیگر ھر جا كھ مي گذراندند؛ عده مي
زدند كھ طي آنھا حتي چھرة یك زن را  بسیاري با غرور از شمارة سالھایي دم مي. بستند زنجیر مي غل و

كردند، و برخي از آنان بسیار  تقریبًا تمام راھبان منفرد با خوراكي بس اندك زندگي مي. ھم ندیده بودند
وقتي . بردند بھ سر مي گوید كھ منحصرًا با انجیر یا نان جو ھیرونوموس از راھباني سخن مي. زیستند

خواست كف نفس را از دست دھد، آن را براي  چون نمي  ماكاریوس بیمار بود، كسي برایش انگور برد،
آن ) دھد بنا بھ یقیني كھ روفینوس بھ ما مي(راھب دیگري فرستاد، و او نیز براي دیگري؛ بدین گونھ 

زایراني كھ از اكناف عالم مسیحیت . باز آمدانگور از سراسر بیابان گذشت و دست نخورده نزد ماكاریوس 
. سپردند كراماتي براي آنان قایل بودند كھ بھ معجزات مسیح شباھت داشت براي دیدن راھبان شرق ره مي

توانستند امراض را شفا بخشند، ارواح پلید را با یك كلمھ یا با لمس دست از تن  آن زاھدان خلوت نشین مي
دعایي یا نگاھي افعیھا یا شیران را رام كنند، و بر پشت تمساحي از رود نیل بیماران بیرون برانند، با 

ھاي كلیساھا شد و ھنوز با احترام در خزانة آنھا نگاھداري  ماترك راھبان گرانبھاترین گنجینھ. بگذرند
py  .شود مي
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یز خواست و نوآموزان را با فرمانھاي قساوت آم در دیرھا رئیس دیر از راھبان اطاعت كامل مي
بنابر روایات، رئیس دیري بھ نوآموزي گفت كھ در كورة مشتعلي بجھد؛ او اطاعت كرد، و . آزمود مي

بھ راھب دیگري گفتھ شد كھ عصاي رئیس دیر را . شعلھ بھ كناري رفت تا او بگذرد چنانكھ راویان گویند، 
ھ رود نیل كھ سھ كیلومتر از چون نھالي بكارد و آن را چندان آب دھد تا گل برآرد، چند سال او ھر روز ب

رفت تا آب آورد و بر پاي عصا ریزد؛ در سومین سال خداوند بر وي رحمت آورد، و  دیر فاصلھ داشت مي
مبادا با افكار خطرناك «گوید راھبان ملزم بودند بھ كاري اشتغال ورزند،  ھیرونوموس مي. عصا گل كرد

كردند، حصیر یا زنبیل  ند، بعضي از باغي توجھ ميكاشت اي را مي برخي از آنان مزرعھ. »گمراه شوند
  ساختند،  بافتند، كفش چوبي مي مي

مع ھذا، بسیاري از راھبان مصري بیسواد بودند و معرفت . كالسیك بدین وسیلھ با قلم آنان حفظ شده است
مان بسیاري از آنان نظافت را ضد ای. داشتند دنیوي را بھ عنوان نوعي خودپسندي بیھوده خوار مي

كرد؛ در یكي از دیرھا،  دانستند؛ سیلویاي باكره از شستن ھر قسمت بدن خود، جز انگشتان، پرھیز مي مي
شست، مع ھذا، در اواخر قرن  كرد و حتي پاھاي خود را نمي راھبھ داشت، ھیچ كس استحمام نمي ١٣٠كھ 

كرد و با  اط را مذمت ميآلكساندر سر راھب، این انحط. چھارم راھبان رفتھ رفتھ با آب انس گرفتند
  » .شستند ھرگز صورت خود را نمي«نگریست كھ راھبان  آرزومندي بھ روزي واپس مي

در اورشلیم و انطاكیھ . كرد ھا و كراماتشان با مصر رقابت مي خاور نزدیك از حیث تعداد راھبان و راھبھ
بیابان سوریھ مسكن زاھدان . ھاي راھبان منفرد وجود داشت اي یا حجره ھایي از جوامع صومعھ شبكھ

بستند، و بعضي  ھا مي ھندو خود را با زنجیر بھ صخره» فقیران«خلوت نشین بود كھ برخي از آنان مانند 
روایت است كھ . خوردند زدند و گیاه مي شمردند، در كوھھا پرسھ مي كھ این سكونت ثابت را حقیر مي

برد؛ در یكي از این  خوراك بھ سر مي بي در مدت چھل روز روزة بزرگ) ۴۵٩- ٣٩٠؟(سمعان عمودي 
ھا بھ اصرار خودش دیواري بھ دورش كشیدند و كمي نان و آب برایش گذاشتند؛ چون عید قیام مسیح  چلھ

در محلي در شمال  در قلعة سمعان،. در رسید، دیوار را برداشتند و نان و آب را دست نخورده یافتند
آنگاه، چون از این . و بر باالي آن زیست) ۴٢٢حدود (ر ساخت سوریھ، براي خود ستوني بھ بلندي دو مت

روش معتدل بھ شرم آمده بود، ستون بلندتري بنا كرد، و پس از آن نیز ستوني بلندتر، تا آنكھ مسكن دایمي 
محیط این ستون در رأس بیش از یك متر نبود، یك . خود را بر فراز ستوني بھ بلندي ھجده متر قرار داد

سمعان سي سال متوالي در این نقطة بلند  گرفت، ھ زمین افتادن آن قدیس بھ ھنگام خواب جلو ميطارمي از ب
بردند و كثافاتش را  مریدانش، بھ كمك یك نردبان، برایش غذا مي. در معرض باران و آفتاب و سرما زیست

ھ و آن را گندانده بود او خود را با ریسماني بھ آن ستون بستھ بود؛ ریسمان در گوشتش فرو رفت. زدودند مي
داشت، بر سر جایشان  افتادند برمي و بدبو و پر از كرم كرده بود؛ سمعان كرمھایي را كھ از بدنش فرو مي

از آن جایگاه بلند براي جماعاتي كھ » .بخورید  آنچھ را كھ خدا بھ شما داده است،«: گفت گذاشت، و مي مي
گرواند، امراض سخت را معجزه آسا شفا  بھ مسیحیت ميكرد، بربریان را  آمدند وعظ مي بھ دیدنش مي

گرفت؛ سرانجام نیز آنان  كرد، و رباخواران را بھ باد انتقاد مي داد، دربارة سیاست كلیسا اظھارنظر مي مي
راھبان «اي از  زھد متعالي او طبقھ. را واداشت نرخ بھره را از دوازده درصد بھ شش درصد پایین آورند

  .رد كھ دوازده قرن دوام داشتند و امروز ھم، بھ شكلي دنیوي، ھنوز وجود دارندپدید آو» ستونزي

  كاریھا صحھ نگذاشت؛ شاید بدین جھت كھ در آن فروتنیھا نوعي غرور وحشیانھ، در  كلیسا بر این افراط

ھاي آنان پر  یادداشتھاي این مرتاضان مشحون است از رؤیاھا و تخیالت جنسي؛ حجره. كرد احساس مي
دادند؛ و باور  ھاي خیالي و افكار شھواني سر مي ھایي كھ در نتیجة كشمكش با وسوسھ ود از طنین نالھب

داشتند كھ فضاي اطرافشان آكنده از شیاطیني است كھ ھمواره در حال حملھ بدیشان ھستند؛ ظاھرًا راھبان 
ة فرصتھا و امكاناتش حفظ عفت و پرھیزگاري در خلوت را دشوارتر از حفظ آن در زندگي شھري با ھم

گوید كھ  روفینوس داستان راھبي را مي. دیوانھ شدن در میان راھبان منفرد امري غیر عادي نبود. یافتند
اش شد و او در برابر زیباییش تاب و توان از كف داد، ولي آن زن بالفاصلھ، بھ  زن زیبایي وارد حجره

ت و بھ نزدیكترین ده شتافت و براي فرو نشاندن گمان او در ھوا، ناپدید شد؛ راھب وحشیانھ بیرون جس
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، بھ بھانة اینكھ مورد  در موردي دیگر، زن جواني. لھیب روح خویش بھ كورة یك حمام عمومي جست
اش را كرد؛ آن راھب راضي شد  حیوانات وحشي واقع شده است، از راھبي تقاضاي ورود بھ حجره  حملة

ن اتفاقًا او را لمس كرد، و شعلة میل چنان در وجود او زبانھ كشید كھ كھ او را اندك زماني بپذیرد؛ اما آن ز
او كوشید تا آن زن را در آغوش گیرد، اما زن . گویي سالیان دراز ریاضت نتوانستھ بود آن را زایل سازد

خود را از چنگ او رھا ساخت و از نظرش ناپدید شد و ـ بنا بھ روایت ـ گروھي از ابلیسان بر سقوط 
روفینوس گوید كھ آن راھب دیگر نتوانست بھ رھبانیت خود ادامھ دھد؛ مانند . او خنده سر دادندروحي 

پافنوس در داستان تائیس آناتول فرانس، دیگر نتوانست رؤیاي آن زیبایي را كھ دیده یا تصور كرده بود از 
نجام تا دوزخ دنبال خاطر بزداید؛ حجرة خود را ترك كرد، بھ زندگي شھري گرایید، و آن رؤیا را سرا

  . كرد

آمدند، نداشت؛ مع  كلیساي متشكل نخست مراقبتي بر رھبانان، كھ ندرتًا در سلك روحانیان رسمي در مي
كلیسا . كرد، زیرا در افتخار اعمالشان سھیم بود ھذا، در قبال عملیات افراطي آنان احساس مسئولیت مي

توانست  ستود، اما نمي قت كند؛ تجرد، بكارت، و فقر را ميتوانست كامال با آرمانھاي رھباني آنان مواف نمي
برخي از . دید ازدواج، تولید مثل، یا مالكیت را محكوم سازد؛ حال دیگر كلیسا بقاي نسل را بھ نفع خود مي

شدند؛  كردند و با تكدي موجب زحمت مردم مي رھبانان بھ میل خود حجره یا صومعة خویش را ترك مي
فروختند،  آثار قدسي حقیقي یا جعلي مي  پرداختند، رفتند و بھ تبلیغ مي شھر دیگر ميبرخي از شھري بھ 

ھاي مشركان را   داشتند تا معابد یا مجسمھ كردند، و مردم زودباور را وا مي شوراھاي مذھبي را تھدید مي
. توانست این اعمال خودسرانھ را تحمل كند كلیسا نمي. یي را بكشند »ھیپاتیا«منھدم كنند و یا حتي گھگاه 

فرمان داد تا مراقبت بیشتري در پذیرفتن سوگند داوطلبان رھبانیت بھ عمل آید، ) ۴۵١(شوراي خالكدون 
  سوگند رھبانان غیر قابل نقض باشد، و ھیچ كس حق 

  .اي تأسیس كند یا آن را ترك گوید ازة اسقف ناحیھ صومعھنداشتھ باشد بدون اج

  اسقفان شرق – ٢

اكثریت سكنھ را  قبطیھادر مصر، مسیحیان بومي یا . در شرق كامال پیروز بود) ۴٠٠(مسیحیت اكنون 
نود اسقف مصري اقتدار بطرك اسكندریھ را، . كردند ھا كلیسا و صومعھ را تكفل ميدادند و صد تشكیل مي

برخي از این بطركان سیاستمداران . كرد، قبول داشتند با آن فراعنھ و بطالسھ برابري مي  كھ قدرتش تقریبًا
؛ اما بعضي از )٣٨٩(مذھبي شدیدالعملي بودند، مانند تئوفیلوس كھ معبد سراپیس و كتابخانة آن را سوزانید 

سونسیوس در . مانند سونسیوس، اسقف پتولمائیس، كھ خویي خوشایند داشت آنان اشخاص مالیمي بودند، 
؛ ریاضي و فلسفھ را در اسكندریھ نزد ھیپاتیا آموخت و تا پایان عمر دوست )٣۶۵حدود (كورنھ متولد شد 

ھ آتن سفر كرد و در آنجا اعتقادش بھ شرك خواند؛ ب» نمایندة واقعي فلسفة حقیقي«او باقي ماند و او را 
با یك بانوي مسیحي ازدواج كرد و دین مسیح را پذیرفت و تبدیل تثلیث  ۴٠٣استوارتر شد؛ اما در سال 

وي . اي یافت القدس ـ پسر، امر تشریفاتي ساده نوافالطوني احد ـ روح ـ نفس را بھ تثلیث مسیحي پدر ـ روح
و چند رسالة فلسفي كوچك نیز تصنیف كرد كھ از این رساالت ھیچ یك ھاي دلپذیر بسیار نوشت  نامھ

، تئوفیلوس سرپرستي اسقفیة ۴١٠در . اي بھ نام در ستایش طاسي امروزه ارجي ندارد، مگر مقامھ
شد و بیش از آنچھ جاه طلب  او حال یكي از اعیان روستایي شمرده مي. پتولمائیس را بھ او پیشنھاد كرد

» اعتقادنامة نیقیھ«آنچنانكھ (د؛ از این رو پاسخ داد كھ براي آن كار مناسب نیست، زیرا باشد، پولدار بو
بھ رستاخیز جسماني اعتقاد ندارد، ازدواج كرده است، و قصد ھم ندارد زن خود را ترك ) خواستار است

را، پیش از  تئوفیلوس، كھ جزمیات برایش آلتي بیش نبودند، این نقایص را نادیده گرفت و سونسیوس. كند
این نكتھ كھ آخرین نامة وي خطاب بھ . آنكھ خود آن فیلسوف بتواند تصمیم قطعي بگیرد، بھ اسقفي برگزید

py  . دھد ھیپاتیا و واپسین دعایش بھ درگاه مسیح بود، بوضوح خوي وخصلت او را نشان مي
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ت امپراطوري فرمان بستھ مقاما. در سوریھ معابد مشركان را بھ شیوة تئوفیلوس از بیخ و بن برانداختند
شدن معابد را دادند؛ مشركان نخست در برابر آن فرمان مقاومت كردند، اما چون دیدند خدایانشان با 

مسیحیان آسیا پیشوایان خردمندتري از . دھند، آنان نیز شكست را پذیرا شدند اعتنایي تن بھ تخریب مي بي
  قدیس باسیلیوس كبیر در  .داشتندمسیحیان مصر 

فلسفھ را   علم بیان را در قسطنطنیھ نزد لیبانیوس فرا گرفت،) ٣٧٩-٣٢٩؟(زندگي كوتاه پنجاھسالة خود 
ت و ریاضت درون گراي آنان را طرد كرد؛ در آتن تحصیل كرد، بھ دیدن راھبان منفرد مصر و سوریھ رف

اسقف قیصریة كاپادوكیا شد، مسیحیت را در كشور خود سازمان داد، در مراسم دیني آن تجدیدنظر كرد، 
ھا وضع كرد كھ  و قانوني براي ادارة صومعھ  نوعي رھبانیت گروه ـ زیستي قائم بھ ذاتي را بنیان نھاد،

داد كھ از مشقات  وي بھ پیروان خود اندرز مي. وي حاكم استھنوز بر دیرھاي جھان یوناني ـ اسال
سھمگین راھبان منفرد مصر بپرھیزند و بكوشند تا با كارھاي سودمند بھ خدا، بھداشت، و خرد خدمت 

مسیحیت شرق ھنوز ھم بھ نفوذ عمیق او در امور كلیسا . كنند، بھ اعتقاد او، زراعت عبادتي عالي بود
  .معترف است

اي از بت پرستي نماند، اما خود مسیحیت ھم دستخوش كشمكشھاي شدید شد،  یھ چندان نشانھدر قسطنطن
آمد، و ھر كس االھیاتي  مذھب آریانیسم ھنوز نیرومند بود، بدعتھاي جدیدي نیز ھمواره بھ وجود مي

چنین  ٣٨٠گرگوریوس نوسایي، برادر قدیس باسیلیوس كبیر در حدود سال . مخصوص بھ خود داشت
ھایي كھ ھمھ عالم االھیاتند، و در كوي و برزن وعظ  ھا و برده این شھر پر است از عملھ«: ویسدن مي
بر ) پسر(را با ) پدر(اي را برایتان خرد كند، اول وجوه تفاوت  نقره  اگر از كسي بخواھید سكة. كنند مي

ن پدر است؛ و اگر خواھید شنید كھ پسر مادو… خواھد شمرد؛ اگر از قیمت یك گرده نان سؤال كنید 
در دوران » .بپرسید كھ آیا حمام حاضر است، بھ شما پاسخ خواھند داد كھ پسر از عدم بھ وجود آمده است

سلطنت تئودوسیوس اول، اسحاق سوري نخستین صومعھ را در پایتخت جدید تأسیس كرد؛ مؤسسات 
ن در آن شھر قدرتي بھ ھم دیگر راھبا ۴٠٠مشابھي بزودي ساختھ شد و رو بھ ازدیاد نھاد؛ در سال 

  .رسانده و مایة وحشت بودند و در مشاجرات بطركان با یكدیگر یا با امپراطور نقش جنجالي داشتند

گرگوریوس نازیانزوسي وقتي كھ دعوت مسیحیان اصیل آیین قسطنطنیھ را براي قبول مقام اسقفي پذیرفت 
ده بود، اما آن دستھ از پیروان آریانیسم كھ والنس بتازگي مر. اي را چشید ، طعم تلخ كینة فرقھ)٣٧٩(

امپراطور بر سر كار آورده بود ھنوز مھار كارھاي كلیسا را در دست داشتند و مراسم مذھبي خود را در 
گرگوریوس ناچار شد كھ محراب خود را در خانة یكي از دوستان . آوردند كلیساي سانتاسوفیا بھ جا مي

) رستاخیز(جا گرد آورد، اما امیدوارانھ كلیساي حقیر خود را آناستاسیا خویش قرار دھد و مقتدیانش را آن
او مردي بود كھ ھم زھد و تقوا داشت و ھم دانش آموختھ بود؛ در آتن با ھمشھري خود باسیلیوس . نامید

مقتدیانش روز بھ روز . توان در بالغت ھمتراز او دانست تحصیل كرده بود؛ و تنھا جانشین دومش را مي
در شب عید قیام . تر شدند، تا آنكھ تعدادشان از جماعت مؤمنان در ھر كلیساي رسمي فراتر رفتزیاد

ھجده ماه بعد، تئودوسیوس، . مسیح، گروھي از پیروان آریانیسم با سنگ بھ نمازخانة آناستاسیا حملھ كردند
  امپراطور اصیل آیین، گرگوریوس را با جالل فراوان بھ كلیساي 

اعتبار اعالم كردند و از وي خواستندكھ در برابر  م زد؛ كشیشان حسود انتصاب او را بيخاطر او را بر ھ
و بھ ) ٣٨١(چون مغرورتر از آن بود كھ بھ خاطر مقام بجنگد، استعفا كرد . شورایي از خود دفاع كند

  .دنازیانزوس در كاپادوكیا بازگشت تا ھشت سال باقیماندة عمرش را در گمنامي و آرامش بھ سر بر

اي را بھ سانتاسوفیا دعوت كرد كھ در  وقتي جانشین بیمباالت او مرد، دربار امپراطوري كشیشي انطاكیھ
، علم )٣۴۵؟(اي اصیل متولد شده  وي در خانواده. تاریخ بھ نام قدیس یوحناي زرین دھن معروف است

طور كلي، اسقفان شرق  بیان را نزد لیبانیوس آموختھ، و با ادبیات و فلسفة شرك آشنا گشتھ بود؛ بھ
وي، با سختگیري . یوحنا تیزھوش بود و خویي تند داشت. دانشمندتر و مبرزتر از اسقفان غرب بودند

. مذھبي زیاد و تقبیح آشكار بیعدالتي و فساد اخالقي رایج زمان، مقتدیان تازة خود را آشفتھ خاطر ساخت
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از مسیحیان مرفھ . كرد ضالل و دسیسھ، تقبیح مي تئاتر را بھ منزلة نمایشگاه زنان ھرزه، و مكتب كفر و
كنند و آن را طبق دستور  پرسید كھ چرا آنھمھ از ثروت خود را صرف زندگي سبكسرانھ مي پایتخت مي

گفت چرا برخي از مردم باید بیست مھین سرا، بیست حمام، و ھزار برده  مي. دھند مسیح بھ فقیران نمي
ز عاج، كف اطاقھایشان از آجر نگارین، دیوارشان از مرمر، و سقفشان از ھاشان ا و در خانھ. داشتھ باشند

كردند، بھ آتش  ھاي شرقي پذیرایي مي طال باشد؛ ثروتمندان را بھ خاطر اینكھ از مھمانانشان با رقاصھ
كشیشان خود را بھ خاطر تناساني و زندگي مجللشان، و ھمچنین بھ سبب استفادة . داد دوزخ وعید مي

او سیزده تن از اسقفان حوزة خود را بھ . كرد ن از زنان بھ عنوان دستیار در شماسیھ شماتت ميمشكوكشا
شوند  ھا دیده مي اتھام فسق یا مقامفروشي عزل كرد؛ راھبان قسطنطنیھ را، بھ این عنوان كھ بیشتر در كوچھ

اسقفیة او صرف آرایش و عایدات : او خود كردارش مطابق گفتارش بود. ھاي خود، توبیخ نمود تا در حجره
شد، بلكھ مصروف تأسیس بیمارستان و یاري بھ  تزیین كلیساي اسقفي، چنانكھ در شرق مرسوم بود، نمي

در . ھاي مقتدرانھ، درخشان، و صریحي بھ خود ندیده بود قسطنطنیھ ھرگز چنین موعظھ. گشت بینوایان مي
د دستورات صریح دیني بود كھ چندان وارد ھاي او خبري از تجریدات زاھدانھ نبود، ھر چھ بو موعظھ

  .یافت اي آزارنده مي شد كھ جنبھ جزئیات مي

تواند ظالمتر از مالكان باشد؟ اگر بھ رفتار آنان با كشاورزان بینواشان بنگرید، آنان را از بربرھا  كھ مي
داوم و كمرشكن ھاي م اند، بھره وحشیتر خواھید یافت؛ بر مرداني كھ از فرط گرسنگي و رنج ضعیف شده

در سراسر زمستان و زیر برف و باران بھ … گذارند،  كنند و بارھاي سنگین بر دوششان مي تحمیل مي
  … . فرستند ھایشان مي كنند، و با دست خالي بھ خانھ دارند، از خواب محرومشان مي كارشان وا مي

. دارند از گرسنگي ھم بدتر است روا ميھا و كتكھا، زیاده ستانیھا و بیگاریھایي كھ مباشران بر آنان  شكنجھ
زنند باز  كشي از برزگران و فریب دادن آنان بھ كار مي تواند راھھایي را كھ این مباشران براي بھره كھ مي

گردد، اما خودشان از محصولي كھ  شمارد؟ چرخ كارگاه روغن كشي مباشران با رنج روستاییان مي
  مجبورند براي او بھ شیشھ كنند 

  . برند، و تنھا نصیب آنان دستمزدي ناچیز است ي ھم سھم نميا قطره

پس، زنان در استعمال عطر، ثروتمندان . دارند، اما اصالح شدن را نھ مقتدیان مالمت شنیدن را خوش مي
ھا در دادن نمایش  در برپا داشتن مجالس سور، كشیشان در نگاه داشتن خدمتكاران زن، و تماشاخانھ

» زرین دھن«ودي ھمة گروھھاي شھر، بھ استثناي فقیران بیقدرت، علیھ آن مرد مداومت كردند؛ و بز
در زندگي مجلل سرآمد تمام ثروتمندان پر سرور شھر بود؛ وي   ملكھ ائودوكسیا، زن آركادیوس،. برخاستند

اي نسبت بھ خود شمرد و از شوي سست عنصرش خواست كھ شورایي  یكي از وعظھاي یوحنا را كنایھ
یوحنا، . شورایي از اسقفان شرق در خالكدون تشكیل شد ۴٠٣در سال . اكمة آن بطرك تشكیل دھدبراي مح

شورا او را معزول . بھ این عنوان كھ نباید از طرف دشمنانش محاكمھ شود، در شورا حضور نیافت
جنجال بھ تبعید رفت؛ اما بزودي چنان بانگ اعتراضي از طرف مردم بلند شد كھ  ساخت، و او بي

چند ماه بعد، او بدگویي از طبقات عالي را از سر گرفت . مپراطور ترسید و او را بھ مسند خود بازگرداندا
ائودوكسیا بار دیگر خواستار طرد او شد؛ . اي از ملكھ را مورد انتقاد قرار داد و برپا داشتن مجسمھ

خود بود، بھ آركادیوس  ھاي رقیب تئوفیلوس، بطرك اسكندریھ، كھ ھمواره در كمین ضعیف ساختن حوزه
اي  عده. تواند تنفیذ شود خاطر نشان كرد كھ فرمان شوراي خالكدون ھنوز بھ قوت خود باقي است و مي

سرباز براي دستگیر ساختن زرین دھن فرستاده شد؛ او را از بوسفور گذراندند و بھ دھي در ارمنستان 
ه شدند، سر بھ شورشي وحشیانھ برداشتند؛ در پیروان وفادارش چون از این خبر آگا). ۴٠۴(تبعید كردند 

زرین . آشوبي كھ برپا شد، كلیساي سانتاسوفیا و عمارت مجلس سنا، كھ در نزدیكي آن بود، آتش زده شد
آركادیوس فرمان داد تا او را بھ . ھایي براي ھونوریوس و اسقف رم فرستاد دھن از تبعیدگاه خود شكواییھ

آن روحاني عالیمقام، كھ كامال فرسوده شده بود، در راه خود . توس بفرستندبیابان دوردست پیتیوس در پون
از آن زمان تا حال، جز در ). ۴٠٧(بھ تبعیدگاه جدید، بھ سن شصت و دو، در كومانا بدرود زندگي گفت 

  .فواصلي كوتاه، كلیساي شرق تابع دولت بوده است
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V   -  ۴٣٠ – ٣۵۴: قدیس آوگوستینوس  

  گھنگار – ١

در آن مردم . اي شمالي ، محل تولد آوگوستینوس، مسكن مردمي بود از نژادھا و اعتقادات مختلفافریق
خون كارتاژي و نومیدیایي با خون رومي آمیختھ بود، و شاید آوگوستینوس ھم یكي از آن آمیختھ خونان 

گفتند، آن قدر زیاد بود  بود؛ عدة كساني كھ در آن دیار بھ لھجة پونیك ـ زبان قدیمي فنیقي كارتاژ ـ سخن مي
  كھ آوگوستینوس در دوران اسقفیش تنھا 

دوناتیان با اصیل آیینان در معارضھ . گزید كھ بتوانند بھ آن زبان سخن گویند كلیساھاي آن سامان برمي
مولد آوگوستینوس، . بودند، مانویت با ھر دو سر خصومت داشت، و اكثریت مردم ھنوز مشرك بودند

مادرش، قدیسھ مونیكا، مسیحي مؤمني بود كھ عمرش تقریبًا در این راه . نومیدیا بود تاگاستھ، واقع در
پدرش دستي تنگ و سري پرسودا . صرف شده بود كھ از پسر خودسر خود توجھ كند و او را دعا نماید

  .كرد تحمل مي  داشت، و مونیكا بیوفاییھایش را، بھ این امید كھ روزي ترك خواھند شد،

در دوازده سالگي در ماداورا بھ دبستان ، و در ھفدھسالگي براي تحصیالت عالیتر بھ كارتاژ آوگوستینوس 
» منجالب افریقا«و كارتاژ را » منجالب جھان«در ھمان زمانھا بود كھ سالویانوس افریقا را . فرستاده شد

ت نامطلوب آن نامید؛ نصایحي ھم كھ مونیكا ھنگام راھي كردن پسرش بھ وي داد بھ مناسبت ھمین شھر
  :دیار بود

او با لحني بس جدي بھ من اخطار كرد كھ نباید مرتكب زنا شوم، و مخصوصًا ھرگز زن كسي را بیعفت 
آور  این سخنان در بر من چیزي جز نصایح زنانھ نبود، كھ پیروي از آن براي من بس شرم. نسازم

نان خود پس با شتاب كوردالنھ بھ گنھكاري پرداختم كھ از اینكھ در ھرزگي بھ پاي ھمگ… . نمود مي
زدند و ھر چھ معصیتشان بزرگتر بود،  آري، اقران من الف شرارتھایشان را مي. رسیدم شرمنده بودم نمي

بالیدند؛ پس من نیز رو بھ فسق كردم، آن ھم نھ فقط بھ سبب لذات آن، بلكھ ھمچنین بھ  بیشتر بھ خود مي
یافتم تا بھ اندازة دیگر  كھ فرصتي نميو زماني ھم … . شد خاطر تحسین و ستایشي كھ در این راه نثارم مي

  . دادم گنھكاران بھ اعمال شریرانھ دست زنم، معصیتھایي را كھ ھرگز مرتكب نشده بودم بھ خود نسبت مي

اي از كار درآمد؛ خود وي چنین  او در التیني، علم بیان، ریاضي، موسیقي، و فلسفھ دانشجوي شایستھ
داشت و ھرگز ھم آن را  یوناني را دوست نمي» .ستجوي دانش بودذھن بیقرار من بس مشتاق ج«: گوید مي

نامید، و پس از  مي» نیمخدا«نیاموخت و ادبیاتش را فرا نگرفت، اما چنان شیفتة افالطون بود كھ او را 
آموزش منطقي و فلسفیي كھ در دوران مشرك بودنش . مسیحي شدن نیز از افالطوني بودن دست برنداشت

  .ساخت تا ظریف اندیشترین عالم االھي كلیسا شود گرفت او را آماده

پس از فراغ از تحصیل بھ تعلیم دستور زبان در تاگاستھ پرداخت، و آنگاه بھ تدریس علم بالغت در كارتاژ 
؛ بھ ھر حال، »گفتگوي بسیار از این بود كھ برایم زن بگیرند«حال چون شانزدھسالھ بود، . اشتغال ورزید

اي برگزیند ـ شیوة تمتع بیزحمتي كھ طبق اخالقیات مشركانھ و قوانین  ود ھمخوابھترجیح داد كھ براي خ
داشت استناد  رومي مجاز بود؛ آوگوستینوس چون ھنوز تعمید نیافتھ بود، بھ ھر اخالقیاتي كھ دوست مي

داشتن ھمخوابھ براي او یك پیشرفت اخالقي بود، زیرا موجب شد كھ ھرزگي را ترك گوید؛ . جست مي
  ، در حالي كھ ٣٨٢بھ سال . ، نسبت بھ او وفادار بود)٣٨۵(ھرًا تا ھنگام جدایي از ھمخوابة خود ظا

خواند، اما بیشتر اوقات او را آدئوداتوس  مي» زادة گناھم«خود را ناخواستھ پدر پسري یافت كھ گاه او را 
گاه وي را از خود دور نامید، خرده خرده محبتش نسبت بھ او چندان باال گرفت كھ ھیچ  مي) خداداد(

  .كرد نمي
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ترسید او  مادرش، كھ مي. در بیست و نھ سالگي كارتاژ را بھ مقصد جھان بزرگتر رم ترك كرد
اصرار كرد كھ خود با او   تعمیدنایافتھ بمیرد، از او خواست كھ نرود، و وقتي كھ عزم وي را ثابت یافت،

اي مشغول عبادت  ، اما وقتي كھ مادرش در نمازخانھاو ظاھرًا با درخواست مادر موافقت كرد. ھمسفر شود
كرد، اما  در رم، بھ مدت یك سال، علم بالغت تدریس مي. بود، سوار كشتي شد و بي او بھ راه افتاد

شاگردانش حق التدریس او را چنانكھ باید نپرداختند، و او ناچار در جستجوي یك كرسي استادي در میالن 
مادر دلیرش در آنجا بھ او . د و پذیرفت و با چاپار دولتي بھ میالن فرستادسوماخوس او را آزمو. برآمد

این وعظھا در او تأثیري بسزا . پیوست و راضیش كرد تا ھمراه او بھ شنیدن وعظھاي آمبروسیوس برود
در ھمان اوان، مونیكا وي . خواندند اما مؤثرتر از آن، سرودھاي مذھبیي بود كھ جماعت مؤمنان مي. كرد

ـ كھ اكنون سي و دو سالھ بود ـ بھ ازدواج راضي ساخت و با دختري نامزد كرد كھ بیش از آنچھ سال  را
. آوگوستینوس موافقت كرد كھ دو سال منتظر شود تا دختر بھ دوازدھسالگي برسد. داشتھ باشد، مال داشت

اد، و او اندوه خود را از بھ عنوان نخستین گام در تھیة مقدمات زناشویي، معشوقة خود را بھ افریقا فرست
چند ھفتھ خویشتنداري چنان بر آوگوستینوس گران آمد كھ، . این جدایي با اعتكاف در یك صومعھ تسكین داد

مرا عفیف ساز، اما نھ بھ این «: معشوقة دیگري برگزید و بھ خدا چنین استغاثھ كرد  بھ جاي ازدواج،
  » !زودي

در كودكي با ایمان سادة مادر خود بار . یافت تحصیل االھیات ميدر میان این سرگرمیھا، وقت كافي براي 
ثنویت مذھب ماني ) ٣٨٣- ٣٧۴(بھ مدت نھ سال . آمده بود، اما در مدرسھ آن را با غرور بھ دور افكنده بود

بھ این عنوان كھ از این جھاني كھ چنین از خیر و شر در ھم بافتھ شده است بھترین توضیح   را پذیرفتھ بود،
زماني نیز با شكاكیت آكادمي متأخر مغازلھ داشت؛ اما احساساتیتر از آن بود كھ بتواند . دارد عرضھ مي را

در رم و میالن آثار افالطون و فلوطین را بررسي كرد؛ مشرب . مدتي دراز با احكام تعلیقي سر كند
ا زمان آبالر، وجھ غالب نوافالطوني عمیقًا وارد فلسفة او شد و از طریق او در االھیات مسیحي نیز، ت

آمبروسیوس بھ او سفارش كرده بود كھ كتاب . این مشرب براي او گذرگاھي بھ سوي مسیحیت شد. گشت
آوگوستینوس » .كند كشد، اما روح زنده مي حرف مي«:مقدس را با توجھ بھ این بیان بولس حواري بخواند 

. آمد برطرف ساخت ر پیدایش بھ نظر او یاوه ميتوان آنچھ را كھ در سف دریافت كھ با یك تفسیر نمادین مي
در . رساالت بولس را خواند و دانست كھ نگارندة آنھا نیز مانند خود او از ھزار مرحلة شك گذشتھ است

  بود كھ تبدیل بھ » اي خدایي كلمھ«مجرد افالطوني نبود، بلكھ » كلمة «واپسین اعتقاد بولس فقط 

برگیر و «: گفت صدایي در گوشش طنین انداز شد كھ مي  نشستھ بود، باغھاي میالن كنار دوستش آلوپیوس
با شایستگي رفتار كنیم، چنانكھ «: او رساالت بولس را باز كرد و چنین خواند » .بخوان، برگیر و بخوان

در روز، نھ در بزمھا و سكرھا و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلكھ عیسي مسیح خداوند را بپوشید و 
این عبارت تحول طوالني احساسي و فكري آوگوستینوس را بھ نقطة » .جسماني تدارك نبینیدبراي شھوات 

مسیحیت . اي وجود داشت كمالش رساند؛ در این ایمان عجیب چیزي گرمتر و ژرفتر از ھر منطق و فلسفھ
ر با ترك ھر گونھ شكاكیت عقلي، براي نخستین بار د. براي او بھ یك رضایت عمیق عاطفي تبدیل شد

دوست او آلوپیوس آمادگي خود را براي چنین . اي اخالقي و آرامشي روحي یافت زندگي خود انگیزه
  .مونیكا چون از تسلیم آن دو بھ ایمان آگاه شد، از صمیم قلب خداي را ستایش كرد. تمكیني اعالم داشت

حالي كھ مونیكا بشادي ، آوگوستینوس، آلوپیوس، و آدئوداتوس، در ٣٨٧در یكشنبة عید قیام مسیح در سال 
ھر چھار تن تصمیم گرفتند كھ بھ افریقا روند و . در كنارشان ایستاده بود، بھ دست آمبروسیوس تعمید یافتند

. مونیكا در اوستیا مرد، در حالي كھ مطمئن بود در بھشت بھ كسان خود خواھد پیوست. رھبانیت پیشھ كنند
آنگاه او و . صر خود را فروخت و وجوه آن را بھ فقیران دادآوگوستینوس پس از ورود بھ افریقا ارثیة مخت

آلوپیوس و چند تن از دوستانشان یك جامعة مذھبي تشكیل دادند و در تاگاستھ با فقر، تجرد، عبادت، و 
، فرقة آوگوستینوسي بھ وجود آمد كھ قدیمترین اخوت ٣٨٨بدین گونھ، در سال . تحصیل بھ سر بردند
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  عالم االھي – ٢

درگذشت، و آوگوستینوس چنان در مرگ او سوگوار كرد كھ گویي ھنوز دربارة  ٣٨٩آدئوداتوس بھ سال 
. تنھا مایة تسلي او كار كردن و چیز نوشتن بود. میرند یقین نداشت سعادت ابدي كساني كھ بھ دین مسیح مي

اسقفیة خود یاري طلبید و، در اجراي این  در ادارة ، از او )اكنون بونھ(، والریوس، اسقف ھیپو ٣٩١در 
سپرد، و  والریوس غالبًا كرسي وعظ را بھ آوگوستینوس مي. منظور، رتبة مقدسي كشیشي بھ وي اعطا كرد

ھیپو دریا، بندري . افتاد فھمیدند، مؤثر مي فصاحت او در جماعت مقتدیان، حتي زماني كھ كالمش را نمي
نفوس؛ كاتولیكھا در آنجا یك كلیسا داشتند، و دوناتیان ھم كلیسایي دیگر؛ باقي مردم  ۴٠.٠٠٠بود با تقریبًا 

تاز صحنة االھیات بود؛ دوناتیان بھ  اسقف مانوي آنجا، فورتوناتوس، تا آن زمان یكھ. مانوي یا مشرك بودند
و مدت دو روز این اتفاق كاتولیكھا آوگوستینوس را تحریض كردند كھ با او مناظره كند؛ او موافقت كرد، 

. دو گالدیاتور نوین، در برابر جماعتي كھ حمامھاي سوسیوس را اشغال كرده بودند، بھ جدل پرداختند
  ).٣٩٢(آوگوستینوس پیروز شد؛ فورتوناتوس ھیپو را ترك كرد و دیگر ھرگز بازنگشت 

آوگوستینوس . گزینندچھار سال بعد، والریوس بھ علت كبر سن از مقتدیان خود خواست كھ جانشینش را بر
بھ اتفاق آرا انتخاب شد؛ و، گرچھ اظھار نارضایتي كرد و گریست و تمنا كرد كھ بگذارند تا از توفیق 

مند گردد، ارادة مردم فایق آمد و او بھ اسقفي ھیپو برگزیده شد و سي و  بازگشت بھ صومعة خود بھره
او یك . ن نقطة زمین بود كھ وي جھان را تكان دادچھار سال بقیة عمر خود را در آن مقام باقي ماند، از ای

یا دو شماس براي یاري خود برگزید و دو راھب از صومعة خود آورد تا دستیارش باشند؛ ھمة آنان در 
زیستند و در امور زندگي با ھم شریك بودند؛ وقتي كھ یكي از این  عمارات اسقفي مانند راھبان مي

وگوستینوس از اینكھ او توانستھ است مختصر ماتركي از خود باقي دستیاران چشم از جھان فرو بست، آ
ساختند و گوشت را براي  آوگوستینوس و تمام دستیارانش با خوراك گیاھي مي. گذارد، در شگفت شد

گویند كھ خود آوگوستینوس كوتاه قد و الغر بود و ھرگز جسمًا قوي . گذاشتند مھمانان و بیماران باقي مي
اعصاب حساس داشت، زود بھ . شد ل ریوي شكوه داشت و غالبًا بھ سرماخوردگي مبتال مينبود؛ از اختال

با وجود . آمد، نیروي تخیلي حاد و بیمارگونھ داشت، و فكرش زیركانھ و قابل انعطاف بود ھیجان مي
جزمیت لجوجانھ و عدم تسامح دیني گھگاھیش، خصایص دوست داشتني فراواني داشت؛ چندین نفر از 

ي كھ براي آموختن علم معاني بیان نزد او آمده بودند، تحت ارشادات او، بھ مسیحیت گرویدند؛ و كسان
  .آلوپیوس تا آخر عمر ھمچنان پیرو او بود

پیشوایان آنھا را بھ . ھنوز مسند اسقفي خود را اشغال نكرده، جدالي طوالني را با دوناتیان آغاز نمود
ند دعوت او را نپذیرفتند؛ آنان را بھ مباحثة دوستانھ خواند؛ اما مناظرة علني دعوت كرد، اما جز تني چ

نخست با سكوت، سپس با توھین، و پس از آن با شدت عمل آنان مواجھ شد؛ چندین اسقف كاتولیك در شمال 
ھذا، توضیحي از  افریقا مورد شتم قرار گرفتند، و ظاھرًا چندین سوءقصد بھ جان خود آوگوستینوس شد؛ مع

، شورایي از طرف امپراطور ھونوریوس فرا ۴١١در . ناتیان در مورد این ماجرا در دست نیستجانب دو
اسقف فرستادند ـ اما  ٢٨۶اسقف، و كاتولیكھا  ٢٧٩خوانده شد تا بھ مشاجرة دوناتیان پایان دھد؛ دوناتیان 

راطور، پس از شنیدن ماركلینوس، نمایندة امپ. در افریقا منزلت اسقف چندان باالتر از كشیش ناحیھ نبود
دالیل ھر دو طرف، فرمان داد كھ دوناتیان نباید دیگر انجمني تشكیل دھند و باید تمام كلیساھاي خود را بھ 

دوناتیان در پاسخ از سر نومیدي دست بھ اعمالي خشونتبار زدند؛ از جملھ بنا بھ . كاتولیكھا واگذارند
را كشتند و كشیش دیگري از اتباع آوگوستینوس را مثلھ روایات، یكي از كشیشان ھیپو بھ نام رستیتوتوس 

  آوگوستینوس دولت را تحریض كرد كھ حكم خود را بشدت اجرا كند؛ وي نظریة سابق خود را،. كردند
و مبارزة ما باید از راه استدالل باشد، … نباید وحدت وجود مسیح را بزور بھ كسي قبوالند «مبني بر اینكھ 

تغییر داد؛ و بھ این نتیجھ رسید كھ كلیسا، » باید عقیدة خود را بھ كرسي بنشانیم، و فقط بھ نیروي منطق
py  چون پدر روحاني ھمھ است، باید 
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تا آنكھ، فقط براي رعایت عدم توسل بھ «آمد كھ چند تن از دوناتیان لطمھ ببینند بھتر است  او چنین مي
بان دولت كرارًا خواست كھ مجازات مرگ در عین حال، از صاحبمنص. »زور، ھمھ بھ لعنت گرفتار شوند

  . را درباره بدعتگزاران اجرا نكنند

كشور «صرف نظر از این جدال ناگوار، و اھتمامات مربوط بھ ادارة امور حوزة خود، آوگوستینوس در 
نوشت كھ مضامینش  اي مي تقریبًا ھر روز نامھ. شد مي زیست وھمش بیشتر مصروف قلمش مي» ذھن

شوند، وگرچھ برخي از آنھا بھ  تنھا وعظھایش بھ چندین مجلد بالغ مي. ات كاتولیك نافذ استھنوز در االھی
اند و برخي نیز كھ راجع بھ مسائل، محلي و  واسطة بھ كارگیري تصنعي عبارات موزون و مقفا ضایع شده

ي نیز از فصاحتي اند، اما بسیار اي ھستند كھ در خور فھم مقتدیان بیسوادش بوده زودگذرند بھ زبان ساده
ذھن پركار او، كھ با منطق مدرسي . اصیل برخوردارند كھ زادة شوري رازورانھ و ایماني عمیق است

كوشید  در رساالت متوالي، مي. توانست در مسائل حوزة روحاني محدود و محصور ماند بارآمده بود، نمي
انھ ستون نظم و پیراستگي در این جھان ھاي كلیسا را با اصول خرد آشتي دھد، زیرا كلیسا را یگ تا آموزه

دانست كھ تثلیث لغزشگاھي براي عقل است؛ مدت پانزده سال روي  وي مي. شمرد خراب و پر آشوب مي
ترین اثرش ـ در باب تثلیث ـ كار كرد و كوشید تا در تجربة انساني نظایري براي سھ شخص در  نظامیافتھ

كل وفق دادن ارادة آزاد بشر با علم غیب خداوند بود كھ معضلتر از مسألة تثلیث، مش. یك خدا بیابد
اگر خدا علیم است، آینده را با تمام جزئیات آن . آوگوستینوس عمري را بھ تعمق و مناظره در آن گذراند

بیند؛ چون خدا الیتغیر است، تصویري كھ از تمام وقایع آینده دارد لزوم واقع شدن آنھا را بھ نحوي كھ  مي
در این صورت، انسان چگونھ . كند؛ و لذا ھمة آنھا بھ نحوي قاطع محتومند دیده است تحمیل ميخدا از پیش 

تواند آزاد باشد؟ مگر انسان مجبور نیست آنچھ را خدا از پیش دیده است انجام دھد؟ و اگر خدا ھمھ چیز  مي
تھ است؛ بنابراین چرا دانس را پیش بیني كرده است، از ازل سرنوشت نھایي ھر یك از مخلوقات خود را مي

  اند؟ كساني را خلق كرده است كھ از پیش محكوم بھ لعن بوده

در آن . اي بھ نام در باب اختیار نوشتھ بود آوگوستینوس، در نخستین سالھاي گرویدنش بھ مسیحیت، رسالھ
كھ شر زمان كوشیده بود تا وجود شر را با خیرخواھي خداي قادر متعال وفق دھد، و پاسخ او این بود 

توانست انسان را آزاد خلق كند، مگر آنكھ بھ وي، بھ ھمان اندازه كھ امكان  خداوند نمي: نتیجة اختیار است
ھاي بولس، چنین  بعدھا، تحت تأثیر رسالھ. داد انجام اعمال خیر را داشت، امكان انجام اعمال شر را ھم مي

ر را در نژاد انساني بھ جا نھاد، و روح، ھر قدر اي از تمایل بھ ش احتجاج كرد كھ گناه آدم ابوالبشر نطفھ
تواند این نطفھ را زایل كند و بر این میل بشر غلبھ یابد و بھ رستگاري  ھم كھ عمل خیر انجام دھد، نمي

خداوند این عنایت را بھ ھمھ . برسد، و تنھا بھ واسطة عنایت بیكران االھي ممكن است بدین مھم نایل آید
  مبذول فرمود، 

. بود خواھند زد، اما امكان نفرین شدگي بھاي ناگزیر آزادي اخالقیي بود كھ بي آن بشر دیگر بشر نميباز 
علم غیب االھي قاتل آزادي ارادة بشر نیست؛ خداوند فقط گزینشھایي را كھ بشر آزادانھ انجام خواھد داد از 

  .بیند پیش مي

تولیانوس، كوپریانوس، و آمبروسیوس آن را ابداع آوگوستینوس نبود؛ بولس، تر» گناه نخستین«نظریة 
، كھ او را بھ دین مسیح گروانده »سروش«پیش از او آورده بودند؛ اما تجربة شخصي وي از گناه، و از 

انگیز در وي شده بود كھ ارادة انسان از بدو تولد معطوف بھ شر است و  بود، باعث پا گرفتن این اعتقاد غم 
او تمایل اراده بھ شر را نتیجة گناه حوا و . ممكن است بھ سوي خیر بگرددفقط در نتیجة عنایت خداوند 

كرد كھ چون ما ھم فرزندان  آوگوستینوس استدالل مي. عشق آدم دانست و جز این توضیحي براي آن نیافت
گناه نخستین آلودگي بھ شھوت بود، و شھوت : آدمیم، در گناه او نیز شریكیم و در حقیقت ذریة گناه اوییم

كند؛ دقیقًا بھ خاطر ھمین پیوستگي میان رابطة جنسي و بقاي نسل  ھنوز ھم ھمة اعمال نسل آدم را آلوده مي
برخي از ما . بدل شده است و بسیاري از ما نفرین شده خواھیم بود» اي از خسران توده«است كھ انسان بھ 

را با قدسیت » او«كھ » مادر« و شفاعت» پسر خدا«نجات خواھند یافت، اما فقط بھ واسطة فیض رنجھاي 
  » .یك زن ما را بھ تباھي كشاند، اما زني دیگر رستگاري را براي ما باز خرید«. آبستن شد
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داد ـ  این كار را با تقریر بھ كاتبان انجام مي نوشت ـ و از قرار غالبًا  آوگوستینوس چون زیاد و شتابان مي
بارھا این آموزة كالوني را پیش كشید . در اصالحشان كوشید چندین بار بھ اغراقگوییھایي دچار شد كھ بعدًا

خواست مشمول فیض نجاتبخش خود قرار دھد انتخاب  را كھ مي » برگزیدگان«كھ خداوند از ازل جمعي 
جماعتي از منقدان بر سر این گونھ نظریاتش پاپیچش شدند؛ اما او در ھیچ مورد پا پس نكشید و . كرده است

تواناترین مخالف او راھب آزادة انگلیسي پالگیوس بود كھ با قدرت . نظریاتش پرداختبھ دفاع از تك تك 
گفت خداوند در واقع با اعطاي  پالگیوس مي. بھ دفاع از اختیار و نیروي نجاتبخش اعمال خیر پرداخت

ما شریعت و احكام سرمشق و دستورھاي قدیسان، آب پاك كنندة تعمید، و خون رستگار كنندة مسیح خویش 
گناه . كند كند و ھرگز، با شر ساختن طینت انسان، ترازو را بھ زیان رستگاري ما سنگین نمي را یاري مي

بیند، و ھیچ گناھي بھ  شود مجازات مي نخستین و سقوطي در كار نیست؛ فقط آن كس كھ مرتكب گناه مي
كند، و ھرگز بر حسب  در نميخداوند بھشت و دوزخ را از پیش براي انسان مق. شود اعقاب آدمي منتقل نمي

نماید كھ چھ كس باید مشمول رحمت شود یا بھ لعنت گرفتار آید؛ او انتخاب سرنوشت ما  میل خود تعیین نمي
گفت نظریة فساد جبلي انسان در واقع تقصیر گناھان بشر را  پالگیوس مي. گذارد را بھ خودمان وا مي

اگر من مكلف بھ اجراي «كند و بنابراین مسئول است؛  ميانسان احساس . اندازد بزدالنھ بھ گردن خدا مي
  ».عملي ھستم، پس بھ انجام آن ھم قادرم

از  ۴٠٩در . ھاي پرھیزكار زیست، و بھ تقوا شھره شد بھ رم آمد، با خانواده ۴٠٠پالگیوس در حدود سال 
بھ آرامش زیست وي در آنجا مدتي را . چنگ آالریك گریخت و نخست بھ كارتاژ و سپس بھ فلسطین رفت

تا آنكھ آوگوستینوس كشیشي اسپانیایي بھ نام اوروسیوس را نزد ھیرونوموس فرستاد تا وي را از پالگیوس 
یك سینود كلیساي شرق آن راھب را محاكمھ كرد و او را اصیل آیین شناخت؛ اما ). ۴١۵(برحذر دارد 

و از پاپ اینوكنتیوس اول پژوھش . كردسینود دیگري در افریقا، بھ تحریك آوگوستینوس، این حكم را رد 
آوگوستینوس با لحني پر امید  پاپ، پالگیوس را بدعتگذار اعالم كرد؛ پس از صدور این رأي، . خواست

اما اینوكنتیوس اندكي بعد مرد و جانشین او، زوسیموس،  ».استقضیھ خاتمھ یافتھ «: اظھار داشت
اسقفان افریقا بھ ھونوریوس متوسل شدند؛ امپراطور ـ از خدا خواستھ ـ حكم . پالگیوس را بیگناه دانست

این نظریة پالگیوس را كھ ) ۴٣١(؛ و شوراي افسوس )۴١٨(پاپ را تصحیح كرد؛ زوسیموس تسلیم شد 
  .بھ عنوان یك بدعت، محكوم ساخت  نایت پروردگار رستگار شود،تواند بي یاري ع انسان مي

شد؛ اما كسي  آوگوستینوس بعضًا دچار تناقض گویي، مھملبافي، و حتي بیرحمي فكري بیمارگونھ مي
توانست بر او فایق آید، زیرا در نھایت این مخاطرات روحي و شور ذاتیش بود كھ بھ االھیات شكل  نمي
پروا بھ داوري  عقل تجربة كوتاه فرد است كھ بي: او بر ضعف عقل آگاه بود. ستدالالتداد نھ یك سلسلھ ا مي

تواند از عھدة درك چھل قرن برآید؟ بھ یكي از دوستان  نشیند، و چگونھ چھل سال مي تجربة نوع بشر مي
كھ بھ فھمید، یا آن قسمت از مندرجات كتاب مقدس  دربارة آن چیزھایي كھ ھنوز نمي«: خود چنین نوشت

آید، بیھوده بھ احتجاجات ھیجان آمیز نپردازید؛ فقط با صبر و تسلیم، روز  نظرتان نامربوط یا متضاد مي
در پي آن نباشید كھ بفھمید تا ایمان «. ایمان باید مقدم بر ادارك باشد» .ادراك خود را بھ تعویق اندازید

ب مقدس از تمام كوششھاي عقل انسان باالتر مرجعیت كتا» «.آورید، بلكھ ایمان آورید تا بتوانید بفھمید
كتاب مقدس را نباید ھمواره لزومًا بھ معناي تحت اللفظیش گرفت، زیرا طوري نوشتھ شده است كھ » .است

براي اذھان ساده قابل فھم باشد، بھ ھمین جھت در آن براي حقایق معنوي ناگزیر اصطالحات مادي بھ كار 
ر تفسیر، ما باید بھ تصمیم شوراھاي كلیسا و عقل جمعي خردمندترین ھنگام بروز اختالف د. رفتھ است

  . مردان آن تكیھ كنیم

اما حتي ایمان ھم براي درك حقایق كافي نیست؛ باید دلي پاك داشت تا انوار الوھیت محیط بر ما بتواند در 
ز بھ درك مقصود و جوھر تواند پس از سالیان درا انسان وقتي بدین گونھ فروتن و پاك شد، مي. آن نفوذ كند

  حقیقي دین، كھ 

py  » .خواھم؟ نھ، ابدًا آیا چیزي بیش از این مي. خواھم خدا و روح را بشناسم من مي«. یابد
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زند؛  دم مي» شخص اول«رفت؛ اما االھیات آوگوستینوس از  در مسیحیت شرق بیشتر سخن از مسیح مي
آوگوستینوس توصیفي از خدا . نویسد گوید و مي و خطاب بھ اوست كھ وي سخن مي» پدر –خدا «دربارة 

رد، نھ سن، و نھ خداي حقیقي نھ جنس دا«تواند خدا را كامال بشناسد؛ محتمال  كند، زیرا فقط خدا مي نمي
توانیم خدا را از طریق خلقت بھ نحوي باطني و ودادي بشناسیم؛ ھر چیز در این جھان  ولي ما مي» .جسم

انتھاست و از این رو ممكن نیست كھ آفریدة یك عقل فعال نباشد؛  از حیث تركیب و فعل داراي شگفتي بي
وني حكایت دارند كھ در آن زیبایي و خرد نظم، ھماھنگي، و تجانس چیزھاي زنده از نوعي الوھیت افالط

  . یكي ھستند

خلق شد؛ یزدان محتمال در » روز«گوید كھ نیازي بھ این باور نیست كھ جھان در شش  آوگوستینوس مي
ابتداي خلقت یك تودة ابري آفرید؛ اما در این توده نظمي مولد یا قدرتي خالق نھفتھ بود كھ از آن ھمة اشیا، 

پنداشت كھ اشیا و وقایع بالفعل  آوگوستینوس نیز مانند افالطون مي. ي، بھ وجود آمدنداز طریق علل طبیع
ھمان گونھ كھ طرح یك عمارت، پیش از ساختھ شدن «اند،  این جھان قبال در ذھن خدا بالقوه وجود داشتھ

موجود ھاي جاویدان  ؛ و خلقت، بتدریج در طي زمان، طبق این نمونھ»آن، در تصور معمار موجود است
  .پذیرد در ذھن خدا انجام مي

  فیلسوف – ٣

ما چگونھ خواھیم توانست با این اختصار حق آن شخصیت نیرومند و كلك بارورش را ادا كنیم؟ او، طي 
رسالھ، با سبكي كھ از شدت احساس گرم و گیراست، و از عبارات نوپرداختة برآمده از طبع  ٢٣٠

او با . یبًا دربارة ھمة مسائل االھیات و فلسفھ بیان داشتبارورش درخششي خاص دارد، نظراتش را تقر
دكارت پیشي » اندیشم، پس ھستم مي«بر نظریة . افتادگي و ظرافت ماھیت زمان را مورد بحث قرار داد

كردند، چنین  جست ـ در رد عقیدة پیروان فلسفة افالطون، كھ توانایي انسان را بر وقوف بھ حقیقت انكار مي
زیرا اگر شك مي كند، پس زنده ..  .كند؟ تواند شك كند كھ زنده است و فكر مي چھ كس مي«: استدالل كرد

او نسبت بھ مسئلة مورد شكوة برگسون، یعني اینكھ عقل بھ سبب ارتباط دائم با چیزھاي جسماني » .است
تر از  طھطبعًا ماده گراست، از پیش اعالم خطر كرد؛ مانند كانت اعالم داشت كھ معرفت بر روح بیواس

معرفت بر ھر واقعیت دیگر است؛ و این حكم ایدئالیستي را بھ صراحت بیان داشت كھ، چون ماده فقط از 
وي این فرضة . توانیم ذھن را بھ مرتبة ماده تنزل دھیم شود، ما منطقًا نمي طریق ذھن شناختھ مي

  قل؛ و در این نظر كھ شوپنھاوري را نیز پیش كشید كھ عنصر اساسي در انسان اراده است، و نھ ع

نخستین و ) ۴٠٠حدود سال (كتاب اعترافات وي . دو تا از كتابھایش بھ ادبیات كالسیك جھان تعلق دارد
اي  اي صد ھزار كلمھ این كتاب كھ توبھ نامھ. است) اوتوبیوگرافي(ھاي شخصي  مشھورترین زندگینامھ

ب، شرح گناھان دوران جواني آوگوستینوس در آغاز كتا. دھد است مستقیمًا خداوند را مخاطب قرار مي
شود، و جاي جاي، در فواصل عبارات، ناگھان  آید و سپس داستان گرویدن وي بھ مسیحیت باز گفتھ مي مي

ھمة كتابھاي اعترافات براي رد گم كردن ھستند، اما در این . پردازد بھ راز و نیازي پرشور با خداوند مي
آوگوستینوس حتي ھنگام نوشتن آن كتاب، با آنكھ چھل و شش سال . دادیكي خلوصي بود كھ جھان را تكان 

: نویسد در این مورد چنین مي. بھ قول خودش ھنوز دستخوش امیال جسماني پیشین بود  داشت و اسقف بود،
آیند، نھ  در خواب بھ سراغم مي… كنند؛  اند و بھ افكار من ھجوم مي ھنوز آن امیال در خاطر من زنده«

مانند كھ  كھ فقط خوشحالم سازند، بلكھ براي آنكھ ارضایم كنند، و بیشتر بھ خود آن اعمالي ميبراي آن
شاھكار او داستان مھیجي است كھ . اسقفان ھمواره چنین روانكاوانھ صادق نیستند» ام؛ مرتكب شده

: است مطلب كند، و اولین خطوط آن فشردة ھمة  چگونگي رو آوردن روح بھ ایمان و سلم را وصف مي
ایمان » .شناسند اي، و دلھاي ما تا ھنگامي كھ در تو آرام نگیرند آسایش نمي تو ما را براي خود خلق كرده«

py  :یابد او، كھ حال از قید شك آزاد شده است، بھ یك مناجاتنامھ یا توجیھ عدل االھي در قبال وجودش اعتال مي
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آري، آسمان و زمین و ھر آنچھ در آنھاست بھ من . . ! .بس دیر بھ مھر تو پابند شدم، اي زیبایي كھن و نو
از زمین پرسیدم، و او … » پرستم؟  پرستمت، چھ را مي اكنون كھ مي«. كنند كھ باید تو را بپرستم حكم مي
از دریا و اعماق آن و موجودات درونش خبر گرفتم، » .. . .پرستي من نیستم خدایي كھ مي«: پاسخ داد

از بادھاي تندگذر پرسیدم، و تمام ھوا با ھمة » .تي ما نیستیم، فراتر از ما را بجوپرس خدایي كھ مي«: گفتند
از آسمانھا، از » .پرستي من نیستم آناكسیمنس بر خطا بود؛ خدایي كھ مي«: موجوداتش بھ من جواب داد

من خطاب بھ و » .كني ما نیستیم نھ، آن خدایي كھ طلب مي«: آنھا ھم گفتند. خورشید، و از ستارگان پرسیدم
و آنھا بھ بانگ بلند » .حال كھ شما ھیچ یك خدا نیستید، پاسخم گویید كھ او كیست« … : ھمة اینھا گفتم

ما … . اي از خرد ندارند یابند بھره ھاي تو را دلپذیر نمي آنھا كھ آفریده… » . او آفریدگار ماست«: گفتند
   .توستآسایش ما در خرسندي … ایم؛  در پرتو عنایت تو آسوده

وقتي كھ . اي است بھ صورت تاریخ فلسفھ) ۴٢۶-۴١٣(اعترافات شعري است بھ ھیئت نثر؛ مدینة االھي 
ان آمدند، خبر چپاول رم بھ دست آالریك بھ افریقا رسید و در پي آن ھزاران فراري بینوا بھ آن سام

آوگوستینوس، نظیر ھیرونوموس و دیگران، از آنچھ كھ در نظر او مصیبتي نامعقول و شیطاني بود آشفتھ 
  چرا باید شھري كھ زیبایي و قدرتش بھ . شد

جانب یك خداي خیرخواه بھ تاراج بربران تسلیم شود؟ مشركان این تیره روزي را بھ مسیحیت نسبت 
اند و پرستششان ممنوع شده است، حمایت خود را از  ن قدیم، كھ از قدرت افتادهخدایا«: گفتند دادند و مي مي

بر اثر آن مصیبت، » .اند رم، كھ بھ رھبري آنھا بھ مدت ھزار سال رشد كرده و سعادتمند شده بود، برگرفتھ
كھ  آوگوستینوس خطر این تزلزل را عمیقًا احساس كرد و دانست. ایمان بسیاري از مسیحیان متزلزل شد

اگر ھراسي كھ مردم را فرا گرفتھ است فرو ننشیند، كاخ االھیات وي یكباره فرو خواھد ریخت، الجرم 
مصمم شد كھ تمام قواي نبوغ خویش را بھ كار بندد تا مردم امپراطوري روم را بھ این اصل متقاعد كند كھ 

ھاي  در میان تكالیف و مشغلھ. دتوانند مسیحیت را مؤاخذ قرار دھن چنان مصیبتھایي حتي یك لحظھ ھم نمي
آن را قسمت بھ قسمت و با چنان فواصلي . بسیار، سیزده سال براي تألیف كتاب خود وقت صرف كرد

شد، و پیش بیني پایان كتاب نیز  منتشر كرد كھ در اواسط كتاب، آنچھ در آغاز نوشتھ شده بود فراموش مي
اي آن بھ رشتة سردرگمي از مقامات تبدیل شد كھ  از این رو، مطالب ھزار و دویست صفحھ. ممكن نبود

شد، و فقط ژرفاي فكر و شكوه سبك بود كھ  ھمھ چیز را، از گناه نخستین گرفتھ تا واپسین داوري، شامل مي
  .ترین مقام در ادبیات فلسفة مسیحي اعتال داد نظمي مطالبش، بھ عالي آن را، با وجود بي

رم نھ براي دین جدیدش، بلكھ بھ واسطة گناھان ممتدش تنبیھ شده نخستین پاسخ آوگوستینوس آن بود كھ 
در این پاسخ بیعفتي صحنة نمایشھاي شرك آمیز را وصف كرد و، بھ نقل از سالوستیوس و . است

رم یك زمان ملتي صبور و پرھیزكار بود كھ كاتوھا و . سیسرون، مثالھایي از فساد سیاسي رم آورد
ند؛ قانون را تقریبًا رم بھ وجود آورده بود، و بھ نیمي از جھان نظم و آرامش داد سكیپیوھا بھ آن نیرو مي

اما بذر فساد اخالق در . افكند داده بود؛ در آن ایام قھرماني، خداوند پرتوي از عنایت خود بر این شھر مي
رب «: دندكر دین رم قدیم نھفتھ بود، در خدایاني كھ امیال جنسي بشر را، بھ جاي عنان زدن، تحریض مي

النوع ویرگینئوس براي آنكھ میانبند دوشیزه را باز كند، سوبیگوس براي آنكھ او را بھ زیر مرد بكشد، پرما 
بایست بر آلت  و پریاپوس كھ ھر تازه عروسي بھ فرمان دین مي… براي آنكھ او را بھ زمین بفشارد 

پرستید، نھ بدان سبب كھ از  ن را ميرم بدین جھت مجازات شد كھ این خدایا» !بزرگ و ناھنجارش بنشیند
بربرھا كلیساھاي مسیحي را، و نیز كساني را كھ در آنھا پناه گرفتھ بودند؛ بي آسیب . آنھا دست كشیده بود

توانستند عامالن  رھا كردند، اما بر بقایاي معابد مشركان شفقت نیاوردند؛ بنابراین، مھاجمان چگونھ مي
  انتقام خدایان مشرك باشند؟

مین پاسخ آوگوستینوس یك فلسفة تاریخ بود ـ كوششي براي ایضاح وقایع تاریخ مدون بر اساس یك اصل دو
وجود دارد، از آن فكر » در محل نامعلومي از آسمان«از تصور مدینة فاضلة افالطون كھ . كلي واحد

از (ونیوس اي از قدیسان زنده و مرده، و از نظریة توك بولس حواري كھ مشعر است بر وجود جامعھ
  مبني بر وجود دو جامعھ ـ یكي خدایي ) دوناتیان
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بود كھ آوگوستینوس طرح اصلي كتاب خود را، بھ منزلة داستاني از دو شھر، اقتباس  ٩١و یكي شیطاني ـ 
كردند؛ و  یكي یك شھر خاكي با مردمي دنیادوست كھ ھمت خود را صرف امور و لذات دنیوي مي: كرد

ماركوس آورلیوس  .دیگري یك مدینة االھي از پرستندگان یك خداي واحد حقیقي در گذشتھ، حال، و آینده
اي شھر زیباي ككروپس؛ «: توانست در شأن آتن چنین گوید شاعر مي«: در عبارتي دلنشین چنین گفتھ بود 

اما مقصود آورلیوس از این بیان، مجموعة » اي مدینة االھي محبوب؟: آیا تو نباید دربارة جھان چنین گویي
قت فرشتگان، و شھر خاكي با طغیان ابلیس بھ وجود مدینة االھي با خل«: گوید آوگوستینوس مي. كاینات بود

كند، و دیگري آن  یكي آن كھ براساس طبیعت انساني زندگي مي: شود بني بشر بھ دو نوع تقسیم مي» «.آمد
نامیم كھ براي یكي  این دو را ما بھ رمز دو شھر یا دو جامعھ مي. زید كھ بر حسب ماھیت یزداني مي

یك شھر یا » .شده است، و دیگري محكوم بھ عذاب ابدي با شیطان استسلطنت جاودان با خدا مقدر 
واقع باشد؛ ممكن است اعمال خوبي » شھر خاكي«امپراطوري بالفعل الزم نیست كھ از ھر جھت در داخل 

در آن انجام گیرد ـ از قبیل قانونگذاري خردمندانھ، داوري عادالنھ، و یاري بھ كلیسا؛ این اعمال خوب 
این شھر روحاني نیز بھ نوبة خود معادل كلیساي مسیحي . گیرند انجام مي» مدینة االھي«ون باصطالح در

نیست؛ زیرا كلیسا نیز ممكن است منافع دنیوي داشتھ باشد و اعضایش بھ جستجوي سود شخصي و ارتكاب 
است كھ این دو فقط در واپسین داوري . گناه گرفتار باشند و از این رو از این شھر بھ آن شھر دگر بلغزند

  . شھر از یكدیگر مجزا و مشخص خواھند شد

اي نمادین، ھمة ارواح زمیني و آسماني و نیكمردان مسیحي و پیش از مسیحیت را مشمول  اگر ما، بھ گونھ
مدینة «توان كلیسا را برابر  كند ـ آنگاه مي عضویت كلیسا بدانیم ـ چنانكھ آوگوستینوس گھگاه چنین مي

پذیرفت و، از فلسفة آوگوستینوس،  كلیسا بعدًا این برابري را بھ منزلة یك سالح مرا مي. تلقي كرد» االھي
بایست تابع قواي  آموزة مبتني بر حكومت تئوكراتیك را ـ كھ در آن قواي دنیوي منبعث از انسانھا مي

موجودیت فلسفي با این كتاب، . روحاني منبعث از خداوند و در اختیار كلیسا باشد ـ منطقًا استنتاج كرد
این كتاب نخستین محصول متشكل ذھن قرون . شرك از میان رفت و مسیحیت موجودیتي فلسفي یافت

  .وسطایي بود

  بطرك – ۴

او تا پایان كار در صحنة مبارزة . آن شیر سالخوردة ایمان ھنوز بر سر مقام و كارش بود كھ واندالھا آمدند
پاي افكند، با انتقادات مقابلھ كرد، بھ اعتراضات پاسخ گفت، و  االھیات پایدار ماند؛ بدعتھاي جدید را از

  با . اشكاالت را حل كرد

كژپیكران و مثلھ شدگان، و الغران و فربھان دوباره بھ ھمان شكلي كھ بودند ھستي خواھند یافت؟ و 
د؟ اما پیري، اند دوباره بھ وجود خواھند آم چگونھ آنھا كھ در ایام قحط از طرف ھمنوعان خود خورده شده

روحًا سالمم «: گفت پرسیدند، مي چون حال او را مي. با اھانتھاي اندوه خیز، بر او دست تطاول گشوده بود
با اینھمھ، … توانم راه بروم، نھ بایستم، و نھ بنشینم  بھ علت بواسیر، دیگر نھ مي. جسمًا بستري ھستم… 

  » توانم كرد؟ است، چھ مي چون خدا چنین خواستھ است، جز اینكھ بگویم حالم خوب

براي بازداشتن بونیفاكیوس از شوریدن بر رم، او منتھاي كوشش خود را كرده بود و در بازگرداندن او بھ 
بھ ھنگام پیشروي گایسریك، بسیاري از اسقفان و كشیشان از . وفاداري نسبت بھ دولت سھمي بسزا داشت

ار كنند؛ او فرمان داد تا بمانند، و خود نیز سرمشقشان واقع آوگوستینوس پرسیدند كھ آیا بر جاي بمانند یا فر
وقتي كھ واندالھا ھیپو را محاصره كردند، آوگوستینوس روحیة مردم گرسنھ را با وعظھا و دعاھاي . شد

چون از مال . در سومین ماه محاصرة شھر، در ھفتاد و شش سالگي، جھان را بدرود گفت. خود حفظ كرد
چھ «: صیتي از خود باقي نگذاشت؛ اما براي سنگ گور خود چنین عبارتي نوشتھ بوددنیا چیزي نداشت، و

كند؟ این حقیقت كھ او زایر است و در آرزوي میھن خود  چیز قلب یك مسیحي را از بار غم سنگین مي
  » .تاب بي
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اي بھ  دازهمسیحیت شرق ھرگز وي را بھ زعامت نپذیرفت، تا ان. اند در تاریخ، معدودي چنین نفوذي داشتھ
اش بود، و تا  اش كامال تابع احساسات و اراده این علت كھ تحصیالت محدودش بكل غیرقانوني و اندیشھ

اما در غرب، او مھر خود را . اي نیز بھ این جھت كھ كلیساي شرق خود را تابع دولت قرار داده بود اندازه
بني بر سلطھ بر اذھان و دولت، سلف در شكل دادن بھ ادعاي كلیسا م  وي،. بر االھیات كاتولیك زد

شد؛ نبردھاي  گرگوریوس ھفتم و اینوكنتیوس سوم و در واقع الھامبخش آن دو در این موضوع محسوب مي
تا قرن سیزدھم بر فلسفة . بزرگ پاپھا با امپراطوران و شاھان در حقیقت نتایج فرعي سیاسي اندیشة او بود

الطوني داده بود، حتي آكویناس ارسطویي نیز غالبًا از او پیروي كاتولیك سلطھ داشت، و بھ آن رنگي نواف
ویكلیف، ھوس، و حتي لوتر بھ ھنگام ترك كلیسا ایمان داشتند كھ بھ نظریة آوگوستینوس باز . كرد مي
گردند؛ و كالون كیش بیرحمانة خود را بر اساس نظریات آوگوستینوس، در مورد برگزیدگان و ملعونان  مي

عین حال، نظرات او مردان خردمند را نیز برانگیخت و الھامبخش كساني شد كھ مسیحیتشان  در. قرار داد
كوشیدند تا در  بیشتر با دل سرو كار داشت تا با مغز؛ متصوفان، در سلوك خود بھ جانب شھود خداوند، مي

تعبیري مسیر او سیر كنند؛ و مردان و زنان، در خضوع و خشوع دعاھاي او، براي زھد خود مبنا و 
ھاي فلسفھ و تصوف را در مسیحیت بھ ھم پیوند داد و  شاید راز نفوذ او در این بود كھ رشتھ. یافتند مي

  .تقویت كرد و نھ تنھا براي توماس آكویناس، بلكھ براي توماس آكمپیس نیز راھگشا شد

. قرون وسطایي بودتأكیدات ذھني، عاطفي، و ضد عقلي او نشانة پایان ادبیات كالسیك و پیروزي ادبیات 
تابانة خود  براي درك قرون وسطي، ما باید شیوة تعقلي نوین، اعتماد مغرورانھ بھ عقل و علم، و كوشش بي

را در جستجوي ثروت و قدرت و یك بھشت زمیني فراموش كنیم، و ھمدالنھ، خود را بھ جاي كساني 
رة ھزار سالھ، از تعقل ایستاده و واپس بگذاریم كھ از این مجاھدات سرخورده بودند و، در انتھاي یك دو

دیدند كھ تمام رؤیاھاي مدینة فاضلھ بھ واسطة جنگ و فقر و توحش بر باد رفتھ است، و  نگریستند و مي مي
گشتند؛ با شنیدن داستان عیسي و دیدن شمایل او آرامش  در امید سعادت آن سوي گور بھ دنبال تسلي مي

انداختند و زندگیشان ھمراه بود  ند؛ خود را بھ دامان مھر و رحمت االھي ميگرفت یافتند و از آن الھام مي مي
قدیس . براي نجات بشر» پسرش«با فكر حضور ابدي او، داوري گریز ناپذیرش، و كفارة مرگ 

آوگوستینوس بیش از ھر كس دیگر، و حتي در عصر سوماخوس و كالودیانوس و آوسونیوس، این خوي 
او موثقترین، فصیحترین، و نیرومندترین صداي . دارد با عباراتي رسا بیان ميسازد و  زمان را فاش مي

  .عصر ایمان در مسیحیت است

VI - كلیسا و دنیا  

شرك از نظر محتواي . استدالل آوگوستینوس علیھ شرك، آخرین ردیھ در بزرگترین مناظرات تاریخي بود
ما از لحاظ مذھبي، فقط بھ شكل مراسم و آداب اخالقي بھ منزلة اشتغال بھ لذات نفساني بر جاي ماند؛ ا

كھني كھ مورد غمض عین یا پذیرش توأم با دگرگونسازي یك كلیساي غالبًا متسامح واقع شد، بھ وجود خود 
ستایش مھرآگین و صمیمانة قدیسان جاي پرستش ارباب انواع را گرفت، و طبیعت چندگانھ . ادامھ داد

پیكرھاي ایسیس و ھوروس بھ تندیسھاي نوین مریم و عیسي . ناع كردپرست اذھان ساده و شاعرانھ را اق
تبدیل شد؛ بھ جاي » والدت عیسي«جاي سپردند؛ جشن لوپركالیاي رومي و عید تطھیر ایسیس بھ عید 

تبدیل گشت، یكي از ) پنطي كاست(» عید پنجاھھ«معمول شد، جشن فلورالیا بھ » نوئل«ساتورنالیا مراسم 
جانشین جشن رستاخیز آتیس » عید قیام مسیح«داد، و » روز ارواح«ان جاي خود را بھ اعیاد قدیمي مردگ

ھاي  محرابھاي مشركان بھ قھرمانان مسیحي تخصیص یافتند؛ بخور معطر، چراغاني، نثار گل، دستھ. شد
ر ساخت، تنقیح و تطھی مذھبي، و لباسھا و سرودھاي روحاني پیشین، كھ پیروان ادیان كھن را خشنود مي

» آیین قداس«شد و بھ صورت مراسم كلیسایي درآمد؛ و كشتن بیرحمانة موجود زنده بھ قرباني روحاني 
py  .تبدیل شد
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آوگوستینوس بھ ستایش قدیسان اعتراض كرده بود، آن ھم با لحني كھ بعدھا ولتر بھ ھنگام گشایش نمازخانة 
خواھیم از آن مشركاني كھ  ار نكنیم؛ ما نميبیایید با قدیسان مانند خدایان رفت«: خود در فرنھ بھ كار برد

  مردگان را 

مع ھذا كلیسا » .نسازیم و محراب بنا نكنیم، بلكھ با آثار و بقایاي آنان محرابي بھ نام خداي یكتا برپا داریم
كلیسا در برابر . اجتناب ناپذیر االھیات عامھ را پذیرفت) گري انسان شكلي(خردمدانھ آنتروپومورفیسم 

ھیدان و یادگارھاي آنان نخست مقاومت نمود، سپس از آن استفاده كرد، و آنگاه مورد ستایش ش
با پرستش پیكرھا و تندیسھا مخالفت ورزید و بھ مؤمنان خویش اخطار كرد كھ . اش قرار داد سوءاستفاده

ایق آمد و بھ باید آنھا را فقط بھ منزلة عالماتي احترام كنند؛ اما حرارت احساسات عامھ بر این تحذیرات ف
طالع بیني، و غیبگویي را   كلیسا جادوگري،. افراطھایي انجامید كھ تمثال شكنان بیزانسي را برانگیخت

تقبیح كرد، اما ادبیات قرون وسطي، ھمچون قرینة كھن خود، مشحون از این سیئات بود؛ بزودي مردم و 
بھ ھنگام تعمید . بھ كار بردندكشیشان عالمت صلیب را بھ منزلة وردي جادویي براي طرد شیاطین 

ھا  شد تا مبادا ابلیسي در یكي از جامھ شد، و خود تعمید بھ شكل ارتماسي برھنھ انجام مي اورادي خوانده مي
معالجھ بھ وسیلة خواب، كھ زماني مردم در معابد آسكلپیوس بھ . یا زیورھاي تعمید گیرنده پنھان شده باشد

شد، و  اي قدیسان كوسماس و دامیانوس در رم بھ خواستاران عرضھ ميدنبالش بودند، حال در پرستشگاھھ
در چنین مواردي، كشیشان نبودند كھ مردم را فاسد . بزودي در صد پرستشگاه دیگر نیز عرضھ گشت

روح انسان ساده فقط از طریق حواس و . نمودند كردند، بلكھ مردم بودندكھ كشیشان را تحریض مي مي
آید؛ او ھر دیني را كھ این  و معجزه، و از طریق افسانھ و بیم و امید بھ ھیجان ميتخیل، از طریق مراسم 

طبیعي بود كھ، در میان جنگ و یأس و فقر و مرض، مردم . كند امور را از او دریغ دارد طرد یا تقلیب مي
خش ناقوسھا، ھا و كلیساھا، در روشناییھاي مرموز و آواي شادیب ھراسان پناه و تسلي خود را در نمازخانھ

  .ھا و جشنھا و مراسم پرشكوه بجویند و در دستھ

. كلیسا، در نتیجة تن دادن بھ این احتیاجات عامھ پسند، توانست اخالقي نوین در مردم رسوخ دھد
آمبروسیوس، كھ ھمواره در ادارة امور خویي رومي داشت، كوشیده بود تا با منطبق ساختن آثار سیسرون 

قیات مسیحي را بر اصول رواقي استوار سازد؛ در میان مسیحیان بزرگ قرون با نیازھاي خویش اخال
وسطي، از آوگوستینوس تا ساووناروال، آرمان رواقي خویشتنداري و تقواي تسلیم ناپذیر قالب اخالقیات 

آنھا بھ قدر كافي با رواقیان و . اما این اخالق مذكر كمال مطلوب مردم نبود. داد مسیحي را تشكیل مي
الق رواقي سر كرده بودند، و دیده بودند كھ چگونھ این اخالق مذكر نیمي از جھان را بھ خون كشانده اخ

است؛ از این روح آرزوي رسم و راه آرامتري را داشتند تا در پرتو آنھا انسانھا بتوانند روزگار خود را با 
خوي مھرباني، فرمانبرداري،  براي نخستین بار در تاریخ اروپا، معلمان بشر. صلح و ثبات بھ سر آرند

كردند ـ فضایلي كھ شاید ریشھ در منشأ پست اجتماعي  فروتني، صبر، رحم، طھارت، و عفت را تبلیغ مي
اي با اوضاع زمان تطبیق داده  كلیسا و رواج آنھا در نزد زنان داشت، اما، بھ شكلي قابل تحسین، بھ گونھ

  اییده بودند باز گرداند، شد كھ نظم را بھ مردمي كھ بھ فساد اخالق گر

  .بربرھاي یغماگر را رام ساخت، و خشونت دنیایي رو بھ سقوط را بھ مالیمت تبدیل كرد

فحشا را بھ منظور مالیم ساختن آالم یك   شرك،. مھمترین اقدام اصالحي كلیسا در زمینة روابط جنسي بود
ارفاق تقبیح كرد و معیار واحدي از تكگاني رنجبار تحمل كرده بود، كلیسا فحشا را بدون كوچكترین 

مع ھذا، كامال موفق نشد؛ خوي خانوادگي را اعتال . وفاداري در زناشویي براي ھر دو جنس تعیین نمود
شاید براي خنثا كردن . بخشید، اما فحشا ھمچنان بر جاي ماند، منتھا بھ زوایاي اختفا و رسوایي رانده شد

بود كھ اخالقیات نوین كلیسا در اصل عفت بھ مبالغھ گرایید و آن یك غریزة جنسي شدید و افسار گسیختھ 
را بھ وسواسي تبدیل كرد و زناشویي و توالد را مادون بكارت یا تجرد مادام العمري ـ كھ تبدیل بھ یك 

اي با اصول  آرمانش كرده بود ـ قرار داد؛ مدتي طول كشید تا آباي كلیسا تشخیص بدھند كھ ھیچ جامعھ
ھاي  عفتیھاي آشكار در تماشاخانھ اما این واكنش پیرایشگرانھ با در نظر گرفتن بي. م نتواند كردنازایي دوا

دار، تصاویر منافي  رم، مكاتب فحشا در بعضي از معابد یوناني و شرقي، سقط جنین و كودك كشي دامنھ
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امپراطوران اولیھ، رویھاي  عفت روي دیوارھاي پومپئي، رواج شناعت غیر طبیعي در یونان و روم، زیاده
ھاي كاتولوس و مارتیالیس، تاسیت و یوونالیس فاش شده است ـ  شھوتراني طبقات عالي ـ چنانكھ در نوشتھ

كلیسا سرانجام بھ یك نظریة سالمتر رسید و در حقیقت، بھ مرور زمان، رویة مالیمي نسبت . قابل فھم است
. ھایي وارد آمد الد و زندگي خانوادگي لطمھدر ھمان اوان بھ اصل تو. بھ معاصي جسماني اتخاذ كرد

بسیاري از مسیحیان این قرون اولیھ گمان كردند كھ اگر والدین، ھمسر، و كودكان خویش را ترك گویند و 
توانند خدا را  از مسئولیتھاي زندگي بگریزند و ھراسان بھ دنبال رستگاري فردي خودخواھانھ بروند، مي

در دین شرك، خانواده واحد اجتماعي و مذھبي بود؛ اما . دوزخ آسانتر برھندبھتر اطاعت كنند یا از عذاب 
  .متأسفانھ در مسیحیت قرون وسطي این واحد تبدیل بھ فرد شد

مع ھذا، كلیسا بنیان خانواده را از طریق توأم ساختن مراسم ازدواج با تشریفات پرشكوه مذھبي و اعتالي 
قویت كرد و، با ناگسستني ساختن رشتة ازدواج، امنیت و منزلت آن از یك قرارداد ساده بھ عقدي مقدس ت

تا چندي مقام زن با نظریة برخي از آباي كلیسا، مبني بر اینكھ زن منشأ گناه و آلت . زن را افزون ساخت
این نظریھ تا حدي   قایل شدند،» مادر خدا«دست شیطان است، متزلزل شد؛ اما، با احتراماتي كھ براي 

لیسا، پس از قبول ازدواج، باروري مادران را تقدیس نمود و سقط جنین یا كودك كشي را جدًا ك. تعدیل شد
مرد  ممنوع كرد؛ شاید براي امحاي این اعمال بود كھ علماي االھیات جاي ھر كودكي را كھ بدون تعمید مي

، ٣٧۴در   تینیانوس اول،بر اثر نفوذ كلیسا بود كھ والن. دادند در فراموشگاه ظلمات و تاریكي ابدي قرار مي
  .براي كودك كشي مجازات اعدام وضع كرد

  در آن زمان، ھمھ، اعم از اصیل آیین یا بدعتگذار، و رومي یا بربر نظام . كلیسا بردگي را محكوم نساخت

قانونھایي كھ امپراطوران مسیحي در این باره . این امر اعتراض كردند، اما خود آنان نیز برده داشتند
قوانین . ند از قانونھاي آنتونیوس پیوس و ماركوس آورلیوس بھتر كھ نبود ھیچ، بدتر ھم بودوضع كرد

ساخت؛ قانون قسطنطین  كرد بھ بردگي محكوم مي اي ازدواج مي دوران شرك ھر زن آزادي را كھ با برده
یانوس فرمان امپراطور گرات. اش زنده سوزانده شود داشت كھ چنین زني اعدام گردد و شوي برده مقرر مي

اي موالیش را بھ ھر جرمي ، بھ جز خیانت بھ كشور، متھم سازد، بدون تحقیق در  داد كھ ھر گاه برده
اما كلیسا گرچھ بردگي را قسمتي از قانون جنگ بھ شمار آورد، . ماھیت اتھام، بالدرنگ سوزانده شود

آباي كلیسا این اصل اعالم شد  از طریق. براي كاستن از عذاب بردگي بیش از ھر نھاد دیگر كوشش كرد
كھ ھمة مردم طبیعتًا مساوي ھستند، و شاید مقصود از این تساوي برابري از حیث حقوق قانوني و اخالقي 

: پذیرفت بود؛ كلیسا این اصل را بھ كار بست، تا آن حد كھ تمام مراتب و طبقات مردم را در جامعة خود مي
توانست تمام مراتب كلیسایي  شي برسد، اما بینواترین مردم آزاد ميتوانست بھ كشی اي نمي اگر چھ ھیچ برده

كلیسا تمایزي را كھ قانون شرك میان آزار یك فرد آزاد و آزار یك . را طي كند و بھ عالیترین آن نایل شود
برده قایل شده بود از میان برد؛ آزادي بردگان را تشویق كرد و آن را نوعي كفاره در ازاي گناھان، یا 

مبالغ كثیري صرف آزاد . كرانھ براي پیشامدھاي خجستھ، یا تقرب بھ مسند قضاوت خداوند قرار دادش
با این حال، بردگي در سراسر قرون وسطي دوام یافت . ساختن مسیحیاني كرد كھ در جنگ اسیر شده بودند

  .و سپس بدون یاري روحانیان از میان رفت

امپراطوران مشرك از خزانة دولت وجوھي . بھ میزان وسیع بودوجھ تمایز مھم اخالقي كلیسا تھیة صدقات 
خود و » ارباب رجوع«دادند، و مشركان متعین براي  ھاي فقیر تخصیص مي براي یاري بھ خانواده

اما جھان ھرگز چنان صدقاتي كھ بھ طریقي منظم از طرف كلیسا توزیع . بینوایان كارھایي كرده بودند
ھاي خود قسمتي از ثروت  كرد كھ در وصیتنامھ لیسا ثروتمندان را تحریض ميك. شد بھ خود ندیده بود مي

ھا و اختالسھایي نیز در این امر راه یافت،  خویش را از طریق كلیسا بھ مسكینان واگذارند؛ البتھ سوءاستفاده
اي است  نھداد، و بھترین دلیل این امر رقابت حاسدا اما بر روي ھم كلیسا تكالیف خود را بخوبي انجام مي

كلیسا بیوگان، یتیمان، بیماران یا . كرد كھ یولیانوس، امپراطور مشرك، در یاري بھ مستمندان با آن مي
كرد، و غالبًا؛ براي حفظ طبقات پایین از استثمار  علیالن، اسیران، و قربانیان بالیاي آسماني را یاري مي

ر بسیاري از موارد كشیشان ھنگام رسیدن بھ مقام د. كرد بیرویة قدرتمندان و مالیاتھاي سنگین، مداخلھ مي
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زنان مسیحي، مانند فابیوال، پائوال، و مالنیا، ثروتھاي خود . دادند اسقفي تمام مایملك خود را بھ بینوایان مي
با تأسي بھ درمانگاه سازي مشركان، كلیسا یا مؤمنان ثروتمند آن بھ . دادند را بھ امور خیریھ تخصیص مي

  قدیس باسیلیوس كبیر در . كردند اي بیمارستانھاي عمومي تأسیس مي بقھسا مقیاس بي

دستور » شوراي نیقیھ«ھایي ساختھ شد؛  شد، مسافرخانھ در راھھایي كھ بھ زیارتگاھھا منتھي مي. را ساخت
بیوه زنان براي توزیع صدقات نامنویسي . داد كھ در ھر شھر یك مسافرخانھ براي زایران بنا شود

مشركان استقامت مسیحیان را در . یافتند و در این كار فحواي جدیدي براي زندگي منفرد خود ميكردند  مي
  . ستودند توجھ از بیماران در شھرھایي كھ دستخوش قحطي و بیماري شده بودند مي

در این قرنھا، كلیسا براي اذھان مردم چھ كرد؟ چون ھنوز مدارس رومي برپا بودند، كلیسا اعتالي خرد 
در نظر كلیسا احساس برتر از عقل بود، از این لحاظ، مسیحیت واكنشي . دانست را وظیفة خود نمي مردم

كلیسا، چون . بھ عقل بود؛ روسو فقط آوگوستینوس كوچكتري بود» كالسیك«در برابر ایمان » رمانتیك«
ي اساسي، و اكثریت معتقد بود كھ بقا مستلزم سازمان است و سازمان نیازمند توافق بر سر اصول و ایمانھا

پیروان كلیسا آرزومند معتقدات استوار مورد تأیید مراجع ھستند، اصول اعتقادي خود را بھ صورتي جازم 
. انتھا با خرد سیال و افكار متغیر مردم آغاز كرد و الیتغیر تعریف كرد، شك را گناه شمرد، و كشمكشي بي

ي مسائل كھن مبدأ، طبیعت، و سرنوشت انسان كلیسا مدعي شد كھ از طریق وحي االھي پاسخھایي برا
ایم، بھ آغاز  ما كھ بھ توسط كتاب مقدس بھ حقیقت معرفت یافتھ«: نویسد مي) ٣٠٧(یافتھ است؛ الكتانتیوس 

تا بھ ھمین حد پیش رفتھ و پایان فلسفھ ) ١٩٧(ترتولیانوس نیز حدود یك قرن پیش » .و انجام جھان واقفیم
یت، با تغییر محور عالقة انسان از این جھان بھ جھان دیگر، براي وقایع تاریخي مسیح. را اعالم كرده بود

توضیحاتي فوق طبیعي آورد، و بدین وسیلھ انفعاًال بنیاد پژوھش علل طبیعي را سست كرد؛ بسیاري از 
پیشرفتھایي كھ طي ھفت قرن در پرتو علم یوناني حاصل شده بود فداي كیھانشناسي و زیستشناسي سفر 

  .دایش شدپی

آیا مسیحیت موجب انحطاط ادبي شد؟ بیشتر آباي كلیسا خصم ادبیات مشركانھ بودند و آن را مشحون از 
دانستند؛ اما با این حال بزرگترین آباي كلیسا آثار كالسیك را  شركي ابلیسي و فساد اخالقیي پرننگ مي

وموس، سیدونیوس، و آوسونیوس داشتند، و مسیحیاني مانند فورتوناتوس، پرودنتیوس، ھیرون دوست مي
گرگوریوس نازیانزوسي، . آرزومند سرودن شعر بھ سبك ویرژیل یا نوشتن نثر بھ شیوة سیسرون بودند

یوحناي زرین دھن، آمبروسیوس، ھیرونوموس، و آوگوستینوس حتي در ادبیات از مشركان معاصر خود ـ 
اما بعد از آوگوستینوس شیوة نثر فاسد شد، . آمیانوس، سوماخوس، كالودیانوس، و یولیانوس ـ برتر بودند

كرد؛ شعر التیني  ھاي خشن و نحو گفتار عامیانھ استفاده مي نگارش التیني چنان بھ پستي افتاد كھ از واژه
  .ھاي مذھبي شكلي شاھوار یافت نیز مدتي بھ انحطاط افتاد، تا آنكھ تدریجًا با سرایش سروده

طغیانھاي . علت اساسي این پسروي فرھنگي مسیحیت نبود، بلكھ بربریت بود؛ دین نبود، بلكھ جنگ بود
ھا را ویران یا فقیر كرد و زندگي ادیب و عالم را  ھا، و مدرسھ ھا، كتابخانھ انساني شھرھا، صومعھ

  شاید اگر كلیسا، در تمدني كھ در حال فرو ریختن بود، تا . غیرممكن ساخت

: گوید آمبروسیوس در این باره چنین مي. بود م را حفظ نكرده بود، میزان ویراني بیش از این ميحدي نظ
در حالي كھ . توانند آن را بلرزانند در میان اضطرابات زمان، كلیسا برجاي استوار است؛ امواج نمي«

بندري آرام  گرداگرد آن ھر چیز بھ طرز وحشت انگیزي آشفتھ است، كلیسا براي تمام كشتي شكستگان
  .و غالبًا ھم چنان بود» .دارد است كھ از خطر مصونشان مي

انحطاط امپراطوري در . امپراطوري روم علم، سعادت، و قدرت را بھ دورة اعتالي كھن آن رسانده بود
غرب، و افزایش فقر و گسترش خشونت، آرمان و امید جدیدي را، كھ بتواند آالم مردم را تسكین دھد و در 

مشقات بردبارشان سازد، ضروري كرده بود؛ بدین گونھ، عصري از قدرت بھ دوراني از ایمان برابر 
تا ھنگامي كھ ثروت و غرور در دوران رنسانس بازنگشت، خرد ایمان را طرد نكرد و بھشت . جاي سپرد
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جز اما پس از آن نیز باز دوراني در راه بود كھ در آن خرد بھ ع. را بھ خاطر آرمانشھر ترك نگفت
آنكھ اصالحي در  بخشید؛ بي یافت، بلكھ فقط معرفت و قدرت را فزوني مي رسید و علم پاسخي نمي مي

ریخت و تبدیل بھ ھمان طرح  وجدان یا نیات پدید آورد؛ و طرح تمام آرمانشھرھا بیرحمانھ فرو مي
ریافتند چرا زماني تازه آنگاه بود كھ مردم د: گشت تغییرناپذیر استثمار ضعیفان بھ دست قدرتمندان مي

ھاي نخستین مسیحیت، از علم و معرفت و قدرت و غرور روي گردانده  نیاكانشان، در آن بربریت سده
  .بودند، و ھزار سال تمام بھ ایمان خاضعانھ، امید، و نیكوكاري پناه جستھ بودند
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 فصل چھارم

  

  گیرد اروپا شكل مي

٣٢۵-۵٢٩  

I    - ۵٧٧- ٣٢۵: شود  بریتانیا انگلستان مي  

امالك . بھ جز دھقانان صاحب زمین، مرفھ شدند  در بریتانیا، زیر سلطة امپراطوري روم، تمام طبقات،
خریدند،  مي بزرگ بھ زیان این دھقانان وسعت یافت؛ در بسیاري از موارد، مالكان بزرگ دھقانان آزاد را

بسیاري از دھقانان، بر ضد . پیوستند شدند یا بھ پرولتاریاي شھرھا مي و دھقانان یا بھ رعیت تبدیل مي
از جھات دیگر، بریتانیاي روم بھ . كردند اشراف صاحب زمین، از متجاوزان آنگلوساكسون پشتیباني مي

شد؛ بسیاري  افزود، و ثروت زیاد مي كردند و بر تعدادشان مي شھرھا رشد مي. سپرد سوي سعادت ره مي
اي داشتند؛ بسیاري از ثروتمندان داراي ویالھاي مجلل  ھاي شیشھ ھا حرارت مركزي و پنجره از خانھ

ھاي پشمین ممتازي، كھ بریتانیا ھنوز ھم در جھان بدان شھره است، صادر  بافندگان بریتانیا پارچھ. بودند
  .براي حفظ امنیت خارجي و آرامش داخلي كافي بود در قرن سوم، چند لژیون رومي. كردند مي

در شمال از طرف پیكتھاي كالدونیا؛ در : ھا بھ خطر افتاد اما در دو قرن چھارم و پنجم امنیت در تمام جبھھ
مشرق و جنوب از جانب مھاجمان نورس و ساكسون؛ در غرب از سوي سلتھاي منقاد ناشدة ویلز، و گیلھا 

ھجومھاي ساحلي سكوتھا و ساكسونھا بھ  ٣۶٧تا  ٣۶۴در فاصلة سالھاي . رلندو سكوتھاي ماجراجوي ای
طرز وحشت انگیزي شدت یافت؛ نیروھاي بریتانیایي و گالیایي این ھجومھا را دفع كردند، اما یك نسل بعد 

در ماكسیموس و  ٣٨١در . این ھجومھا از سر گرفتھ شد، و این بار دفع آنھا بھ وسیلة ستیلیكو انجام گرفت
قسطنطین غاصب چند لژیون بریتانیایي را كھ، براي دفاع از خاك خود بریتانیا ضروري بودند براي  ۴٠٧

مھاجمان حملھ بھ مرزھا . مقاصد شخصي خود فرا خواندند، و عدة كمي از افراد این لژیونھا زنده بازگشتند
رگرم راندن گوتھا و ھونھا از ، اما او سخت س)۴٠٠(را آغاز كردند؛ بریتانیا از ستیلیكو یاري خواست 

  وقتي كھ بار . ایتالیا و گل بود

در «: گوید بید مي. توانند از خود دفاع كنند شدند، او پاسخ داد كھ بریتانیاییھا باید خودشان ھر طور كھ مي
  » .رومیان دیگر فرمانرواي بریتانیا نبودند ۴٠٩

ورتیگرن، پیشواي بریتانیا، چون با تجاوز وسیع پیكتھا رو بھ رو شد، بعضي از قبایل شمالي ژرمن را بھ 
بھ كمك ) یوتالند(از جوتلند ) یوتھا(یاري طلبید، ساكسونھا از ناحیة الب، آنگلھا از شلسویگ، و جوتھا 

دو برادر، كھ از روي بدگماني  تحت فرماندھي ۴۴٩، جوتھا در )و شاید ھم افسانھ(بنابر روایات . آمدند
خوانده شده بودند، فرا رسیدند ژرمنھاي نیرومند پیكتھا و سكوتھا را ) نریان و مادیان(ھنگیست و ھورسا 

عقب راندند، قطعاتي از سرزمین را بھ عنوان پاداش دریافت داشتند، ضعف نظامي بریتانیا را دریافتند، و 
اقوام ناخواندة ژرمني در سواحل بریتانیا پیاده شدند؛ بریتانیاییھا،  .مژدة آن را بھ ھموطنان خود فرستادند

بیشتر با شجاعت تا مھارت، در برابر آنھا پایداري كردند؛ ژرمنھا طي یك قرن جنگ نامنظم گاه پیش رفتند 
و خود را مالك ) ۵٧٧(و زماني عقب كشیدند، سرانجام، توتونھا بریتانیاییھا را در دیورام شكست دادند 

از آن پس بیشتر بریتونھا پیروزي مھاجمان . نامیده شد) سرزمین آنگلھا(سرزمیني ساختند كھ بعدًا اینگلند 
را پذیرفتند و خون خویش را با خون آنان آمیختند؛ اقلیت سرسختي از آنھا بھ كوھھاي ویلز عقب نشستند و 

شھرھاي بریتانیا بر . ي فرانسھ دادندجنگیدند؛ برخي دیگر از دریاي مانش گذشتند و نام خویش را بھ برتان
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اثر كشمكشھاي طوالني خراب شد؛ حمل و نقل مختل گردید؛ صنعت بھ انحطاط افتاد، قانون و نظم بھ 
سستي گرایید؛ ھنر دچار رخوت شد؛ و مسیحیت نو آغاز جزیرة منكوب خدایان شرك و آداب مشركان 

ظامات رومي زایل گردید؛ و تشكیالت شھري رومي بریتانیا و زبانش توتوني شد؛ قوانین و ن. ژرمني شد
یك عنصر سلتي در خون، قیافھ، خوي، ادبیات، و ھنر انگلیسي باقي ماند، . تبدیل بھ جوامع روستایي شد

  .اما در گویش انگلیسي، كھ اكنون چون پلي میان زبان آلماني و فرانسوي است، چیزي از آن بھ جاي نماند

ھاي آرثر و  پر مرارت را احساس كنیم، باید از تاریخ بھ سوي افسانھاگر بخواھیم تب آن روزھاي 
، روي »در ھم شكست مشركان و حمایت از مسیح«ھاي سھمگین آنان براي  شھسوارانش، و ضربھ

قدیس گیلداس، كھ راھبي از ویلز بود، در كتاب عجیبي كھ نیمي تاریخ و نیمي موعظھ است و در . گردانیم
كند، ننیوس،  در آن جنگھا یاد مي» محاصرة مونس بادونیكوس«، از )۵۴۶؟(نام دارد  باب انھدام بریتانیا

كند كھ آرثر انجام داد و آخرین آنھا در كوه  ، از دوازده جنگ یاد مي)٧٩۶حد (مورخ متأخرتر بریتانیایي 
زندگي  اي دلپذیر از حوادث بھ تفصیل و با شیوه) ١١۵۴-١١٠٠؟(جفري آومانمث . بادن نزدیك باث بود

گوید كھ چگونھ آرثر بھ جانشیني پدر خود آثر پندراگون پادشاه بریتانیا  كند و مي آرثر و جنگھایش یاد مي
شد، با ساكسونھاي مھاجم مصاف داد، ایرلند و ایسلند و نروژ و گل را تسخیر كرد، پاریس را در سال 

  محاصره نمود، رومیان را از بریتانیا راند،  ۵٠۵

مت تلفات سنگین افراد خود خواباند، او را در نبرد وینچستر كشت، خودش در آنجا زخمي مودرد را بھ قی
چنین ) ١١۴٣-١٠٩٠؟(ویلیام آوممزبري. میالدي چشم از جھان فرو بست ۵۴٢مھلك برداشت، و بھ سال 

  : مي گوید

، تنھا فرد مرد، قدرت بریتونھا سخت كاھش یافت، و اگر آمبروسیوس] برادر ورتیگرن[وقتي كھ ورتیمر 
راند، بكلي از میان  بربرھاي جسور را با یاري مؤثر آرثر جنگجو عقب نمي… زنده مانده از رومیان، 

آرثر زماني دراز كشتي شكستة كشور را از غرق شدن حفظ كرد و روحیة ضعیف ھم میھنان . رفتھ بودند
م كھ بھ زره خود نصب كرده بود، سرانجام در كوه بادن، با اتكا بھ تمثال مری. خود را بھ جنگ برانگیخت

  . بھ تنھایي با نھصد تن از افراد دشمن درآویخت و آنان را با تلفاتي باورنكردني پراكند

فقط باید راضي باشیم بھ اینكھ آرثر را اساسًا یك قیافة مبھم . موافقت كنیم» باور نكردني«بیایید بر سر كلمة 
بقیة داستان را باید بھ كرتین دو تروا، تامس . س بود و نھ شاهولي تاریخي قرن ششم بدانیم كھ شاید نھ قدی

  .ملري خوش بیان، و تنیسن پاك سرشت واگذاریم

II   - ۵٢٩-١۶٠: ایرلند  

آنان » جزیرة مھ آلود و پرباروبر«توانیم خالف آن بگوییم ـ كھ  ایرلندیھا چنین باور دارند ـ و ما ھم نمي
ونانیان و سكوتھا بود و سركردگان نخستین آنان ـ كوھولین، كونور، ھزار سال قبل از میالد مسیح مسكن ی

م بھ آن جزیره رسید و آن را  ق ۵١٠ھیمیلكو، مكتشف فنیقي، در حدود سال . و كونال ـ پسران خدا بودند
م ماجراجویاني سلتي از گل یا بریتانیا، یا ھر  شاید در قرن پنجم ق. وصف كرد» پر جمعیت و حاصلخیز«

سلتھا ظاھرًا . آن جزیره وارد شدند و بر مردم آن، كھ ما اطالع درستي از آنھا نداریم، چیره آمدنددو، بھ 
این نظام ھر فرد را چنان بھ قبیلة . اي را با خود آوردند تمدن آھنین ھالشتات و نیز یك نظام نیرومند طایفھ

بھ مدت ھزار . كرد ن ميساخت كھ تأمین وحدت و تشكیل یك كشور ثابت را غیرممك خویش مغرور مي
جنگید، در فواصل این جنگھا افراد ھر  سال، ھر قبیلھ با قبیلة دیگر و ھر سرزمین با سرزمین دیگر مي

پرداختند؛ و پیش از ظھور قدیس پاتریكیوس وقتي این ایرلندیھاي صالح كشتھ  قبیلھ با ھم بھ ستیز مي
py  . شد فن ميد شدند، جسدشان ایستاده و آمادة جنگ رو بھ دشمن، مي

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



این شاھان كھن شاید از لحاظ تكلیف اصالح . رفتند بیشتر شاھان در نبرد، یا بھ دست آدمكشان، از دنیا مي
خواستند، بر طبق سنت ایرلندي، حق ازالة  نژاد، یا بھ منزلة نمایندگان خدایاني كھ نوبر ھر چیز را مي

ه كنكوبار را، بھ سبب تعلق خاصش بھ این شا. بكارت ھر عروسي را پیش از تسلیم او بھ داماد داشتند
نامة آنھا، ھمچنین نام پادشاھان و شرح جنگھا و  ھر قبیلھ نام اعضاي خود و شجره. ستودند وظیفھ، مي

  . داشت بھ صورت مكتوب نگاه مي» از بدو پیدایش جھان«رسوم قدیم خود را 

د را در پنج سرزمین پادشاھي ـ آلستر، سلتھا خود را بھ صورت طبقة فرمانروا مستقر ساختند و قبایل خو
ھر یك از این پنج سرزمین سلطنتي داشت، اما . لنستر شمالي، لنستر جنوبي، مانستر، و كانات ـ پراكندند

كرد  ھر یك از شاھان در آنجا تاجگذاري مي. تمام قبایل شھر تارا واقع در میث را بھ پایتختي ملي برگزیدند
داد تا قانوني كھ در تمام  را تشكیل مي» مجمع بزرگان تمام ایرلند«فش یا  و در آغاز سلطنتش در ھمانجا

ھاي قبیلھ را تصحیح نماید، و ھمة اینھا  نامھ قلمروھاي شاھي متبع باشد وضع كند، سوابق مربوط بھ شجره
ي براي جاي دادن این مجمع، شاه كورمك مكایرت، در قرن سوم تاالر بزرگ. را در بایگاني ملي ضبط كند

ھر سال یا ھر سھ سال یك بار در ) اوناچ یا اینك(اي  یك شوراي ناحیھ. ساخت كھ بنیانش ھنوز برجاست
كرد، و  كرد، مالیات وضع مي شد، براي آن ناحیھ قانونگذاري مي پایتخت ھر سرزمین پادشاھي تشكیل مي

عمومي، و سرگرمیھاي دیگر  ھاي پس از پایان شورا، بازیھا، مسابقھ. داد وظیفة دادگاه بخش را انجام مي
پسند، داستانسرایي، انشاد شعر، و عروسیھاي  موسیقي، آواز، تردستي، نمایشھاي عامھ: گشت آغاز مي

از این . كردند بخشید، و عدة زیادي از مردم محل در آن شركت مي متعدد بھ این مراسم لطفي خاص مي
ین سازش حكومت مركزي با آزادي محلي تقریبًا سازد، ا مسافت زماني، كھ آن منظره را براي ما جذاب مي

  .بقا داشت ١١۶٨تا » اي شوراي ناحیھ«و  ۵۶٠تا » مجمع بزرگان«. رسد آرماني بھ نظر مي

 ١۶٠توانیم یك چھرة تاریخي بھ شمار آوریم تواتا است كھ در حدود  نخستین شخصیتي را كھ ما واقعًا مي
بر ویلز ھجوم برد و غنیمتي فراوان بھ چنگ آورد، ) ٣۵٨حد (شاه نیل . كرده است میالدي فرمانروایي مي

آنگاه بھ گل حملھ كرد و در ساحل رود لوار بھ دست یك ایرلندي كشتھ شد؛ بیشتر پادشاھان بعدي از ساللة 
، قدیس )لیري(در پنجمین سال سلطنت پسر او، الیگایره . او بودند، كھ بھ خاندان او نیل مشھورند

پیش از آن زمان ایرلندیھا الفبایي با خطوط مستقیم و تركیبات مختلف اختراع . ند آمدپاتریكیوس بھ ایرل
كرده بودند؛ ادبیات وسیعي شامل شعر و داستان داشتند كھ سینھ بھ سینھ منتقل شده بود؛ و در سفالسازي و 

نیانش بر كیش آنھا نوعي چند خدایي جان گرایانھ بود كھ ب. برنزكاري و زرگري مھارت یافتھ بودند
پرستش آفتاب و ماه و اشیاي طبیعي مختلف استوار بود و پیروانش بھ پریھا، شیطانھا، و جنھایي اعتقاد 

اي از كاھنان سفیدپوش بھ نام دروئیدھا  طایفھ. ھاي آنھا در صدھا نقطة ایرلند قرار داشت داشتند كھ مجسمھ
راندند، رگبارھا و  بادھا فرمان مي كردند، با عصاھا و چرخھاي جادویي بر خورشید و غیبگویي مي

سپردند و بھ نسلھاي متوالي منتقل  آوردند، وقایع و اشعار قبیلھ را بھ خاطر مي آتشھاي سحري پدید مي
دادند،  كردند، بھ شاھان اندرز مي دادند، جوانان را تربیت مي ھا انجام مي كردند، مطالعاتي درباب ستاره مي

در میان . گزاردند شتند، و در مذبحھاي روباز براي خدایان قرباني مينو كردند، قانون مي قضاوت مي
  بتھاي مقدس یك بت زرپوش 

مردم . اي بود براي پیشگري از تكثیر زیاده از حد نفوس شد ـ شاید این كار وسیلھ براي این خدا قرباني مي
كھ در آن سوگ «اندیشیدند  مياما بھ یك جزیرة بھشتي در آن سوي دریا نیز   جزیره بھ تناسخ معتقد بودند،

و خیانت و شدت و خشونت وجود ندارد، بلكھ موسیقي گوشنوازي در آن ھست؛ سرزمیني زیبا و شگفت، 
در داستاني آمده بود كھ شاھزاده » .پیچیده در مھ، با مناظري كھ قابل قیاس با سرزمینھاي دیگر نیست

رید نشست و براي یافتن آن سرزمین خجستھ بھ راه كونال، بھ ھیجان آمده از این وصف، بر قایقي از مروا
  .افتاد

یك گاھشمار تاریخي، كھ بھ وسیلة . مسیحیت یك یا دو نسل پیش از قدیس پاتریكیوس بھ ایرلند راه یافتھ بود
pyپاالدیوس از سوي پاپ كلستینوس مقام «: نویسد چنین مي ۴٣١بید تأیید شده است، در شرح مربوط بھ سال 
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اما پاالدیوس در ھمان » .شود بھ عنوان نخستین اسقف مسیحیان ایرلند بدینجا فرستاده مي اسقفي گرفتھ و
  .شد) قدیس حامي جزیره(سال مرد و افتخار كاتولیك كردن مردم ایرلند نصیب پاتریكیوس 

چون پسر ). ٣٨٩حد (در یك خانوادة متوسط متولد شد  پاتریكیوس در ده بوناونتا، از غرب انگلستان، 
وي تعلیمات رسمي چنداني نگرفت، و ھمواره . اي رومي بود، نام رومي پاتریكیوس را بھ او دادند خانواده

خواست؛ اما كتاب مقدس را چنان با خلوص و ایمان مطالعھ و حفظ  عذر تقصیر روستایي بودن خود را مي
سالھ بود كھ مھاجمان سكوت شانزده . توانست از آن شاھد بیاورد كرده بود كھ تقریبًا براي ھر منظور مي

در آن . او را اسیر كردند و بھ ایرلند بردند و مدت شش سال در آنجا بھ خوكچراني گماردند) ایرلندیھا(
عالقگي بھ دین یكباره بھ زھد گرایید؛ بھ طوري كھ خود او  ساعت تنھایي بھ مسیحیت ملھم شد؛ از بي

رفت و در ھر ھوایي ـ حتي در زیر باران و برف  ميخاست و بیرون  گوید، ھر روز پیش از فجر برمي مي
سرانجام فرار كرد و راھي بھ دریا جست؛ ملوانان او را ، در حالي كھ . پرداخت و تگرگ ـ بھ عبادت مي

از آنجا با مشقت بھ انگلستان . مھموم و افكنده حال بود، بھ كشتي نشاندند و بھ گل یا شاید بھ ایتالیا بردند
اي او را بھ ایرلند باز  اما انگیزه. ین خویش پیوست، و دو سھ سالي با آنان بھ سرآوردبازگشت، بھ والد

این احساس را بھ . شائبة مردمش خواند ـ شاید خاطرة زیبایي روستایي آن جزیره، و یا مھرباني بي مي
یش شدن بھ لرن و اوسر رفت، براي كش. رسالتي از جانب خدا براي مسیحي ساختن ایرلندیھا تعبیر كرد

وقتي خبر مرگ پاالدیوس بھ اوسر رسید، پاتریكیوس بھ . بھ این سمت ارتقا یافت  تحصیل كرد و رسمًا
  ).۴٣٢(اسقفي منصوب گردید و با یادگارھایي از پطرس و بولس بھ ایرلند فرستاده شده 

مع ھذا او . افتپاتریكیوس در آنجا مردي روشنفكر و مشرك، بھ نام الیگایره، را بر تخت پادشاھي تارا ی
دروئیدھا . نتوانست آن پادشاه را بھ دین مسیح درآورد؛ اما براي تبلیغ مذھبي خود از او آزادي كامل گرفت

با او مخالفت ورزیدند و قدرت سحر و جادویشان را بھ رخ مردم كشیدند؛ پاتریكیوس، بھ كمك اوراد 
  جنگیراني كھ براي دفع ارواح خبیثھ ھمراه خود 

در كتاب اعترافات، كھ در سنین كھولت نوشت، پاتریكیوس از . با آنان بھ مقابلھ برخاست آورده بود،
دوازده بار بھ جانش سوء قصد شد یك بار : گوید كھ در كار خود با آنھا مواجھ شده بود خطراتي سخن مي

دوستانش  او و دستیارانش دستگیر شدند و دو ھفتھ زنداني گشتند و بھ مرگ تھدید شدند؛ اما برخي از
در روایات موثق دھھا داستان جذاب و پركشش از معجزات . دستگیر شدگان را وا داشتند تا آزادشان سازند

داد، مبروصان را شفا  بھ كوران بینایي و بھ كران شنوایي مي« : گوید ننیوس مي. او نقل شده است
داد، نھ تن از میان  جات ميساخت، اسیران را ن بخشید، ارواح خبیث را از بدن جنزدگان خارج مي مي

اما شاید شخصیت پاتریكیوس ـ پایداري او در اعتقادش و » .كتاب نوشت ٣۶۵مردگان برخیزاند، و 
او مرد . پافشاري پر حرارتش در كار ـ در گروانیدن ایرلندیھا بھ مسیحیت نقش بیش از كرامات او داشت

ندازه آمادگي داشت؛ اما حتي این جازمیت حلیمي نبود، و براي نثار رحمت و لعنت، ھر دو، بھ یك ا
او شخصًا كساني را بھ كشیشي برگزید، كلیساھا ساخت، . مغرورانھ اعتقاد مردم را بھ او راسختر كرد

ھا تأسیس كرد، و براي نگھباني از فتوحات دیني خود ھمھ جا گروھي  ھا براي راھبان و راھبھ صومعھ
بھ قلمرو كلیسا ماجرایي شگرف بھ نظر آید؛ بر گرد خود كاري كرد كھ ورود . سرباز روحاني گماشت

مردان و زنان شجاع و مخلص فراھم آورد كھ بھ خاطر اشاعة بشارت نجات انسان ھر محرومیتي را 
او تمام ایرلندیھا را بھ دین مسیح در نیاورد؛ ھنوز در بعضي نقاط شرك و ادبیات منظوم . كردند تحمل مي

شد در  ، مي)۴۶١(ھم اثرات آن باقي است؛ اما وقتي كھ چشم از جھان فرو بست آن باقي بود، و تا امروز 
توان بر  شأنش گفت كھ بھ تنھایي توانست دین یك ملت را تغییر دھد ـ سخني كھ دربارة ھیچ كس دیگر نمي

  .زبان راند

ترین تالش را در توان از زني نام برد كھ بیش از نظر محبوبیت در نزد مردم ایرلند، بعد از پاتریكیوس مي
بنابر روایات، قدیسھ بریجت دختر یك كنیز و یك پادشاه بود؛ ولي . راه تحكیم مباني پیروزي او بھ خرج داد

پس از . دانیم ، یعني سالي كھ در سلك تاركان دنیا درآمد، چیزي نمي۴٧۶ما از داستان زندگي او پیش از 
اي كھ ھنوز ھم از روي ھمین  را، در ناحیھ) ل داراكی(» كلیساي درخت بلوط«غلبھ بر موانع بیشمار، وي 
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اي  شود، بنا كرد؛ این كلیسا بزودي بھ دیر راھبان، صومعة راھبگان، و نیز مدرسھ نام كیلدر خوانده مي
، در ۵٢۵بریجت حوالي سال . تبدیل شد كھ در شھرت چیزي از مدرسة شھر پاتریكیوس، آرما، كم نداشت

ورد احترام بود، درگذشت؛ ھنوز ھم ده ھزار تن از زنان ایرلند نام او ـ مري حالي كھ در سرتاسر جزیره م
یك نسل بعد، قدیس روادھان تارا را لعن كرد؛ پس از مرگ شاه درمید در سال . دگیل ـ را بر خود دارند

ن ، تاالرھاي كھن ترك شد و شاھان ایرلند، كھ ھنوز داراي فرھنگ مشركانھ بودند، بھ دین مسیح ایما۵۵٨
  .آوردند

III  - پیش درآمد فرانسھ  

  ۴٨٠- ٣١٠: آخرین روزھاي گل قدیم – ١

در قرون چھارم و پنجم، گل از نظر مادي سعادتمندترین و از نظر معنوي مترقیترین ایالت امپراطوري 
ورانش در كار خود مھارت داشتند، رودھا و دریاھاي آن  خاك آن حاصلخیز بود، پیشھ. روم غربي بود

شان را دولت تأمین  دانشگاھھایي كھ ھزینھ. رفت تردد براي كاالھاي بازرگاني بھ شمار مي معابري پر
رفتند؛ معلمان و  آرل، بوردو، تولوز، لیون، مارسي، پواتیھ، و تریر رو بھ ترقي مي كرد و در ناربون، مي

تمردان و مشتزنان خطیبان و شاعران و عارفان از احترام و ستایشي برخوردار بودند كھ معموال خاص دول
  .دار شد بھ زعامت آوسونیوس و سیدونیوس، گل رھبري ادبي اروپا را عھده. بود

در  ٣١٠وي، كھ در حوالي سال . دكیموس ماگنوس آوسونیوس شاعر و مظھر این عصر سیمین گل بود
و بعدھا تعلیم و تربیت خود را در ھمان شھر گرفت، . بوردو زاده شد، پسر بزرگترین پزشك آن شھر بود

فضایل معلمان خویش را در اشعار شش وتدي خوشاھنگ و روان، با یاد كردن از لبخندھاي آنان و بھ 
تالطم زندگي خود، او نیز استاد  در سالھاي بعدي بي. فراموشي سپردن آزارھایشان، براي جھانیان باز گفت

علم معاني «و ) طالح آن زمانیعني ادبیات بھ اص(» دستور زبان «دانشگاه بوردو شد؛ بھ مدت یك نسل 
وصف مھرآمیزي . تعلیم داد، و گراتیانوس امپراطور آینده را تربیت كرد) یعني فن خطابت و فلسفھ(» بیان

كند شخص را بھ یاد اوضاع خانوادگي و  فرزندان، و شاگردان خویش مي كھ از والدین، عموھا، زن، 
با شوق وافر از خانھ و مزارعي كھ از پدر بھ . اندازد زندگي یك شھر دانشگاھي امریكا در قرن نوزدھم مي

در نخستین . گوید ارث برده بود و امید داشت كھ سالھاي آخر عمر خود را در آن بھ سر برد سخن مي
بگذار ھمواره چون امروز زندگي كنیم، و نامي را كھ ھر «: گوید سالھاي ازدواجش بھ زن خود چنین مي

تو و من باید ھمیشھ جوان بمانیم، و تو … . گر داده بودیم ترك نگوییمیك در بھار عشق خود بھ یكدی
چندي بعد آن دو » .ما ھرگز نباید حساب سالیان عمر خود را داشتھ باشیم. ھمواره براي من زیبا باشي

سالھا بعد، با مھري فراوان، از آن كودك . نخستین كودكي را كھ این زن براي او آورده بود از دست دادند
اي نخست زادة من كھ بھ نام خود من نامیده شدي، ھرگز بدون زاري رھایت نخواھم «: گوید ن سخن ميچنی
ما بھ عزاي مرگت … درست در ھمان زمان كھ اداي نخستین كلمات كودكانھ را یاد گرفتھ بودي . كرد

لھاي ازدواج زن او در نخستین سا» .اي غنوده  در آغوش وي، تو با نیاي بزرگت در یك گور، . نشستیم
آوسونیوس چندان دلبستة وي بود . خوششان، پس از آوردن دختر و پسري براي او، زندگي را بدورد گفت

اي  انگیز خانھ كھ دیگر ازدواج نكرد و در سنین پیري، با اندوھي تازه از رنج فقدان وي، و از سكوت غم
  كھ با توجھ دستھا و صداي پاھاي او 

  .گوید آشنا بود، سخن مي

عار او با لطافت عاطفي، تصاویر روستایي، التیني ناب، و رواني ویرژیل وارشان مقبول طبع مردم آن اش
دانست، و سوماخوس در  پاولینوس، كھ بعدًا قدیس شد، نثر خود را ھمپایة نثر سیسرون مي. زمان واقع شد

pyتي كھ با گراتیانوس در شاعر وق. یافت آثار ویرژیل چیزي كھ زیباتر از موسال اثر آوسونیوس باشد نمي
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گوید كھ چگونھ از  كند و مي تریر بود دلبستة منظرة زیباي آن رود شده بود؛ وي این رود را وصف مي
گذرد؛ با خواندن شعر او انسان  میان بھشتزار تاكستانھا، باغستانھا، ویالھا، و كشتزارھاي پرحاصل مي

با عدول از آن   كند؛ بعد، انش را احساس ميھاي رود و نواحي خوش جری اي سرسبزي كناره براي لحظھ
این شور ویتمني . سراید سبك اصیل، ابیاتي ساده و تكراري در وصف ماھیان دوست داشتني رودخانھ مي

براي تصویر خویشان، معلمان، شاگردان، و ماھیان حتي در احساس ھمھ جانبھ و فلسفة با روح خود ویتمن 
، دیگر ممكن نبود بھ چیزي جز )ادبیات(ي سال تدریس دستور زبان آوسونیوس، پس از س. ھم نظیر ندارد

ھاي ممتدي از دوستي و ستایشھاي مكرر است؛ اما آن عده از ما  اشعار او رشتھ. عواطف ادبي عشق ورزد
ھا خرسند  شناسند ندرتًا از این ستایشنامھ كھ چنین عموھاي مجذوب سازنده یا استادان محسور كننده را نمي

  .شوند مي

، گراتیانوس، كھ حال امپراطور شده بود، مربي پیر خود را فرا )٣٧۵(وقتي كھ والنتینیانوس اول مرد 
آوسونیوس در زماني كوتاه مراتب ترقي را پیمود و بھ . خواند و او و كسانش را بھ مشاغل عالي برگماشت

نھ سالگي بھ مقام كنسولي ترتیب ضابط كل ایلوریكوم، ایتالیا، افریقا، و گل شد؛ سرانجام در شصت و 
بھ اصرار وي، گراتیانوس مقرر داشت از طرف دولت بھ مؤسسات تربیتي، شاعران و پزشكان، و . رسید

بھ سبب نفوذ او، سوماخوس ضابط كل رم، و پاولینوس استاندار . حفاظت ھنرھاي باستاني كمك مالي شود
؛ زیرا امپراطوري روم، كھ از ھر سو مورد وقتي كھ پاولینوس قدیس شد، آوسونیوس بس متأثر گردید. شد

آوسونیوس خود نیز مسیحي بود، اما مذھبش را زیاد . تھدید واقع شده بود، بھ چنان مرداني احتیاج داشت
ھا، و افسانھ سراییھایش بھ طرزي فاحش ازسنت شرك مایھ  گرفت؛ ذوقھا، موضوعھا، منظومھ جدي نمي

  .گرفتند مي

حال پدر بزرگ بود . لگي بھ بوردو بازگشت و بیست سال دیگر در آنجا زیستاین شاعر پیر، در ھفتادسا
توانست اشعار آكنده از مھر پدرانة زمان جواني خود را با مھر پدربزرگانة مناسب حال این سنش  و مي

اي  ھر چند كھ دبستان پر است از صداي چوب استاد، و آموزگار پیر چھره«: گوید بھ نوة خود مي. وفق دھد
ھا در طي ساعات روز لزره بر اندام تو  آژنگ دارد، ھیچ گاه مترس و مگذار كھ تشرھا یا صداي تازیانھپر

فقط براي … گیرد  اي از تركھ بھ دست مي یا دستھ  دھد، اگر او چوب را براي قدرتنمایي تكان مي. اندازد
  دند و چندان زنده پدر و مادر تو نیز در دوران كودكي این مراحل را گذران. جذبھ گرفتن است

آوسونیوس چندان خوشبخت بود كھ پیش از ھجوم سیل » .صفابخش زمان پیري آسوده و آرام من باشند
  !آساي بربرھا درگذشت

آپولیناریوس سیدونیوس در نثر گلي قرن پنجم ھمان مقامي را داشت كھ آوسونیوس در نظم گلي قرن 
نیایش نیز . ، ھنگامي كھ پدرش ضابط كل گل بود، در لیون چشم بھ دنیا گشود۴٣٢وي بھ سال . چھارم

و دخترش  امپراطور شد، ۴۵۵ھمان شغل را داشت، و مادرش یكي از منسوبان آویتوس بود كھ بعدًا در 
جھیز زنش، پاپیانیال، ویالیي . شرایطي از این بھتر دیگر ممكن نبود. با سیدونیوس ازدواج كرد ۴۵٢در 

. زندگي او چندین سال فقط صرف دید و بازدید از دوستان اشرافیش شد. مجلل در نزدیكي كلرمون بود
ھاي روستایي  ورزیدند، در خانھ مي اینان مردمي مھذب و با فرھنگ بودند كھ اندكي بھ قمار و تناسایي مھر

آلودند؛ وقتي كھ گوتھاي مھاجم آمدند، این اشراف  زیستند و دست خود را كمتر بھ سیاست مي خود مي
اي بھ زندگي شھري نداشتند؛ در آن  اینان عالقھ. نتوانستند از آسایش توأم با تجمل خود بھ دفاع برخیزند

در این ویالھاي گسترده و پراكنده، . دادند ا را بھ شھر ترجیح ميزمان اعیان فرانسوي و بریتانیایي روست
كفھاي موزاییك، تاالرھاي : اطاق داشتند، تمام راحتیھا و زیباییھا یكجا گردآمده بود ١٢۵كھ بعضًا 
ھاي مرمري و برنزي، آتشدانھا و حمامھاي بزرگ،  مجسمھ  نقاشیھاي دیواري از مناظر زیبا، ستوندار، 

توانستند با پرندگان شكاري محتشمانھ  نھاي تنیس، و فضاي جنگلي كھ در آن بانوان و آقایان ميباغھا و زمی
تقریبًا ھر ویال كتابخانة خوبي داشت كھ از آثار كالسیك ادبیات شرك و بعضي متون . بھ صید پردازند

pyشك در گل نیز،  برخي از دوستان سیدونیوس از گردآوران كتاب بودند و بي. ارجمند مسیحي انباشتھ بود
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نھادند و بھ فرھنگي كھ از جلد زیباي  مانند رم، ثروتمندان بھ صحافي خوب بیش از مطالب كتاب ارج مي
  .آوردند خرسند بودند كتب خود بھ دست مي

سیدونیوس جانب نیكوتر این زندگي آراستھ را ـ یعني مھمان نوازي، نزاكت، نشاط، و تھذب اخالقي آن را 
وقتي كھ آویتوس براي امپراطور شدن بھ رم . كند عر آراستھ و نثر خوشاھنگ وصف ميـ با رشحاتي از ش

یك سال ). ۴۵۶(اي براي خیر مقدم بسراید  رفت، سیدونیوس در التزامش بود و مأموریت یافت تا مدیحھ
در  بار دیگر بھ رم آمد و، ۴۶٨بعد با آویتوس، كھ از امپراطوري خلع شده بود، بھ گل بازگشت؛ اما در 

او، كھ در میان آن ھرج و مرج با . آخرین مراحل نزع كشور، مقام مھم ضابط كل رم را بھ دست آورد
ھاي پلیني و سوماخوس  ھایي كھ از سبك نامھ زیست، جامعة اشراف گل و رم را در نامھ آرامش خاطر مي

اكنون چندان چیزي ادبیات . كرد وصف نمود گرفت و در تصنع و آراستگي با آنھا برابري مي مایھ مي
كرد كھ جز زیور لفظي چیزي در آن  گفت با چنان دقتي ھمراه مي براي گفتن نداشت، و آنچھ را ھم كھ مي

  ھا در بھترین وجھ خود شامل  این نامھ. ماند بھ جا نمي

اي است كھ ادبیات فرانسھ را از روزگاري كھ ھنوز فرانسوي نشده بود  و تفاھم مشفقانة رادمرد فرھیختھ
سیسرون، سنكا، پلیني، . سیدونیوس عشق رومي بھ صحبت سبكسرانھ را بھ گل ارمغان برد. آراستھ است

بوو، و  ـ  رنان، سنت  سوماخوس، ماكروبیوس، و سیدونیوس را یك خط مستقیم بھ مونتني، مونتسكیو، ولتر،
  .اند متعدد تجلي نموده پیوندد و تقریبًا ھمھ نمایندة یك روح واحدند كھ در پیكرھاي آناتول فرانس مي

براي اینكھ مبادا سیدونیوس را بد معرفي كرده باشیم، باید بگوییم كھ وي یك مسیحي خوب و اسقفي دلیر 
. ، برخالف انتظار و میل خویش، یكباره از مقام غیر دیني خود بھ اسقفي كلرمون ارتقا یافت۴۶٩در . بود

رھبري روحاني، یك مدیر كشوري ھم باشد؛ و مردان  داري بایست، عالوه بر عھده در آن ایام اسقف مي
مجرب و ثروتمندي مانند آمبروسیوس و سیدونیوس خصالي داشتند كھ از تبحر در االھیات مؤثرتر واقع 

ھا  اي از این دانش نداشت، بھ جاي آنكھ تكفیر كند و بھ صدور لغتنامھ سیدونیوس، كھ چندان بھره. شد مي
از . بخشود داد و با سھولت خطرناكي گناھان را مي ود را بھ مسكینان ميمبادرت ورزد، ظروف نقرة خ

كرد تا آنھا بتوانند با خوردن و  یابیم كھ گاه دعاي پیروان خود را قطع مي ھاي او چنین در مي یكي از نامھ
رو سرانجام وقتي ائوریك، شاه ویزیگوتھا، تصمیم گرفت اوورني را ضمیمة قلم. آشامیدن رفع خستگي كنند

چھار سال تمام، ھر تابستان، گوتھا . خود سازد، واقعیت رشتة این زندگي مطبوع را از ھم گسیخت
سیدونیوس بھ نیروي دیپلوماسي و دعا با آنھا جنگید، . كردند كلرمون، حاكمنشین اوورني، را محاصره مي

اي نزدیك كاركاسون  اما شكست خورد، وقتي كھ شھر باالخره سقوط كرد، او را اسیر كردند و در قطعھ
  چھ مدت پس از آزادي خود زیست،. دو سال بعد آزاد و بھ اسقفیة خود فرستاده شد). ۴٧۵(زنداني نمودند 

با مرگي مقدس، از رنجھا و بارھاي «كرد  دانیم؛ ھمین قدر آگاھیم كھ در چھل و پنجسالگي آرزو مي ما نمي
طوري روم از دست داده بود، و حال تمام امید وي ایمان خود را بھ امپرا» .سنگین زندگي خالص شود

كلیسا اشعار نیمھ مشركانة او را نادیده گرفت و او . خویش را براي حفظ تمدن بھ كلیساي رومي بستھ بود
  .را قدیس كرد

  ۵١١-٢۴٠: فرانكھا  – ٢

. راق بپوییمتیرگي آن شب راه اغ  ما نباید دربارة. با مرگ سیدونیوس، شام تیرة بربریت گل را فرا گرفت
كردند، شعر  كردند، مسكوك ضرب مي مردم ھنوز مھارتھاي اقتصادیشان را داشتند، كاال مبادلھ مي

و آالریك دوم ) ۴٨۴- ۴۶۶(پرداختند؛ در دوران فرمانروایي ائوریك  ساختند، و بھ كارھاي ھنري مي مي
ترقي بود كھ حتي تحسین قلمرو ویزیگوتھا در جنوب باختري گل چندان منظم، متمدن، و م) ۵٠٧- ۴٨۴(

py  اي از قوانین سرزمین خود را  ، آالریك خالصھ۵٠۶در . خود سیدونیوس را نیز جلب كند
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. كرد اي بود كھ روابط میان نفوس رومي ـ گالیایي را با فاتحان، بھ نحوي منطقي، تعیین مي روشنفكرانھ
د را بھ نحوي صلحجویانھ در قانون نامة مشابھي نیز از طرف شاھان بورگوني، كھ مردم و قدرت خو

تا احیاي قانون رومي در بولونیا درقرن . تدوین شد ۵١٠جنوب شرقي گل مستقر ساختھ بودند، در سال 
  .شد  یازدھم، اروپاي التین طبق قوانین گوتھا و بورگوني، و قوانین مشابھ فرانكي، اداره مي

میالدي است، یعني سالي كھ امپراطور  ٢۴٠شود مربوط بھ  نخستین ذكري كھ در تاریخ از فرانكھا مي
ـ در اوایل قرن پنجم در  »ساحلي«فرانكھاي ریپوئر ـ . آورلیانوس آنھا را در نزدیكي ماینتس مغلوب كرد

، آن را پایتخت خود ساختند؛ و قدرت خود را )۴۶٣(شیبھاي باختري راین سكنا گزیدند؛ كولوني را گرفتند 
برخي از قبایل فرانك در ساحل خاوري رود ماندند و نام خود را بھ . دنددر درة راین از آخن تا مس بسط دا

گرفتھ ) ندرلند(در ھلند ) آیسل كنوني(فرانكھاي سالیان نام خود را ممكن است از رود ساال . فرانكونیا دادند
منطقة میان رود موز،  ٣۵۶اینان از آنجا رو بھ جنوب و باختر حركت كردند و در حدود سال . باشند

گسترش آنان بیشتر از راه مھاجرت آرام، و گاه حتي با دعوت . دریاي شمال، و رود سوم را اشغال كردند
ھاي  امپراطوري روم براي سكونت در زمینھاي كم جمعیت صورت گرفت؛ در اثر این مھاجرتھا بھ شیوه

زبان و دین شرك فرانكھا . دادند ، نیمي از نفوس شمال گل را فرانكھا تشكیل مي۴٣٠مختلف، در سال 
ژرمني را با خود آوردند، بدان سان كھ در قرن پنجم التیني دیگر زبان، و مسیحیت دین ساكنان ناحیھ راین 

  .سفال نبود

مردمي محتشم، در «: كردند خود خویشتن را چنین تعریف مي» قانون سالیك«فرانكھاي سالیان در مقدمة 
این است آن ..  .، در زیبایي سرآمد، دلیر، چابك، سرسخت مشورت خردمند، جسمًا برازنده، سالم و پرنشاط

انگاشتند، بل كساني  فرانكھا خود را بربر نمي. مردمي كھ یوغ ظالمانة روم را از گردن خود برافكندند
بلند باال و زرین . بود» آزاد شده«یا » آزاد«شمردند كھ بھ دست خود آزاد شده بودند؛ فرانك بھ معني  مي

كردند تا ھمچون دم اسب  لف دراز خود را در میان سر جمع و دنبالة آن را از آنجا رھا ميموي بودند؛ ز
ھایي از آھن مینایي  گذاشتند؛ كمربند چرمیني، كھ با قطعھ تراشیدند، اما سبیل مي فرو افتد؛ ریش خود را مي

دوات بزك مانند قیچي و بستند؛ بر این كمربند شمشیر، تبرزین، و ا آراستھ شده بود، بر روي قباي خود مي
مردان نیز مانند زنان بھ جواھر دلبستھ بودند و انگشتر، بازوبند، و گردنبند بھ كار . شانھ آویختھ بود

شنا كردن، و پرتاب   ھر مردي كھ توانایي جسمي داشت، جنگجو بود و از جواني دویدن، جستن،. بردند مي
لت بود، و فرد شجاع اگر بھ قتل و غارت و ھتك شجاعت واالترین فضی. گرفت نیزه و تبر را فرا مي
اما تاریخ، كھ ھر واقعة شگفت انگیزي را بھ حادثة شگرف . شد زد، فورًا بخشوده مي ناموس ھم دست مي
تعداد . كند كھ فقط جنگجو بودند زند، بغلط فرانكھا را بھ عنوان مردمي معرفي مي مجاور آن پیوند مي

  نبردھا و 

چنانكھ از قوانینشان . رسید متمدن نبود، و از حیث وسعت و نھب ھرگز بھ گرد این نميبیش از آن ما مردم 
اي مرفھ و آرام تبدیل  آید، بھ كشاورزي و صنایع دستي اشتغال داشتند و شمال خاوري گل را بھ ناحیھ برمي

  .كرده بودند

نون رومي را بھ دست قانون سالیك در اوایل قرن ششم، شاید در دوران ھمان نسلي كھ تحول كامل قا
آن را نوشتند و سھ مجمع متوالي از » چھار سردار ارجمند«گویند كھ . یوستینیانوس دیده بود، وضع شد

» اداي سوگند از طرف شھود«محاكمھ معموال بھ وسیلة اوردالي یا . مردم آن را بررسي و تصویب كردند
دادند، وي از ھر  سن اخالق متھم شھادت ميچنانچھ یك عدة كافي از شاھدان ذي صالحیت بھ ح. ھمراه بود

ھفتاد و دو : كرد شمارة شارمندان مورد لزوم بر حسب شدت جرم فرق مي. شد اتھام غیر محرز مبرا مي
شد،  توانستند فردي متھم بھ قتل را از بند آزاد كنند، اما اگر عفت ملكة فرانسھ مشكوك واقع مي شاھد مي

اگر موضوع اتھام باز ھم . ت ھویت پدر فرزند او را تصدیق كنندبایس زادگان مي سیصد تن از اصیل
انداختند تا اگر بیگناه  متھم را یا دست و پا بستھ بھ رودي مي: شد مشكوك بود، مراسم اوردالي اجرا مي

زیرا آب، كھ با مراسم مذھبي از ارواح شریر عاري (است فرو رود و اگر گنھكار است بر روي آب بماند 
ھاي آھنین  كردند پابرھنھ از میان آتش یا از روي میلھ ، یا وادارش مي)پذیرفت زھكار را نميشده بود، ب
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خود را در  اي از آھن گداختھ را بھ مدت معیني در دست نگاه دارد، یا بازوي برھنة گداختھ بگذرد، یا میلھ
و اتھام زننده بازوھاي  ظرفي از آب جوشان فرو برد و چیزي را از تھ آن در بیاورد؛ یا فرد مورد اتھام

كردند تا یكي از آنھا بازوي خستة خود را فرود آورد و بدین ترتیب بزه  خود را بھ شكل صلیب دراز مي
كھ در آن صورت اگر مجرم  خویش را اعالم كند؛ یا متھم ممكن بود نان مقدس عشاي رباني را بخورد،

وقتي كھ مدارك و شواھد قانوني از رفع شك دید؛ یا  بود، سزاي خود را بھ طور حتم از جانب خدا مي
برخي از این مراسم . كرد ماند، رزم تن بھ تن بین دو مرد آزاد فرجام محاكمھ را تعیین مي قاصر مي

دھد كھ اوردالي بھ وسیلة آب جوشان در میان  اوستا نشان مي: اوردالي داراي سابقة تاریخي كھن بودند
از اجراي اوردالي ھندیان بھ وسیلة بھ آب ) م ق ١٠٠پیش از (نین مانو ایرانیان قدیم معمول بوده است؛ قوا

سامیھا . كند؛ و اوردالي بھ وسیلة آتش یا آھن گداختھ در آنتیگونة سوفوكلس آمده است انداختن متھم یاد مي
ا اعتن اوردالي را بھ منزلة عملي كفرآمیز طرد كردند، رومیان، بھ این عنوان كھ خرافي است، بھ آن بي

ماندند؛ ژرمنھا آن را تمام و كمال بھ كار بردند؛ كلیساي مسیحي آن را با كراھت قبول كرد و با مراسم 
  .مذھبي و سوگند مؤكد ھمراه ساخت

گوید كھ این شیوة  ساكسو گراماتیكوس مي. داوري بھ وسیلة رزم نیز قدمتي بھ ھمان اندازة اوردالي دارد
م در دانمارك اجباري بود؛ قوانین آنگلھا، ساكسونھا، فرانكھا، مردم بورگوني، و  داوري در قرن اول ق

  لومباردھا مؤید استعمال 

اه بورگوني، شكایت كرد كھ این گونھ داوري براي چون یك مسیحي رومي بھ گوندوباد، ش. اقوام است
آیا راست نیست كھ سرنوشت جنگھا و رزمھا «: تعیین مھارت مناسب است نھ اثبات جرم، آن شاه پاسخ داد

گرویدن » جنگد؟ كند كھ بھ خاطر حق مي شود، و مشیت او فتح را نصیب آن كس مي بھ حكم خدا معلوم مي
توانیم این عادات را  ما نمي. شد عوض كرد یي را كھ داوریش خواستھ ميبربرھا بھ مسیحیت فقط نام خدا

اي  قضاوت كنیم یا بفھمیم، مگر اینكھ خود را جاي مرداني بگذاریم كھ مداخلة علي خدا را در ھر واقعھ
 با چنین آزمایش موحشي،. گیرد اي را نادیده نمي دانستند و حتم داشتند كھ او ھیچ حكم ناعادالنھ مسلم مي

متھم كنندگاني كھ از درستي ادعاي خود یا كفایت دالیل و امارات مطمئن نبودند، پیش از زحمت دادن بھ 
  .كردند دادگاھھا، بر شكایات خویش قدري تأمل مي

توانست معموال با پرداخت مبلغي كھ بھ آن  شخص متھم یا محكوم مي: اي داشت تقریبًا ھر بزھي كفاره
، خود را از مجازات برھاند ـ ثلث این پول بھ دولت، و دو سوم آن بھ مجني علیھ گفتند ورگیلد یا خونبھا مي
بایست  كرد، و یك مجرم مقتصد مي مبلغ آن با مقام اجتماعي مجني علیھ فرق مي. شد یا خانوادة او داده مي

پانزده بایست  مالید، مي اگر مردي بر خالف نزاكت دست بھ دست زني مي. نكات بسیاري را در نظر گیرد
بایست سي و پنج  كرد، مي اگر بھ این ترتیب بازوي او را لمس مي پردازد؛جریمھ )دالر ٢,٢۵(دناریوس 
جریمھ ) دالر ۶,٧۵(مالید، چھل و پنج دناریوس  بدھد؛ و اگر دست بھ سینة او مي) دالر ۵,٢۵(دناریوس 

براي زدن ) دالر ٣٧۵(دناریوس  ٢۵٠٠: ھاي دیگر قابل تحمل بود این مبالغ در مقایسھ با جریمھ. شد مي
دناریوس براي زدن یك فرد رومي و ربودن  ١۴٠٠یك فرد فرانكي و ربودن مال او توسط یك تن رومي، 

دناریوس براي كشتن  ۴٠٠٠نكي، دناریوس براي كشتن یك فرد فرا ٨٠٠٠مال او توسط یك تن فرانكي، 
اگر، بھ طوري كھ . یك فرد رومي؛ آري، یك شارمند رومي تا این حد در نظر فاتحان خود پست شده بود

شد، ممكن بود كار  افتاد، بھاي رضایتخبش از طرف مجني علیھ یا خویشانش دریافت نمي كرارًا اتفاق مي
ورگیلد و رزم قضایي . بود در چندین نسل دوام یابد بھ انتقام شخصي بكشد؛ بدین گونھ، خونخواھي ممكن

براي كشاندن مردم از میدان انتقام بھ حیطة قانون،  توانستند،  اي بود كھ ژرمنھاي بدوي مي بھترین وسیلھ
  .مورد استفاده قرار دھند

  بر » د؛گیر ھیچ قسمت از اراضي سالیك بھ ارث بھ زن تعلق نمي«: مشھورترین مادة قانون سالیك این بود

و بر اثر ھمین موضوع   انگلستان، را بر تاج و تخت فرانسھ بھ واسطة مادرش، ایزابل دو فرانس، رد كرد؛
شد  این مادة قانون فقط ناظر بر امالك و مستغالت بود، كھ تصور مي. شروع شد» جنگ صد سالھ«بود كھ 
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منافع زنان رعایت  ر قانون سالیك، بھ طور كلي، د. حفاظت از آن تنھا با نیروي نظامي مردان میسر است
خواست، زیرا زنان مقتولھ را مادران احتمالي بسیاري از  شده بود؛ اما خونبھاي آنان را دو برابر مي

زن را تحت حراست دایمي، پدر، شوھر، یا پسر ) مانند قانون رومي(ولي . آورد مردان بھ شمار مي
زناكار مجازاتي نداشت، و طالق بستھ بھ ھوس مرد  دانست؛ مجازات زن زناكار مرگ بود، اما شوي مي
  .توانستند چند ھمسر اختیار كنند پادشاھان فرانك ـ نھ بھ موجب قانون، بلكھ بنا بھ عرف ـ مي. بود

بھ كولوني حملھ كرد؛ آیتیوس  ۴٣١نخستین پادشاه فرانك كھ بھ نام شناختھ شده است كلودیو بود كھ در سال 
تسخیر كند و تورنھ را » سوم«یو موفق شد كھ گل را رو بھ مغرب تا ساحل رود مغلوبش ساخت، اما كلود

بود كھ نام خود را ) ،؟»پسر دریا«(اي دارد، مرووه  جانشین او، كھ محتمال جنبة افسانھ. پایتخت خود سازد
ام داشت، پسر مرووه، كھ شیلدریك ن. كردند بر فرانكھا فرمانروایي مي ٧۵١بھ سلسلة مروونژیان داد كھ تا 

باسینا ملكة او شد و گفت كھ ھیچ مردي را عاقلتر، قویتر، و . باسینا، زن شاه تورینگن، را از راه بھ در برد
فرزندي كھ از اتحاد آن دو بھ وجود آمد كلوویس نام داشت كھ كشور فرانسھ را . زیباتر از وي نیافتھ است

  .دادھ بنیاد گذاشت و نام خود را بھ ھجده تن از شاھان فرانس

اي از  سرزمین او فقط گوشھ. ، در پانزده سالگي، وارث تاج و تخت مروونژیان شد۴٨١كلوویس بھ سال 
كردند، و قلمروھاي ویزیگوتھا و سرزمین بورگوني  گل بود، سایر قبایل فرانك بر راینالند فرمانروایي مي

ًا زیر فرمان رم بود، گل شمال شرقي، كھ ھنوز اسم. در جنوب گل با سقوط رم كامال مستقل شده بودند
ھایي كھ براي  كلوویس بھ آن تجاوز كرد، شھرھا را تسخیر و بزرگان آنھا را اسیر كرد، فدیھ. بالدفاع بود

شد پذیرفت، اموالي را كھ غارت كرده بود فروخت و با پول آنھا سرباز  نجات اسیران بھ او داده مي
). ۴٨۶(را شكست داد » روم«پیش رفت و ارتش استخدام كرد، آذوقھ و اسلحھ خرید و بھ سوي سواسون 

وي، با واگذاشتن . آنگاه ظرف ده سال دامنة فتوحات خود را بسط داد و آن را بھ برتاني و لوار رساند
مالكیت زمینھا بھ گلھا و محترم داشتن ایمان و ثروت روحانیت مسیحي اصیل آیین، از طرفداري و 

، دختري مسیحي بھ نام كلوتیلد را بھ زني ۴٩٣در . ر گشتپشتیباني جمعیت گل و روحانیان برخوردا
رمي، اسقف و قدیس، او را در . گرواند» اي نیقیھ«گرفت؛ این زن بزودي او را از شرك بھ مسیحیت 

رنس، در حضور گروھي از بزرگان و روحانیان عالیمقامي كھ بدقت از سراسر گل انتخاب شده بودند، 
  تعمید داد؛ 

ھ شاید آرزوي رسیدن بھ مدیترانھ را داشت، فكر كرده بود كھ فرانسھ آن قدر ارزش كلوویس، ك. كردند
مردم اصیل آیین در گل ویزیگوتي و بورگونیي اینك بر . دارد كھ شخص بھ خاطر آن مسیحي شود

 نگریستند و آشكارا یا پنھاني متحد شاه جوان فرانك فرمانروایان خود، كھ پیرو آریانیسم بودند، با خشم مي
  .شده بودند

آالریك دوم موج خطري را كھ بھ سویش روان شده بود احساس كرد و كوشید تا این موج را با سخنان زیبا 
كلوویس را بھ گفتگو دعوت كرد؛ ھر دو در آمبواز با یكدیگر مالقات كردند و سوگند خوردند . باز گرداند

ولوز چند تن از اسقفان اصیل آیین آن شھر را اما آالریك در بازگشت بھ ت. كھ دوستي پایداري را پیشھ كنند
: كلوویس شوراي نظامي خود را فرا خواند و گفت. بھ اتھام توطئھ چیني و ھمدستي با فرانكھا دستگیر كرد

» .بیایید با یاري خداوند بر آنان پیروز شویم. سلطة پیروان آریانیسم بر قسمتي از گل بر من گران است«
توانست، در برابر حریف پایداري كرد، اما در  خود نفاق داشتند، تا آنجا كھ مي آالریك با مردمي كھ میان

قدیس گرگوریوس توري . و بھ دست كلوویس كشتھ شد) ۵٠٧(وویھ واقع در نزدیكي پوایتھ شكست خورد 
كلوویس پس از بھ سر آوردن زمستان در بوردو و خارج كردن خزاین آالریك از تولوز، عازم «: گوید

خداوند چنان عنایتي بھ وي مبذول داشت كھ تمام باروھاي شھر خود بھ خود در . آنگولم شدمحاصرة 
ھاي وقایعنگار قرون وسطایي  از ھمان اوان، خصوصیات نوشتھ ھا، در این جملھ» .برابرش فرو ریخت

مزایاي حال كلوویس . مدتي دراز متحد كلوویس بود  سیژبر، شاه پیر فرانكھاي ریپوئر،. گردد نمودار مي
آن پسر پدر خود را كشت؛ كلوویس ھمراه با پیامھاي . مرگ سیژبر را بھ پسر او خاطر نشان ساخت

دوستانھ مأموراني براي كشتن آن پدر كش گسیل داشت؛ چون این كار انجام گرفت، كلوویس روانة كلوني 
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ھر «: گوید س ميگرگوریو. شد و سركردگان ریپوئر را تحریض كرد تا وي را بھ شاھي خود برگزینند
زیرا او با دلي درست در راه خدا گام بر … افكند  روز خداوند دشمنان او را بھ دست وي از پا مي

  » .كرد كھ در نظر یزدان پسندیده بود داشت و كارھایي مي مي

پیروان آریانیسم، كھ شكست خورده بودند، بسھولت بھ كیش اصیل آیینان گرویدند و كشیشانشان، بھ شرط 
كلوویس، كھ حال با انبوھي از اسیران . رخصت یافتند كھ مقام روحاني خود را حفظ كنند حرف،یك حذف 

د، در چھار سال بع. و بردگان و غنایم و بركات بھ ثروت رسیده بود، پایتخت خود را بھ پاریس منتقل كرد
پس «ملكھ كلوتیلد، كھ در تبدیل گل بھ فرانسھ یاري كرده بود، . چھل و پنجسالگي، در آن شھر در گذشت

از مرگ شوھرش بھ تور آمد و بقیة عمر را در آنجا ماندگار شد و، با عفاف و محبت بسیار، بھ خدمت در 
  » .كلیساي قدیس مارتن پرداخت

  ۶١۴-۵١١: سلسلة مروونژیان  – ٣

براي . خواست، بھ ھنگام مرگ چندین پسر از خود بھ جا گذاشت ، كھ فرزندان پسر بسیار ميكلوویس
پاریس را بھ شیلدبر، اورلئان را بھ : جلوگیري از جنگ جانشیني، سرزمین خود را میان آنان تقسیم كرد

برھا سیاست اینان با انرژي خاص بر. كلودومیر، سواسون را بھ كلوتر، و مس و رنس را بھ تئودوریك داد
، و ۵٣۶، پرووانس را در ۵٣۴، بورگوني را در ۵٣٠تورینگن را در . اتحاد بھ وسیلة فتح را دنبال كردند

گرفتند؛ كلوتر اول، كھ از برادران خود دیرتر پایید و سرزمینھاي آنان را بھ  ۵۵۵باواریا و سوابیا را در 
وي . ي است كھ فرانسھ بھ خود دیده استمیراث برد، بر كشوري سلطنت كرد كھ حدودش وسیعترین حدود

) خاور(منطقة رنس و مس كھ بھ نام اوستراسیا : گل را بھ سھ بخش تقسیم كرد) ۵۶١(بھ ھنگام مرگ خود 
) یعني شمال باختري(شد بھ سیژبر رسید، بورگوني بھ گونترام، و ناحیة سواسون كھ بھ نوستریا  خوانده مي

  .موسوم بود بھ شیلپریك تعلق گرفت

سیژبر . از روز ازدواج كلوویس، تاریخ فرانسھ دو جنسي شده است و عشق را با جنگ در آمیختھ است
ھاي گرانبھا براي آتاناگیلد، شاه ویزیگوتھا در اسپانیا، فرستاد و دخترش برونھیلدا را خواستگاري  ھدیھ
رضایت داد و برونھیلدا مایة ترسید،  آتاناگیلد، كھ از فرانكھا حتي ھنگامي كھ حامل ھدایا بودند مي. كرد

اي بھ نام اودوورا و  شیلپریك حسد ورزید، زیرا جز زن ساده). ۵۶۶(لطف سالنھاي مس و رنس شد 
از این رو خواھر برونھیلدا را از آتاناگیلد خواستگاري كرد؛ . معشوقة خشن خویي بھ نام فردگوند نداشت

اما او از خواھر . زیرا مال فراوان با خود آورده بود گالسوینتا بھ سواسون آمد و محبوب شیلپریك واقع شد،
شیلپریك بزودي بھ آغوش فردگوند بازگشت؛ گالسوینتا پیشنھاد كرد كھ بھ اسپانیا . خود بزرگتر بود

سیژبر بھ شیلپریك اعالن جنگ داد و او را ). ۵۶٧(بازگردد، ولي شیلپریك دستور داد تا او را خفھ كردند 
برونھیلدا اسیر شد، . رده، كھ از سوي فردگوند فرستاده شده بودند، سیژبر را كشتندمغلوب كرد؛ اما دو ب

  .اما فرار كرد، و شیلدبر دوم پسر جوان خود را بھ تخت نشاند و بھ نام او با قدرت سلطنت كرد

 اند كھ بیرحم، آدمكش، شھوتران، اند و گفتھ وصف كرده» نرون و ھرودس زمان ما«شیلپریك را بھ عنوان 
اما گرگوریوس توري، كھ تنھا حجت ما در این توصیف است، او را بھ نحو . شكمباره، و زرپرست بود

توانیم او را فردریك دوم آن زمان نیز بھ شمار  شناساند؛ بھ موجب تعریف او، ما اكنون مي دیگري نیز مي
دان بھ صورت انسان و تصور یز» سھ شخص در یك خدا«بنا بھ گفتة گرگوریوس، شیلپریك عقیدة . آوریم

اي با یھودیان بھ عمل آورد؛ بر ثروت كلیسا و فعالیت سیاسي  كرد؛ مباحثات مفتضحانھ را مسخره مي
  ھا را بھ مزایده  اسقفان اعتراض كرد؛ وصیتھایي را كھ بھ سود كلیسا شده بود ملغا ساخت؛ اسقفیھ

شاه را مجموعة فضایل، فرمانروایي  فورتوناتوس شاعر، ھمین. خود گرگوریوس را از اسقفي تور بردارد
نامد؛ اما فورتوناتوس در ازاي شعرش از شیلپریك پاداش  عادل و نیكخو، و تالي سیسرون در فصاحت مي
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پسر كوچكي بھ . ، محتمال بھ دست یكي از مأموران برونھیلدا، بھ ضرب دشنھ كشتھ شد۵٨۴شیلپریك در 
كھ بھ جاي او فردگوند با مھارت، تزویر، و قساوت مردان زمان خود بر  نام كلوتر دوم از او باقي ماند،

فردگوند كشیش جواني را براي كشتن برونھیلدا فرستاد؛ وقتي آن كشیش ناكام . نوستریا سلطنت كرد
در . بازگشت، فردگوند فرمان داد تا دست و پایش را ببرند، اما این داستانھا نیز روایت گرگوریوس است

آن زن . اشراف اوستراسیا بھ تحریك كلوتر دوم پي در پي بر ضد برونھیلداي مستبد قیام كردنداین ضمن، 
توانست با دیپلوماسي توأم با آدمكشي سیطرة خود را حفظ كرد، اما عاقبت اشراف او را در  تا آنجا كھ مي

دم اسبي بستند و آن  اش دادند، آنگاه گیسو و دست و پایش را بھ ھشتاد سالگي خلع كردند، سھ روز شكنجھ
كلوتر دوم وارث ھر سھ قلمرو شد، و سرزمین فرانكھا بار دیگر وحدت ). ۶١۴(را با تازیانھ سر دادند 

  .یافت

اي كمتر از یك قرن پس از سیدونیوس  این شرح وقایع خونین ممكن است دربارة بربریتي كھ در فاصلھ
را بھ راه اغراق ببرد؛ طبیعي است كھ انسانھا در  مھذب و آراستھ سرزمین گل را بھ تیرگي كشانده بود ما

ھر چھ كلوویس در راه وحدت رشتھ بود، اخالفش پنبھ كردند؛ . نبود انتخابات جایگزیني براي آن بیابند
ھمان عاقبتي كھ بعدھا دامنگیر مجاھدات شارلماني نیز شد؛ اما ھر چھ بود حكومت ادامھ یافت و در نتیجھ 

ل منافي انسانیت از حدود شاھان تجاوز نكرد و در میان ھمة رعایاي گل رواج دامنة چندگاني و اعما
شاه خدمات اداري و جنگي آنان را با   شد؛ خودكامي آشكار شاه با قدرت اشراف حاسد محدود مي. نیافت

داد، تیولي كھ در آن اشراف خود حاكم مطلق بودند، و در ھمین  بخشیدن امالك بھ عنوان تیول پاداش مي
. راضي بزرگ بود كھ فئودالیسمي ریشھ گرفت كھ ھزار سال تمام با سلطنت فرانسھ بر سر جنگ بودا

صنعت از شھر بھ امالك اربابي . سرفداري نضج گرفت، و بردگي بر اثر جنگھاي جدید جاني تازه یافت
بود، اما تزلزل منتقل شد؛ شھرھا كوچك شدند و زیر سلطة اربابان فئودال قرار گرفتند؛ تجارت ھنوز فعال 

قحط و بال با شوق بقاي نسل انسانھا . گرفتند مانع رشد آن بود پول، راھزني، و باج راھي كھ فئودالھا مي
  . برد جنگید و نفوس را پیروزمندانھ تحلیل مي مي

سركردگان فرانك با باقیماندگان طبقة شیوخ رومي ـ گالیایي مزاوجت كردند و آریستوكراسي جدید فرانسھ 
آریستوكراتھاي این قرون، اشرافي بودند نیرومند و جنگجو كھ ادبیات را تحقیر . ھ وجود آوردندرا ب
. بھ اندازة مسلمانان طرفدار چندگاني بودند  بالیدند، و تقریبًا كردند، بھ ریش دراز و جامة حریر مي مي

  بندرت اتفاق افتاده است كھ طبقة فرا دست یك كشور 

؛ مسیحیت بھ نظر آنان فقط نھادي پرخرج براي فرمانروایي و حفظ آرامش در اعضاي این طبقھ نداشت
آدمكشي، . ، بربریت بھ مدت پنج قرن وجھ غالب بود»پیروزي بربریت و دین«عمومي بود؛ و در 

پدركشي، برادركشي، شكنجھ دادن و مثلھ كردن، خیانت، زنا، و زنا با محارم از مالل فرمانروایي 
ھاي آھنین گداختھ داغ كنند  لپریك فرمان داد تا تمام بندھاي سیگیالي گوت را با میلھگویند كھ شی. كاست مي

شاریبر دو خواھر را بھ معشوقگي گرفتھ بود كھ یكي از آنھا راھبھ . و دستھا و پاھایش را از بند جدا كنند
شدن شاھان شاید افراط در روابط جنسي بود كھ موجبات عقیم . سھ زن داشت) ۶٣٩- ۶٢٨(بود؛ داگوبر 

از چھار پسر كلوویس فقط كلوتر صاحب فرزند شد؛ از چھار پسر : مروونژیان را فراھم كرده بود سلسلة 
كردند، و در سي سالگي دیگر  شاھان در پانزده سالگي ازدواج مي. اي شد كلوتر، فقط یكي صاحب بچھ

سلسلة  ۶١۴تا سال . مردند فرسوده شده بودند؛ بسیاري از آنان پیش از بیست و ھشت سالگي مي
  .مروونژیان دیگر از توش و توان افتاده بود و آمادة سقوط بود

سواد دیگر چنان بھ زوال  ۶٠٠در سال . در این وضع مشوش، تعلیم و تربیت تقریبًا رخت بربستھ بود
شده  علم تقریبًا منقرض. رفت افتاده بود كھ خواندن و نوشتن فقط امري تجملي خاص روحانیان بھ شمار مي

شود؛ اما در میان مردم سحر و  ھا از پزشكان درباري یادي مي طب ھنوز باقي بود، زیرا در نوشتھ. بود
استفاده از علم پزشكي بھ جاي دین را ) ۵٩۴-۵٣٨(قدیس گرگوریوس توري . دعا بر دارو رجحان داشت
، اما بھ این عنوان كھ او خود چون بیمار شد بھ دنبال پزشك فرستاد. شمرد در معالجة امراض گناه مي

اش مؤثر نیست وي را بیرون كرد؛ آنگاه مقداري از خاك گور قدیس مارتن را با آب مخلوط كرد و  معالجھ
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شخصًا چند تن از شاھان سلسلة . خود گرگوریوس بزرگترین نثرنویس زمان بود. خورد و كامال شفا یافت
شد؛ تاریخ فرانكھاي او شرح دست  ریت گسیل ميشناخت و گھگاه از جانب آنان بھ مأمو مروونژیان را مي

اول خام، مغشوش، غرض آمیز، خرافي، و در عین حال با روحي از دوران متأخر سلسلة مروونژیان 
طلبد  زبان التیني وي مغلوط اما نیرومند و صریح است؛ وي از غلطھاي دستوري خویش پوزش مي. است

معجزات و كرامات را با . خیز مستوجب مجازات نشودو امیدوار است كھ بھ خاطر آنھا در روز رستا
ما در داستان خود كارھاي معجزه «: گوید پذیرد، و چنین مي خوشباوري یك طفل یا زیركي یك اسقف مي

مار از  ۵٨٧دھد كھ بھ سال  بھ ما اطمینان مي» .آساي قدیسان را با كشتارھاي ملل بھ ھم خواھیم آمیخت
اعتقادي یا  او ھمة كارھاي كساني را كھ متھم بھ بي. م ساكنانش یكباره ناپدید شدآسمان بارید و یك ده با تما

كند، اما وحشیگریھا، خیانتھا، و فساد اخالق ابناي مؤمن كلیسا را،  آسیب رساندن بھ كلیسا ھستند تقبیح مي
داد و كنارشان  توان تشخیصشان موارد تعصب او بسیار آشكارند و بآساني مي. پذیرد تردید و تزلزل، مي بي

  .اثر نھایي نوشتة او بر ذھن انسان نوعي سادگي جذاب است. گذاشت

ادبیات گل در دوران پس از او اساسًا فحوایي مذھبي و شكل و زباني خشن دارد؛ اما در آن میان فردي نیز 
متولد شد، در ایتالیا ) ۶١٠- ۵٣٠حدود (ونانتیوس فورتوناتوس . آید ھست كھ استثنایي برجستھ بھ شمار مي

ھاي آن  ھایي در وصف اسقفھا و ملكھ و در راونا تربیت یافت؛ در سي و پنجسالگي بھ گل رفت، مدیحھ
وقتي كھ آن ملكھ دیري تأسیس كرد، . نوشت، و عشقي افالطوني بھ رادگوندا، زن كلوتر اول، پیدا كرد

اشعار زیبایي در مدح . فورتوناتوس كشیش و راعي او شد، و سرانجام بھ اسقفي پواتیھ منصوب گشت
اي از قدیس  قدرتمندان و قدیسان سرود، بیست و نھ قطعھ براي گرگوریوس توري نوشت؛ و زندگینامھ

برتر از ھمة آثار او سرودھاي مذھبي پر بانگي بود كھ از آن میان یكي بھ . مارتن بھ شعر حماسي پرداخت
مشابھ، اما با سبكي عالیتر، شد؛ و یكي دیگر نام اي ربان، بسرا الھامبخش توماس آكویناس در موضوعي 

او . از این سرودھا بھ نام درفش شاه تبدیل بھ بخشي پایدار از مراسم دعا و نیایش جمعي كاتولیكھا شد
آمیخت؛ در ابیات روحپرور او انسان بھ وجود  احساس را بھ طرزي قابل تحسین با مھارت شاعري مي

  .برد بھیمیت عصر مروونژیان پي مي مھر، اخالص، و رقت احساسات در میان

IV   -  ٧١١-۴۵۶: اسپانیاي ویزیگوتھا  

اما . ، ویزیگوتھاي گل اسپانیا را از واندالھا باز گرفتند و آن را بھ روم دادند۴٢٠چنانكھ دیدیم، بھ سال 
سراسر شبھ ھاي شمال باختري سرازیر شدند و  روم نتوانست از آن دفاع كند؛ ھجده سال بعد، سوئبھا از تپھ

و ائوریك ) ۴۵۶(ویزیگوتھا تحت فرماندھي تئودوریك دوم . جزیره را مورد تاخت و تاز قرار دادند
دوباره از پیرنھ گذشتند، بیشتر اسپانیا را مجددًا تسخیر كردند، و این بار دیگر آن كشور را در ) ۴۶۶(

اي از ویزیگوتھا بر اسپانیا حكومت  لسلھس) مغربیھا(از آن تاریخ تا آمدن مورھا . اختیار خویش نگاه داشتند
  .كرد

-۵۶۴(آتاناگیلد . این سلسلة پادشاھي جدید در تولدو پایتخت باشكوھي ساخت و درباري مجلل ترتیب داد
فرمانروایان نیرومندي بودند كھ مھاجمان فرانك را در شمال، و سپاھیان ) ۵٨۶- ۵۶٨(و لئوویگیلد ) ۵۶٧

؛ این ثروت آتاناگیلد بود كھ دختران او را ملكة فرانك ساخت و بھ كشتن بیزانس را در جنوب شكست دادند
تغییر داد، و بیشتر ) اصیل آیین(شاه ركارد ایمان خود را از آریانیسم بھ مسیحیت ارتدوكس  ۵٨٩در . داد

یبان عمدة اینك اسقفان پشت. ویزیگوتھاي اسپانیا بھ او اقتدا كردند؛ شاید او تاریخ آالریك دوم را خوانده بود
سلطنت و نیروي مھم مملكت شدند؛ اینان با فرھنگ و سازمان عالي خود بر اصلمنداني كھ با آنھا در 

نشستند فایق آمدند؛ و گرچھ شاه اسمًا اقتدار مطلق داشت و اسقفان را  شوراھاي فرمانروایي تولدو مي
  كرد؛  شخصًا تعیین مي

اي  بھ رھبري روحانیان، مجموعھ. كردند كردند و از پیش خط مشي سیاسي كشور را تعیین مي انتخاب مي
ھاي بربري  كھ كاملترین و در عین حال غیر متسامحترین قانون نامھ) ۶٣۴(از قوانین تدوین و منتشر شد 
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گواھي منش متھم از سوي  این مجموعة قوانین، با تأكید نھادن بر شھادت شاھدان و كاستن از اھمیت. بود
دوستانش، وضعیت محاكمات را بھبود بخشید؛ رومیان و ویزیگوتھا را در برابر قانون یكسان دانست، و 

اما آزادي عبادت را طرد كرد، مسیحیت ارتدوكس را از . اصل مساوات در برابر قانون را استوار ساخت
  .دربارة یھودیان اسپانیا مقرر داشتتمام ساكنان طلب نمود، و پیگرد و آزاري طوالني و سخت 

بر اثر نفوذ كلیسا، كھ زبان التیني را در وعظھا و مراسم دعا و نیایش جمعي خود حفظ كرده بود، 
ویزیگوتھا ظرف یك قرن پس از فتح اسپانیا زبان ژرمني خود را فراموش كردند و زبان التیني آن شبھ 

كار تعلیم و تربیت . مردانھ و زیبایي زنانھ است، تبدیل كردندجزیره را بھ زبان اسپانیایي، كھ داراي قدرت 
گرفت، كھ آموزشي عمدتًا كلیسایي و تا حدي كالسیك  اي و اسقفي صورت مي از طریق مدارس صومعھ

شعر مورد . ھایي نیز در واكالرا، تولدو، ساراگوسا، و سویل تأسیس شد دادند؛ اما در ضمن دانشكده مي
تنھا نامي . شد ـ و در حقیقت ھم منافي عفت بود ر بھ منزلة امري منافي عفت تقبیح ميتشویق بود، ولي تئات

یك افسانة آموزنده ). ۶٣۶- ۵۶٠حدود (كھ از ادبیات اسپانیاي گوتیك باقي است ایسیدوروس سویلي است 
كرد و پس  گوید كھ چگونھ یك پسر اسپانیایي، كھ بھ خاطر كند ذھني خود مالمت شده بود، از خانھ فرار مي

ناگھان چشمش بھ شیار عمیقي در سنگ لب چاه افتاد؛ . از آنكھ از سرگرداني خستھ شد، كنار چاھي نشست
گذشت بھ او توضیح داد كھ شیار در نتیجة سایش ریسماني بھ وجود آمده است كھ  اي كھ از آنجا مي دوشیزه

اگر سایش ھر روزة یك «: خود گفت ایسیدوروس چون این شنید، با. برده است سطل را باال و پایین مي
توان بر كند  ریسمان نرم بر سنگي بتواند چنین شیاري در آن ایجاد كند، پس یقینًا با ممارست فراوان مي

اما . آنگاه بھ خانة پدر بازگشت و چندان در كسب دانش كوشید تا اسقف دانشمند سویل شد» .ذھني چیره شد
مین قدر آگاھیم كھ، در میان تكالیف متعدد یك روحاني با وجدان، دانیم؛ ھ از زندگي او چیز زیادي نمي

وي، شاید براي كمك بھ حافظة خود، طي چندین . چندان وقت یافتھ بود كھ بتواند نیم دوجین كتاب بنویسد
سال مجموعة نامنظمي از عبارات كتب مختلف از مؤلفان مشرك و مسیحي، دربارة تمام موضوعات، 

ولیو، اسقف ساراگوسا، او را بھ انتشار این سخنان گزیده تحریض كرد؛ ایسیدوروس دوستش برا. گردآورد
ھا را بھ صورت یكي از بانفوذترین كتابھاي قرون وسطي درآورد، و این  تسلیم نظر وي شد و این گزیده

ھ صفح ٩٠٠بیست كتاب دربارة لغت شناسي یا اصل كلمات، كھ اكنون كتابي است در : عنوان را بھ آن داد
المعارفي است كھ بھ روش الفبایي تنظیم نشده است، بلكھ بھ ترتیب توالي از  این كتاب دایرة. بھ قطع وزیري

  دستور زبان، : كند این موضوعات بحث مي

عنوان كوادریویوم یا مواد چھارگانھ؛ طب، حقوق، گاھشماري، االھیات، تشریح، فیزیولوژي، 
ري، مساحي، معدنشناسي، كشاورزي، جنگ، ورزش، حیوانشناسي، ھیئت، جغرافي طبیعي، معما

جوید و تعریف  ؛ و در ھر مبحث منشأ اصطالحات اساسي را مي… ھا، لباسھا، مبل، و اثاث خانھ  كشتي
آفرید؛ زانوراگنوآ گویند ) خاك(گوید انسان را ھومر گویند زیرا كھ خداوند او را از ھوموس  مي. كند مي

ایسیدوروس دانشوري پر كار بود، ھر چند با تمیز . گیرد قرار مي) گناي(  ھا چون در جنین در برابر گونھ
كھ در قرون وسطي كمتر نامي از او (نبود؛ در زبان یوناني دانشي قابل مالحظھ داشت؛ با آثار لوكرتیوس 

آشنا بود، و در عبارات استخراجیش قسمتھایي از ادبیات مشركانھ را حفظ كرد كھ اگر در ) در میان بود
اثر او ممزوجي است از لغت شناسي، معجزات باور نكردني، . آمد ممكن بود از میان برود كتاب او نمي

» تحریف«تعبیرات تمثیلي خیالپرورانھ از كتاب مقدس، علوم و تاریخي كھ براي اثبات اصول اخالقي 
كتاب او یادگاري . داند، و اشتباھاتي دربارة وقایع كھ با اندكي امعان و دقت ممكن بود تصحیح شون شده

  .است پاینده از جھل زمان او

ظاھرًا تولدو، ایتالیكا، كورذووا، گرانادا، . از ھنرھاي اسپانیاي ویزیگوتھا تقریبًا چیزي بھ جا نمانده است
مریذا، و سایر شھرھا، كلیساھا، و كاخھا و عمارات عمومي زیبایي داشتند كھ بھ سبكھاي كھن طرح شده 

بھ گفتة مورخان عرب، در كاخھا و . ھاي مسیحي و زیورھاي بیزانسي بودند نشانھ بودند، اما داراي
كلیساي بزرگ تولدو اعراب فاتح بیست و پنج تاج اعالي گوھرنشان، یك كتاب مزامیر مذھب كھ مندرجات 

و ھا و شمشیرھا و خنجرھا  ھا و زره آن با مركبي از یاقوت مذاب بر اوراق زرین نوشتھ شده بود، پارچھ py
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گلدانھاي گوھرنشان، و یك میز زمرد منقور بھ طال و نقره ـ یكي از آن ھدایاي گرانبھاي بسیاري كھ 
  .یافتند  دادند ـ ویزیگوتھاي ثروتمند بھ كلیساي نگھبانشان مي

در حكومت ویزیگوتھا نیز استثمار مردم ساده یا بدبخت بھ دست زرنگان یا نیرومندان، مانند ھر شكل 
شاھزادگان و روحانیان عالیمقام دست بھ دست ھم دادند و تشریفات، تابوھا، و . دامھ یافتحكومت دیگر، ا

وحشتھاي دیني و دنیوي پر ابھتي برقرار كردند تا شور و سوداي مردم را منكوب كنند و افكارشان را آرام 
مسیحیان و  ثروت در دست عدة قلیلي متمركز بود؛ شكاف عمیق میان توانگران و بینوایان، و. سازند

كرد؛ و ھنگامي كھ اعراب وارد اسپانیا شدند، بینوایان و یھودیان بر  یھودیان، ملت را بھ سھ دستھ تقسیم مي
سقوط سلطنت و كلیسایي كھ فقر آنان را نادیده انگاشتھ یا ایمانشان را منكوب ساختھ بود چندان افسوس 

  .نخوردند

تسا، اشراف از دادن تاج و تخت بھ فرزندان او دریغ كفایت ویتی ، پس از مرگ پادشاه بي٧٠٨در سال 
پسران ویتیتسا بھ افریقا گریختند و از سركردگان مورھا یاري . كردند و آن را بھ رودریك واگذاشتند

مورھا دست بھ یك رشتھ ھجومھاي آزمایشي بھ سواحل اسپانیا زدند، آن كشور را پر نفاق و . خواستند
  با نیروي  ٧١١در سال تقریبًا بالدفاع یافتند، و 

لشكریان طارق و رودریك در سواحل دریاچة خاندا در ایالت كادیث وارد میدان نبرد شدند، . حملھ كردند
مسلمانان فاتح بھ سوي سویل، . قسمتي از نیروھاي ویزیگوتھا بھ مورھا پیوستند؛ رودریك ناپدید شد

موسي، . ھاي خود را بھ روي مھاجمان گشودند بسیاري از شھرھا دروازه  كورذووا، و تولدو پیش رفتند،
و ] صلي اهللا علیھ و آلھ[و اعالم كرد كھ اسپانیا ملك محمد ) ٧١٣(سردار عرب، در پایتخت مستقر شد 

  .خلیفة دمشق است

V -  ۵٣۶-۴٩٣: ایتالیاي اوستروگوتھا  

  تئودوریك – ١

ستروگوتھایي كھ بھ دست او ، او)۴۵٣(ھنگامي كھ امپراطوري آتیال بھ ھنگام مرگش در ھم ریخت 
امپراطوران بیزانس بھ آنان پول دادند تا سایر بربرھاي . منكوب شده بودند استقالل خود را باز یافتند

ژرمن را بھ سمت مغرب برانند، پانونیا را بھ عنوان پاداش بھ آنھا بخشیدند، و تئودوریك، فرزند ھفتسالة 
تئودوریك طي یازده سال اقامت . اوستروگوتھا بھ قسطنطنیھ بردند را بھ عنوان وثیقة وفاداري شاه تئودمیر، 

خود در دربار بیزانس ھوشمند شد، اما دانشي نیافت؛ فنون جنگ و حكومت را فرا گرفت، ولي ظاھرًا 
وي نظر تحسین امپراطور لئوي اول را بھ خود جلب كرد؛ وقتي كھ تئودمیر . ھرگز نوشتن را نیاموخت

  .دوریك را بھ عنوان شاه اوستروگوتھا شناخت، لئو تئو)۴٧۵(مرد 

زنون، جانشین لئو، از ترس آنكھ مبادا تئودوریك موجب زحمت بیزانس شود، بھ وي پیشنھاد كرد بھ فتح 
نھاد؛  اودوآكر فرمانروایي امپراطوران بیزانس را رسمًا پذیرفتھ بود، اما عمال بھ آن گردن نمي. ایتالیا برود

تئودوریك ایتالیا را بھ زیر لواي حكومت بیزانس بازگرداند؛ بھ ھر تقدیر، در حالي زنون امیدوار بود كھ 
این فكر . پرداختند كھ زنون بھ تحصیل االھیات مشغول بود، آن دو پیشواي قبایل خطرناك بھ ھم مي

او، بھ عنوان سپھدار زنون، . تئودوریك را خوش آمد، و برخي گویند كھ خود او آن را القا كرد
اسقفان ارتدوكس ایتالیا، چون ). ۴٨٨(مرد جنگي بودند از آلپ گذراند  ٢٠٠٠٠روگوتھا را كھ شامل اوست

داشتند، از یك مھاجم پیرو آریانیسم بھ عنوان نمایندة امپراطور  مذھب آریانیسم اودوآكر را دوست نمي
ند اودوآكر را در جنگي كھ تئودوریك با یاري این اسقفان مقاومت نیروم. نسبتًا اصیل آیین پشتیباني كردند

pyوي اودوآكر و پسرش را . پنج سال طول كشید در ھم شكست و او را بھ انعقاد قرارداد صلح تحریض كرد
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



). ۴٩٣(در راونا بھ شام دعوت كرد و، پس از یك پذیرایي سخاوتمندانھ، ھر دو را با دست خویش كشت 
  .اي تاریخ آغاز گشتبدین شیوة خیانتكارانھ بود كھ یكي از منورترین سلطنتھ

  .با چند نبرد، مغرب بالكان، جنوب ایتالیا، و سیسیل زیر سلطة تئودوریك قرار گرفت

زد و با احترام شایان بھ  تئودوریك بھ طور صوري بھ تبعیت از بیزانس ادامھ داد؛ بھ نام امپراطور سكھ مي
كس یا شاه گرفت، اما این عنوان، او عنوان ر. نوشت كرد، نامھ مي مجلس سنا، كھ ھنوز در رم اجالس مي

شد كھ بھ  كھ زماني نزد رومیان بس منفور بود، در این ھنگام معموال بھ فرمانروایان مناطقي اطالق مي
تئودوریك قوانین و نظامات امپراطوري از میان رفتة روم . سیادت امپراطوري بیزانس اذعان داشتند

را حفاظت كرد، و قدرت ھوش خود را صرف این كرد  ھاي آن دوران غربي را پذیرفت، بناھا و مجسمھ
وي خدمات . كھ حكومت منظم و سعادت اقتصادي را بھ میان مردمي كھ مغلوبشان كرده بود بازگرداند

گوتھاي خود را بھ پاسباني و سپاھیگري محدود كرد و، براي جبران ناخرسندي آنھا از این محدودیت، 
دو سوم خاك ایتالیا براي . داري و قضایي بھ رومیان محول شدمواجب ھنگفتي پرداخت كرد؛ كارھاي ا

جمعیت رومي بر جاي ماند و یك سوم آن میان گوتھا قسمت شد؛ با اینھمھ، حتي در این شرایط ھم باز تمام 
تئودوریك رومیاني را كھ بھ دست ملتھاي دیگر اسیر شده بودند با . شد اراضي قابل زراعت كشت نمي

در دوران . كرد و آنان را بھ صورت دھقانان صاحب زمین در ایتالیا مستقر ساخت پرداخت فدیھ آزاد
تئودوریك چون . حكومت او باتالقھاي پونتین زھكشي شد و براي كشاورزي و زندگي بھداشتي آماده گشت

 صادر كرد؛ ما از قیمتھاي تعیین شده» فرماني براي تثبیت قیمت در راونا«بھ اقتصاد منظم ایمان داشت 
اند كھ بھاي خواربار در زمان او یك ثلث كمتر از بھاي دوران پیشین بود؛  در فرمان او آگاه نیستیم، اما گفتھ

تئودوریك از عدة كارمندان دولت و . اما این تنزیل احتماال بیشتر مرھون صلح بوده است تا اقتصاد منظم
با این . و سطح مالیات را پایین نگاه داشت نیز از حقوق آنان كاست، كمك پولي دولت بھ كلیسا را ملغا كرد،

حال، عایداتش براي جبران زیانھایي كھ بر اثر ھجومھاي خارجي بھ ساكنان روم و ایتالیا وارد آمده بود، و 
. كرد ھمچنین براي ساختن یك كاخ كوچك و كلیساھاي سانت آپولیناره و سان ویتالھ در راونا كفایت مي

و، و سایر شھرھاي ایتالیا در دوران فرمانروایي او شكوه معماري درخشانترین ورونا، پاویا، ناپل، سپولت
تئودوریك ھر چند پیرو آریانیسم بود، كلیساي اصیل آیینان را از جھت حفظ . روزگار خود را باز یافتند

كرد؛ كاسیودوروس، وزیر او، كھ یك تن كاتولیك بود، سیاست آزادي  اموال و آزادي عبادت حمایت مي
تواند فرمایشي باشد، زیرا ھیچ كس را نمي توان بھ زور  این نمي«: ھب را در این جملھ بیان كردمذ

یك نسل بعد، مورخي بیزانسي بھ نام پروكوپیوس آن شاه » .واداشت كھ بھ چیزي خالف رأیش ایمان بیاورد
  :را بیطرفانھ چنین ستود» بربر«

گرچھ اسمًا … . اعال درجة خرد و انسانیت رسیده بود و بھ..  .تئودوریك در رعایت عدل بسیار دقت داشت
غاصب بود، اما در حقیقت بھ اندازة ھر امپراطور دیگري كھ از آغاز تاریخ شایستگي خود را در این 

وقتي كھ … . داشتند ھم گوتھا و ھم رومیان او را بسیار دوست مي. سمت نشان داده است امپراطور بود
  . از او وحشت داشتند، بلكھ اتباعش از فقدان او بس داغدار شدندمرد، نھ تنھا دشمنانش ھنوز 

  بوئتیوس – ٢

فالویوس ماگنوس . اش را بركشید در این محیط امنیت و صلح، ادبیات التیني در ایتالیا واپسین شراره
بھ پیشنھاد تئودوریك تاریخ گوتھا . منشي اودوآكر و تئودوریك بود) ۵٧٣-۴٨٠؟(آورلیوس كاسیودوروس 

ا نوشت؛ منظور از این تاریخ آن بود كھ بھ رومیان مغرور نشان دھد كھ گوتھا نیز اجدادي اصیل و ر
كاسیودوروس كتاب دیگري نیز بھ نام وقایعنامھ تألیف . اند اي پر از اعمال قھرماني داشتھ شریف، و سابقھ

رعایت تسلسل زماني از  كرد كھ احتماال از عینیت بیشتري برخوردار بود؛ این كتاب تاریخ جھان را با
ھا و  اي از نامھ وي در پایان زندگي طوالني خود مجموعھ. دھد خلقت آدم تا زمان تئودوریك شرح مي

بعضي تا   اوراق اداري خویش نیز تحت عنوان واریاي منتشر ساخت كھ برخي از آنھا كمي سخیف،
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رداري شاه و خود او در زمان اي مطنطن، و بسیاري نمایانندة یك سطح عالي اخالقي و كشو اندازه
، پس از آنكھ انھدام و سقوط ھر دو دولتي را كھ در آنھا خدمت كرده بود ۵۴٠در حدود سال . وزارتش بود

دید، بھ ملك خود در، سكویال كھ، واقع در كاالبریا، رفت و دو صومعھ در آنجا تأسیس كرد و، تا زمان 
وي در صومعة خود بھ . و نیمي متعین در آنجا زیستمرگش در نود و سھ سالگي، بھ صورت نیمي راھب 

ھمگنان راھبش آموخت كھ كتابھاي خطي مشركان و مسیحیان را استنساخ كنند و اطاق مخصوصي بھ نام 
سایر نھادھاي مذھبي ھم در این كار از الگوي او . براي این كار تھیھ كرد) اسكریپتوریوم(اطاق نگارش 

اي است كھ  نجینة جدید ما از ادبیات كھن نتیجة ھمین استنساخ صومعھپیروي كردند؛ قسمت بزرگي از گ
كاسیودوروس در آخرین سالھاي زندگیش یك كتاب درسي بھ نام دورة . مبتكر آن كاسیودوروس بود

تحصیالت دیني و دنیوي نوشت كھ در آن با كمال شھامت از مطالعة ادبیات شرك توسط مسیحیان دفاع 
اي را بھ تریویوم یا مواد سھ گانھ و  تحصیلي تعلیمات مدرسھ ارتیانوس كاپال، برنامة كرد و، با اقتباس از م

  .كوادریویوم یا مواد چھارگانھ تقسیم كرد؛ این تقسیمات، ترتیب عادي تحصیالت در قرون وسطي شد

، جز از نظر طول مدت، با زندگي )۵٢۴ – ۴٧۵؟(زندگي آنیكیوس مانلیوس سورینوس بوئتیوس 
ھاي ثروتمند رومي بھ دنیا آمدند، بھ عنوان وزیر خدمت  ھر دو در خانواده. كاسیودوروس مطابق بود

ھ بھ مدت اي نوشتند ك تئودوریك را كردند، كوشیدند پلي بین شرك و مسیحیت بزنند، و كتابھاي كسل كننده
كنسول بود؛ و پدر زنش،  ۴٨٣پدر بوئتیوس در . شد اي نگاھداري مي ھزار سال خوانده و چون گنجینھ

بوئتیوس از بھترین . جنگیده بود» محراب پیروزي«سوماخوس كھین، زادة آن سوماخوسي بود كھ براي 
سال در مدراس آتن تحصیل مند شد و، پس از آن، ھجده  تعلیماتي كھ در آن موقع در رم امكان داشت بھره

چون مصمم بود . پس از بازگشت بھ ویالھاي خویش در ایتالیا، خود را در مطالعھ مستغرق ساخت. كرد
  كھ عناصر 

رفت نجات دھد، وقت خود را ـ یعني گرانبھاترین چیزي كھ یك  فرھنگ كھن را كھ آشكارا رو بھ انھدام مي
باب ھندسھ، آثار نیكوماخوس در باب حساب، آثار ارشمیدس دانشمند دارد ـ صرف تلخیص آثار اقلیدس در 

ترجمة او از ارغنون . بھ التیني ساده و روشن كرد..  .در باب مكانیك، آثار بطلمیوس در باب نجوم و 
ھاي اساسي در منطق را  ارسطو و مقدمھ بر مقوالت ارسطوي فرفوریوس، زمینة پیدایش متون و اندیشھ

. م آورد و صحنة منازعة طوالني میان واقع گرایي و نام گرایي را آماده كرددر طي ھفت قرن بعد فراھ
اي دربارة تثلیث، وي از آیین مسیحیت ارتدوكس  در مقالھ: بوئتیوس طبع خود را در االھیات نیز آزمود

. رددفاع كرد و این اصل را پیش كشید كھ ھر جا بین ایمان و عقل كشمكشي پیش آید، ایمان را باید مقدم شم
ارزد، اما مشكل بتوان دربارة نفوذ آن در فكر قرون وسطایي  ھا اكنون بھ خواندن نمي ھیچ یك از این نوشتھ

  .چیزي گفت كھ مبالغھ محسوب شود

بوئتیوس، بھ انگیزة تبعیت از سنت خانوادگي تصدي مشاغل دولتي، خود را از پژوھشھاي غامض رھا 
سرعت ترقي كرد؛ نخست كنسول شد، آنگاه پاتریسین، و از وي ب. كرد و وارد گرداب زندگي سیاسي شد

بوئتیوس خویشتن را با بشردوستي و فصاحت ممتاز ). ۵٢٢(آن پس رئیس دیوانخانھ ـ یعني صدراعظم 
. آورد كردند؛ اما شھرت و مقام، دشمن بھ بار مي ساخت؛ مردم او را با دموستن و سیسرون مقایسھ مي

ا از تعلق خاطر او بھ نفوس رومي و كاتولیكي نفرت داشتند و سوءظن صاحبمنصبان رسمي درباري گوتھ
تئودوریك اكنون شصت و نھ سال داشت و از حیث سالمت جسمي و عقلي . شاه را نسبت بھ وي برانگیختند

دانست چگونھ فرمانروایي خانداني از گوتھاي پیرو آریانیسم را بر ملتي كھ نھ دھم آن  منحط شده بود؛ نمي
نزد خود دالیلي داشت مبني بر اینكھ ھم، . ھشت دھمش كاتولیك بود بھ نحوي با ثبات حفظ كندرومي و 

یوستینیانوس،  ۵٢٣در سال . طبقة اشراف و ھم كلیسا دشمن اویند و با بیصبري در انتظار مرگ وي ھستند
وند و باب خدمات نایب السلطنة بیزانس، فرماني صادر كرد كھ تمام مانویان از قلمرو امپراطوري تبعید ش

. كشوري و لشكري بر مشركان و بدعتگذاران ـ از جملھ تمام پیروان آریانیسم، بھ جز گوتھا ـ بستھ شود
تئودوریك گمان برد كھ این استثنا براي خلع سالح كردن اوست و پس از اجراي این كار در اولین فرصت 

ھ مذھب ارتدوكس در غرب داده بود پاداش لغو خواھد شد؛ لذا آن فرمان را در ازاي آزادیھایي كھ او ب
مگر او بھ ھمان بوئتیوسي كھ یك رسالة ضد آریانیسم دربارة تثلیث نوشتھ بود واالترین : ناچیزي تلقي كرد
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، بھ نشانة احترام بھ پاپ، دو چلچراغ با شكوه از نقرة ناب بھ ۵٢٣مقام را نداده بود؛ و مگر در ھمان سال 
نكرده بود؟ مع ھذا، بخش بزرگي از مردم را، بر اثر حمایت از یھودیان، از كلیساي سان پیترو پیشكش 

ھا را در میالن، جنووا، و رم خراب كردند، او آنھا را بھ ھزینة  خود رنجانده بود؛ وقتي كھ اوباش كنیسھ
  . عموم از نو ساخت

آن . وست بوئتیوس استبھ او گفتھ بودند كھ رھبر توطئھ آلبینوس رئیس مجلس سنا و د.سنا طرح شده است
اگر آلبینوس «: دانش پژوه جوانمرد نزد تئودوریك شتافت، بیگناھي آلبینوس را تضمین كرد، و گفت

سھ تن مشكوك الھویھ بوئتیوس را بھ شركت در توطئھ » .بزھكار باشد، من و تمام اعضاي سنا نیز چنانیم
ذیل آن بود؛ در این سند از امپراطور بیزانس متھم ساختند و سندي نیز ارائھ دادند كھ امضاي بوئتیوس در 

بوئتیوس تمام اتھامات را تكذیب كرد و آن مدرك را نیز . خواستھ شده بود كھ ایتالیا را دوباره تسخیر كند
داشت، من مشتاقانھ تن بھ این  اگر امیدي بھ آزادي وجود مي«: اما بعدًا چنین اذعان نمود. مجعول دانست

شما از خود من دربارة آن چیزي … بودم  اي علیھ شاه آگاه مي ه من از توطئھھر گا. سپردم امید مي
  ).۵٢٣(پس از این اظھار، او را دستگیر كردند » .شنیدید نمي

اي، كھ شایستة یك شاه فیلسوف بود، بھ  در نامھ. تئودوریك در برقراري حسن تفاھم با امپراطور كوشید
  :یوستینوس چنین نوشت

نیروي فرمانروایان طبیعتًا محدود . ن بر وجدان دیگران تجاوز بھ حق و امتیاز خداستكوشش در تسلط یافت
. است بھ حكومت سیاسي؛ آنان حق مجازات كسي جز بر ھم زنندگان آسایش عمومي را ندارند

بھ این جھت كھ . كند خطرناكترین ارتداد از آن سلطاني است كھ خود را از قسمتي از اتباع خویش جدا مي
  . ي جز ایمان وي دارندایمان

یوستینوس پاسخ داد كھ حق دارد مقام را از مرداني كھ بھ اخالصشان اطمینان نیست دریغ دارد، و نظام 
پیروان آریانیسم در شرق بھ تئودوریك ملتجي شدند تا بھ حمایتشان . جامعھ محتاج بھ وحدت عقیده است

نطنیھ برود و براي پیروان معزول آریانیسم او از پاپ یوآنس اول درخواست كرد كھ بھ قسط. برخیزد
میانجیگري كند؛ پاپ بھ اعتراض گفت كھ این كار وظیفة كسي نیست كھ خود موظف بھ انھدام بدعت 

یوآنس با احترام فراوان در قسطنطنیھ پذیرفتھ شد، اما با دست خالي . است؛ اما تئودوریك اصرار كرد
  . ساخت و بھ زندان انداخت، و او یك سال بعد در زندان مرد برگشت؛ پس تئودوریك او را بھ خیانت متھم

سناي ھراسان بھ . در این ضمن، آلبینوس و بوئتیوس در حضور شاه محاكمھ و بھ اعدام محكوم شدند
سوماخوس از داماد . موجب فرمانھایي آنان را طرد و اموالشان را ضبط نمود و حكم شاه را تصویب كرد

بوئتیوس در زندان یكي از مشھورترین كتابھاي قرون وسطي . نیز دستگیر شد خویش دفاع كرد، ولي خود
اي از اشك و آه  در این اثر، كھ حاوي نثري عادي و نظمي دلرباست، نشانھ. را ـ بھ نام تسلي فلسفھ ـ نوشت

ي شود؛ در آن فقط تسلیمي رواقي بھ ھوسھاي حساب ناپذیر بخت، و ھمچنین كوششي قھرماني برا دیده نمي
بوئتیوس تمام . وفق دادن بدبختیھاي نیكمردان با خیرخواھي و قدرت مطلقھ و سبق المعرفت خدا وجود دارد

، فرزندان پاكیزه »پدر زني نجیب و زني عفیف«نعماتي را كھ در طول زندگي نصیبش شده است ـ مكنت، 
  خو ـ 

پرافتخاري كھ با فصاحت خود مجلس سنا را ـ كھ دو پسرش ریاست آن را بھ عھده داشتند ـ محظوظ ساخت 
اي  تواند تا ابد بپاید، بخت باید گاه با ضربھ گوید چنین نعمتي نمي بھ خود مي. كند و بھ تحسین واداشت یاد مي

توان چنین مصیبتي را نادیده  م ميانگیز بھ این وضع تعادل بخشد، و بھ خاطر آنھمھ شادیھاي عظی عبرت
. تواند آتش اندوه را تیزتر كند افتد، مي با این حال، ھمان سعادت، وقتي كھ انسان بھ یاد آن مي. گرفت

در میان «: گوید سازد، مي بوئتیوس، در بیتي بھ زیبایي آن شعر دانتھ كھ صداي فرانچسكا را منعكس مي
او » .اري آن است كھ پیش از آن انسان روزگاري خوش داشتھ استتمام نگونبختیھا، غمناكترین نوع بدبی

پرسد كھ خوشحالي حقیقي  دھد ـ مي ـ كھ آن را بھ سبك قرون وسطایي شخصیت مي» بانو فلسفھ«از 
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یابد كھ نھ در ثروت است، نھ در جالل، نھ در لذت، و نھ در قدرت؛ و چنین استنتاج  كجاست؛ آنگاه درمي
سعادت با «حقیقي یا خدشھ ناپذیر نیست، مگر مسرتي كھ در اتحاد با خداست؛  كند كھ ھیچ مسرتي مي

اي بھ خلود شخصي، بھ  شگفت این است كھ در سراسر این كتاب ھیچ گونھ اشاره. »الوھیت یكي است
توان یافت كھ نتوان  مسیحیت یا ھر آموزة اختصاصًا مسیحي نشده است، و ھیچ سطري در تمام كتاب نمي

آخرین اثر فلسفة شرك توسط یك نفر مسیحي نوشتھ شد . زنون، اپیكتتوس، یا آورلیوس اسناد دادآن را بھ 
  ].قتلگاه عیسي[بود تا بھ یاد جلجتا ] پایتخت شرك[كھ در ساعت مرگ بیشتر بھ یاد آتن 

ریسماني بر گلویش بستند و آن قدر كشیدند تا چشمانش از حدقھ . دژخیمان وي آمدند ۵٢۴اكتبر  ٢٣در 
بھ گفتة . چند ماه بعد، سوماخوس ھم اعدام شد. درآمد؛ آنگاه چندان وي را با چماق زدند كھ جان سپرد

او نیز بھ  ۵٢۶در . پروكوپیوس، تئودوریك براي جفایي كھ بھ بوئتیوس و سوماخوس كرده بود، گریست
  . كشتگان جفاي خود پیوست

ریك را بھ جانشیني خویش برگزیده بود، اما چون او نوة خود آتاال. سرزمین او نیز بزودي پس از او بمرد
وي زني بود با تحصیالتي قابل . آتاالریك فقط ده سال داشت، مادرش، آماالسونتا، بھ نام او سلطنت كرد

مالحظھ و كماالت بسیار، دوست و شاید ھم شاگرد كاسیودوروس ـ كھ حال، ھمان گونھ كھ بھ پدرش 
توانست گوتھاي تابع خود  اما او چندان تمایالت رومي داشت كھ نمي. دكر خدمت كرده بود، بھ او خدمت مي

را خرسند سازد؛ و آنان بھ تحصیالت كالسیكي كھ او براي پسرش فراھم كرده بود، بھ این عنوان كھ شاه 
از این رو وي پسر خود را بھ مربیان گوت سپرد، آن پسر چندان . كردند كند، اعتراض مي را ضعیف مي

آماالسونتا پسر عموي خویش تئوداھاد را با خود در . جنسي افراط كرد كھ در ھجدھسالگي مرددر روابط 
تئوداھاد فورًا او را . سلطنت شریك كرد، اما متعھدش ساخت كھ فرمانروایي را صرفًا بھ خود او واگذارد

سل شد تا بھ كمكش آماالسونتا بھ یوستینیانوس، كھ اكنون امپراطور بیزانس بود، متو. خلع و زنداني كرد
  .بلیزاریوس فرا رسید. بشتابد

   فصل پنجم

  

  یوستینیانوس

۵٢٧-۵۶۵  

I – امپراطور  

پولكریا خواھر . مرد، و پسرش تئودوسیوس دوم در ھفتسالگي امپراطور شرق شد ۴٠٨آركادیوس بھ سال 
تئودوسیوس، كھ دو سال از او بزرگتر بود، تربیت او را با چنان دلسوزي مفرطي بھ عھده گرفت كھ 

ود بھ استنساخ تكلیف خود را بھ رئیس گارد خویش و بھ مجلس سنا واگذارد و خ. ھرگز لیاقت شاھي نیافت
پولكریا . اي را كھ بھ نام خود اوست نخواند و تذھیب كتابھاي خطي پرداخت و ظاھرًا ھیچ گاه قانون نامھ

دار شد و مدت سي و سھ سال بر امپراطوري فرمان  در شانزدھسالگي، نایب السلطنگي را عھده ۴١۴در 
این سھ خواھر . ھرًا بھ آن سوگند وفا كردنداو و دو خواھرش سوگند خورده بودند باكره بمانند، و ظا. راند

كردند، و  خواندند، دعا مي گرفتند، سرودھاي مذھبي مي پوشیدند، روزه مي با سادگي مرتاضانھ لباس مي
اي  كاخ شاھي تبدیل بھ صومعھ. انباشتند كردند و آنھا را از ھدایا مي بیمارستان و كلیسا و صومعھ بنا مي

در میان تمام این قدسیتھا، پولكریا، زن . د تن كشیش اذن ورود آن را داشتندشده بود كھ فقط زنان و چن
برادرش ائودوكیا، و وزیرانشان چندان بھ شایستگي بھ امور كشور رسیدگي كردند كھ در طول چھل و دو 
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سال سلطنت نیابتي تئودوسیوس، امپراطوري شرقي از آسایشي استثنایي برخوردار بود، و حال آنكھ 
یك واقعة آن زمان، كھ كمتر از ھمھ فراموش . رفت ري غربي رو بھ ھرج و مرج و انحطاط ميامپراطو

ھیئتي از حقوقدانان مأمور تدوین تمام  ۴٢٩بھ سال ). ۴٣٨(شده است، انتشار قانون نامة تئودوسیوسي بود 
ق و ھم در غرب نامة جدید، ھم در شر این قانون. قوانیني شدند كھ از بدو سلطنت قسطنطین وضع شده بود

  .پذیرفتھ شد و، تا ھنگام تدوین مجموعة بزرگتري در زمان یوستینیانوس، قانون متبع امپراطوري بود

  در فاصلة میان سلطنت تئودوسیوس دوم و یوستینیانوس اول، امپراطوري شرقي فرمانروایان متعدد 

) ۴٧۴- ۴۵٧(لئوي اول . وتاه استدھد كھ دوران نامیرایي تا چھ حد ك زندگي مردان بزرگ بھ ما تذكار مي
؛ این ناوگان شكست خورد و منھدم )۴۶٧(بزرگترین ناوگان طول تاریخ روم را بھ جنگ گایسریك فرستاد 

خواست پیروان مذھب وحدت طبیعت را ساكت سازد،  ، كھ مي)۴٩١-۴٧۴(داماد او زنون ایسوریایي . شد
مبني بر اینكھ مسیح » وحدتبخش«نوان ھنوتیكون، اي با ع با اعالم تصمیم امپراطورانة خویش، طي نامھ

- ۴٩١(آناستاسیوس . طبیعتي واحد داشتھ است، شقاق مرارتباري میان مسیحیت یوناني و التیني ایجاد كرد
جویانھ پر كرد،  مردي توانا، شجاع، و خیرخواه بود؛ خزانة مملكت را با ادارة خردمندانھ و صرفھ) ۵١٨

ابقة مردان با حیوانات درنده را در نمایشھاي عمومي ملغا كرد، قسطنطنیھ را با مالیاتھا را تقلیل داد، مس
كیلومتر از دریاي مرمره تا دریاي سیاه تقریبًا تسخیرناپذیر  ۶٠بھ طول » دیوارھاي طویل«ساختن 

پوند طال  ٣٢٠.٠٠٠ساخت، بودجة دولت را صرف بسیاري از كارھاي عام المنفعة دیگر كرد، و 
مردم از صرفھ . در خزانھ باقي گذاشت كھ فتوح یوستینیانوس را ممكن ساخت) دالر ١٣۴‘۴٠٠‘٠٠٠(

جوییھاي او و تمایالتش بھ مذھب وحدت طبیعت نفرت داشتند، جماعتي از اوباش قصرش را محاصره 
كردند و سھ تن از كارگزاران او را كشتند؛ خود او با وقار ھشتاد سالگي خویش در برابر آن جماعت 

اجراي این . د و گفت كھ اگر مردم بتوانند بر سر جانشین او موافقت كنند، حاضر است استعفا دھدحاضر ش
وقتي كھ مرد، . شرط غیر ممكن بود، و جماعت مزبور از او استدعا كردند كھ سلطنت خود را ادامھ دھد

 ).۵٢٧-۵١٨(تخت و تاج امپراطوري از طرف یوستینوس، كھ سناتوري بیسواد بود، غصب شد 
یوستینوس چندان بھ راحتي خویش در ھفتاد سالگي دلبستھ بود كھ ادارة امپراطوري را بھ نایب السلطنھ و 

  .برادرزادة باھوش خود یوستینیانوس سپرد

پروكوپیوس، مورخ و دشمن یوستینیانوس، ظاھرًا از نااصلمندي او ناراضي بوده است، زیرا آن امپراطور 
كھ در نزدیكي سردیكاي ) ۴٨٢(ي ایلیریایي ـ شاید اسالو ـ زاده شده بود آینده در یك خانوادة پست دھقان

عمش، یوستینوس او را بھ قسطنطنیھ آورد و وسایل آموزش و پرورش . زیستند مي) صوفیة فعلي(قدیم 
یوستینیانوس بھ عنوان افسر ارتش خود را چندان ممتاز ساخت و مدت نھ سال . خوبي براي وي فراھم كرد

، این برادرزاده بھ جاي )۵٢٧(ار و كارگزار خوبي براي یوستینوس بود كھ وقتي آن عمو مرد چنان دستی
  .او بھ تخت امپراطوري نشست

در این زمان او مردي بود چھل و پنجسالھ، میان اندام، سرخ روي، و مرغولھ موي كھ ریش خود را 
. داشت آن مقاصد خود را پنھان ميتراشید؛ خوش آداب و خندان بود، و تبسمش حجابي بود كھ در پس  مي

خورد و بیشتر بھ خوراكھاي گیاھي اكتفا  مانند زاھدان منفرد در اكل و شرب ممسك بود، بسیار كم مي
داري، مانند سایر مواقع، زود  حتي در ایام روزه. گرفت كرد؛ غالبًا، گاه تا حد از پا درآمدن، روزه مي مي

  ، »وز، و پس از آن تا دیرگاه شباز فجر تا نیمر«خاست و  از خواب برمي

كردند كھ خفتھ است، بھ مطالعھ مشغول بود؛ اشتیاقي فراوان داشت كھ، در عین امپراطور بودن،  مي
موسیقیدان و معمار، شاعر و حقوقدان، و عالم االھي وفیلسوف نیز باشد؛ مع ھذا، بھ بسیاري از خرافات 

در اندیشھ بر مسائل بزرگ و كوچك بھ یكسان آمادگي  ذھنش ھمواره فعال بود و. زمان خود باور داشت
خواست استعفا كند، و ھرگز در  جسمًا نیرومند یا دلیر نبود؛ در اغتشاشات اوایل سلطنت خود مي. داشت

شاید این نقص خوش مشربي او بود كھ زود . جنگھاي متعدد زمان خویش شخصًا وارد میدان نبرد نشد
مشیھاي سیاسي متفاوت در نوسان بود؛  ، و بدین سبب غالبًا میان خطشد دستخوش تمایالت دوستانش مي
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پروكوپیوس، كھ یك جلد از كتابھاي خود را بھ . ساخت كرارًا قضاوت خود را تابع حكم زن خویش مي
نامخلص، محیل، ریاكار، «: كند شرح معایب یوستینیانوس اختصاص داده است، او را چنین وصف مي

دست در تظاھر بھ داشتن یك اعتقاد، و حتي  اي چیره نھان كردن خشم، ھنرپیشھدورو، زرنگ، قادر بھ پ
. تواند وصف تواناییھاي یك دیپلومات باشد اما ھمة اینھا مي» قادر بھ ریختن اشك بھ ھنگام لزوم؛

» .امان بود، و جدًا طرفدار قتل و غارت دوستي سست پیمان و دشمني بي«: دھد پروكوپیوس چنین ادامھ مي
یكي از سردارانش بھ نام پروبوس . یھي است گاھي چنین بود؛ اما آمادگي بخشش و نرمخویي نیز داشتبد

متھم بھ ھتاكي بھ او شد و بھ جرم خیانت تحت محاكمھ قرار گرفت؛ وقتي كھ گزارش محكمھ بھ 
نسبت بھ من  گناھي را كھ«: یوستینیانوس تقدیم شد، او آن را پاره كرد و این پیام را بھ پروبوس فرستاد

ـ كھ » این مستبد«. كرد انتقاد صادقانھ را تحمل مي» .اي بخشیدم؛ دعا كن خدا ھم ترا ببخشاید مرتكب شده
زیرا افراد طبقات فرودست و . دسترسترین مرد در جھان بود«ـ ! بیچاره از بابت مورخ ھیچ شانس نداشت

  » .توانستند با او گفتگو كنند گمنام نھ تنھا درآمدن بھ حضورش كامال آزاد بودند، بلكھ مي

در عین حال، جالل وتشریفات دربارش را حتي از آنچھ در زمان دیوكلتیانوس و قسطنطین سابقھ داشت، 
او نیز، مانند ناپلئون، چون جانشین یك تن غاصب بود، با حسرت تمام از مزایاي . افزونتر ساخت

تي نداشت؛ نتیجتًا براي جبران این كمبودھا مشروعیت محروم بود؛ از نظرا صل و نسب و شخصیت، حیثی
اي باشكوه براي خود ترتیب  شد، مراسم و كوكبھ ھر گاه كھ در انظار عمومي یا در مقابل سفیران ظاھر مي

اي االھي است نضج بدھد، از شخص خود و  كرد این فكر شرقي را كھ سلطنت ودیعھ سعي مي. داد مي
خواست كھ زانو بزنند  رسیدند مي د، و از كساني كھ بھ حضورش ميكر یاد مي» مقدس«متعلقاتش با عنوان 

او بھ دست بطرك قسطنطنیھ تدھین و تاجگذاري كرد، و  .ببوسندو دامن جامة ارغواني یا نوك پوتینش را 
  تاكنون ھیچ حكومتي بھ اندازة حكومت بیزانس سعي در . گذاشت يتاجي مرواریدنشان بر سر م

مؤثر بود؛ در تاریخ   این سیاست واقعًا. جلب و حفظ احترام عمومي بھ وسیلة تشریفات باشكوه نداشتھ است
بیزانس انقالبات زیاد واقع شد، اما بیشتر بھ صورت كودتاي درباري؛ زیرا دربار مرعوب ابھت خود 

  .نبود

و نزدیك بود بھ مرگ وي ) ۵٣٢(شورش در دوران سلطنت یوستینیانوس در اوایل آن واقع شد  مھمترین
ھایي كھ مردم قسطنطنیھ طبق رنگ لباس سواركاران محبوب خود بھ آن تقسیم  سبزھا و آبیھا ـ فرقھ. انجامد

شده بود و ثروتمندان ھاي پایتخت ناامن  شده بودند ـ مناقشات خود را بھ حد نزاع علني رسانده بودند؛ كوچھ
سرانجام، دولت بھ ھر دو . مجبور بودند مانند فقیران لباس بپوشند تا در شب از شر چاقوكشان مصون مانند

پس از این حملھ، دو فرقھ متحدًا بر ضد دولت . فرقھ حملھ كرد و چند تن از رھبران آنھا را دستگیر ساخت
شورشیان پیوستند، و نارضایتي فرودستان آن آشوب را بھ  اي از سناتوران نیز بھ محتمال عده. قیام كردند

مردم بھ زندانھا ریختند و زندانیان را آزاد ساختند؛ پاسبانان و مأموران دولتي كشتھ . انقالب تبدیل كرد
جمعیت فریاد . شدند؛ آتشسوزیھایي آغاز شد كھ كلیساي سانتاسوفیا و قسمتي از قصر امپراطور را بسوخت

شورشیان كھ مست موفقیت بودند تقاضاي . ، و ھمین كلمھ نامي براي آن انقالب شد)پیروزي! (زد نیكا مي
اخراج دو تن از اعضاي منفور و شاید جابر شوراي یوستینیانوس را كردند ، و او با تقاضاي آنان موافقت 

یض كردند كھ حال، شورشیان، كھ گستاختر شده بودند، فردي از طبقة شیوخ را بھ نام ھوپاتیوس تحر. كرد
رغم الحاح زنش؛ پذیرفت و در میان احساسات پرشور و مردم رفت كھ  تاج و تخت را بپذیرد، و او، علي

در آن ھنگام یوستینیانوس در كاخ خود مخفي شده بود و . جایگاه امپراطور را در میدان مسابقھ اشغال كند
از او خواست كھ با تمام قوا دست بھ مقاومت در فكر فرار بود؛ ملكھ تئودورا او را از این كار بازداشت و 

اي از سربازان گوت  وي عده. بلیزاریوس، فرمانده ارتش، مأموریت یافت شورشیان را منكوب كند. بزند
را گردآورد، آنھا را بھ ھیپودروم برد، سي ھزار تن از مردم حاضر در آنجا را كشت، ھوپاتیوس را 

یوستینیانوس صاحبمنصبان اخراج . اد كھ او را در زندان بكشنددستگیر كرد و بھ مأموران خود دستور د
گر را بخشود، و دارایي مصادر شدة ھوپاتیوس را  شدة خود را بھ مقامھایشان بازگرداند، سناتوران دسیسھ

در سي سال بعد، یوستینیانوس از خطر مصون بود، اما ظاھرًا جز یك نفر ھیچ . بھ فرزندانش بازپس داد
  .داشت ت نميكس او را دوس
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II - تئودورا  

: دھد پروكوپیوس دریكي از كتابھاي خود بھ نام ساختمانھا شرح مجسمة زن یوستینیانوس را مي
رسد؛ زیرا وصف جمال او با كلمات، یا مجسم  اي زیباست، اما ھنوز بھ گرد زیبایي خود ملكھ نمي مجسمھ«

  ین بزرگترین ا» .ساختن آن با تندیس، از عھدة یك فرد انساني خارج است

   

  

  درون كلیساي سان ویتالھ، راونا

اما، در كتابي . كند ھایش، بھ استثناي یكي، جز بھ ستایش از تئودورا یاد نمي مورخ بیزانسي در تمام نوشتھ
نام گرفت، از زندگي پیش از ) تاریخ محرمانھ(كھ در زمان حیات خود منتشر نساخت و بنابراین آنكدوتا 

. یزده قرن مورد بحث بوده استگوید كھ حقیقت آن بھ مدت س اي مي ازدواج ملكھ چنان داستان مفتضحانھ
اي است از بدجنسي آشكار كھ صرفًا با این ھدف نوشتھ شده است كھ شھرت  وجیزه» تاریخ محرمانھ«این 

چون پروكوپیوس حجت عمدة . پس از مرگ یوستینیانوس، تئودورا، و بلیزاریوس را تیره و مخدوش كند
و منصف است، ممكن نیست كھ آنكدوتا را اثري  ما براي آن دوران است، و در سایر آثارش ظاھرًا دقیق

اي از طرف یك درباري نومید شده  توان آن را تالفي خشمگینانھ مطلقًا جعلي و ساختگي قلمداد كرد؛ فقط مي
شناخت و بھ ھیچ نحو دیگري نیز وي را مذمت نكرده  یوحناي افسوسي، كھ ملكھ را خوب مي. دانست

جز این، شاھد دیگري در سایر آثار مورخان آن زمان . خواند مي» پيتئودوراي روس«است، او را بسادگي 
بسیاري از عالمان االھي آن زمان بدعتھاي . در تأیید اتھامات وارد از طرف پروكوپیوس در دست نیست
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آورد ـ كھ در صورت  كردند، اما ھیچ یك از آنان ذكري از فساد اخالقي او بھ میان نمي او را تقبیح مي
. تن فساد اخالقي وي، این نكتھ را باید سخاوتي باورنكردني از سوي این عالمان االھي دانستواقعیت داش

توان چنین استنباط كرد كھ تئودورا زندگي زناشویي خود را چنانكھ شایستة یك بانوست  از آنچھ گفتھ شد مي
  .آغاز نكرد، اما آن طور كھ زیبندة یك ملكھ است پایان داد

دھد كھ او دختر یك خرس باز بود، میان بازیگران سیرك بار آمد، ھنرپیشھ و  ینان ميپروكوپیوس بھ ما اطم
فاحشھ شد، با اطوار شھواني خود مردم قسطنطنیھ را بھ ھیجان و نشاط آورد، چندین بار با موفقیت سقط 

معشوقش جنین كرد، اما یك طفل نامشروع نیز بھ دنیا آورد؛ معشوقة یك مرد سوري، بھ نام ھكبولوس شد، 
پس از آن، بھ عنوان زني بینوا ولي عفیف كھ . او را رھا كرد، و او مدتي در اسكندریھ از نظرھا ناپدید بود

یوستینیانوس . اش در قسطنطنیھ پیدا شد كرد، دوباره سر و كلھ معاش خود را از پشمریسي تحصیل مي
ا اكنون نتوانیم گفت كھ این م. عاشق او شد و وي را معشوقھ، سپس زن، وسرانجام ملكة خویش ساخت

اي خاطر یك امپراطور را مشوش نساخت،  مقدمھ تا چھ حد مقرون بھ حقیقت است؛ اما اگر چنین سابقھ
یوستینیانوس اندكي پس از ازدواج خود در كلیساي . ذھن ما را ھم نباید چندان بھ خود مشغول سازد

حتي یك «گوید  اج بر سر نھاد؛ و پروكوپیوس ميسانتاسوفیا تاجگذاري كرد؛ و تئودورا نیز در كنار او ت
  . »كشیش ھم از این امر آزرده نشد

قدر مسلم این است كھ تئودورا ـ قبال ھر چھ بود ـ پس از ازدواج با امپراطور، بانوي عفیفي شد كھ در 
شد، و  در كسب پول و قدرت حریص بود، گاه تسلیم خویي تحكم آمیز مي. عصمتش ھیچ كس شك نداشت

خوابید، در غذا  بسیار مي. چید ضًا براي نیل بھ مقاصدي كھ خالف نیات یوستینیانوس بود دوز و كلك ميبع
  كرد، تجمل و جواھر و جالل  و شراب افراط مي

گذراند؛ مع ھذا،  داشت، بسیاري از ماھھاي سال را در كاخھاي خود در كرانة دریا مي را دوست مي
ھاي خود فیلسوفانھ  ھ او ثابت قدم بود و مداخالت وي را در نقشھیوستینیانوس ھمواره در عشق ورزي ب

وي، از سر عشق ھمسري، قدرتي از لحاظ نظري برابر با قدرت خویش بھ تئودورا اعطا . كرد تحمل مي
تئودورا عمال . جوید شكایتي داشتھ باشد توانست از اینكھ وي از این قدرت بھره مي كرده بود، و حال نمي

پرداخت، و  كرد، بھ عزل و نصب پاپھا و بطركھا مي مور مربوط بھ كلیسا دخالت ميدر سیاست و ا
كرد؛ درایتش  گاه فرمانھاي شوھر خود را، غالبًا بھ نفع كشور، لغو مي. ساخت دشمنان خود را معزول مي
گوید كھ آنھا  سازد و مي پروكوپیوس او را بھ بیرحمي نسبت بھ مخالفان متھم مي. تقریبًا با قدرتش برابر بود

دھد، مرداني كھ وي را  كرد، و حتي چند قتل ھم بھ وي نسبت مي ھاي زیرزمیني زنداني مي را در دخمھ
شدند ـ ھمان گونھ كھ در اخالقیات سیاسي  آنكھ نشاني از آنان بھ جاي ماند، ناپدید مي رنجاندند، بي سخت مي

بطرك آنتمیوس را، كھ بھ خاطر بدعت از . اما وي از رحم نیز بھره داشت. زمان ما نیز مرسوم است
شاید در برابر زناكاري . طرف امپراطور نفي بلد شده بود، دو سال در عمارت مسكوني خود پنھان ساخت

. زیبا براي روسپیان تائب ساخت» دیرتوبھ«زن بلیزاریوس خیلي با گذشت بود، اما براي حفظ موازنھ یك 
ھاي زندگي رھباني بھ جان  شدند و، چون از مضیقھ ان ميبرخي از این روسپیان از توبة خود پشیم

مثل یك مادر بزرگ در ازدواج دوستان خود ابراز . كردند آمدند، خود را از پنجره بھ بیرون پرتاب مي مي
كرد، و گاه ازدواج را شرط ترقي در دربار خود قرار  نمود، ھمسران خوبي براي آنھا انتخاب مي عالقھ مي

  . رفت، در زمان پیري جدًا حافظ اخالق عمومي شده بود نھ كھ از او انتظار ميھمان گو. داد مي

یوستینیانوس . پرداخت مند شد، و دربارة ماھیت عیسي با شوي خود بھ بحث مي عاقبت بھ االھیات عالقھ
. دكوشید كلیساھاي شرق و غرب را متحد كند؛ بھ عقیدة او اتحاد دین براي یگانگي امپراطوري الزم بو مي

فھمید، ھر چند كھ بھ شخصیت سھ گانة خدا ایرادي نداشت،  اما تئودورا از طبیعت دوگانة عیسي چیزي نمي
. مذھب وحدت طبیعت را اختیار كرد، و اعتقاد داشت كھ در این مورد شرق نباید تسلیم غرب شود

ھفتھ است، نھ در پنداشت كھ ثروت و قدرت امپراطوري در استانھاي مستغني آسیا، سوریھ، و مصر ن مي
او تعصب یوستینیانوس را نبست بھ . ایاالت غربي كھ بر اثر بربریت و جنگ رو بھ ویراني نھاده است

اصالت آیین تعدیل كرد، بدعتگذاران را مورد حمایت قرار داد، با حكومت پاپ بھ مبارزه پرداخت، اقامة 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



تشویق كرد، و در این موارد بھ  یك كلیساي مستقل طرفدار مذھب وحدت طبیعت را در شرق مخفیانھ
  .نحوي پیگیر با امپراطور و پاپ بھ معارضھ پرداخت

III  - بلیزاریوس  

بازگرفتن افریقا از . و دولتمردان است، و یكرنگسازي گاه بھ بھایي حتي سنگینتر از جنگ تمام شده است
، و بریتانیا از ساكسونھا؛ پس راندن واندالھا، ایتالیا از اوستروگوتھا، اسپانیا از ویزیگوتھا، گل از فرانكھا

بربریت بھ مغاكھاي آن و بازگرداندن تمدن روم بھ رواج و وسعت پیشین آن؛ و انتشار مجدد قانون رومي 
اي نبود، ھر چند  در سراسر جھان سفیدپوستان از فرات تا دیوار ھادریانوس بھ ھیچ وجھ جاه طلبي رذیالنھ

براي دستیابي بھ . گان را بھ یكسان فرسوده ساخت و ھم نجات یافتھ كھ در نھایت امر، ھم نجات دھندگان
این اھداف عالي، یوستینیانوس بر مبناي مناسبات پاپي بھ شقاق كلیساھاي شرقي و غربي پایان داد، و این 

پرورانید كھ پیروان آریانیسم، پیروان مذھب وحدت طبیعت، و سایر بدعتگذاران را در  رؤیا را در سر مي
از زمان قسطنطین تا آن دوران ھیچ فكر اروپایي بھ این وسعت . ظیرة بزرگ روحاني گردآوردیك ح

  .نیندیشیده بود

اتباعش مایل بھ . كرد وجود سرداران الیق كار یوستینیانوس را آسان و محدودیت وسایل آن را دشوار مي
پوند طالیي را كھ  ٣٢٠,٠٠٠بزودي . شركت در جنگھاي او نبودند و قدرت پرداخت مخارج آن را نداشتند

پیشینیان یوستینوس در خزانھ باقي گذاشتھ بودند بھ مصرف رساند؛ پس از آن مجبور شد مالیاتھایي وضع 
جوییھایي بزند كھ سردارانش را بھ زحمت  ساخت، و دست بھ صرفھ كند كھ شارمندان را ناراضي مي

د؛ حال ارتش امپراطوري تقریبًا بالكل از خدمت نظامي ھمگاني یك قرن پیش بر افتاده بو. انداخت مي
این سربازان مزدور زندگیشان از راه غارت . شد مزدوران بربر صد طایفھ و ناحیة مختلف تشكیل مي

گذشت، و ھمواره در فكر كسب ثروت و ھتك ناموس بودند؛ گھگاه در بحبوحة جنگ سر بھ عصیان  مي
تنھا عامل وحدت و . دادند وزي بھ دست آمده را بھ باد ميداشتند یا، با درنگ كردن براي چپاول، پیر برمي

  .انگیزة خدمت در این ارتش مواجب مرتب و فرماندھان الیق بود

بلیزاریوس نیز مانند یوستینیانوس از یك ساللة دھقاني ایلیریایي بود؛ و زندگي او یادآور زندگي 
كھ امپراطوري را در قرن سوم نجات داده امپراطوري بالكان ـ آورلیانوس، پروبوس، دیوكلتیانوس ـ بود 

از زمان قیصر تا آن ھنگام ھیچ سرداري با چنین منابع محدود مالي و انساني بھ چنان پیروزیھاي . بودند
بسیار نایل نیامده بود؛ و كمتر فرماندھي ممكن بود از حیث فنون ستراتژي و تاكتیك، و از جھت محبوبیت 

شاید این نكتھ ارزش یادآوري را . ھ دشمنان خویش، بھ پاي او برسدنزد سربازان خود و شفقت نسبت ب
الدین ایوبي، و ناپلئون ـ رأفت  داشتھ باشد كھ بزرگترین سرداران ـ اسكندر كبیر، قیصر، بلیزاریوس، صالح

در بلیزاریوس، مانند آن سرداران بزرگ دیگر، حساسیت و رقتي . را یك وسیلة جنگي نیرومند یافتھ بودند
آورد و بھ عاشق  د داشت كھ بالفاصلھ پس از اتمام ھر نبرد خونین وي را از جلد سربازي بھ در ميوجو
ورزید، بلیزاریوس آنتونینا را  ھمان گونھ كھ امپراطور بھ تئودورا عشق مي. ساخت اي بدل مي پیشھ
  كرد، و بھ  پرستید، بیوفاییھاي او را با خشمي توانفرسا تحمل مي مي

  .برد در نبردھایش با خود مي گوناگون وي را

سال صلح میان دو  ١۵٠پس از . بلیزاریوس نخستین افتخارات خود را در جنگ با ایرانیان بھ دست آورد
امپراطوري، مخاصمة دیرین بر سر كنترل راھھاي بازرگاني آسیاي مركزي و ھندوستان از سر گرفتھ 

ن بھ قسطنطنیھ فرا خوانده شد؛ یوستینیانوس با در میان پیروزیھاي درخشان، بلیزاریوس ناگھا. شده بود
و آنگاه بلیزاریوس را بھ ) ۵٣٢(پوند طال بھ خسرو انوشیروان با ایران عقد صلح بست  ١١٠٠٠پرداخت 

یوستینیانوس بھ این نتیجھ رسیده بود كھ ھرگز نخواھد . افریقا فرستاد تا مستملكات روم را پس گیرد
pyمردم آن دیار با او دشمن بودند و دفاع از مرزھا بس مشكل : داشتھ باشدتوانست فتوحات پایداري در شرق 
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اما در غرب ملتھایي بودند كھ صدھا سال بود بھ حكومت روم خو گرفتھ بودند، از فرمانروایان بربر . بود
. دادند بدعتگذار خود نفرت داشتند، و یقینًا بھ ھمكاري در جنگ و مالیات پرداختن در زمان صلح تن مي

  .گیران پایتخت را ببندد توانست دھان خرده انگھي، ورود غلة اضافي از افریقا ميو

در دوران حكومت جانشینان وي، افریقاي واندال ). ۴٧٧(گایسریك پس از سي و نھ سال سلطنت مرده بود 
اري التیني زبان رسمي بود و شاعران بھ آن زبان اشع. بسیاري از رسوم و آداب رومي را از سر گفتھ بود

تماشاخانة رومي كارتاژ دوباره بھ كار آغاز كرده بود و . سرودند در وصف شاھان فراموش شده مي
آثار باستاني و ھنري مورد احترام بود و . آمدند ھاي یوناني از نو بھ معرض اجرا درمي نمایشنامھ

كند  متمدني وصف مي پروكوپیوس فرمانروایان آن دیار را نیكمردان. شد عمارتھاي نوین باشكوه ساختھ مي
دادند، اما بیشترشان ھنر جنگ را رھا كرده بودند و با فراغت  ھایي از بربریت بروز مي كھ گھگاه نشانھ

  . پیمودند خاطر زیر انوار طالیي خورشید راه انحطاط مي

پانصد كشتي باري و نود و دو ناو جنگي، كھ در بوسفور گردآمده بودند، پس از دریافت  ۵٣٣در ژوئن 
پروكوپیوس در میان ھمراھان . اوامر امپراطور و بركات بطرك، بھ سوي كارتاژ شراع كشیدند

بلیزاریوس تنھا با پنج ھزار سوار . نوشت» جنگ واندال«بلیزاریوس بود و شرحي ھیجان انگیز دربارة 
ذشت و ظرف در خاك افریقا پیاده شد، و از موانع دفاعي كارتاژ، كھ با شتاب برقرار شده بود، بسرعت گ

یوستینیانوس وي را شتابان بھ قسطنطنیھ فراخواند تا بر مورھایي . چند ماه قدرت واندالھا را در ھم شكست
ھا سرازیر شده و بر پادگان رومي تاختھ بودند پیروز شود؛ بلیزاریوس بسرعت بازگشت و  كھ از تپھ

اده بود برافكند و آنان را بھ پیروزي درست سربزنگاه رسید تا شورشي را كھ در میان سپاھیان بھ راه افت
  .افریقاي كارتاژي از آن زمان تا ورود اعراب در تصرف بیزانس باقي ماند. رھنمون شود

دیپلوماسي محیالنة یوستینیانوس حین حملة بلیزاریوس بھ افریقا اتحادي با اوستورگوتھا ترتیب داده بود؛ 
تحاد بندند و بھ بلیزاریوس فرمان داد تا ایتالیاي اوستروگوت حال، وي فرانكھا را اغوا كرد تا با او پیمان ا

  بلیزاریوس تونس را پایگاه خود قرار داد . را تسخیر كند

از دریا گذشت و بھ ایتالیا حملھ برد و ناپل را تسخیر  ۵٣۶در . و از آنجا بدون اشكال زیاد سیسیل را گرفت
. ور خزیده از آبراھة شھر بھ درون آن نفوذ داداي از سربازانش را بھ ط كرد ـ بدین ترتیب كھ عده

نیروھاي اوستروگوتھا ناآزموده و پراكنده بودند، مردم رم مقدم بلیزاریوس را بھ منزلة ناجي خود گرامي 
تئوداھاد . داشتند، روحانیان وي را بھ سبب اعتقاد او بھ تثلیث خوشامد گفتند، و او بالمانع وارد رم شد

ا را كشتند، اوستروگوتھا تئوداھاد را خلع كردند و بھ جاي او ویتیگیس را بھ شاھي دستور داد آماالسونت
ویتیگیس ارتشي مركب از صد و پنجاه ھزار سرباز گردآورد و بلیزاریوس را در رم محاصره . برگزیدند

 جویي در غذا و آب زنند و استحمام روزانھ را ترك رومیان، كھ مجبور شده بودند دست بھ صرفھ. كرد
بلیزاریوس . كنند، بناي شكوه علیھ بلیزاریوس، كھ بیش از پنج ھزار مرد مسلح در اختیار نداشت، گذاشتند
بلیزاریوس . با مھارت و شجاعت از شھر دفاع كرد، و ویتیگیس پس از یك سال كوشش بھ راونا بازگشت

روھا فرستاده شدند، اما مدت سھ سال مصرانھ از یوستینیانوس تقاضاي اعزام نیروھاي كمكي كرد؛ این نی
اوستروگوتھایي كھ در راونا محاصره شده و بھ . تحت فرماندھي سرداراني كھ خصم بلیزاریوس بودند

بلیزاریوس ظاھرًا با . گرسنگي افتاده بودند حاضر بھ تسلیم شدند، بھ شرط آنكھ بلیزاریوس شاھشان بشود
  ).۵۴٠(یانوس تقدیم كرد و بھ یوستین  این پیشنھاد موافقت نمود، شھر را گرفت،

بلیزاریوس با غنیمتھاي جنگي . امپراطور، در عین سپاسگزاري از بلیزاریوس، نسبت بھ او ظنین شد
پاداش خوبي براي خویشتن فراھم آورده بود، و وفاداري بیش از حد شخصي سپاھیان را بھ خود جلب 

اج و تخت را از كرده بود، وانگھي پیشنھاد پادشاھي ھم بھ او كرده بودند؛ آیا ممكن نبود آرزوي گرفتن ت
برادرزادة یك تن غاصب در سر بپروراند؟ یوستینیانوس او را فرا خواند و با ناراحتي جالل موكب او را 

مردم بیزانس ھر روز از دیدار بلیزاریوس ھنگام بیرون آمدنش از «: گوید پروكوپیوس مي. مشاھده كرد
ا، گوتھا، و مورھا از پیش و پس او روان زیرا ھمواره شماري بسیار از واندالھ… . شدند خانھ خرسند مي
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بھ عالوه ھیئتي زیبا داشت و . مانست ھاي سیار پرجمعیت روزھاي جشن مي بودند و موكب او بھ دستھ
اما رفتارش چنان خاضعانھ و آدابش چنان مھرانگیز بود كھ او را ھمچون مردي . بلندباال و خوش اندام بود

   ».نمایاند اشتھار مي بس بینوا و بي

فرماندھي كھ بھ جاي او در ایتالیا منصوب شدند در انضباط سپاھیان خود اھمال ورزیدند، بھ نزاع با 
فردي پركار و درست پندار و رشید از . یكدیگر پرداختند، و تحقیر اوستروگوتھا را براي خود خریدند

كھ در ایتالیا سرگردان  توتیال از بربرھاي بیخانماني. گوتھا بھ پادشاھي مردم شكست خورده انتخاب شد
، تیبور را تصرف كرد، و رم را بھ محاصره )۵۴٣(بودند سربازاني پاكباختھ فراھم كرد، ناپل را گرفت 

  ھمگان را با رحم و ایمان خود بھ شگفت انداخت؛ با اسیران چنان . درآورد

كرد كھ ھمھ با شگفتي از را كھ در ازاي قبول تسلیم از سوي مردم ناپل داده بود چنان شرافتمندانھ عملي 
زنان برخي از سناتوران بھ دست او افتادند؛ وي . خود مي پرسیدند آیا بربر كدام است و یوناني متمدن كدام

یكي از سربازان خود را بھ جرم ھتك . با آنان رفتاري محترمانھ و جوانمردانھ كرد و ھمھ را آزاد ساخت
ربرھایي كھ در خدمت امپراطور بودند، چنین رفتار ب. ناموس یك دوشیزة رومي بھ مرگ محكوم ساخت

رسید، چندان در  اي نداشتند؛ چون مواجبشان از جانب یوستینیانوس مشرف بھ ورشكستگي نمي پسندیده
  . كردند تاراج كشور افراط كردند كھ مردم با حسرت از نظم و عدالت زمان تئودوریك یاد مي

او پس از رسیدن بھ ایتالیا تنھا از میان صفوف ارتش . بشتابد بھ بلیزاریوس امر شد كھ بھ نجات ایتالیا
اش را  بسیار دیر رسیده بود؛ پادگان یوناني روحیھ. توتیال راه سپرد و بھ رم محاصره شده وارد گردید

ھاي شھر را گشودند و ارتش توتیال، كھ تعداد  باختھ بود؛ افسرانش بزدالني ناالیق بودند؛ خائنان دروازه
بلیزاریوس، ضمن عقبنشیني، پیامي بھ توتیال ). ۵۴۶(رسید، وارد پایتخت شد  بھ ده ھزار ميافرادش 

مواجب و گرسنة خود  فرستاد و از او خواست كھ آن شھر تاریخي را ویران نكند؛ توتیال بھ سپاھیان بي
. زان حفظ كرداجازة چاپیدن را داد، اما مردم را از آزار مصون داشت و زنان را از حرارت شھواني سربا

ولي مرتكب اشتباھي شد، و آن اینكھ رم را ترك گفت تا راونا را بھ محاصره درآورد؛ در غیاب او 
بلیزاریوس شھر را دوباره گشود، و وقتي توتیال بازگشت، دومین محاصرة شھر از طرف او در برابر آن 

پنداشت، بھ ایران اعالن  ده ميیوستینیانوس، كھ غرب را تسخیر ش. یوناني ھوشمند بھ موفقیت نینجامید
و در پي آن سیسیل و ) ۵۴٩(توتیال بار دیگر رم را گرفت . جنگ داد و بلیزاریوس را بھ شرق فرا خواند

سرانجام، یوستینیانوس بھ نارسس، سردار . كرس و ساردني و تقریبًا تمام شبھ جزیرة ایتالیا را تسخیر كرد
ساخت تا ارتشي فراھم آورد و گوتھا را از ایتالیا بیرون  خصي خود، مبلغي ھنگفت پول داد و مأمورش

نارسس مأموریت خود را با مھارت و سرعت انجام داد؛ توتیال شكست خورد و در حین فرار كشتھ . كند
پس از ھجده سال خاتمھ یافت » جنگ گوتیك«شد؛ بقیة گوتھا اجازه یافتند ایتالیا را با آسودگي ترك كنند، و

)۵۵٣.(  

در طي این سالھا رم پنج بار تسخیر، و سھ بار . ا ویراني ایتالیا را دیگر بھ حد كمال رسانداین سالھ
رسید، بھ چھل ھزار تن تقلیل  محاصره و دچار قحط و غارت شد؛ نفوسش، كھ زماني بھ یك میلیون مي

میالن منھدم شد . كردند یافت، كھ از این عده نیز نیمي بینوایاني بودند كھ با صدقات دستگاه پاپ گذران مي
صدھا شھر و ده بر اثر توقعات ظالمانة فرمانروایان و غارتگریھاي سپاھیان . و تمام مردمش كشتھ شدند

مناطقي كھ سابقًا زیر كشت بود متروك ماند، و ذخیرة غذایي تحلیل رفت؛ گویند كھ در آن . غرق فالكت شد
زیرا بسیاري از   اشرافیت از میان رفت،. ھجده سال تنھا در پیكنوم پنج ھزار تن از گرسنگي مردند

اصلمندان در میدان نبرد یا در اثناي غارت شھرھا كشتھ شدند، یا گریختند، و تعداد باقیمانده چندان اندك 
  بود كھ 

py  . رود دیگر ذكري از آن مجلس نمي ۵٧٩داد؛ پس از سال  كفاف ادامة حیات سناي رم را نمي
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رده بود خراب و متروك شدند، و در نتیجھ كامپانیا دوباره مرداب ھایي كھ تئودوریك مرمت ك آبراھھ
ھا متكي بودند، رو بھ  حمامھاي باشكوه، كھ بھ این آبراھھ. ماالریایي وسیعي شد كھ تا زمان ما باقي بود

صدھا مجسمھ، كھ از غارت آالریك و گایسریك مصون مانده بودند، در . ویراني نھادند و بالاستفاده ماندند
. م محاصره شكستھ شدند و یا ذوب گردیدند تا براي تھیة گلولھ و ادوات جنگي مورد استفاده قرار گیرندایا

. ھایي كھ بھ جا مانده بود گواه عظمت باستاني رم بھ عنوان پایتخت نیمي از جھان بود حال دیگر تنھا خرابھ
رمان راند؛ اما این پیروزیي گزاف توانست بر چنین ایتالیایي ف امپراطور شرق اینك براي مدت كوتاھي مي

  .رم دیگر تا دوران رنسانس نتوانست از عوارض این فتح بھ طور كامل رھایي یابد. و میان تھي بود

IV - قانون نامة یوستینیانوس  

. تاریخ بحق جنگھاي یوستینیانوس را بھ فراموشي سپرده است، و او را تنھا بھ خاطر قوانینش بھ یاد دارد
تاریخ انتشار قانون نامة تئودوسیوسي گذشتھ بود؛ بسیاري از مقررات آن تحت شرایط متغیر یك قرن از 

كرد؛ و تضادھاي  مھجور شده بود، و قانونھاي بسیاري وضع شده بود كھ مدونات موجود را مغشوش مي
یت نفوذ مسیح. فراواني كھ در قانونھا وجود داشت مانعي در راه انجام وظیفة مجریان و محاكم بود

قوانین مدني رم غالبًا با قانونھاي مللي كھ . قانونگذاري و تفسیر قوانین را بھ مالیمت بیشتر سوق داده بود
دادند معارض بود، و بسیاري از مقررات گذشتھ با سنن ھلنیستي  واحدھاي امپراطوري را تشكیل مي

اي بخردانھ باشد،  انون نامھمجموعة وسیع قوانین رومي بھ جاي آنكھ ق. امپراطوري شرق توافقي نداشت
  .تبدیل بھ انبوه قوانین تجربي و پر طنطنھ شده بود

یوستینیانوس با آن شور وحدتجوییش از این آشفتگي بیزار بود، ھمان طور كھ پاشیده شدن امپراطوري 
بندي، تصفیھ، و  ، ده تن از حقوقدانان را مأمور ساخت تا قوانین را دستھ۵٢٨وي در . داد آزارش مي
ستاني و  فعالترین و متنفذترین عضو این ھیئت تریبونیانوس دادستان بود كھ، با وجود رشوه. اصالح كنند

مظنون بودن بھ الحاد، تا ھنگام مرگ الھامبخش و مشاور و مجري اصلي طرحھاي موبوط بھ قانونگذاري 
تحت عنوان كودكس  ۵٢٩نخستین قسمت كار با شتابي ناروا انجام گرفت و در سال . یوستینیانوس بود

این مجموعھ، قانون امپراطوري اعالم شد و تمام قوانین . انتشار یافت» قانون نامھ«كونستیتوتیونوم یا 
مقدمة آن شامل این شرح جالب . اعتبار گشت سابق، جز آنھایي كھ دوباره در این قانون نامھ آمده بود، بي

  :بود

ت امپراطوري باید مجھز بھ قوانین، و جالل آن متكي بھ حشم: بھ جواناني كھ مایل بھ تحصیل حقوق ھستند
اسلحھ باشد، تا حكومت خوب در صلح و جنگ میسر گردد؛ و فرمانروا بتواند ھمان قدر كھ در برابر 

  . گر سازد كند، خود را پاسدار دقیق عدالت نیز جلوه دشمنان پیروزمند جلوه مي

آراي «یا  رسپونسومھاخود پرداخت، یعني آن دستھ از ھیئت قانونگذاري آنگاه بھ دومین قسمت مأموریت 
. بزرگ رم را كھ ھنوز بھ آن حد معتبر بود كھ داراي قوت قانوني شمرده شود گرد آورد» حقوقدانان

منتشر شد؛ آرایي كھ در این ) خالصة قوانین(ا یا پاندكتاي تحت عنوان دیگست ۵٣٣حاصل این كار در سال 
مجموعھ آورده شده بود، و تفسیراتي كھ از آنھا بھ عمل آمده بود، از آن پس براي تمام قضات واجب 

ھاي قدیمیتر رسپونسا دیگر استنساخ نشدند و  مجموعھ. افتاد الرعایھ بود؛ و سایر آرا بتمامي از اعتبار مي
آنچھ از آنھا باقي است مبین این است كھ تدوین كنندگان قوانین یوستینیانوس عقاید . ن رفتندغالبًا از بی

مساعد بھ حال آزادي را حذف، و با حیلھ گري ناجوانمردانھ بعضي از احكام قانونگذاران قدیم را براي 
  .توافق با حكومت مطلقھ تحریف كردند

قانون «یانوس و دو دستیار او، چون تمامي مجموعة ھنگامي كھ این كار بزرگ در جریان بود، تریبون
را براي دانشجویان سنگین یافتند، یك كتابچة راھنماي رسمي از قانون مدني بھ نام اینستیتوتیونس » نامھ

pyاین كتابچھ در اساس چیزي جز ھمان تفسیرات گایوس نبود كھ حك و اصالحي در ). ۵٣٣(منتشر كردند 
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گایوس در قرن دوم با مھارت قابل ستایشي . (تضیات زمان وفق داده شده بودآن بھ عمل آمده بود و با مق
در ھمین ضمن یوستینیانوس قوانین جدیدي .) قانون مدني زمان خود را بھ طور روشن خالصھ كرده بود

اي از  ، تریبونیانوس و چھار دستیارش این قوانین را در نسخة تجدیدنظرشده۵٣۴در . كرد منتشر مي
پس از مرگ . وارد كردند؛ نسخة قبلي از اعتبار افتاد و براي ضبط در تاریخ باقي نماند» ھقانون نام«

قوانین (قانونھاي دیگري كھ در زمان او تدوین شده بود تحت عنوان نووالي كونستیتوتیونس . یوستینیانوس
انتشار یافت، بدین ترتیب ھاي قبلي بھ زبان التین بود، ولي نسخة جدید بھ یوناني  نسخھ. منتشر شد) جدید

ھمة این . نقطة ختامي بر حیات زبان التیني بھ عنوان زبان قانون در امپراطوري بیزانس نھاده شد
شوند، و متسامحًا با  نامیده مي) مجموعة قوانین مدني(ھا روي ھم كورپوس یوریس كیویلیس  مجموعھ
  .شود از آنھا یاد مي» قانون نامة یوستینیانوس«عنوان 

. آورد قانون نامھ، مانند قانون نامة تئودوسیوسي، اعتقادات مسیحیت اصیل آیین را جزو قوانین در مي این
شد، و نسطوریوس، ائوتوخس، و آپولیناریس مورد لعن و تكفیر  در ابتداي آن از اصل تثلیث طرفداري مي

داد  مام فرق مسیحي فرمان ميكرد و بھ ت این قانون نامھ اولویت كلیساي رم را تصدیق مي. گرفتند قرار مي
تمام قوانین : داشت اما در فصول بعد سلطة امپراطور را بر كلیسا اعالم مي. تا بھ اقتدار آن گردن نھند

در ادامة این قانون نامھ مقرراتي براي . كلیسایي، مانند قانونھاي مدني، باید از ناحیة سلطنت صادر شوند
  اھبان وضع شده بود،ھا، و ر بطركان، اسقفان، رؤساي صومعھ

رفتند مجازاتھایي ویژه تعیین  ھا یا میدانھاي مسابقھ مي كردند یا بھ تماشاخانھ و براي كشیشاني كھ قمار مي
مجازات مانویان یا بدعتگذاراني كھ توبة خویش شكستھ بودند مرگ بود، و مجازات دوناتیان، . شده بود

ادرة اموال، محرومیت از خرید و فروش، پیروان مذھب وحدت طبیعت، و سایر بدعتگذاران مص
محرومیت از ارث بردن یا بھ میراث گذاردن اموال خود طبق وصیت بود؛ اینان از تصدي مشاغل دولتي 

توانستند مسیحیان ارتدوكس را بھ  محروم بودند، حق اجتماع و گردھمایي نداشتند، و از نظر قانوني نمي
داد كھ از زندانھا بازدید كنند  ررات مالیمتري بھ اسقفان اجازه ميمق. اتھام بدھكاري تحت تعقیب قرار دھند

  .و از زندانیان در برابر سوء استفاده از قانون بھ وسیلة عمال دولت حمایت كنند

بردگان آزاد شده دیگر حكم یك . كرد این قانون نامھ تمایزات جدیدي جایگزین تمایزات طبقاتي پیشین مي
شدند و حتي  مند مي و، بالفاصلھ پس از آزاد شدن، از تمام مزایاي مردان آزاد بھرهطبقة جداگانھ را نداشتند 

» ھونستیورس«: شدند مردان آزاد بھ دو طبقھ تقسیم مي. توانستند بھ سناتوري و امپراطوري نیز برسند مي
ان سلسلھ مراتبي كھ از زمان دیوكلتیانوس در می). عوام(» ھومیلیورس«، و )افراد شریف و وضیع(
: این سلسلھ عبارت بود از. تكوین یافتھ بود توسط این قانون نامھ تأیید و تثبیت شد» ھونستیورس«

پاتریسینھا، ایلوسترھا، سپكتابیلھا، كالریسیمھا، و گلوریوسھا؛ در این قانون رومي عناصر شرقي بسیاري 
  .وجود داشت

مجازات ھتك ناموس . یا مسیحي مشھود است در قوانین مربوط بھ بردگي این قانون نامھ نفوذ فلسفة رواقي
توانست با  برده در صورت موافقت موالیش مي. یك كنیز، مانند تجاوز بھ عصمت یك زن آزاد، مرگ بود

كرد؛ اما قانون او بھ  یوستینیانوس نیز مانند كلیسا آزاد ساختن بردگان را تشویق مي. زني آزاد ازدواج كند
برخي از مواد . دانست ھ والدینش از فرط فقر مستأصل بودند مجاز ميبردگي فروختن طفل نوزادي را ك

مرد آزادي كھ بھ مدت . كرد داد و زمینھ را براي فئودالیسم مھیا مي قانون نامھ بھ سرفداري جنبة قانوني مي
سي سال قطعھ زمیني را كاشتھ بود موظف بود كھ با اعقاب خود براي ھمیشھ در آن زمین زیست كند؛ 

كرد، یا  رعیتي كھ فرار مي. این مادة قانوني جلوگیري از لم یزرع ماندن اراضي كشاورزي بودتوجیھ 
توانست مورد ادعاي مجدد  آمد، نظیر یك بردة فراري، مي موافقت اربابش در صنف كشیشان در مي بي

  .اربابش قرار گیرد

مادام العمري او درقرن چھارم تحت قیمومیت بودن . وضع زن تا حدي بھ وسیلة این قانون نامھ اصالح شد
توانست بھ كسي ارث  اي كھ بھ موجب آن فقط از طریق مردان چیزي مي از میان رفتھ بود، و اصل كھنھ
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. شد، در این اصالحات سھم بزرگي داشت مند مي برسد منسوخ شده بود؛ كلیسا، كھ غالبًا از ارثیة زنان بھره
ارة طالق اعتبار اجرایي بدھد، و طالق را، جز در صورتي یوستینیانوس كوشید تا بھ نظریات كلیسا درب

اما این ممنوعیت با رسوم و قوانین موجود . خواست رھبانیت پیشھ كند، ممنوع كرد كھ یكي از طرفین مي
بسیار منافات داشت؛ و عدة زیادي از افراد طبقات مختلف اعتراض كردند كھ این ماده موجب ازدیاد موارد 

امپراطور، در قانونھاي بعدي كھ در این مورد وضع كرد، سخاوتمندانھ . د شدزھر خوراندن خواھ
در امپراطوري بیزانس  ١۴۵٣ھاي متنوعي براي طالق در نظر گرفت؛ این قانون با چند وقفھ تا  زمینھ

كیفرھایي كھ توسط آوگوستوس براي تجرد و بچھ نیاوردن برقرار شده بود در این قانون نامھ . متبع بود
قسطنطین براي زنا مجازات مرگ قایل شده بود، ھر چند كھ ندرتًا این مجازات را بھ مرحلة عمل . شد ملغا

  در مي آورد؛ یوستینیانوس 

مجازات اعدام را در مورد مردان زناكار ھمچنان حفظ كرد، اما مجازات زنان زانیھ را بھ محكومیت بھ 
اسق زن خود را بكشد كھ پس از فرستادن سھ شوھر در صورتي حق داشت ف. اعتكاف در دیر تقلیل داد

مجازاتھاي . دید اي مي اخطار استشھادي بھ زن خود، باز او را با مرد مظنون در خانة خویش یا در میخانھ
شوھر یا بیوه مقرر شده بود، مگر اینكھ آن زن، ھمخوابھ یا  سختي نیز براي رابطة جنسي با یك زن بي

و مال ضبط شده بھ زن مورد تجاوز واگذار . مرگ و مصادرة اموال بودمجازات ھتك ناموس . فاحشھ باشد
داد  شد، یوستینیانوس براي ھمجنس بازي نھ تنھا مجازت مرگ تعیین كرد، بلكھ غالبًا دستور مي مي

در این قانونگذاري افراطي علیھ . مرتكبان را پیش از اعدام شكنجھ و مثلھ كنند و دور شھر بگردانند
العمل  ، نفوذ مسیحیتي كھ از گناھان تمدن دوران شرك بھ خشم آمده بود و بھ عكسانحرافات جنسي

  .زد آشكار بود پیرایشگرانة خشونت آمیز دست مي

امتیاز كھن خویشان صلبي براي تملك دارایي متوفاي . یوستینیانوس در قانون داراییھا تغییري قاطع داد
شخصي بھ خویشان بطني مستقیم او ـ فرزندان،  بدون وصیت منسوخ گشت؛ و مقرر شد كھ اموال چنین

قانون نامھ ھبة اموال یا وصیت واگذاري آن براي امور خیریھ را تشویق . فرزندزادگان، و غیره ـ داده شود
ھاي مالكانھ، و رعایا و بردگان ـ انتقال ناپذیر  اموال كلیسا ـ اعم از منقول و غیر منقول، بھره. كرد مي

یا گروه از روحانیان یا علمانیان حق بخشیدن، فروختن، یا واگذاري وصیتي ھیچ یك از اعالم شد؛ ھیچ فرد 
این قانونھاي لئوي اول و آنتمیوس، كھ با قانون نامھ تأیید شد، مبناي ازدیاد ثروت . متعلقات كلیسا را نداشت

یسا در طي نسلھا شد، اموال كل كلیسا قرار گرفت؛ در حالي كھ داراییھاي دنیوي نسل بھ نسل متفرق مي
وامداراني كھ از پرداخت دین خود . كلیسا كوشید ربا را ممنوع سازد، اما توفیق نیافت. گشت تر مي انباشتھ

شدند، اما با سپردن ضمانت یا اداي سوگند مبني بر اینكھ در دادگاه حاضر  ماندند دستگیر مي عاجز مي
  .شدند خواھند شد، آزاد مي

نداشت مگر بھ حكم رئیس دادگاه؛ و زمان بین دستگیري و محاكمھ خیلي  زنداني كردن ھیچ كس امكان
عظمت این . وكالي دعاوي چندان زیاد بودند كھ یوستینیانوس برایشان باسیلیكایي ساخت. محدود بود

اي  ھر محاكمھ. كتاب یا طومار داشت ١۵٠.٠٠٠توان حدس زد كھ  اش مي باسیلیكا را از بزرگي كتابخانھ
در صورت   شد؛ اما، گرفت كھ از طرف امپراطور تعیین مي حضور رئیس دادگاھي انجام مي بایست در مي

در برابر » كتاب مقدس«در ھر محاكمھ یك جلد . شد قضیھ را بھ دادگاه اسقفي احالھ كرد تمایل طرفین، مي
فاع شد؛ وكالي مدافع موظف بودند بھ آن سوگند بخورند كھ منتھاي كوشش را در د قاضي نھاده مي

شرافتمندانھ از موكالن خود خواھند كرد و اگر قضیھ را غیر شرافتمندانھ یافتند، از وكالت استعفا خواھند 
. بایست بھ كتاب مقدس سوگند خورند كھ در دعواي خود ذیحق ھستند داد؛ مدعي و مدعي علیھ نیز مي

ت در مورد زنان، صغیران، و توانس ناپذیر نبود؛ قاضي مي مجازاتھا گرچھ سخت بود، اما منجز و تخفیف
رفت، و كمتر بھ عنوان مجازات  حبس بھ عنوان توقیفي براي محاكمھ بھ كار مي. مستان تخفیف قایل شود

قانون نامة یوستینیانوس از این لحاظ كھ قطع عضو را جزو انواع مجازات قرار داده بود از . شد تعیین مي
محصالن مالیاتي كھ در ارقام مالیات تزویر . تر بود ندهقانونھاي ھادریانوس و آنتونینوس پیوس عقب ما

pyداشتند، ممكن بود بھ  كردند، و كساني كھ از آثار مربوط بھ آیین مذھب وحدت طبیعت رونوشت برمي مي
m
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. قطع دست محكوم شوند، و اساس آن این نظریھ بود كھ اندام مرتكب جرم باید بھ سزاي بزه خود برسد
  در قانون نامة مورد بحث مقرر شده است؛ قانون بیزانس بعدًا كور كردن  بریدن گلو یا بیني كرارًا

مجازات اعدام . را نیز بھ آن افزود، مخصوصًا بھ منظور از قابلیت انداختن وارثان یا آرزومندان سلطنت
. گرفت در مردان آزاد بھ وسیلة سر بریدن، و در مورد بعضي بردگان با مصلوب ساختن انجام مي

توانست بھ یك  یك شارمند محكوم مي. شدند و فراریان از خدمت نظام زنده زنده سوزانده مي جادوگران
  .دادگاه عالیتر یا بھ مجلس سنا و باالخره بھ امپراطور استیناف دھد

وجھ تمایز اساسي این . توان ستود تا جزء جزء قانون نامة یوستینیانوس را بھ صورت یك كل آسانتر مي
ھاي پیشین در حمایت جدیتر از اصالت آیین، تاریك اندیشي عمیقتر، و شدت  ھ قانون نامھقانون نامھ نسبت ب

تر بود تا در دورة  از لحاظ یك رومي تربیت شده، زندگي در عصر آنتونینھا متمدنانھ. قصاص آن است
ندپروازي توانست از مسائل مبتال بھ زمان و محیط خویش بگریزد؛ و در بل آن امپراطور نمي. یوستینیانوس

خویش براي وحدت بخشیدن بھ ھمھ چیز، در كنار عدالت و نوعپروري، ناچار خرافات و بربریت عصر 
قانون نامة یوستینیانوس، مانند ھر چیز دیگر امپراطوري بیزانس، . خویش را نیز بھ قانون درآورد

. رفت شدید بھ شمار مي رسید ھرگز نخواھد مرد قیدي بس كارانھ بود و براي تمدني كھ بھ نظر مي محافظھ
. شد، از دست داد این قانون بزودي متبع بودن خود را، جز در قلمروي كھ ھر روز كوچكتر مي

كرد، بر مسلمانان آغوش  بدعتگذاران ناسیونالیست شرقي، كھ این قانون نامھ عرصھ را برایشان تنگ مي
. در زیر لواي قانون نامة یوستینیانوسگشودند و در لواي قرآن امكان رشد و شكوفایي بیشتري یافتند تا 

ایتالیاي تحت حكومت لومباردھا، گل تحت حكومت فرانكھا، انگلستان تحت حكومت انگلوساكسونھا، و 
مع ھذا، این قانون نامھ بھ مدت . اسپانیاي تحت حكومت ویزیگوتھا قوانین یوستینیانوس را نادیده گرفتند

ھاي  ز مردم نظم و امنیت داد و، در طول مرزھا و میان كوچھچندین نسل بھ جماعات مختلف و متفرقي ا
این قانون نامھ تا . چندین ملت، آزادي و مصونیتي بیش از آنچھ ملتھا امروز از آن برخوردارند فراھم آورد

پایان قانون امپراطوري بیزانس باقي ماند؛ و پنج قرن پس از پایان حیاتش در غرب مجددًا از طرف 
نیا احیا شد، مورد قبول امپراطوران و پاپھا قرار گرفت و بھ منزلة چوب بست نظم، وارد حقوقدانان بولو

  .ساختار بسیاري از كشورھاي جدید شد

V - امپراطور متألھ  

تنھا كاري كھ براي امپراطور باقي مانده بود وحدت بخشیدن بھ اعتقادات، و تبدیل كلیسا بھ یك دستگاه 
تماال زھد یوستینیانوس از روي اخالص بود و جنبة صرفًا سیاسي نداشت؛ اح. ھمگن براي فرمانروایي بود

زیست؛ با روزه و دعا بھ سر  داد، مانند راھبي در كاخ خویش مي خود او، تا آن حد كھ تئودورا اجازه مي
  برد، در كتابھاي االھیات غور و تفحص  مي

ك جرئتي در خود سراغ داشتھ باشد ھر كس كھ حتي اند«: گوید آشكار، از قول یك توطئھ گر چنین مي
نشیند و با  مردي كھ ھمواره بدون نگھبان تا دیر وقت شب مي. مشكل بتواند از قتل یوستینیانوس تن زند

كند نباید ترسي  اشتیاق تمام، با كشیشان كھنسال، طومارھاي مربوط بھ كتاب مقدس را باز و بررسي مي
السلطنگي  دار بودن نایب یوستینیانوس از قدرت خود ھنگام عھده اي كھ تقریبًا نخستین استفاده» .برانگیزد

امپراطور  ھنوتیكونیوستینوس كرد، پایان دادن بھ شقاق میان كلیساھاي شرقي و غربي بود كھ بھ واسطة 
با پذیرفتن نظریة پاپ، یوستینیانوس در ایتالیا در برابر گوتھا، و در شرق در برابر . زنون شدت یافتھ بود

  .پیروان مذھب وحدت طبیعت، از پشتیباني روحانیان اصیل آیین برخوردار شد

ز حیث شمارة كرد كھ مسیح فقط داراي یك ماھیت بوده است، در مصر ا این فرقھ، كھ با حدت احتجاج مي
در اسكندریھ افراد آن چندان پیشرفت كرده بودند كھ بھ نوبة خود . پیروان چیزي از فرقة كاتولیك كم نداشت

pyجنگیدند و زنانشان نیز  ھا با ھم مي تقسیم شده بودند؛ این دو گروه در كوچھ» بدیل آیین«و » اصیل آیین«بھ 
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وقتي كھ نیروھاي مسلح امپراطور اسقف . كردند شركت ميھا از بام خانھ در پیكار آنان  با افكندن پرتابھ
كاتولیكي را در اسقفیة آتاناسیوس مستقر ساختند، جماعت مقتدیان اولین وعظش را با سنگ پاسخ گفتند، اما 

در حالي كھ مذھب كاتولیك بر اسقفیة . ھمھ در ھمان محل بھ دست سربازان امپراطوري كشتھ شدند
یافت؛ دھقانان اوامر بطرك و فرمانھاي امپراطور را  داد در روستاھا بسط مياسكندریھ تسلط داشت، ارت

  .گرفتند، و مصر یك قرن پیش از آمدن اعراب از دست امپراطوري خارج شده بود نادیده مي

تئودورا با یك . در این مورد نیز، مانند موارد دیگر، تئودوراي ثابت قدم بر یوستینیانوس متردد چیره شد
اي چید تا وي را بھ مقام پاپي برساند، بھ این شرط كھ پس از رسیدن  بھ نام ویگیلیوس توطئھ شماس رومي

پاپ سیلوریوس توسط بلیزاریوس از مسند . بھ این مقام، امتیازاتي بھ پیروان مذھب وحدت طبیعت بدھد
بدرفتاري مرد؛ و و بھ جزیرة پالماریا تبعید گشت و در آنجا بزودي از فرط ) ۵٣٧(خود در رم بركنار شد 

امپراطور سرانجام با قبول نظر تئودورا، مبني بر اینكھ مذھب . ویگیلیوس بھ فرمان امپراطور پاپ شد
ھاي پیروان آن در سندي از  توان برانداخت، كوشید تا با در نظر گرفتن خواستھ وحدت طبیعت را نمي

را بھ قسطنطنیھ احضار كرد و او  ویگیلیوس. آرامشان سازد» سھ فصل«االھیات امپراطوري معروف بھ 
ویگیلیوس با كراھت بھ این كار تن داد و بالفاصلھ پس از آن از طرف . را واداشت تا آن سند را امضا كند
اي  ؛ موافقت خود را پس گرفت، و بھ فرمان امپراطور بھ صخره)۵۵٠(روحانیان كاتولیك افریقا تكفیر شد 

  فقت كرد، و رخصت یافت كھ بھ رم در پروكونسوس تبعید شد؛ بار دیگر موا

ھرگز ھیچ امپراطوري تالشي اینھمھ آشكار براي تسلط بر مقام ). ۵۵۵(بازگردد، اما در بین راه درگذشت 
؛ )۵۵٣(یوستینیانوس مقرر داشت تا یك شوراي جامع در قسطنطنیھ تشكیل شود . پاپي بھ خرج نداده بود

حضور نیافتند؛ شورا پیشنھادھاي یوستینیانوس را پذیرفت، تقریبًا ھیچ یك از اسقفان غرب در آن شورا 
  .كلیساي غربي آنھا را رد كرد، و كلیساھاي شرق و غرب شقاق خود را بھ مدت یك قرن از سر گرفتند

سنگینترین ضربھ را بر امپراطور  ۵۴٨فوت تئودورا در . سرانجام، مرگ بر تمام مشاجرات فایق آمد
او در آن زمان شصت و پنج سال داشت و از . و قدرت او را تباه كردوارد آورد و شجاعت، صراحت، 

فرط ریاضت و بر اثر بحرانھاي مكرر ضعیف شده بود؛ حكومت را بھ زیردستان واگذاشت، استحكامات 
دھھا . دفاعي را كھ براي ساختنشان بس زحمت كشیده بود رھا كرد، و خود را بھ االھیات مشغول داشت

وقوع زلزلھ مخصوصًا در این ھفده سال . در ھفده سال باقیماندة عمرش تباه كردمصیبت زندگي او را 
مكرر بود، چندین شھر بر اثر زلزلھ تقریبًا بكلي از صفحة زمین محو شدند، و باز ساختن آنھا خزانھ را 

ھونھاي كوتریگور  ۵۵٩در . ، باز ھم طاعون۵۵٨قحطي، و در  ۵۵۶طاعون آمد، در  ۵۴٢در . تھي كرد
دانوب گذشتند و موئسیا و تراكیا را غارت كردند، ھزاران اسیر گرفتند، بھ ناموس زنان و دوشیزگان و  از

آوردند پیش سگان انداختند،  راھبگان تجاوز كردند، نوزاداني را كھ زنان اسیر ضمن راھپیمایي بھ دنیا مي
را چندین بار از خطر رھانده امپراطور ھراسان بھ سرداري كھ وي . و تا باروھاي قسطنطنیھ پیش رفتند

بلیزاریوس پیر و ضعیف شده بود، مع ھذا زره پوشید، سیصد تن از سربازان قدیمي را كھ . بود متوسل شد
 ٧٠٠٠با او در ایتالیا جنگیده بودند گردآورد، چند صد مرد تعلیم نیافتھ بھ سربازي گرفت، و براي مقابلھ با 

با تدبیر و مھارت مخصوص خویش آرایش داد و دویست تن از نیروھاي خود را . ھون بھ میدان شتافت
وقتي كھ ھونھا پیش تاختند، این سربازان بھ . بھترین سربازان خود را در جنگل مجاور مخفي ساخت

بربران، پیش از آنكھ . جناحین آنھا حملھ كردند و خود بلیزاریوس در رأس ارتش كوچك خود با آنان جنگید
مردم شھر شكوه داشتند كھ چرا بلیزاریوس دشمن را . آسیب ببیند، فرار كردند حتي یك تن رومي بسختي 

امپراطور حسود بھ بھتانھاي حسادت آمیز علیھ سردار . تعقیب نكرده و پیشواي ھون را اسیر نساختھ است
بلیزاریوس در . خود گوش داد و بر او گمان توطئھ برد و فرمان داد تا مردان مسلح خود را مرخص كند

  .چشم از جھان فرو بست، و یوستینیانوس نیمي از مایملك او را تصاحب كرد ۵۶۵ال س

در آخرین سالھاي عمرش دلبستگي او بھ االھیات ثمر . امپراطور ھشت ماه پس از سردار خود زنده ماند
py اعالم كرد كھ جسم مسیح فسادناپذیر. مدافع ایمان، خود مردي بدعتگذار شده بود: عجیبي بھ بار آورد
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روحانیان بھ او . است، و طبیعت انساني او ھرگز معروض احتیاجات و ذلتھاي جسم فاني نبوده است
  بھ آتش «اخطار كردند كھ اگر در آن كژاندیشي بمیرد، 

آنكھ توبھ كند، پس از ھشتادو سھ سال زندگي و  وي بي» .سپرده خواھد شد و در آن تا ابد خواھد سوخت
  ).۵۶۵( سي و ھشت سال سلطنت، درگذشت

وي یك . تون گفت عھد باستان با آن خاتمھ یافت مرگ یوستینیانوس نقطة دیگري از تاریخ بود كھ مي
كوشید  نگریست، مي امپراطور رومي بھ تمام معنا بود كھ بھ تمام امپراطوري شرق و غرب بھ یك سان مي

قلمرو وسیع حكومتي منظم و  خواست بار دیگر در آن تا بربرھا را از سرزمین خود دور نگاه دارد، و مي
در دوران حكومت او : وي موفق شد تا حد زیادي بھ این ھدف نایل آید. قوانیني یكنواخت برقرار سازد

افریقا، دالماسي، كرس، ساردني، سیسیل، و قسمتي از اسپانیا باز پس گرفتھ شدند؛ ایرانیان از سوریھ رانده 
ن او، گرچھ در مورد بدعتگذاري و سوءاخالق جنسي قانو. شدند، و وسعت امپراطوري دو برابر شد

. رود وحشیانھ بود، بھ علت وحدت و روشني و وسعت دامنھ، یكي از نقاط اوج در تاریخ قانون بھ شمار مي
حكومت او با فساد اداري، مالیات گزاف، عفو، و مجازات ھوسبازانھ ملوث شده بود؛ اما از سوي دیگر، 

اي از نظم بھ  یق اقتصادي و اداري، بس ممتاز بود؛ و این سازمان شالودهبر اثر مساعي یك سازمان دق
عصر «اي كھ سایر قسمتھاي اروپا در  وجود آورد كھ گرچھ نسبت بھ آزادي بیگانھ بود، اما در دوره

یوستینیانوس نام . اي از اروپا بنیان تمدن را محكم و پیوستھ نگاه داشت رفتند، در گوشھ فرو مي» ظلمت
دوران حكومت . ا در تاریخ صنعت و ھنر باقي گذاشت؛ كلیساي سانتا سوفیا نیز از یادگارھاي اوستخود ر

امپراطوري یك بار دیگر موج فنا را : نموده است او در نظر معاصران اصیل آیینش البد چنین مي
  .بازگردانده و تا چندي از مرگ نجات یافتھ است

ستینیانوس در آغاز سلطنت خزانھ را پر یافت، اما بھ ھنگام مرگ یو. اما متأسفانھ این نجات بس كوتاه بود
آن را خالي باقي گذاشت؛ قانونھاي ناروادارانة او، و محصالن مالیاتي دزدش، ملتھا را بھ ھمان سرعت كھ 

كشاندند؛ و آن ارتشھاي بھ تحلیل رفتھ، متفرق، و  شدند بھ نارضایتي مي بھ دست ارتشھاي او تسخیر مي
توانستند براي مدتي طوالني از سرزمینھایي كھ بھ بھاي ویرانیھاي بسیار تصرف  مانده ھم نمي مواجب بي

افریقا بزودي بھ بربرھا واگذاشتھ شد؛ سوریھ، فلسطین، مصر، افریقا، و اسپانیا بھ . كرده بودند، دفاع كنند
گ یوستینیانوس، چنگ اعراب افتاد؛ و ایتالیا بھ سلطة لومباردھا درآمد؛ طي یك قرن پس از مر

نظري مغرورانھ . امپراطوري روم سرزمینھایي بیش از آنچھ در زمان او بھ دست آورده بود از دست داد
بود اگر حكومت یوستینیانوس ملیتھا و مذاھب  بھ گذشتھ ممكن است بھ ما چنین بنمایاند كھ چقدر بھتر مي

وتھایي كھ بر ایتالیا نسبتًا خوب حكمراني كرده كرد، با اوستروگ نوخاستھ را بھ یك اتحادیة فدرال تبدیل مي
اي براي حفظ و انتقال بي مضایقة فرھنگ باستاني بھ  گرفت، و واسطھ بودند روشي دوستانھ در پیش مي

  .شد كشورھاي جدیدالوالده مي

  ضرورتي ندارد كھ ما ارزیابي پروكوپیوس را از یوستینیانوس بپذیریم، زیرا خود پروكوپیوس آن را نقض 

گرفت، جنگھایش از روح رومیش، و  اش از ایقانش منشأ مي جفاھاي مذھبي: اخالص ایمانش برمي آمد
. ستاییم شویم و عظمت اھداف او را مي ما از خشونتھاي او متأثر مي. اموال مصادره كردنش از جنگھایش

  .آخرین افراد نسل رومي در واقع او و بلیزاریوس بودند، نھ بونیفاكیوس و آیتیوس

   فصل ششم

  

  تمدن بیزانسي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



٣٢۶-۵۶۵  

I  - كار و ثروت  

اي بود از سرمایھ گذاریھاي خصوصي، كارگرداني دولتي، و صنایع ملي  اقتصاد بیزانسي مخلوط متجددانھ
مالكیت دھقاني در زمان یوستینیانوس ھنوز وجھ غالب اقتصاد كشاورزي بود، اما امالك وسعت . شده
ت سنگین یا جنگ گرفت و بسیاري از دھقانان بھ علت خشكسالي با سیل، رقابت یا عدم كفایت، مالیا مي

منابع معدني در تملك دولت بود، ولي استخراج مواد بیشتر . آمدند تدریجًا بھ تابعیت زمینداران بزرگ درمي
معادن یونان تھي . گرفت كھ معادن را از دولت اجاره كرده بودند از طرف سازمانھاي خصوصي انجام مي

بیشتر كارگران صنعتي . برداري بود ه كان مورد بھرشده بود، اما معادن قدیم و جدید تراكیا، پونتوس، و بال
بردگي مستقیم در خارج از . بودند ـ یعني تنھا اجبارشان بھ كار اكراھشان از گرسنگي كشیدن بود» آزاد«

كرد؛ اما در سوریھ، و شاید در مصر و  حیطة بیگاري خانگي و صنعت نساجي نقش بسیار ناچیزي ایفا مي
دولت غالب . ھاي اصلي آبیاري از طرف دولت معمول بود براي نگاھداري ترعھ شمال افریقا، كار اجباري

  . ساخت ھاي خود مي كاالھاي مورد احتیاج ارتش، ادارات كشوري، و دربار را در كارخانھ

، برخي از راھبان نسطوري آسیاي مركزي یوستینیانوس را بھ پیشنھاد خود مبني بر ۵۵٢در حدود سال 
اگر بھ خاطر آوریم كھ یونان و روم بھ خاطر تسلط بر . مند ساختند ل ابریشم عالقھتدارك یك منبع مستق

را كھ بھ معابر » راه ابریشم«راھھاي بازرگاني چین و ھند چھ جنگھاي بسیاري با ایران كردند، و نام 
رومیان كھ ) سرزمین ابریشم(شمالي منتھي بھ خاور دور شده بود در نظر آوریم، و ھمچنین بھ نام سریكا 

بھ چین داده بودند، و نام سریندیا كھ بھ منطقة بین چین و ھند داده شده بود؛ توجھ كنیم، خواھیم فھمید كھ 
  آن راھبان بھ آسیاي مركزي بازگشتند و . چرا یوستینیانوس مشتاقانھ پیشنھاد مزبور را پذیرفت

در یونان وجود داشت، اما بھ كرم یك صنعت ابریشم سازي كوچك . شاید ھم چند نھال توت، با خود آوردند
در این دوران تولید . كرد ابریشم وحشي متكي بود كھ از برگ بلوط، زبان گنجشك، یا سرو تغذیھ مي

ابریشم، مخصوصًا در سوریھ و یونان، بھ صنعت مھمي تبدیل شد؛ این صنعت در پلوپونز چنان توسعھ 
ـ بھ آن شبھ جزیره داده ) موروس آلبا (ت توت یافت كھ موجب شد نام جدید مورئا ـ یعني سرزمین درخ

  .شود

ھاي ابریشمین و ساختن رنگھاي ارغواني در انحصار دولت بود و در  در قسطنطنیھ بافتن برخي پارچھ
ھاي  استفاده از پارچھ. گرفت كارگاھھایي كھ در كاخ امپراطوري یا نزدیك آن واقع شده بودند انجام مي

كارمندان عالیرتبة دولت مجاز بود، و گرانبھاترین آنھا خاص اعضاي  ابریشمین و رنگین فقط براي
ھاي مشابھي تولید  وقتي كھ صنعتگران خصوصي بھ طور مخفي و قاچاقي پارچھ. خانوادة سلطنتي بود

را با رفع بسیاري از محدودیتھاي » بازار سیاه«كردند و بھ اشخاص عادي فروختند، یوستینیانوس این 
ھاي دولتي را بھ قیمتي كھ رقابت با  اي ابریشمین و رنگي تجملي از میان برد؛ سیل پارچھھ استعمال پارچھ

دولت . ھاي خصوصي ممكن نبود بھ دكانھا سرازیر كرد؛ و وقتي رقابت خاتمھ یافت آن براي تولید كننده
ا بر تمام قیمتھا و یوستینیانوس با پیروي از رویة دیوكلتیانوس كوشید تا نظارت دولت ر. قیمتھا را باال برد

از شمارة كارگران كاستھ شد، دستمزدھا باال رفت، و  ۵۴٢پس از طاعون سال . دستمزدھا برقرار كند
، سعي كرد تا با ١٣۴٨پس از طاعون  ١٣۵١یوستینیانوس، مانند پارلمنت انگلستان در . قیمتھا اوج گرفت

  :كنندگان را یاري كندصدور فرماني دربارة قیمتھا و دستمزدھا كارفرمایان و مصرف 

ایم كھ پس از وقوع بالي آسماني اخیر، صنعتگران، كشاورزان، و ملوانان بغایت حرص  چنین خبر یافتھ
ما ھمة این افراد را از ..  . .طلبند كھ دو یا سھ برابر سابق است ورزند و قیمتھا و دستمزدھایي را مي مي

ھمچنین پیمانكاران ساختماني، كشاورزي، و سایر . یمكن درخواست دستمزد یا قیمتي بیش از سابق نھي مي
py  . داریم كارھا را از پرداخت مزدي بیشتر از میزان معمول سابق ممنوع مي

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



  .ما دربارة تأثیر این فرمان اطالعي نداریم

از زمان قسطنطین تا دوران پایاني سلطنت یوستینیانوس تجارت داخلي و خارجي در امپراطوري بیزانس 
شد، و شھوت خالق سودجویي باعث ایجاد ناوگاني  راھھا و پلھاي رومي دائمًا تعمیر مي .رونق داشت

از قرن پنجم تا پانزدھم، . ساخت بازرگاني شد كھ پایتخت را با دھھا بندر در شرق و غرب مربوط مي
را از قرن اسكندریھ، كھ این تفوق . قسطنطنیھ بھ عنوان بزرگترین بازار و مركز كشتیراني جھان باقي ماند

سوریھ بھ نیروي تجارت و صنعت . م حفظ كرده بود، اكنون از حیث تجارت پایینتر از انطاكیھ بود سوم ق
  ترقي كرد؛ سوریھ میان ایران و قسطنطنیھ، و قسطنطنیھ و مصر واقع بود؛ بازرگانانش جسور و مدبر 

شرقي ساختن آداب و ھنرھا، كھ گسترش آنان در سراسر امپراطوري عاملي بود در . با آنان رقابت كنند
  .مشخص امپراطوري بیزانس بود

گذشت، یوستینیانوس كوشید تا با  چون راه بازرگاني قدیم سوریھ بھ آسیاي مركزي از ایران مخاصم مي
ھاي جنوبي  برقراري روابط حسنھ با حمیریھاي جنوب باختري عربستان و پادشاھان حبشھ، كھ بر دروازه

ھا و اقیانوس  ھاي بازرگاني بیزانسي از این تنگھ سفینھ. ند، راه تجارتي جدیدي بیابددریاي سرخ تسلط داشت
ھاي اضافي بر  سپردند؛ اما تسلط ایران بر آن بندرھا ھمان قدر ھزینھ ھند بھ جانب بنادر ھندوستان ره مي

ري ندید، تأسیس یوستینیانوس چون از این راه ھم خی. كرد كھ عبور از راھھاي قدیم این تجارت تحمیل مي
بندرھایي را در ساحل دریاي سیاه تشویق كرد، كاالھاي بازرگاني از این بندرھا بھ كولخیس، و از آنجا با 

توانستند بدون مداخلھ و بازرسي ایران  رفت، و در آنجا بازرگانان چیني و اروپایي مي كاروان بھ سغد مي
در این راه شمالي، سریندیا را بھ ذروة ثروت و ھنر  آمد و شد رو بھ افزایش. معامالت خود را انجام دھند

در ھمین ضمن، تجارت یونان بازارھاي سابق خود را در غرب ھمچنان در . قرون وسطایي آن رساند
  .دست داشت

این اقتصاد فعال بر پول رایج امپراطوري متكي بود، كھ استحكامش باعث پذیرفتھ شدن آن در سراسر 
ة جدیدي ضرب كرده بود تا جاي آورئوس قیصر را بگیرد؛ این سولیدوس یا قسطنطنین سك. شد جھان مي

دالر  ۵,٨٣برابر  ١٩۴۶گرم طال بود و بھ حساب پول ایاالت متحده در سال  ۴,۵۵حاوي » بزانت«
مبین باال رفتن » سو«ارزش  تنزل سولیدوس از حیث فلز و ارزش اقتصادي بھ سكة بي. ارزش داشت

جویي فضیلتي است كھ  دھد كھ صرفھ قیمت پول در طول تاریخ است، و نشان مي قیمتھا و كاستھ شدن از
شكوفایي . اینك بانكداري بسیار پیشرفتھ بود. مانند سایر فضایل باید با حس تمیز و تشخیص اعمال شود

اي كھ وي تثبیت كرد  توان از نرخ بھره اقتصادي امپراطوري بیزانس را در آغاز سلطنت یوستینیانوس مي
چھار درصد بر وام بھ دھقانان، شش درصد بر وامھاي خصوصي با وثیقھ، ھشت درصد بر : ریافتد

در آن زمان در ھیچ جاي دیگر از جھان . وامھاي بازرگاني، و دوازده درصد بر سرمایھ گذاري دریایي
  .نرخ بھره بھ آن اندازه نازل نبود

دار، كھ در آن سود  اشرافیت سناتوري از طریق مالكیت زمین، و بازرگانان بزرگ از راه مضاربات دامنھ
متناسب با مخاطره بود، از چنان ثروت و زندگي متجملي برخوردار شدند كھ پیش از آن فقط نصیب 

ة اعیان روم در اي برتر از سلیق اشراف امپراطوري شرق ذوق و سلیقھ. معدودي از مردم در رم شده بود
كردند، طالق در میانشان  زمان سیسرون و یوونالیس داشتند؛ آنان خود را با بلعیدن غذاھاي كمیاب خفھ نمي

اسراف این . داشتند اي ابراز مي كمتر بود، و در خدمتگزاري بھ كشور وفاداري و كوشش قابل مالحظھ
دار و رنگھاي خیره كننده داشت، و قباھاي ھاي مزین، رداھایي كھ دورة خز طبقھ بیشتر در پوشیدن جامھ

  ابریشمیني كھ رنگرزي 

ھایي از طبیعت یا وقایع  ھایي از طال در بافت آن بھ كار رفتھ بود و با منظره آن گران تمام شده بود و رشتھ
ھاي یك  بودند؛ بر جامھ» نقوش دیواري متحرك«برخي از آنان . گرفت تاریخي تزیین شده بود صورت مي

طبقة : در زیر این قشر زرین اجتماع اینھا قرار داشتند. ر تمام داستان زندگي مسیح منقوش بودسناتو
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داشتند، مجموعة مختلطي  فرسود، كارمندان دولت كھ لنگ لنگان قدمي بر مي متوسط كھ زیر بار مالیات مي
د و بھ مزدي ناچیز بردن از راھبان مزاحم، و تودة درھمي از طبقات پایین كھ از گراني قیمتھا رنج مي

  .خوشدل بودند

اخالقیات جنسي و معامالتي تمدن بیزانسي با اخالقیات تمدنھایي كھ در مرحلة مشابھي از رشد اقتصادي 
یوحناي زرین دھن رقص را بھ عنوان یك تفریح ھیجان انگیز محكوم كرده . بودند تفاوت چنداني نداشت

كرد، ولي  كلیسا از تعمید دادن ھنرپیشگان ابا مي. رقصیدند بود، اما مردم قسطنطنیھ ھمچنان مي
بایست از  شد؛ در ھر حال مردم مي ھاي نمایش بیزانس اجرا مي پانتومیمھاي ھوس انگیز ھمچنان بر صحنھ

تاریخ محرمانھ اثر پروكوپیوس، كھ ھرگز قابل اعتماد . كسالت تكگاني و یكنواختي زندگي بیرون آیند
مطالعات و تحقیقات زیادي دربارة داروھاي » .تقریبًا ھمة زنان فاسد بودند«و گوید كھ در زمان ا نیست، مي

گرفت؛ اوریباسیوس، پزشك برجستة قرن چھارم، در مجموعة طبي خود فصلي را بھ  ضد آبستني انجام مي
این داروھا اختصاص داده است؛ یك نویسندة پزشكي دیگر بھ نام آیتیوس، در قرن ششم، استعمال سركھ یا 

یوستینیانوس و . نمك، یا خودداري از مجامعت در آغاز و پایان دورة قاعدگي، را توصیھ كرده بود آب
دارھا از قسطنطنیھ فحشا را كاھش دھند، اما حاصل كار  ھا و روسپیخانھ تئودورا كوشیدند تا با تبعید داللھ

ان از حیث قانون و عرف تا آن بھ طور كلي مقام زن بلند بود؛ تا آن زمان ھیچ گاه زن. گذرا و موقتي بود
  .اندازه آزاد یا مؤثر در حكومت نبودند

II -  ۵۶۵-٣۶۴: علم و فلسفھ  

  در این جامعة ظاھرًا مذھبي، سرنوشت آموزش و پرورش، دانش، ادبیات، علم، و فلسفھ چھ بود؟

صیلي از تعلیمات ابتدایي ھنوز بھ دست معلمان خصوصي بود، كھ بر حسب تعداد دانش آموز و ترم تح
تعلیمات عالیھ، تا زمان تئودوسیوس دوم، ھم توسط مدرسان مستقل و ھم . گرفتند اولیاي اطفال كارمزد مي

لیبانیوس شكوه . گرفت داشتند انجام مي توسط استاداني كھ حقوق خود را از شھرداري یا دولت دریافت مي
ي آرزوي رفتن نزد نانوا را دارند، اما كرد كھ مواجب استادان بھ قدري كم است كھ آنان از فرط گرسنگ مي

  از ترس اینكھ مبادا او طلب خود را مطالبھ كند، از این كار 

داشتند؛ در این رشتھ نیز مانند  در سال دریافت مي) دالر ؟ ٣٠.٠٠٠(سسترس  ۶٠٠.٠٠٠شنویم كھ  را مي
براي اشاعة شرك، . ك بودھاي دیگر بھترینھا و بدترنیھا درآمدي كالن داشتند، و درآمد بقیھ اند رشتھ

یولیانوس مقرر داشت كھ معلمان دانشگاه نخست از طرف دولت آزمایش شوند و سپس بھ مشاغل خود 
تئودوسیوس دوم، بھ عللي مخالف دالیل یولیانوس، تعلیم دادن بدون پروانة دولتي را جرم . منصوب گردند

  .دادند با اصالت آیین وفق ميھا بزودي محدود بھ كساني شد كھ خود را  شمرد، این پروانھ

دانشگاھھاي بزرگ شرق در اسكندریھ، آتن، قسطنطنیھ، و انطاكیھ قرار داشت، و تخصص ھر یك بترتیب 
پزشك یولیانوس، یك ) ۴٠٣-٣٢۵حد (اوریباسیوس پرگامومي . در طب، فلسفھ، ادبیات، و علم بالغت بود

تیوس، آمیدایي، پزشك درباري دوران سلطنت آی. تدوین كرد» كتاب«المعارف طبي شامل ھفتاد  دایرة
ترین تحلیلھاي دوران باستان دربارة  المعارف پدیدآورد كھ شامل برگزیده یوستینیانوس، اثري مشابھ آن دایرة

گوش، بیني، دھان، و دندان بود؛ فصلھاي جالبي دربارة گواتر و ھاري داشت؛ و ھمچنین  بیماریھاي چشم،
اسكندر ترالسي در میان این . داد لوزتین گرفتھ تا بواسیر، را توضیح مي ھاي مختلف جراحي، از شیوه

نویسندگان كتابھاي پزشكي از ھمھ مبتكرتر بود؛ وي انگلھاي مختلف روده را نام برد، اختالالت دستگاه 
كتاب . اي تشخیص و معالجة امراض ریوي را شرح داد سابقھ گوارش را دقیقًا وصف كرد، و با دقت بي

او دربارة آسیب شناسي و معالجة امراض داخلي بھ زبانھاي سریاني، عربي، عبري، و التیني درسي 
  بھ گفتة. ترجمھ شد، و در عالم مسیحیت نفوذي یافت كھ فقط از آن بقراط، جالینوس، و سورانوس كمتر بود

py  . آوگوستینوس، تشریح انسان زنده در قرن پنجم معمول بود
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و برخي از آنان   بسیاري از پزشكان طالع بیني را قبول داشتند،. شد طب مي خرافات ھر روزه وارد قلمرو
مثال آیتیوس براي جلوگیري از آبستني . كردند بر حسب چگونگي وضع كواكب معالجات مختلفي تجویز مي

توصیھ كرده بود كھ زن باید دندان طفلي را نزدیك مقعد خود آویزان كند؛ و ماركلوس، در رسالة خود بھ 
وضع . ، با تأكید در افاقة ھمراه داشتن پاي خرگوش بر تكنیك جدید پیشي گرفت)٣٩۵(م دربارة طب نا

بھ نام ) ۴۵٠-٣٨٣(قاطرھا بھتر از انسانھا بود، علمیترین اثر آن زمان كتابي بود از فالویوس وگتیوس 
س جزو آثار معتبر بھ دستور فن دامپزشكي؛ این كتاب تقریبًا مؤسس علم دامپزشكي بود و تا دوران رنسان

  .رفت شمار مي

ریا  كیمیاگران اغلب محققاني بي. رفتند، و اسكندریھ مركز آن بود شیمي و كیمیاگري بھ موازات ھم پیش مي
ھمین دقت بود كھ   در نتیجة. كردند بودند؛ بیش از دیگر دانشمندان كھن در اعمال روشھاي تجربي دقت مي

توانیم بھ یقین بگوییم كھ آینده صحت اھداف آنان را توجیھ  ند، و ما نميشیمي فلزات و آلیاژھا را پیش برد
شناسي نیز مبنایي شریف داشت؛ تقریبًا نزد ھمھ كس مسلم بود كھ ستارگان و خورشید  ستاره. نخواھد كرد

  اما مزوران بر این بنیانھا . و ماه بر وقایع زمیني اثر دارند

ي قرون وسطایي حتي از نیویورك و پاریس امروزي ھم متداولتر فال تولد در شھرھا. خود را بنا كردند
گوید كھ ھنگام تولد حیوانات خانگي خود وضع  قدیس آوگوستینوس از دو دوست خود سخن مي. بود

شناسي و كیمیاگري اعراب  بسیاري از موھومات ستاره. كردند ھاي فلكي را بھ دقت بررسي مي منظومھ
  .است قسمتي از میراث یوناني اسالم

پدرش تئون آخرین مردي . جالبترین شخصیت علمي آن عصر ھیپاتیا ریاضیدان و فیلسوف مشرك است
است كھ نامش در موزة اسكندریھ بھ عنوان استاد ضبط شده است؛ او تفسیري بر بزرگترین تألیف ریاضي 

سویداس . دبطلمیوس، آرایش ریاضي یا المجسطي، نوشت و شركت دختر خود را در آن كار اذعان كر
قانون ھیئت بطلمیوس، و قطوع مخروطي آپولونیوس   گوید كھ ھیپاتیا تفسیراتي بر آثار دیوفانتوس، مي

وي از ریاضیات بھ فلسفھ پرداخت، دستگاه . ھیچ یك از آثار او اكنون باقي نمانده است. پرگایي نوشت
از «) فتة سوكراتس، مورخ مسیحيبھ گ(فلسفي خود را بر اساس نظریات افالطون و فلوطین قرار داد، و 

پس از انتصاب بھ كرسي فلسفھ در موزة اسكندریھ، عدة زیادي از » .فیلسوفان زمان خود بسیار پیش افتاد
برخي از دانشجویان عاشق او . دانش پژوھان را از نقاط مختلف و دوردست بھ محضر خود جلب كرد

خواھد ما باور كنیم كھ ھیپاتیا ازدواج كرد، اما با این  سویداس مي. شدند، اما او ظاھرًا ھرگز ازدواج نكرد
گوید كھ شاید ساختھ و پرداختة دشمنان ھیپاتیا باشد؛ طبق  سویداس داستان دیگري نیز مي. حال دوشیزه ماند

آنچھ تو »  :این روایت، وقتي جواني با سماجت خود مزاحم او شد، او بیتابانھ پیراھن خود را باال زد و گفت
او چندان دلبستة فلسفھ بود كھ در كوچھ » .ورزي این نماد نسل ناپاك است، نھ یك چیز زیبا عشق ميبھ آن 

. پرسیدند بدھد ایستاد تا پاسخ كساني را كھ مشكالت فلسفة افالطون و ارسطو را از او مي و بازار مي
شد، چنان  اشي ميخویشتنداري و سھولت رفتار او، كھ از تھذب و تربیت ذھنیش ن«: گوید سوكراتس مي

آنكھ آن حالت منزه و مجللي را كھ بھ آن شھره بود  شد، بي بود كھ كرارًا در برابر بزرگان شھر حاضر مي
  ».و بر اثر آن احترام و ستایش ھمگان را بھ خود جلب كرده بود در محضر مردان از دست بدھد

نگریستند، زیرا او نھ تنھا  بھ وي چپ مي مسیحیان اسكندریھ قاعدتًا. اما این ستایش در حقیقت ھمگاني نبود
وقتي سیریل، . اي داشت ایماني فریبنده بود، بلكھ با اورستس، شحنة مشرك شھر، نیز دوستي صمیمانھ بي

اسقف اعظم اسكندریھ، پیروان راھب خود را براي طرد یھودیان از اسكندریھ فرستاد، اورستس گزارش 
برخي از راھبان بر آن شحنھ سنگ . اي تئودوسیوس دوم ارسال داشتاي از واقعھ بر بیطرفانة آزرده كننده

حامیان سیریل ھیپاتیا ). ۴١۵(باریدند، و او سردستة آشوبگران را دستگیر كرد و چندان شكنجھ داد تا مرد 
گفتند تنھا مانع آشتي میان شحنھ و بطرك او بوده  را متھم كردند كھ محرك اصلي اورستس بوده است؛ مي

روز گروھي از متعصبان، بھ رھبري یكي از كارمندان جزء دستگاه سیریل، ھیپاتیا را از  یك. است
py  اش بھ زیر  ارابھ
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آوردند، بھ كلیسایش كشاندند، جامھ از تنش درآوردند، تا حد مرگ با آجر زدندش، جسدش را تكھ پاره 
عملي چنین «: مي گویدسوكراتس ). ۴١۵(اي سوزاندند  ھاي تنش را با شادي وحشیانھ كردند، و پاره

مع ھذا، » .غیرانساني بزرگترین ننگ را نھ تنھا بر سیریل، بلكھ بر تمامي كلیساي اسكندریھ وارد آورد
ھیچ كس مجازات نشد؛ امپراطور تئودوسیوس دوم فقط آزادي حضور راھبان در محلھاي عمومي را 

پیروزي ). ۴١۶دسامبر (روم ساخت و مشركان را از احراز مشاغل دولتي مح) ۴١۶سپتامبر (محدود كرد 
  .سیریل كامل بود

استادان مشرك فلسفھ، پس از مرگ ھیپاتیا، امنیت خود را در ھجرت بھ آتن یافتند؛ در آتن تعلیمات غیر 
زندگي دانشجویي در آنجا ھنوز قرین نشاط و . مسیحي نسبتًا آزاد بود و صدمھ و آزاري در پي نداشت

بسیاري از امكانات تسلي بخش تحصیالت عالي ـ تشكیل انجمنھاي برادري، رونق بود، و دانشجویان از 
مكتبھاي . ھاي تفریحي ـ برخوردار بودند پوشیدن لباسھاي مشخص، جنجال آفریني، و ترتیب دادن برنامھ

رواقي و اپیكوري از میان رفتھ بود، اما فلسفة افالطون تحت رھبري تمیستیوس، پریسكوس، و پروكلوس 
، با تفسیرات خود بر آثار ارسطو، در ابن )٣٨٠مط (تمیستیوس . گذراند حطاط درخشاني را ميدوران ان

پریسكوس مدتي دوست و مشاور یولیانوس بود؛ وي از . رشد و سایر متفكران قرون وسطي نفوذ یافت
گیر طرف والنس و والنتینیانوس اول، بھ اتھام اینكھ با جادوگري موجب تب كردن آن دو شده است، دست

در ھمانجا بھ تعلیم فلسفھ ) ٣٩۵(شد؛ پس از استخالص بھ آتن بازگشت و تا ھنگام مرگش در نود سالگي 
وي، . ، مانند یك افالطوني حقیقي، از طریق ریاضیات بھ فلسفھ پرداخت)۴٨۵- ۴١٠(پروكلوس . پرداخت

رد آورد و بھ آن ظاھري با بردباري و حوصلة دانشورانھ، تمام عقاید فلسفة یوناني را در یك منظومھ گ
كرد كھ با روزه گرفتن و تطھیر  اما بھ خوي رازورانة نوافالطوني نیز توجھ داشت ؛ فكر مي. علمي داد
 ۵٢٩ھاي آتن را در سال  وقتي كھ یوستینیانوس مدرسھ. توان با موجودات فوق طبیعي دمساز شد روح مي

ھاي  كار آنھا منحصر بھ تكرار و تكرار نظریھ. نداین مدارس نیروي حیاتي خود را از دست داده بود  بست،
استادان كھن شده بود؛ در زیر بار عظمت میراث خود خرد و مختنق شده بودند؛ تنھا انحراف آنھا از آن 
. میراث گرایش بھ نوعي رازوري بود كھ از حال و ھواي غیر ارتدوكسي مسیحیت بھ عاریھ گرفتھ بودند

بالغت و نیز فیلسوفان را بست، اموال آنان را مصادره كرد، و مشركان  یوستینیانوس مدارس معلمان فن
  .فلسفة یونان، پس از یازده قرن تاریخ، بھ انتھا رسیده بود. را از تعلیم باز داشت

متفكران قرون . عبور از فلسفھ بھ دین، از افالطون بھ مسیح، در چند نوشتة عجیب یوناني كامال پیداست
ھا را بھ دیونوسیوس آریوپاگوسي ـ یكي از آتنیان كھ تعلیمات بولس  ھمة این نوشتھوسطي بھ طرزي متیقن 

در سلسلھ «، »در سلسلھ مراتب آسماني«: اند ھا عمدتًا چھار فقره این نوشتھ. دادند را پذیرفتھ بود ـ نسبت مي
  . »در االھیات رازورانھ«، و »در اسماي االھي« ، »مراتب كلیسایي

دھد كھ بین  اند؛ محتویاتشان نشان مي كتابھا چھ وقت و كجا و بھ وسیلة چھ كس نوشتھ شدهدانیم این  ما نمي
دانیم كھ كمتر كتابي تا این اندازه بر االھیات مسیحي تأثیر  اند؛ و تنھا مي قرن چھارم و ششم بھ وجود آمده

و مطالبش را دربست یكي از آنھا را ترجمھ كرد ) جان اریجینا(یوھانس سكوتوس اریوگنا . گذاشتھ است
و توماس آكویناس آنھا را گرامي شمردند؛ صدھا رازور مسیحي ـ و نیز ) كبیر(پذیرفت؛ آلبرتوس ماگنوس 

یھودي و مسلمان ـ از مواد آنھا مایھ گرفتند؛ و ھنر و االھیات رایج قرون وسطي آنھا را بھ منزلة راھنمایي 
منظور كلي آنھا توأم ساختن مشرب نوافالطوني . فتخطاناپذیر در مورد موجودات و مراتب آسماني پذیر

خدا، گرچھ بھ نحو الیدركي خارج از دایرة محسوسات است، در ھمھ چیز نھفتھ . با جھانشناسي مسیحي بود
میان خدا و انسان سھ دستة سھ تایي از موجودات فوق طبیعي . است و سرچشمھ و مایة زندگي آنھاست

ھا، نبردھا، و قدرتھا؛ و سلطنتھا، مالئك مقرب، و مالئك  اورنگھا؛ سلطھ سرافیم، كروبیان، و: قرار دارد
خواننده بھ یاد خواھد آورد كھ دانتھ چگونھ این نھ گروه را بر گرد تخت خداوند گردآورده، و میلتن چھ (

 در این كتابھا، خلقت از طریق فیضان.) سان برخي از اسماي آنھا را در یك بیت پرطنین وارد كرده است
كند؛ و آنگاه این نھ سلسلة  ھمھ چیز از خدا بھ این سلسلة ملكوتي واسطھ جریان پیدا مي: گیرد صورت مي

py  .گردانند آسماني، با جریاني معكوس، انسان و تمام مخلوقات را بھ سوي خدا باز مي
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III  -  ۵۶۵-٣۶۴: ادبیات  

را در قسطنطنیھ تجدید سازمان دادند ھایش، تعلیمات عالي  تئودوسیوس دوم، یا نایب السلطنھ ۴٢۵در سال 
یك تن براي فلسفھ، دو تن براي حقوق، بیست و ھشت : و رسمًا دانشگاھي با سي و یك معلم تأسیس كردند
این دو مادة اخیر شامل ادبیات ھر دو زبان بود، و . تن براي دستور زبان و فن بالغت التیني و یوناني

یكي از . استخدام شده بودند مبین دلبستگي فوق العاده بھ ادبیات است زیاد معلماني كھ براي تعلیم آن  شمارة
التیني و یوناني تألیف كرد كھ » گرامر«كتاب بزرگي در  ۵٢۶این استادان، پریسكیانوس، در حدود سال 

كلیساي شرقي ظاھرًا در آن زمان ایرادي بھ . یكي از مشھورترین كتابھاي درسي قرون وسطي شد
ھاي كالسیك مذھب شرك نگرفت؛ چند تن از قدیسان اعتراض كردند، اما مكتب قسطنطنیھ استنساخ از كتاب

كرد، و  تا پایان امپراطوري بیزانس، باوفاداري كامل، شاھكارھاي باستاني را از طریق استنساخ منتقل مي
ول ، شخصي مجھ۴۵٠در حدود سال . با وجود باال رفتن قیمت پارشمن انتشار كتاب ھنوز فراوان بود

در این منظومھ، وي . را ساخت» ھرو و لئاندر«االصل بھ نام موسایوس شعر معروف خود تحت عنوان 
دھد كھ چگونھ لئاندر، با گذشتن از ھلسپونت بھ وسیلة شنا، براي رسیدن بھ معشوقة خود ھرو بر  شرح مي

، چگونھ بر اثر این كوشش غرق شد، و چگونھ چون ھرو جسد او را در پاي برج خود  گرفتبایرن پیشي 
  افكنده یافت،

  اي بلند و راست با سر در آب جست از فراز صخره

  . تا مرگ را در كنار عشق مردة خود در میان امواج بجوید

اي بھ  ابیات عاشقانھ» گلچین ادبیات یوناني«یل این اصلمندان مسیحي دربار بیزانس بودند كھ براي تكم
اینجا . ھاي كھن سرودند و خدایان مشرك را براي موضوع خود انتخاب كردند سبك و سیاق منظومھ

كنیم كھ سرود دلپذیري است و شاید بن جانسن را در پدید  را نقل مي) ۵۵٠حد (اي از اشعار آگاتیاس  قطعھ
  :آوردن شاھكاري یاري كرده باشد

  دارم، اما اگر تو مرد غمگیني را شراب دوست نمي

  شاد تواني ساخت، نخستین جرعھ را آھستھ بنوش،

  .ستانم آنگاه اگر جام را بھ من دھي، مي

  نوشم، و چون لب تو بر لب آن خورده است، بھ خاطر تو مي

  كنم، زدایم، و دیگر سختي و تروشرویي نمي اندوه از روان مي

  .گریزم نميو از آن پیالة لذتبخش 

  سازد، زیرا بوسة ترا بھ من منتقل مي

  . گوید و راز سروري را كھ از تو گرفتھ است بھ من مي

تاریخ «ائوناپیوس ساردیسي یك مجلد . مھمترین آثار ادبي این عصر از طرف مورخان بھ وجود آمد
تألیف كرد كھ اكنون از میان رفتھ است؛ قھرمان این تاریخ یوستینیانوس  ۴٠٠تا  ٢٧٠از سال » جھان

طونیان آمده است، و در آن بیست و سھ تذكرة نامعتبر و پراطناب نیز از سوفسطاییان متأخر و نو افال
 ٣٠٩كھ از » تاریخ كلیسا«سوكراتس، كھ از مسیحیان اصیل آیین قسطنطنیھ بود، كتابي نوشت بھ نام . است
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گرفت؛ این تاریخ، چنانكھ از داستاني كھ در مورد ھیپاتیا از این كتاب نقل كردیم  را در بر مي ۴٣٩تا 
ما این سوكراتس نوشتة خود را با خرافات، شود، نسبتًا دقیق و بھ طور كلي بیغرضانھ است؛ ا مشاھده مي

راند كھ گویي برایش مشكل بوده است بین  ھا، و معجزات آكنده است و چندان زیاد از خود سخن مي افسانھ
كند؛ فكر  ھا ختم مي وي كتاب خود را با احتجاج عجیبي براي آشتي میان فرقھ. خود و جھان فرقي گذارد

سانحھ «مورخان چیزي براي نوشتن نخواھند داشت، و آن جماعت كند كھ اگر صلح برقرار شود،  مي
نوشت كھ قسمت اعظم آن را از » تاریخ كلیسا«سوزومن نیز یك » .فعالیت خود را قطع خواھند كرد» سرا

سوزومن یك فلسطیني تازه مسیحي شده بود و، مانند مقتداي خود، وكیل دعاوي . كتاب سوكراتس گرفتھ بود
شده است در اعتقاد  زیست؛ از كتاب او نیز چنین پیداست كھ تحصیل حقوق باعث نمي يبود و در پایتخت م

را » تاریخ امپراطوري روم«كتاب  ۴٧۵اي در حدود سال  زوسیموس قسطنطنیھ. بھ خرافات سستي پدید آید
لي حوا. تألیف كرد؛ وي مشرك بود، اما در زودباوري و یاوه بافي دست كمي از رقباي مسیحي خود نداشت

طریقة جدیدي براي تاریخگذاري وقایع، از سال فرضي ) دنیس كوتاه(دیونوسیوس اكسیگوئوس  ۵٢۵سال 
این پیشنھاد تا قرن دھم مقبول كلیساي التیني واقع نشد، و بیزانسیھا تا پایان . تولد مسیح، پیشنھاد كرد

اگر بدانیم كھ جوانان . ندكرد امپراطوري ھمچنان سالھاي تاریخ خود را از بدو آفرینش جھان حساب مي
  .دانیم، از خود مأیوس خواھیم شد دانستند كھ امروز نمي تمدن ما چھ چیزھایي مي

. بھ تحصیل حقوق پرداخت، بھ قسطنطنیھ آمد، و بھ سمت منشي و مشاور حقوقي بلیزاریوس منصوب شد
 ۵۵٠در سال . پایتخت بازگشتدر نبردھاي سوریھ، افریقا، و ایتالیا با آن سردار ھمراه بود، و با او بھ 

چون بیش از ھر كس بھ فضایل بلیزاریوس و خست یوستینیانوس واقف . كتابھاي جنگھا را منتشر كرد
آن كتاب با . بود، آن سردار را قھرمان كتابھاي خود ساخت و امپراطور را تحت الشعاع او قرار داد

كتاب تاریخ محرمانھ را نوشت، اما آن را پروكوپیوس حال . استقبال مردم و سكوت امپراطور مواجھ شد
از طرف یوستینیانوس مأمور شد شرحي دربارة  ۵۵۴چنان با موفقیت از انتشار حفظ كرد كھ در سال 
تدوین  ۵۶٠پروكوپیوس كتاب ساختمانھا را در سال . عمارات ساختھ شده در دوران سلطنت او بنویسد

بود خود یوستینیانوس كار وي را بھ عدم اخالص یا  كرد، و در آن چندان امپراطور را ستود كھ ممكن
تاریخ محرمانھ تا پس از مرگ یوستینیانوس و شاید ھم خود پروكوپیوس بھ جھان . تمسخر تعبیر كند

كنیم، شیرین و خواندني است؛ اما در  این كتاب، مثل ھمة غیبتھایي كھ ما از در و ھمسایھ مي. عرضھ نشد
مورخي كھ قلم . توانند از خود دفاع كنند جنبة نامطبوعي وجود دارد یگر نميھاي او بر اشخاصي كھ د حملھ

  .تواند حقایق را نیز خالف واقع جلوه دھد پیچاند مطمئنًا مي اي مي خود را براي اثبات نظریھ

رفت؛ گاه از  پروكوپیوس گاه در موضوعاتي كھ خارج از دایرة تجربھ و مشھودات خودش بود بھ خطا مي
جست؛ در  كرد و گاه بھ نطقھا و درازگوییھاي توسیدید تأسي مي فة ھرودوت پیروي ميرسم و فلس

ھا، و رؤیاھا  پرستي عصر خود سھیم بود، و با قلمفرسایي دربارة بدشگونیھا، خوش شگونیھا، معجزه خرافھ
ر نوشت، شرحش بسیا انداخت؛ اما ھر جا كھ از مشاھدات خود چیز مي مطالبش را از جلوه و جال مي

یونانیش . معتبر بود؛ در فن نوشتن استاد بود؛ ربط و ترتیب مطالب او منطقي است، شرحش جذاب است
  .از خلوصي كالسیك برخوردار است  روشن و صریح است، و تقریبًا

آیا او مسیحي بود؟ از نظر ظاھر بلي؛ مع ھذا، در او انعكاسي از مذھب شرك كساني وجود دارد كھ الگوي 
دربارة . اش رنگي از جبري گرایي رواقي و شكاكیت افالطونیان دارد یسي بودند، و نوشتھاو در تاریخنو

  :دھد بخت چنین داد سخن مي

اما بھ گمان من این چیزھا ھرگز براي انسان . بخت طبیعتي واژگون و اختیاري غیر قابل پیش بیني دارد
ھ، دربارة این موضوعات ھمواره سخن با اینھم. قابل درك نبوده است و ھرگز ھم قابل درك نخواھد بود

چون ھر یك از ما براي جھل خود تسالیي … شود  اش اظھار مي شود و عقاید متفاوتي درباره گفتھ مي
من خود دربارة این مسائل سكوت … . بھ نظر من تحقیق دربارة ماھیت خدا ناعاقالنھ است..  .طلبد  مي

توان  رم این است كھ ایمانھاي كھن و شایستة احترام را نمياحتیاط آمیزي را رعایت خواھم كرد، و تنھا نظ
  . نامعتبر شمرد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



IV   -  ۵۶۵-٣٢۶: ھنر بیزانسي  

  گذر از دوران شرك – ١

دولت و كشوري كھ : دستاوردھاي برجستة تمدن بیزانس عبارت بود از ادارة امور دولتي و ھنر تزییني
  .م برجاستیازده قرن دوام آورد، و سانتا سوفیایي كھ ھنوز ھ

. تا زمان یوستینیانوس دیگر ھنر مشركانھ بھ پایان رسیده بود و نیمي از آثار آن معیوب یا منھدم گشتھ بود
چپاول بربرھا، غارتگري امپراطوري، و آسیب وارد از طرف مؤمنان فرایندي از تباھي و غفلت را پیش 

. آنھا مجاھدت كرد، ھمچنان ادامھ یافت آورد كھ تا زماني كھ پترارك در قرن چھاردھم براي حفظ بقایاي
ھاي  یك عامل انھدام این آثار این اعتقاد عام بود كھ خدایان مذھب شرك ابلیسھا ھستند و معابد آنھا خانھ

ھا  ھا در بناي كلیساھاي مسیحي یا خانھ شد كھ مصالح ویرانھ شیاطین است؛ در ھر حال چنین احساس مي
چند تن از امپراطوران . مشركان غالبًا در این چپاول شركت داشتندخود . مورد استفادة بھتري دارد

مسیحي، مخصوصًا ھونوریوس و تئودوسیوس دوم، در حفظ بناھاي كھن بسیار كوشیدند، و روحانیان 
معبد تسئوس، پانتئون، و چند بناي دیگر را، با تبدیل آنھا بھ معابد مسیحي، از آسیب . روشنفكر نیز پارتنون

  .دمصون داشتن

دانست؛ این پیكرھاي برھنھ با حرمت  گاه شرك، بت پرستي، و فساد اخالق مي مسیحیت نخست ھنر را تكیھ
شد، و راھبان بھ عنوان وجود آرماني  وقتي كھ جسم آلت شیطان انگاشتھ مي. بكارت و تجرد سازگار نبودند

سازي و  و در نتیجھ مجسمھشدند، دقت در اندامھاي بدن از عالم ھنر حذف شد،  جایگزین پھلوانان مي
اما وقتي كھ مسیحیت پیروز شد . شكل گشت ھاي بي ھاي بیحالت و جامھ نقاشي تبدیل بھ ھنر بازسازي چھره

و براي جاي دادن جماعات رو بھ تزاید باسیلیكاھاي بزرگ الزم آمد، سنتھاي ھنري محلي و ملي دوباره 
بھ عالوه، این بناھاي وسیع بناچار تزییناتي . رافراشتھا قد ب سر بر آورد و ھنر معماري از میان ویرانھ

ھایي از مسیح و مریم داشتھ باشند تا نیروي تخیلشان  طلبیدند؛ عبادت كنندگان نیاز داشتند مجسمھ مي
برانگیختھ شود، و تصویرھایي داشتھ باشند كھ داستان مصلوب شدن مسیح را براي مردم عامي و بیسواد 

  .مجسمھ سازي، موزاییك سازي، و نقاشي احیا شدبدین ترتیب . باز گوید

استحكام ساختمان، سادگي شكل، و سبكھاي باسیلیكایي . در رم، ھنر جدید با ھنر قدیم چندان تفاوتي نداشت
در نزدیكي سیرك نرون، بر تپة واتیكان، معماران قسطنطین . ستوندار از شرك بھ مسیحیت منتقل شد

متر ساختھ بودند؛ این كلیسا بھ مدت دوازده قرن  ۶۵و عرض  ١١۵طول  نخستین كلیساي سان پیترو را بھ
  معبد بزرگ مسیحیت التیني باقي ماند، تا 

، در محل )بولس حواري آن سوي دیوارھا(كلیسایي كھ قسطنطین بھ نام سان پائولوفوئوري لھ مورا 
 ۶٠اول با ھمان وسعت ـ  شھادت آن حواري، ساخت بار دیگر بھ فرمان والنتینیانوس دوم و تئودوسیوس

سانتاكوستانتسا، كھ بھ فرمان قسطنطین بھ عنوان آرامگاه خواھر اوكونستانتیا  .شدمتر ـ ساختھ  ١٢٠در 
سان جوواني در الترانو، . اقي استبنا شده بود ب ٣٣٠- ٣٢۶ساختھ شد، اساسًا بھ ھمان صورتي كھ در 

سانتاماریا در تراستوره، و سان لورنتسوفوئوري لھ مورا، ظرف یك قرن پس از آنكھ قسطنطین آنھا را 
طرح سانتاماریا مادجوره . اند شروع كرد، تجدید ساختمان شدند و از آن پس تاكنون چندین بار تعمیر شده

س شد، و تاالر آن، صرف نظر از تزیینات دورة رنسانسي از روي یك معبد مشركان اقتبا ۴٣٢در سال 
  .آن، اساسًا بھ ھمان وضع اولیھ باقي است

از آن زمان تاكنون طرح باسیلیكایي طرحي مطلوب و مناسب براي كلیساھاي مسیحي بوده است؛ زیرا 
قبول و ھزینة ناچیز آن سادگي پرشكوھش، و منطق ساختماني و استحكام بسیارش آن را در ھر نسل م

معماران اروپایي ھمواره . اما طرح باسیلیكایي بھ این آسانیھا تغییر و تحول پیدا نكرد. مطلوب ساختھ است
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در صدد یافتن طرحھاي جدیدي دربارة این كلیساھا بودند، و این طرحھا را در شرق ـ حتي در سپاالتو، 
، دیوكلتیانوس در اوایل قرن چھارم بھ آنجا، در ساحل دالماسي. پایگاه مقدم شرق در آدریاتیك ـ یافتند

جوییش انجام  ھنرمندان خود آزادي كامل داده بود تا تجربة الزم را در ساختمان كاخي براي دوران كناره
طاقھاي قوسي این عمارت مستقیمًا ، بدون . دھند، و آنان انقالبي در ھنر معماري اروپایي بھ وجود آوردند

فراشتھ شده بودند؛ بدین گونھ بود كھ در یك وھلھ سبكھاي بیزانسي، واسطة كتیبھ، از روي سرستون ا
در این كاخ، بھ جاي افریزھاي مصور، زینت عجیبي از خطوط شكستھ و . رمانسك، و گوتیك پا گرفت

جناغي بھ كار رفتھ بود كھ براي چشم معتاد بھ آثار كالسیك نامأنوس بود، ولي مدتھاي مدید در معماري 
رفت كھ نھ تنھا مسخر دین  سپاالتو نخستین نشانة این امر بود كھ اروپا مي. داشت مشرق زمین رواج

  .الاقل در جھان بیزانس، تحت نفوذ ھنر شرق قرار گیرد  مشرق زمین شود، بلكھ،

  ھنرمند بیزانسي – ٢

آن ھنر بس زیبا و درخشان كھ بھ ھنر بیزانسي معروف است، از كجا بھ قسطنطنیھ رسیده بود؟ این سؤالي 
اند، و نتیجة آن  است كھ باستانشناسان، تقریبًا با شدت و حرارت سربازان مسیحي، بر سر آن مشاجره داشتھ

  بر روي ھم بھ 

جمات بربران ضعیفتر، آن موج ھلنیستي كھ شدند و رم در اثر مھا آسیاي صغیر در صنعت نیرومندتر مي
از ایران ساساني، از سوریة نسطوري، و از . گشت با اسكندر كبیر آسیا را گرفتھ بود رو بھ اروپا باز مي

مصر قبطي ھنرھاي شرقي وارد بیزانس شد و بھ ایتالیا و حتي بھ گل رسید؛ ھنر یوناني مبني بر نمایش 
شرق رنگ را بر خط، طاق قوسي و . بر تزیین نمادي جاي پرداخت طبیعي اشیا بھ یك ھنر شرقي مبني

گنبدي را بھ سقف تیري، زینت پر پیمان را بھ سادگي خشك، و جامة حریر را بھ توگاي بیشكل ترجیح 
ھمان طور كھ دیوكلتیانوس و قسطنطین اشكال سلطنت ایران را گرفتھ بودند، ھنر قسطنطنیھ نیز . داد مي

گرفت، و نظرش را بھ نحو روزافزوني بھ آسیاي  بیشتر از غرب بربري شده بر مينظر خود را ھر چھ 
شاید پیروزي سپاھیان ایران در زمان . ساخت صغیر، ارمنستان، ایران، سوریھ، و مصر معطوف مي

ادسا . ھا و اشكال ھنري شرق را بھ غرب تسریع كرد سلطنت شاپور دوم و خسرو انوشیروان انتقال انگیزه
النھرین بودند كھ عناصر ایراني، ارمني، كاپادوكیایي، و  ن در این دوره مراكز مترقي فرھنگ بینو نصیبی

سوري را ممزوج ساختھ بودند، و این عناصر را بھ میانجیگري بازرگانان، راھبان، و صنعتگران بھ 
ھاي كھن ـ  وهشی. ساختند انطاكیھ، اسكندریھ، افسوس، قسطنطنیھ، و سرانجام بھ راونا و رم منتقل مي

طارمھا، طاقھاي ضربي، و گنبدھا دیگر معنایي   دوریك، یونیایي، و كورنتي ـ در جھان معماري قوسھا،
  .نداشت

ھاي مسیحیت و نمایش جالل حكومت  ھنر بیزانسي، كھ بدین گونھ پدید آمده بود، خود را وقف انتشار آموزه
زائیكھا و نقوش دیواري داستان زندگي مسیح، ھا و مو ھا و فرشینھ این ھنر بر روي جامھ. كشور كرد

و یا وارد . كرد اندوھھاي مریم، و شرح زندگي حواري یا شھیدي را كھ در آن كلیسا مدفون بود مجسم مي
ھاي نمادي یا تاریخي  ھاي رسمي او را بھ نشانھ كرد، جامھ شد، كاخ فرمانروا را تزیین مي دربار مي

ساخت، و كار را با نمایش دادن مسیح و مریم بھ  ھاي درخشان خیره مي آراست، اتباع او را با كوكبھ مي
توانست برگزیند معدود بودند و  حامیاني كھ ھنرمند بیزانسي مي. كرد عنوان امپراطور و ملكھ ختم مي

بنابراین محدودة انتخاب موضوع و سبكش نیز وسعتي نداشت؛ این را كھ چھ بكند یا چگونھ بكند شاه یا 
كردند و بنابراین كمتر نامي از  ھنرمندان بیزانسي بھ ھیئت اجتماع كار مي. كردند یش معین ميبطرك برا

آورد، مردم را با  ھنرمند بیزانسي آثار معجزه آسا بھ وجود مي. این افراد ھنرمند در تاریخ باقي مانده است
مستبد و یك اعتقاد  كرد؛ اما ھنر او، چون در خدمت یك سلطان خالقیت درخشان خود بلند و پست مي

py  .افتاد ماند و بھ تنگنا و ركود مي الیتغیر بود، در قید شكل مي
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معادن سنگ مرمر در پروكونسوس، آتیك، ایتالیا؛ : ھنرمند بیزانسي مصالح فراواني در دسترس داشت
و ستونھا و سرستونھاي قابل تاراج معابد مشركان ـ ھر جا كھ معابد مزبور ھنوز باقي مانده بودند؛ 

  آجرھایي كھ از خاك خشك 

غالبًا خود را بھ . كرد مناسب بود كرد؛ این طریقھ براي اشكال منحنیي كھ سبك شرقي بھ او تحمیل مي مي
شد و خود تا محراب و  ساخت ـ باسیلیكایي كھ با یك بازوي جناحي قطع مي یك طرح چلیپایي راضي مي

آورد، مانند  بھ صورت كثیراالضالع ھشت ضلعي درميگاه جزء طوالني چلیپا را . یافت مناره امتداد مي
اما مھارت ممتاز او، كھ در . كلیساھاي قدیس سرگیوس و باكخوس در قسطنطنیھ، یا سان ویتالھ در راونا

رسند، در ساختن گنبد مستدیر بر فراز پایة ھشت  آن ھیچ یك از ھنرمندان پیش یا پس از او بھ پایش نمي
اي  و براي این كار یك طاق ضربي بود؛ بدین معني كھ نخست قوس یا نیمدایرهوسیلة مطلوب ا. ضلعي بود

كرد، یك مثلث مستدیر از آجر رو بھ باال و داخل بین  از آجر بر روي ھر ضلع كثیراالضالع درست مي
مثلثھاي . نھاد آمد گنبدي بنا مي اي كھ از اجتماع آنھا پدید مي ساخت، و بر روي دایره ھر نیمدایره مي

از . شدند مي» معلق«ستدیر ھمان طاقھاي ضربي مورد بحث بودند كھ از لبة گنبد تا باالي كثیراالضالع م
  .آمد، از آن پس سبك باسیلیكایي در شرق تقریبًا ناپدید شد حیث اثر معماري، این دایره بھ شكل مربع در مي

از مجسمھ . برد افراط بھ كار مي در تزیین داخل ساختمان، معمار بیزانسي مھارتھاي چندین ھنر را بھ حد
كرد؛ چندان كھ بھ خلق زیبایي انتزاعي اشكال نمادي توجھ داشت، در بند نمایش اندام زن  كمتر استفاده مي

اینان ستون . با این حال، مجسمھ سازان بیزانسي ھنرمنداني توانا، صبور، و پر مایھ بودند. و مرد نبود
ي یونیایي با برگھاي سبك كورنتي تراشیدند، و براي اینكھ »شھاگو«را با توأم ساختن » تئودوسیوسي«

نقشھا را پرتر و درھمتر سازند، بر این ستون، كھ مجموعة مفصلي از تركیبھاي مختلف بود، صورت 
چون ستوني كھ بھ این ترتیب بھ وجود آمد براي نگاه داشتن دیواره . حیوانات و گیاھھاي بسیار نقش كردند

گذاشتند كھ در قسمت فوقاني چھار » پولوینو«ود، بین ستون و دیوارة قوس یك سر ستون یا قوس مناسب نب
در . گوش و پھن، و در پایھ گرد و باریك بود؛ و بعد در طي زمان این سر ستون را نیز بھ نقش گل آراستند

شدند كھ دیوارھا را با اما بعدًا نقاشان مأمور . این مورد نیز، مانند مربع گنبددار، ایران بر یونان فایق آمد
تصویرھاي آموزنده یا وحشت انگیز بیارایند؛ و موزائیكسازان مكعبھایي از سنگ یا شیشة رنگین درخشان 

ھا، یا روي محراب، یا در مثلثھاي میان قوسھا، یا ھر جا كھ یك  آبي یا طالیي بر كفھا یا دیواره با زمینة
ھا، محرابھا، ستونھا، و  گوھریان بر جامھ. شتندفضاي خالي با چشم شرقي معارضھ داشت، كار گذا

كردند؛ بافندگان  كاري مي ھاي محراب را كنده نشاندند؛ چوبكاران منبرھا و نرده دیوارھا جواھر مي
ھاي مطرز و ابریشمین  كردند و محراب و منبر را با پارچھ ھا و فرشھاي كلیسا را فراھم مي فرشینھ

چ ھنري در رنگ آمیزي بھ این غنا، در نمادگرایي بھ این ظرافت، در پیش از آن ھرگز ھی. پوشاندند مي
انگیخت  بخشید و روح را برمي تزیین بھ این كمال، و در ھماھنگي بھ این جامعیت كھ ذھن را آرامش مي

  .دست نیافتھ بود

  سانتا سوفیا – ٣

. انسي تكمیل نشده بودتا زمان یوستینیانوس ادغام عوامل یوناني، رومي، شرقي، و مسیحي در ھنر بیز
در سرمستي . دیگر، پایتخت خود را از نو بسازد نرونشورش نیكا بھ یوستینیانوس امكان داد تا، مانند یك 

یپوس، رواقھاي آوگوستئوم، یك حاصل از یك لحظھ آزادي، جماعت اوباش عمارت سنا، حمامھاي زئوكس
یوستینیانوس . جناح كاخ امپراطوري، و كلیساي سانتا سوفیا را، كھ مقر بطرك بود، سوزانده بودند

توانست این بناھا را براساس طرحھاي قبلیشان ظرف یك یا دو سال از نو بسازد؛ اما بھ جاي این كار  مي
بھ كار برد و پایتخت خود را زیباتر از رم بسازد و  تصمیم گرفت كھ وقت، پول، و نیروي انساني بیشتري

پس یكي از . اي بیش از ھر ساختمان دیگر در روي زمین داشتھ باشد كلیسایي بنا كند كھ جلوه
ھا، كلیساھا، رواقھا، و  دژھا، كاخھا، صومعھ: ھاي ساختماني تاریخ را شروع كرد ترین برنامھ طلبانھ جاه

در قسطنطنیھ عمارت سنا را با مرمر سفید، و حمامھاي . ري افراشتھ شدندھا در سراسر امپراطو دروازه
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زئوكسیپوس را با مرمر الوان از نو ساخت؛ رواق و گردشگاھي در آوگوستئوم ساخت، و از آبراھة 
قصر خود را مظھر شكوه . كرد آب شیرین بھ شھر آورد ھاي ایتالیا برابري مي جدیدي كھ با بھترین آبراھھ

كف و دیوارھایش از مرمر بود؛ سقفش، با نقشھاي معرق، پیروزیھاي دوران سلطنتش را : ختو تجمل سا
در حال جشن و سرور، افتخارات و احتراماتي تقریبًا االھي بھ «داد كھ  نمایاند و سناتورھا را نشان مي مي

ن را براي در آن سوي بوسفور، نزدیك خالكدون، نیز قصر تابستاني ھریو» .كنند امپراطور اعطا مي
  .این قصر براي خود داراي لنگرگاه، میدان، كلیسا، و چند حمام بود. تئودورا و دربارش ساخت

چھل روز پس از خوابیدن شورش نیكا، یوستینیانوس ساختمان كلیساي جدید سانتاسوفیا را آغاز كرد ـ این 
حكمت مقدس، یا كالم خالق، یا (یا كلیسا بھ ھیچ قدیسي بھ این نام تخصیص داده نشده بود، بلكھ بھ ھاگیاسوف

وي آنتمیوس ترالسي و ایسیدوروس میلتوسي را، كھ از تمام معماران زمان . انتساب یافتھ بود) خود خدا
این دو تن شكل باسیلیكایي رایج را . خود مشھورتر بودند، براي طرح كار و نظارت بر آن احضار كرد

ھاي عظیم  وسیعي بود كھ نھ بر دیوارھا، بلكھ بر پشتواره كنار گذاشتند وطرحي ریختند كھ مركز آن گنبد
براي ساختن این كلیسا ده ھزار كارگر استخدام . یافت استوار بود و در طرفین با دو نیمگنبد استحكام مي

خرج شد، و خزانھ بر سر این كار بھ كلي تھي ) دالر ١٣۴,٠٠٠,٠٠٠(پوند طال  ٣٢٠,٠٠٠شدند، و 
یافتھ بودند كھ ممتازترین بقایاي بناھاي باستاني را بھ این عبادتگاه جدید بفرستند؛  استانداران دستور. گشت

  عاج،   نقره،  چندین نوع مرمر با رنگھاي مختلف از چندین ناحیھ وارد شد؛ طال،

خود یوستینیانوس در كار طرح و . و سنگھاي گرانبھا براي تزیین كلیسا از اكناف امپراطوري فرستاده شد
در حل مسائل فني سھم بسزایي ) اش بنا بھ گفتة ستایشگر تحقیر كننده(فعاالنھ شركت داشت، و  ساختمان

ھر روز با جامة سفید كتاني بر تن، عصایي بھ دست، و دستمالي بر سر در محل كار حضور . داشت
تمان در پنج آن ساخ. كرد كھ كار خود را با شایستگي و بموقع انجام دھند یافت و كارگران را تشویق مي مي

، امپراطور و بطرك مناس، ھمراه با دستة پر ھیبتي از ۵٣٧دسامبر  ٢۶سال و ده ماه تمام شد، و در 
یوستینیانوس بتنھایي بھ سوي منبر گام برداشت و، . مشایعان، براي افتتاح آن كلیساي مجلل بھ راه افتادند

سپاس خداي را كھ مرا الیق «: برداشت در حالي كھ دستھاي خود را بھ دعا برافراشتھ بود، چنین بانگ
  .»!ام اي سلیمان، من ترا شكست داده! انجام دادن چنین كار بزرگي دانستھ است

متر؛ ھر دو انتھاي  ۶٩و بھ عرض  ٧۶طرح زمیني كلیسا عبارت بود از یك صلیب یوناني بھ طول 
از تالقي جناحین یا بازوھاي  ساختمان با گنبد كوچكي پوشانده شده بود؛ گنبد وسطي بر فراز مربعي كھ

متر از سطح زمین فاصلھ  ۵۵افراشتھ شد؛ ذروة گنبد ) متر ٣٠متر در  ٣٠(صلیب بھ وجود آمده بود 
گنبد پانتئون یك تكھ از بتون ریختھ . بود) متر كمتر از قطر گنبد پانتئون در رم ١٠(متر ٣٠داشت؛ قطرش 

كھ البتھ، با این ترتیب، ضعیفتر از   قاب متقارب بود، شده بود؛ گنبد سانتاسوفیا از آجر و بھ صورت سي
این گنبد برخالف : امتیاز گنبد سانتاسوفیا در اندازة آن نبود، بلكھ در اتكا و پشتبند آن بود .بودگنبد پانتئون 

بنیان مستدیر استوار نبود، بلكھ بر طاقھاي ضربي و قوسھایي تكیھ داشت كھ میان  گنبد پانتئون بر یك
این مسئلة معماري ھرگز از آن پیش بھ آن خوبي   اي چھارگوش قرار گرفتھ بود؛ اي مستدیر و پایھ طوقھ

كھ  .. .كاري قابل ستایش و دھشت انگیز «: كند پروكوپیوس گنبد مزبور را چنین وصف مي. حل نشده بود
ماند كھ با زنجیري زرین از اوج آسمان  رسد بر طاقھاي زیر خود استوار باشد، بلكھ بدان مي بھ نظر نمي

  » .آویزان شده باشد

مرمرھاي رنگارنگ ـ سفید، سبز، قرمز، زرد، ارغواني، . اي از تزیین فروزان بود داخل كلیسا مجموعھ
سنگھایي كھ بھ دقت تراشیده شده . نمایاند باغ گل مي طالیي ـ كف، دیوارھا، و ستونھاي دو طبقھ را ھمچون

بود ستونھا، قوسھا، مثلثھاي میان قوسھا، كتیبة دیوارھا، و قرنیزھا را با نقش برگ و خار و پیچك 
. پوشانده كاشیھاي معرق، كھ از حیث اندازه و زیبایي بیسابقھ بود، بر دیوارھا و طارمھا نصب شده بود مي

py  ھ از دورة گنبد آویزان بود، بھ قدر ھمان چھل چلچراغ نقره، ك
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داد؛ مشبك كاري فلزي  شبستان و راھروھاي دراز و فضاي بي ستون زیر گنبد مركزي بھ بیننده دست مي
نردة نقرة جلو مقصوره و نردة آھن تاالر فوقاني؛ منبري كھ با عاج، نقره، و سنگھاي گرانبھا خاتمكاري 

مین و زرین كھ در باالي محراب آویختھ بود و منقوش بھ نقش شده بود؛ تخت نقرة بطرك؛ پردة سی
امپراطور و امپراطریس در حال دریافت بركت از مسیح و مریم بود؛ محراب طالیي كھ از مرمرھاي 

كمیاب ساختھ شده بود و محتوي ظرفھاي مقدس نقره و طال بود؛ و خالصھ ھمة این تزیینات وافر بر روي 
سازند  را در پیشي گرفتن بر الف شاھان مغول، كھ مدعي بودند چون غوالن مي ھم ممكن بود یوستینیانوس
  .پردازند، ذي حق سازد و چون جواھرسازان مي

» كلیساي عظیم«مردم در ھمھ جا از آن بھ عنوان . سانتاسوفیا، ھم ابتدا و ھم اعتالي سبك بیزانسي بود
وقتي كھ «. كند حشت انگیز از آن صحبت مياحترامي و گفتند، و حتي پروكوپیوس شكاك ھم با  سخن مي

كند كھ آن بناي عظیم محصول قدرت بشر  شود، احساس مي انسان براي عبادت بھ این ساختمان وارد مي
انگارد كھ خدا در اینجا نزدیك  دھد، چنین مي روح، كھ در این كلیسا خود را بھ آسمان عروج مي… . نیست

   ».شادماناست، و از این خانة ممتاز خود 

  از قسطنطنیھ تا راونا – ۴

اما پروكوپیوس . سانتاسوفیا بزرگترین كامیابي یوستینیانوس بود كھ بیش از فتوحات و قانونھایش دوام یافت
اگر «: گوید ة او ساختھ و یا بازسازي شدند، و ميكند كھ بھ وسیل بیست و چھار كلیساي دیگر را وصف مي

شما ھر یك از آنھا را بتنھایي ببینید گمان خواھید كرد كھ امپراطور فقط ھمان یكي را ساختھ و تمام اوقات 
ساختمان در » جنون«تا مرگ یوستینیانوس این » .سلطنت خود را بر ھمان یك كار صرف كرده است

؛ و آن قرن ششم، كھ مشخص آغاز قرون تیرگي در غرب بھ شمار سراسر امپراطوري حكمفرما بود
در افسوس، انطاكیھ، غزه، اورشلیم، . رفت، در شرق یكي از درخشانترین ادوار تاریخ معماري بود مي

در افریقا، صدھا ) سفاقس(اسكندریھ، سالونیكا، راونا، و رم، و از كرچ در شبھ جزیرة كریمھ تا سفاكس 
. یت برشرك و غلبة سبك شرقي ـ بیزانسي را بر شیوة رومي ـ یوناني جشن گرفتندكلیسا پیروزي مسیح

ستونھاي خارجي، آرشیتراوھا، نماھاي مثلثي، و افریزھا بھ طارمھا و طاقھاي ضربي و گنبدھا جاي 
سوریھ در قرون چھارم، پنجم، و ششم یك رنسانس حقیقي داشت؛ مدارس آن در انطاكیھ، بیروت، . سپردند

و نصیبین ناطقان، حقوقدانان، مورخان، و بدعتگذاران بسیار بھ جھان عرضھ داشتند؛ ھنرمندانش در  ادسا،
  موزائیكسازي، 

پارچھ بافي، و ھنرھاي تزییني سرآمد اقران شدند؛ معماران آن دھھا كلیسا ساختند، و مجسمھ سازانش آنھا 
  .را با نقوش برجستة فراوان تزیین كردند

بنیانگذار آن موضعش را طوري . امپراطوري بود كھ ھرگز از پیشرفت باز نمانداسكندریھ تنھا شھر 
بایست از بندرھاي آن استفاده كنند و تجارت آن  انتخاب كرده بود كھ تقریبًا تمام جھان مدیترانھ ناگزیر مي

بقایاي متفرق را اعتال بخشند؛ ھیچ یك از آثار معماري باستاني یا قرون وسطایي آن بھ جا نمانده است، اما 
فلزكاري، عاجكاري، و چوبكاري آن، و ھمچنین ھنر شبیھ سازي آن معرف مردمي است كھ در ھنر نیز، 

معماري قبطي، كھ با باسیلیكاي رومي آغاز شده بود، در دوران . مانند شھوانیت و تعصب، غني بودند
  .سلطنت یوستینیانوس عمدتًا شرقي شد

، )۴٠۴(نكھ ھونوریوس آن شھر را پایتخت امپراطوري غرب ساخت شكوه معماري راونا اندكي پس از آ
راونا در نایب السلطنگي طوالني گاالپالكیدیا سعادتمند شد، و مناسبات نزدیكش با قسطنطنیھ ، . آغاز شد

طرح شرقي معمول، كھ عبارت . ھاي ایتالیایي امتزاج داد ھنرمندان و سبكھاي شرق را با معماران و شیوه
شد، براي اولین بار  دي كھ با طاقھاي ضربي بر پایة قسمت عرضي یك كلیساي چلیپایي نھاده ميبود از گنب

py، در راونا، در موسولئوم، كھ آرامگاه پالكیدیا بود، پدیدار شد؛ در داخل آن ھنوز تصویر ۴۵٠در سال 
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گاه گنبددار  داسقف نئون بھ تعمی ۴۵٨در . توان دید مي» شبان نیكو«موزائیك مشھور مسیح را در شكل 
 ۵٠٠در حدود سال . ھاي حواریون بود باسیلیكاي اورسیانا یك رشتھ موزائیك افزود كھ شامل چھره

میالدي، تئودوریك براي قدیس آپولیناریس ـ كھ پیرو مذھب آریانیسم و مؤسس نامدار جامعة مسیحیت در 
كھ شھرت جھاني دارند، قدیسان در این كلیسا، بر موزائیكھایي . راونا بود ـ كلیساي جامعي بنا كرد

  .اند كھ نمایانندة سبك بیزانسي است سپیدجامھ با وقار خشكي نمایانده شده

كلیساي سان ویتالھ بھ سال . تسخیر راونا بھ دست بلیزاریوس پیروزي ھنر بیزانسي را در ایتالیا پیش برد
ھاي موقر خود  ن كردند و با چھرهبھ سرپرستي یوستینیانوس و تئودورا، كھ ھزینة تزیین آن را تأمی ۵۴٧

تمام امارات دال بر اینند كھ تصویرھاي معرق امپراطور و ملكھ از ھر حیث . آن را آراستند، تكمیل شد
اند  حقیقي است و باید صاحبان آن را بھ سبب شھامتي كھ براي منتقل ساختن آن بھ آیندگان ابراز داشتھ

و خواجگاني كھ تصویرشان در این ساختمان ھست سخت و  ھیئت این دو فرمانروا و كلیساییان. ستود
ھاي  نمایي خشك آنھا بازگشتي است بھ شكلھاي پیش از دوران كالسیك؛ تصویر جامھ دار است؛ جبھھ گوشھ

بخش تصویري  زنان بر موزائیكھا نوعي پیروزي در صنعت موزائیكسازي است، اما فاقد رشادت شادي
در پارتنون یا تصویر زنان یا سناتوران در محراب صلح آوگوستوس  است كھ نقش یك دستة سیار مذھبي

  .ھاي دو كلیساي شارتر یا رنس عاري است دارد، و نیز از مالحت و ظرافت تصاویر منقوش بر دروازه

دو سال پس از گشایش كلیساي سان ویتالھ، اسقف راونا كلیساي سانت آپولینارة كالسھ را، كھ كلیساي 
این كلیسا در حومة دریایي شھر قرار داشت كھ وقتي، . حامي شھر بود، تقدیس كرددیگري براي قدیس 

ساختمان این كلیسا بر طرح باسیلیكاي قدیمي رومي مبتني بود؛ اما در . پایگاه ناوگان رومي بود
سرستونھاي مركب آن، با طرح برگھاي آكانتوس كھ پیچ و تابي غیر كالسیك دارند، چنانكھ گویي نسیمي 

ردیفھاي دراز از ستونھاي كامل، موزائیكھاي . شود بر آن وزیده باشد، ردپاي ھنر بیزانسي دیده مي شرقي
  در زیر قوسھا و مثلثھاي بین قوسھاي ستوندار، ) متعلق بھ قرن ھفتم(رنگین 

ھاي معرق در مقصوره  اي از ستاره ھاي گچبري در جایگاه ھمسرایان، و صلیب گوھرنشان بر زمینھ لوحھ
  .سازد كلیسا را یكي از عبادتگاھھاي برجستة شبھ جزیرة ایتالیا، كھ تقریبًا یك تاالر ھنري است، مياین 

  ھنرھاي بیزانسي – ۵

معماري، شاھكار ھنرمند بیزانسي بود، اما در اطراف یا در داخل آن چندین ھنر دیگر وجود داشت كھ 
نھاد؛ خوي زمان، رنگ را بھ خط رجحان  او بھ مجسمھ كاري وقعي نمي. ارجمندیش فراموش ناشدني است

داد؛ مع ھذا، پروكوپیوس مجسمھ سازان زمان خود را ـ محتمال نقش برجستھ سازان را ـ بھ مثابھ  مي
ھاي قرون چھارم، پنجم، و ششم داراي  ستاید؛ و برخي از مقبره ھمترازان فیدیاس و پراكسیتلس مي

اي از تزیینات  برجستھ كاري ساختھ شده و با مجموعھتصویرھاي انساني ھستند كھ با رشاقتي ھلني با 
عاجكاري در میان بیزانسیھا ھنري محبوب بود؛ ھنرمندان بیزانسي عاج را در . شود آسیایي اشتباه مي

اشیاي خاتمكاري، و دھھا   ھا، ھاي عطر، پیكرچھ  درجھا، جعبھ  تصویرھاي دو لتي و سھ لتي، جلد كتابھا،
بردند؛ در این صنعت، تكنیكھاي ھلنیستي انحطاط نیافت، و فقط نقوش خدایان و  يتزیینات دیگر بھ كار م

صندلي عاج اسقف ماكسیمیانوس در باسیلیكاي اورسیانا . قھرمانان بھ تصاویر مسیح و قدیسان تبدیل گشت
  .كامیابي بزرگي در یك ھنر كوچك است) ۵۵٠حدود (در راونا 

آمد، نقاشي بیزانسي  روي رنگھاي روغني آزمایش بھ عمل مي در حالي كھ بھ قرن ششم در خاور دور بر
ھاي  استعمال رنگھاي محرق در تابلوھاي چوبي و پارچھ: بھ روشھاي معمول یوناني وفادار مانده بود

شراعي و كتاني؛ گچنگاري یا فرسكوسازي، كھ در آن رنگھاي مخلوط با آھك بر سطوح گچي مرطوب بھ 
. شد گھاي ژالتیني و سفیدة تخم مرغي كھ بر روي تابلو یا گچ خشك اجرا ميرفت؛ و نقاشي با رن كار مي

pyدانست كھ چگونھ مسافت و عمق را نمودار سازد، اما با پر كردن زمینھ با نقش  نقاشي بیزانسي مي
m
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كار پرتره فراوان بود، اما . رھاند ھا معموال خود را از اشكاالت مناظر و مرایا مي ساختمانھا و پرده
شد؛ قطعاتي كھ  دیوارھاي كلیسا با نقوش دیواري تزیین مي. انھ تعداد اندكي از آنھا بھ جا مانده استمتأسف

دستھاي بیقواره، اندامھاي كوتاه، : دھد اي را نشان مي از آن نقشھا باقي مانده است رئالیسم خام و ناپختھ
  .ھاي زرد، و زلفھاي آراستة عجیب و غریب چھره

كاري بود؛ شاھكارھاي باقیمانده از ھنرمندان این دوران نقوش  ھ و استاد ریزهھنرمند بیزانسي دلبست
دیواري یا تابلوھا نیستند، بلكھ مینیاتورھایي ھستند كھ وي با آن كتابھاي عصر خود را بھ معني واقعي كلمھ 

  كتاب، چون  .ساخت ميكرد ـ یعني با رنگ، روشن  مي» تذھیب«

مینیاتوریست ابتدا طرح خود را با قلم یا قلم موي نازك . شد گرانبھا بود، مانند سایر اشیاي قیمتي تزیین مي
اي معموال بھ رنگ طالیي یا آبي  كرد، زمینھ بر پاپیروس، پارشمن، یا ورق تاشدة پوست رسم مي

ھا را با اشكال زیبا و ظریف  داد، و زمینھ و حاشیھ د را در متن تصویر جا ميساخت؛ رنگھاي خو مي
كرد؛ گاه چھرة مؤلف را  نخست با دقت روي حرف اول یك فصل یا یك صفحھ كار مي. كرد تزیین مي

رفت، متن را تقریبًا  آراست؛ سرانجام، چندانكھ ھنرش پیش مي پرداخت؛ آنگاه متن را بھ تصویرھا مي مي
پرداخت، یا یك رمز  زد؛ بھ گلنقشھا یا اشكال ھندسي مي كرد و بھ تزیینات تجملي دست مي ش ميفرامو

ھا بھ صورت مجموعة  كرد، تا آنكھ تمام صفحھ گزید و آن را بھ انواع مختلف تكرار مي مذھبي را بر مي
وارد آن دنیاي آمد، بدان حد كھ خود متن گویي خود را از جھان خشني بزور  مجللي از رنگ و خط درمي

  .ظریف كرده است

ھاي خطي قبال در مصر زمان فراعنھ و بطالسھ معمول بود، و از آنجا بھ یونان ھلنیستي و  تذھیب نسخھ
موزة واتیكان داراي یك جلد انئید و كتابخانة آمبروسیوس در میالن داراي یك جلد . روم انتقال یافتھ بود

انتقال از . ند و، از حیث تزیین، سبكي كامال كالسیك دارندایلیاد است كھ ھر دو بھ قرن چھارم منسوب
مینیاتور مشركانھ بھ مینیاتور مسیحي در كتاب نقشھ برداري مسیحي تألیف كوسماس ایندیكوپلئوستس 

این مؤلف لقب خود را از سفر بھ ھندوستان، و شھرت خویش را از كوشش . شود پدیدار مي) ۵۴٧حدود (
قدیمیترین مینیاتور مذھبي موجود از آن مجلدي است از سفر . حاصل كرد در اثبات مسطح بودن زمین

 ٢۴پیدایش كھ در قرن پنجم استنساخ شده و اكنون در كتابخانة وین است؛ متن با حروف زرین و سیمین در 
سبز،   ورق از كاغذپوستي ارغواني نوشتھ شده است؛ چھل و ھشت مینیاتور آن، كھ بھ رنگھاي سفید ،

طومارھایي از . گوید خ، و سیاه رسم شده، داستان انسان را از ھبوط آدم تا مرگ یعقوب باز ميبنفش، سر
، ۵٨۶بھ سال ) النھرین راھب اھل بین(صحیفة یوشع در موزة واتیكان، و كتاب اناجیل تذھیب رابوال 

تصویرنگاري  النھرین و سوریھ اشكال و عالئمي آمد كھ بر از بین . درست بھ ھمان اندازه زیبا ھستند
جھان بیزانسي غلبھ كرد؛ این شكلھا و عالمات بھ ھزار وضع مختلف در ھنرھاي كوچك تكرار شد و بھ 

  .اي و متداول درآمد و در پدید آوردن ثبات مرگبار ھنر بیزانسي سھیم گشت صورت كلیشھ

داشت، موزائیكسازي را وسیلة محبوب ھنرنمایي خود  نقاش بیزانسي چون فروزش و دوام را دوست مي
ھاي مرمر رنگین را انتخاب كرد ـ و این كاري است كھ مصریان،  براي كف ساختمان خرده. قرار داد

ي مختلف، با اي یا مینایي، بھ رنگھا یونانیان، و رومیان كرده بودند؛ براي سطوح دیگر مكعبھاي شیشھ
گاه سنگھاي گرانبھا با این مكعبھا . كرد سانتیمتر مربع استعمال مي ٨/٠ھاي متفاوت، اما معموال  اندازه

  موزائیك غالبًا در ساختن تصویرھا یا شمایلھاي قابل حملي . شد آمیختھ مي

رھاي كلیسا یا كاخ كمكي بھ عبادت و امنیت ھمراه مسافران برده شوند؛ اما موزائیكساز ترجیحًا سطح دیوا
ھنرمند در كارگاھش، بر یك پارچة شراعي كھ طرح رنگین داشت، مكعبھاي خود را . كرد را انتخاب مي

گرفت تا در زیر دستش آن تدرج دقیق و امتزاج  چید؛ اینجا او ھمة ھنرش را بھ كار مي بھ طور آزمایش مي
در ھمان حال، پوششي از . باشد بھ وجود آید ھاي دورتر با چشم دیگران قابل احساس رنگھایي كھ از فاصلھ

شد؛ آنگاه  ساروج سنگین، و سپس پوششي از ساروج ظریف بر سطحي كھ باید پوشانده شود كشیده مي
این مكعبھا معموال در جلو داراي . فشرد اي خود مكعبھا را بھ درون مي موزائیكساز، از روي نمونة پارچھ
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ھا، مطلوبتر بود،  سطوح منحني، مانند گنبدھا و نیمگنبدھاي مقصوره. بگیرندھاي بریده بودند تا نور را  لبھ
از این ھنر پرزحمت بود كھ بعدًا . گرفت داري را مي زیرا در اوقات و زوایاي مختلف نور مالیم و سایھ

  .ھاي رنگي تا حدي الھام گرفت سبك گوتیك براي ساختن شیشھ

ھا  اي از آن باقي نمانده است؛ ظاھرًا رنگ آن شیشھ ده، اما نمونھاي یاد ش در متون قرن پنجم از چنین شیشھ
گري در آن زمان ھزار سال  تراش دادن شیشھ و شیشھ. در آن زمان خارجي بوده است نھ جزو خود شیشھ

كاري فلزات  ھنر كنده. رفت قدمت داشت، و سوریھ، كھ قدیمترین مركز آن بود، ھنوز مركز آن بھ شمار مي
ھا، و مھرھاي بیزانسي معموال  متي از زمان آورلیوس بھ انحطاط افتاده بود؛ گوھرھا، سكھو سنگھاي قی

فروختند،  مع ھذا، گوھریان محصوالت خود را تقریبًا بھ افراد تمام طبقات مي. داراي طرح و كار ضعیفند
درجھا،  در پایتخت، كارگاھھاي زرگري و سیمگري متعدد وجود داشت؛. زیرا زینت، روح بیزانس بود

ھاي ثروتمندان  آراست؛ و ظرف نقره در خانھ ھاي آثار مقدس محرابھاي بسیاري را مي جامھا، و جعبھ
  .فراوان بود

ھاي  در این صنعت، مصر با پارچھ. شد ھاي زیبا دیده مي در ھرخانھ، و تقریبًا بر تن ھر كس، پارچھ
، و روپوشھا ـ سرآمد كشورھاي دیگر بود؛ ھا، آویختنیھا ھا، پرده ظریف، رنگارنگ، و مصور خود ـ جامھ

 ھاي ساخت ھاي این دوره از جھت فني تقریبًا با پارچھ برخي از فرشینھ. ھا استاد بودند قبطیان در این زمینھ
ھاي سفیدي  ھاي مطرز، و حتي كفنھاي منقوش ـ پارچھ دھا، پارچھبافندگان بیزانسي پرن. یكسان است گوبلن

در قسطنطنیھ ھر كس از روي لباسي كھ . ساختند كھ بھ نقشھاي واقعي از فرد مرده مزین بود ـ مي
نھاد؛ و منظرة  اي بھ یك نوع مشخص از زیبایي و ظرافت لباس ارج مي شد؛ ھر طبقھ پوشید شناختھ مي مي

  .مانست بیزانسي بھ دم طاووس مي ھا در یك مجلس جامھ

  در مراسم دعاي دستھ جمعي كلیسا موسیقي نقشي بس مھم . موسیقي در میان تمام طبقات محبوب بود

چھارم، آلوپیوس یك دیباچة موسیقي نوشت كھ قسمتھاي موجود آن اكنون راھنماي عمدة ما در شناختن نت 
ن قرن بھ عالئم مخصوص، كھ نئومس خوانده این نمایش تنھا با حروف در آ. موسیقي یوناني است

شدند، جاي سپرد؛ این عالمتھا را ظاھرًا آمبروسیوس بھ میالن، ھیالري بھ گل، و ھیرونوموس بھ رم  مي
در اواخر قرن پنجم یك راھب یوناني بھ نام رومانوس كلمات و نتھاي سرودھاي مذھبي را، . وارد ساختند

دھد و ھرگز از نظر عمق احساسات و قدرت بیان نظیر  تشكیل ميكھ ھنوز قسمتي از قداس یوناني را 
اي از نظریات  اي تحت عنوان در باب موسیقي نوشت كھ خالصھ بوئتیوس مقالھ. نداشتھ است، تركیب كرد

داشت؛ این رسالة كوچك تا زمان ما در دانشگاھھاي  فیثاغورس، آریستوكسنوس، و بطلمیوس را بیان مي
  . و كتابھاي درسي موسیقي بوداكسفرد و كیمبریج جز

براي یك ذھن غربي معني جوھر ھنر بیزانسي این . انسان باید مشرق زمیني باشد تا ھنر شرقي را دریابد
در حكومت استبدادي، در ثبات سلسلھ مراتب : است كھ شرق در قلب و مغز یونان ارجي بسزا یافتھ بود

مان دولت، در مردمي كھ زیر نفوذ مذھب بودند، در طبقاتي، در ركود علم و فلسفھ، در كلیساي تحت فر
ھاي فاخر و تشریفات مجلل، در مراسم پربانگ و تماشایي، در نغمة ھوشرباي موسیقي تكراري، در  جامھ

توسط خیالپردازي، و ) طبیعت گرایي(شد، در شكست ناتورالیسم  زرق و برقي كھ بر احساسات چیره مي
روح یونان باستان این وضع را ممكن بود نامطلوب و تحمل . تزیینيدر غرق كردن ھنر نمایشي در ھنر 

درست در ھنگامي كھ حیات یونان در معرض تھدید . ناپذیر یابد، اما خود یونان اكنون بخشي از شرق بود
  .تجدید یافتة ایران و قدرت باور نكردني اسالم واقع شده بود، سستي آسیایي بر یونان چیره شد
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 فصل ھفتم

  

  ایرانیان

٢٢۴-۶۴١  

I    - جامعة ساسانیان  

در آن سوي فرات یا دجلھ، در تمام طول تاریخ یونان و روم، آن امپراطوري تقریبًا مخفي قرار داشت كھ 
بھ مدت ھزار سال از اروپاي رو بھ توسعھ و از مھاجمان آسیایي بر كنار مانده بود، ھرگز عظمت 

نظیر  نكرده بود، آھستھ از صدمات جنگھاي پارتھا شفا یافتھ بود، و فرھنگ بيھخامنشي خود را فراموش 
و اشرافي خود را چنان بھ دست تواناي شاھان ساساني حفظ كرده بود كھ بعدھا توانست پیروزي اسالم بر 

  .ایران را تبدیل بھ رنسانس فرھنگي ایران كند

آید، سرزمین آریاییھا بود و افغانستان،  ز نام آن برميایران قرن سوم وسیعتر از ایران امروز بود؛ چنانكھ ا
پارس، كھ سابقًا نام استان فارس كنوني بود، فقط قسمتي . بلوچستان، سغد، بلخ و عراق را نیز در بر داشت

توجھي نداشتند، » بربرھا«داد؛ اما یونانیان و رومیان، كھ بھ  از جنوب شرقي این امپراطوري را تشكیل مي
یك سد كوھستاني، از ھیماالیا در جنوب خاوري تا قفقاز در شمال . ك قسمت را بھ تمام آن دادندنام تنھا ی

كرد؛ در مشرق یك فالت بلند لم یزرع بود؛  گذشت و آن را بھ دو نیم مي باختري، از میان این سرزمین مي
ھاي بیشمار  براھھھاي سرسبز دجلھ و فرات قرار داشت كھ آب آنھا بھ ھنگام طغیان بھ آ در مغرب دره

درطول . ساخت ھا غني مي شد و مغرب ایران را از حیث گندم، خرما، انگور، و سایر میوه جاري مي
ھا ھزاران ده، صدھا قصبھ، و دھھا شھر قرار داشت  رودھا یا فواصل بین آنھا، در تپھ زارھا یا در واحھ

، شوش، سلوكیھ، و )سابقًا تخت جمشید(اكباتان، ري، موصل، استخر : كھ مھمترین آنھا عبارت بودند از
  .تیسفون پایتخت عظیم و باشكوه ساسانیان

تقریبًا ھمھ باریك اندام و قدري تیره گون «: كند آمیانوس ماركلینوس ایرانیان این دوره را چنین وصف مي
ھمھ افراد طبقات عالي خشن موي نبودند و » .ریشي نسبتًا جالب دارند، و زلفي دراز و خشن… ھستند 

  شان اندام باریك 

مردان دستار بر . ھاي باشكوه بودند بالیدند، و دوستار ورزشھاي خطرناك و جامھ خوي و چابكي خود مي
كردند؛ ثروتمندان نیمتنھ یا قباي  پوشیدند، سندل یا پوتین بنددار بھ پا مي گذاشتند، شلوار گشاد مي سر مي

. ساختند بستند؛ بینوایان با لباس نخي، مویي، یا پوستي، مي ميكردند ، كمربند و شمشیر  پشمین در بر مي
خورد  اي كھ از فرط فراخي چین مي زنان پوتین و شلوار كوتاه، پیراھن و شنل گشاد، و روجامھ

انداختند و آن را بھ  كردند و دنبالة آن را بھ پشت مي پوشیدند؛ موي مشكین خود را در جلو سر چنبره مي مي
موبدان و زردشتیان غیرتمند، بھ نشانة . داشتند تمام طبقات رنگ و زینت را دوست مي. آراستند گل مي

دادند؛ شاھان با پوشیدن كفش سرخ،  پوشیدند؛ سرداران رنگ سرخ را ترجیح مي پاكي، لباس سفید مي
در . تندساخ شلوار آبي، و كالھي كھ یك گوي یا سر حیوان یا پرنده بر آن بود خود را از سایرین ممتاز مي

  .ساخت و نیم بیشتر از زن را ایران نیز، مانند جوامع متمدن، لباس نیمي از مرد را مي

ایراني فرھیختھ معموال، مانند فرانسویان، حساس و تیز شوق و تند ذھن بود؛ غالبًا تناسان بود، ولي بھ 
آنچھ شجاع باشد محیل بیش از ..  . .در سخن بیمالحظھ و زیاده رو بود«ھنگام ضرورت چاالك و آماده؛ 
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اي كھ ھمیشھ با دشمنان حفظ  درست ھمان فاصلھ» .بایست دورادور از او ترسید بود، و از این رو فقط مي
نوشیدند، اما تقریبًا تمام طبقات، از جملھ خدایان، شراب را ترجیح  ایرانیان فقیر آبجو مي. كردند مي
شدند  ریختند و مدتي منتظر خدایان مي مذھبي شراب ميجو در مراسم  دادند؛ ایرانیان پرھیزكار و صرفھ مي

آداب ایراني در این دورة ساساني، . نوشیدند تا بیایند و آن را بیاشامند؛ آنگاه، خود آن شراب مقدس را مي
بنابر روایات، خشنتر از زمان ھخامنشیان و مالیمتر از دوران اشكانیان بود؛ اما داستانھاي پروكوپیوس ما 

تشریفات و رسوم دیپلوماتیك دربار ایران . سازد كھ ایرانیان واالمنشتر از یونانیان بودند آگاه ميرا از این 
خطاب » برادر«تا حد زیادي از طرف امپراطوران یونان اقتباس شده بود؛ دو سلطان رقیب، یكدیگر را 

و عوارض گمركي كردند، براي مأموران سیاسي خارجي مصونیتي قایل بودند و آنان را از بازرسي  مي
  .توان در دربار پادشاھان ایران جست سرچشمة رسوم دیپلوماسي اروپا و امریكا را مي. كردند معاف مي

كند كھ لواط و فحشا در  اما اذعان مي» كنند، بیشتر ایرانیان در روابط جنسي افراط مي«: گوید آمیانوس مي
در خوراك «: ستاید ایرانیان را بھ داشتن سھ صفت ميربي گملیئل . میان آنان كمتر رایج بود تا نزد یونانیان

منتھاي كوشش براي ترغیب ازدواج و » .میانھ رو، در خلوت و نیز در روابط زناشویي معتدل ھستند
رفت تا نیروي انساني كافي براي جنگھا فراھم شود؛ در این مورد  افزودن بر میزان موالید بھ كار مي

كرد، مراسم زناشویي را با جالل فراوان انجام  امر بھ ازدواج مي ن، دی. خداي عشق مارس بود نھ ونوس
  داد كھ باروري موجب نیرومندي اھورمزدا، خداي روشنایي، در نبرد با اھریمن،  داد، و چنین تعلیم مي مي

شد، پسري  فرزنداني بود تا این آیین و نسلش بعد از خود او محفوظ ماند؛ اگر او صاحب فرزند ذكوري نمي
والدین عمومًا وسایل ازدواج فرزندان خود را، بیشتر بھ وسیلة داللھاي . كرد ا بھ فرزندي اختیار مير

جھیز و شیربھا، مخارج . توانست بدون اجازة والدین شوھركند كردند؛ اما زن مي اي ، فراھم مي حرفھ
ازایي زن اول چندگاني مجاز بود و در صورت ن. ساخت ازدواج و فرزند آوري زودگاه را میسر مي

و زن شوھر را بھ سبب ظلم   توانست زن را بھ علت بیوفایي، شوھر مي. زنا نضج یافتھ بود. شد توصیھ مي
ھا، مانند ھتایراي یوناني، آزاد بودند كھ  این ھمخوابھ. داشتن ھمخوابھ بالمانع بود. و ترك انفاق، طالق گوید

اما زنان قانوني معموال در اندورن خانھ نگاھداري در میان مردم ظاھر و در ضیافت مردان حاضر شوند؛ 
زنان ایراني بغایت زیبا بودند، و شاید بھ ھمین سبب . شدند؛ این رسم دیرین ایراني بھ اسالم منتقل شد مي
كشند و در  در شاھنامة فردوسي این زنان ھستند كھ آرزوي مردان را مي. بایست از مردان حفظ شوند مي

  .آمد زیبایي زنانھ بر قوانین مردانھ فایق مي. شوند م ميمعاشقھ و اغوا پیشقد

سرگرمي . آمدند كودكان بھ یاري ایمان مذھبي، كھ براي استحكام قدرت والدین ضرور مي نماید، بار مي
آنان گوي بازي، ورزشھاي قھرماني، و شطرنج بود، و در نوجواني در تفریحات كالنساالن خانواده 

ایرانیان ساساني . حات عبارت بود از تیراندازي، اسبدواني، چوگانبازي، و شكاراین تفری. كردند شركت مي
در بزمھا و ضیافتھاي «: فردوسي گوید. دانستند موسیقي را براي اعمال مذھبي، عشق، و جنگ الزم مي

؛ لیر، گیتار، فلوت، ني، كرناي، طبل، و سایر »آراست موسیقي و آواز زنان زیبا صحنھ را مي«شاھانھ 
نغمھ ساخت و، در  ٣۶٠دوات فراوان بود؛ بھ موجب روایت، باربد، خنیاگر محبوب خسرو پرویز، ا

در تعلیم و تربیت نیز دین نقشي بسزا ایفا . خواند سراسر سال، ھر شب یكي از آنھا را براي شاه مي
در ادبیات، طب،  تعلیمات عالي. كرد؛ دبستانھا در معابد جاي داشتند و اطفال تحت تعلیم موبدان بودند مي

پسران شاھان محلي و ساتراپھا . شد علوم، و فلسفھ در دانشگاه مشھور جندیشاپور در خوزستان داده مي
اي كھ متعلق بھ دربار بود،  زیستند و با شاھزادگان خانوادة سلطنتي، در دانشكده غالبًا نزدیك شاه مي

  . كردند تحصیل مي

از ادبیات آن . رة اشكانیان، در زمان ساسانیان نیز معمول بودپھلوي، زنان ھندو اروپایي ایران در دو
دانیم كھ آن ادبیات وسیع  ما مي. كلمھ باقي مانده است كھ ھمھ مربوط است بھ دین ۶٠٠,٠٠٠زمان فقط 

. گذاشتند تا از میان برود بوده است؛ اما چون موبدان حافظ و ناقل آن بودند، بیشتر آثار غیر دیني را مي
فرایندي مشابھ ما را بھ این اشتباه انداختھ است كھ ادبیات اوایل قرون وسطي در جھان مسیحیت  احتماال(

شاھان ساساني حامیان روشنفكر ادبیات و فلسفھ بودند ـ و بیش از ھمھ خسرو .) عمدتًا مذھبي بوده است
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نشگاه جندیشاپور بھ فرمان او آثار افالطون و ارسوط بھ زبان پھلوي ترجمھ گشت و در دا: انوشیروان
  در دوران سلطنت او وقایع تاریخي بسیاري ثبت و . تدریس شد، و حتي خود او نیز آنھا را خواند

این كتاب مخلوطي است از تاریخ و . تدوین شد كھ تنھا قسمت موجود آن كارنامة اردشیر بابكان است
نوس مدارس آتن را بست، ھفت تن ھنگامي كھ یوستینیا. داستان عشقي كھ بعدھا مبناي شاھنامة فردوسي شد

پس از چندي ھواي وطن كردند؛ شاه . از استادانش بھ ایران گریختند و بھ دربار خسرو پناھنده شدند
خود با یوستینیانوس، قید كرد كھ خردمندان یوناني باید رخصت  ۵٣٣، در عھدنامة سال »بربران«

  .بازگشت یابند و از پیگرد و آزار مصون باشند

فرمانروایي این پادشاه روشنفكر دانشگاه جندیشاپور، كھ در قرن چھارم یا پنجم تأسیس شده بود،  در دوران
. آوردند دانشجویان و استادان از اكناف جھان بھ آن روي مي. شد» بزرگترین مركز فرھنگي آن زمان«

طب و فلسفھ را بھ ھاي سریاني آثار یوناني در   مسیحیان نسطوري در آن دانشگاه پذیرفتھ شدند و ترجمھ
نوافالطونیان در آنجا بذر صوفیگري را كاشتند؛ و سنت طبي ھندوستان، ایران، سوریھ، و . ارمغان آوردند

بھ موجب نظریة طب ایراني، . یونان، در آنجا بھ ھم آمیخت و یك مكتب درماني شكوفا را بھ وجود آورد
شد؛ پزشكان و  تش، آب، خاك، بادـ حاصل ميبیماري از آلودگي یا ناپاكي یكي از عناصر چھارگانھ ـ آ

گفتند كھ بھداشت عمومي مستلزم سوزاندن تمام مواد فاسد كننده، و بھداشت فردي مستلزم  موبدان ایراني مي
  . اطاعت كامل از دستورات نظافت دین زردشت است

بھ . را بنیاد نھاده بوددانیم این است كھ این علم تقویم منظمي  آنچھ از علم نجوم ایراني در این دوره مي
موجب این تقویم، سال بھ دوازده ماه سي روزه، و ھر ماه بھ دو ھفتة ھفت روزه و دوھفتة ھشت روزه 

نجوم و جادوگري امري عمومي  علم احكام. گردید ھم بھ آخر سال اضافھ مي روز،شد، و پنج  تقسیم مي
آمد؛ و ھر واقعة زمیني بھ  بود، و ھیچ گونھ اقدام مھمي بدون رجوع بھ وضع صور فلكي بھ عمل نمي

اعتقاد مردم نتیجة جنگ ستارگان سعد و نحس در آسمان بود ـ ھمان گونھ كھ فرشتگان و شیاطین در روح 
  .نبرد اھورمزدا و اھریمن بود جنگیدند ـ و این در حقیقت ھمان انسان با یكدیگر مي

دین زردشت بھ وسیلة سلسلة ساسانیان اقتدار و استیالي سابق خود را باز یافت؛ زمینھا و عشر محصوالت 
كشاورزي بھ موبدان اختصاص داشت؛ دولت بر دین استوار بود، ھمچنانكھ در اروپاي آن زمان نیز چنان 

كمتر بود، بر یك طبقة مقتدر و حاضر در صحنھ، كھ افراد موبد موبدان، كھ قدرتش فقط از خود شاه . بود
مغان بر حیات روحي تمام . كرد شدند و مقامشان ارثي بود، حكومت مي آن مغان یا مجوسان نامیده مي

ترساندند، و بھ مدت چھار قرن افكار  ایرانیان فرمانروایي داشتند، گنھكاران و طاغیان را از دوزخ مي
اینان گھگاه شارمندان را از اجحاف مأموران مالیات، و بینوایان را از جور . گاه داشتندایرانیان را در بند ن
ھاي  تشكیالت مغان چندان ثروتمند بود كھ شاھان گاه مبالغ ھنگفتي از خزانھ. كردند زورمندان حفظ مي

  معابد 

انة خداي نور، اي داراي یك آتشكده بود كھ در آن شعلة مقدس، بھ نش ھر شھر عمده. كردند قرض مي
توانست روح را از اھریمن نجات دھد؛ در نبرد با  تنھا یك زندگي منزه و پاكیزه مي. ھمواره فروزان بود

شیطان، بھره گرفتن از یاري مغان و پیشگویي، وردخواني، جادوگري، و دعاھاي آنان امري بس 
از دادگاه سھمگین روز رسید،  شد بھ پاكي و قدسیت مي روحي كھ بدین سان یاري مي. ضروري بود
  .یافت گذشت، و در بھشت، شادماني جاودان مي رستاخیز مي

در جنب این دین رسمي ، سایر مذاھب چندان محلي نداشتند، میترا، خداي آفتاب، كھ نزد پارتھا بسیار 
اما موبدان زردشتي، . دید محبوب بود، اكنون آن ستایشي را كھ در خور یاور بزرگ اھورمزدا بود نمي

وقتي كھ ماني . شمردند مانند روحانیان مسیحي و مسلمان و یھود، ارتداد از دین ملي را گناھي بزرگ مي
ادعا كرد كھ چھارمین پیامبر خدا در ردیف بودا، زردشت، و مسیح است، و دیني مبني ) ٢٧۶-٢١۶حدود (

مصلوب كردند، و بر تجرد، صلح طلبي، و تورع اعالم كرد، مغان مجاھد و داراي تعصب ملي او را 
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مع ھذا، موبدان و پادشاھان . مانویت مجبور شد موفقیت خود را در خارج از مرزھاي ایران جستجو كند
دادند، درست ھمان طور كھ پاپھا نسبت بھ  ساساني عمومًا نسبت بھ یھودیت و مسیحیت تسامح بھ خرج مي

یادي از یھودیان بھ ایاالت باختري عدة ز. یھودیان رفتار مالیمتري داشتند تا نسبت بھ بدعتگذاران
وقتي ساسانیان بھ قدرت رسیدند، مسیحیت در ایران مستقر شده بود؛ این . امپراطوري ایران پناھنده شدند

شد؛ اما پس از  دین تا ھنگامي كھ دین رسمي دشمنان دیرین ایران یعني یونان و روم نشده بود، تحمل مي
میالدي در نصیبین كردند، نقش فعالي در دفاع از سرزمین  ٣٣٨ال آنكھ روحانیان مسیحي، ھمچنانكھ در س

بیزانس در برابر شاپور دوم بھ عھده گرفتند، و مسیحیان ایران امید طبیعي خود بھ پیروزي بیزانس را 
، شاپور فرمان بھ قتل عام مسیحیان ٣۴١در . آشكار ساختند، دین مسیح مورد تعقیب قرار گرفت

ساكنان   ھا محدود كرد، ا ھنگامي كھ این فرمان را بھ كشیشان، راھبان، و راھبھامپراطوري خود داد؛ ت
بسیاري از دھھاي مسیحي كشتھ شده بودند؛ حتي با این وجود، در طي این تعقیب و آزار، كھ تا زمان مرگ 

 آزادي مذھبي را بھ) ۴٢٠- ٣٩٩(یزدگرد اول . تن مسیحي كشتھ شدند ١۶٠٠٠، )٣٧٩(شاپور ادامھ یافت 
شورایي از اسقفان  ۴٢٢در . مسیحیان بازگرداند و آنان را یاري داد تا كلیساھاي خود را از نو بسازند
  .ایراني كلیساي مسیحیان ایران را از مسیحیت یونان و روم مستقل ساخت

در میان عبادات و مشاجرات دیني، فرمانھا و بحرانھاي دولتي، و جنگھاي داخلي و خارجي، مردم با 
چراندند، و بھ  ھا را مي كاشتند، گلھ ساختند، زمین را مي بیصبري وسایل تقویت دولت و معابد را فراھم مي

شد كھ  بھ مردم گفتھ مي زراعت یك وظیفة دیني بود، و. ورزیدند ھنرھاي دستي و داد و ستد اشتغال مي
كارھایي قھرماني از قبیل آباد ساختن بیابان، كشتكاري زمین، نابود ساختن آفات و گیاھان ھرزه، 

  حاصلخیز ساختن اراضي بایر، و استفاده از رودھا براي آبیاري فتح نھایي 

ھاي  یك سوم فراورده كرد و از یك ششم تا بسیار الزم بود، زیرا او معموال براي زمینداران بزرگ كار مي
، ایرانیان صنعت شكرسازي از ۵۴٠در حدود سال . داد خود را از بابت مالیات و عوارض بھ دولت مي

نیشكر را از ھندوستان فرا گرفتند؛ امپراطور یوناني، ھراكلیوس، در كاخ سلطنتي تیسفون یك انبار پر از 
فتند، بزودي طرز كاشتن نیشكر را آموختند سال پس از آن ایران را گر ١۴؛ اعراب كھ )۶٢٧(شكر یافت 

دامپروري از . و آن را بھ مصر، سیسیل، مراكش، و اسپانیا بردند، كھ از آنجا در تمام اروپا رواج یافت
كارھاي برجستة ایرانیان بود؛ اسبھاي ایراني از نظر نژاد، چاالكي، زیبایي، و سرعت بعد از اسبھاي 

سگ . داشت وستار اسب بود، ھمان گونھ كھ رستم رخش را دوست ميعربي بھترین بودند؛ ھر ایراني د
شمردند؛ و گربة ایراني در  ھا سودمند بود كھ ایرانیان آن را حیوان مقدسي مي چندان در مراقبت گلھ و خانھ

  .تمام جھان شھرت و شاخصیت یافتھ بود

ھاي اصناف متعدد  تحادیھا. صنعت ایراني در زمان ساسانیان از حالت خانگي بھ اشكال شھري درآمد
ابریشمبافي از چین وارد شده بود؛ . بودند، و در برخي از شھرھا یك طبقة كارگر انقالبي پدید آمده بود

حریرھاي دوران ساساني ھمھ جا مطلوب بود، و براي صنعت نساجي بیزانس، چین، و ژاپن نمونھ واقع 
م خام بفروشند و فرش، جواھر، و غازه بخرند؛ ارمنیھا آمدند تا ابریش بازرگانان چیني بھ ایران مي. شده بود

راھھا و پلھاي . ، سوریھا، و یھودیان، ایران و بیزانس و روم را با داد و ستد كند خود مربوط ساختھ بودند
ساخت كھ تیسفون را با  خوب، كھ مورد مراقبت دقیق بود، چاپار دولتي و كاروانھاي بازرگاني را قادر مي

مربوط سازند؛ و در خلیج فارس بندرھایي ساختھ شده بود تا تجارت با ھندوستان را تسریع  تمام استانھا
و از احتكار و انحصار . ساخت مقررات دولتي قیمت غلھ، دارو، و سایر مایحتاج زندگي را محدود مي. كند

ر مھمان بھ شام توان از داستان یك اصلمند ایراني دریافت كھ ھزا ثروت طبقات عالي را مي. گرفت جلو مي
دعوت كرده بود، و چون دریافت كھ بیش از پانصد دست ظرف ندارد، پانصد دست دیگر از ھمسایگان 

  . خود عاریت گرفت

دادند  زیستند، استثمار زمین و مردم را سازمان مي خاوندان فئودال، كھ معموال در امالك روستایي خود مي
با شكارورزي پرشور و دلیرانھ، خود را براي نبرد . راستندآ و بھ ھنگام جنگ از رعایاي خود ھنگھایي مي

كردند، و خود و اسبشان، مانند  كردند؛ اینان بھ عنوان افسران سوار نظام ورزیده خدمت مي تربیت مي
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دوران اخیر اروپاي ملوك الطوایفي، زرھپوش بودند؛ اما در انضباط دادن بھ سربازان خود، یا در استعمال 
از نظر كاست اجتماعي، باالتر از . مھندسي و محاصره و دفاع، از رومیان، عقبتر بودندآخرین صنعتھاي 

راندند و یا ریاست ادارات  این مالكان، اشراف بزرگ بودند كھ بھ عنوان ساتراپ بر ایاالت فرمان مي
  اطور روم طرز اداره ظاھرًا بسیار خوب بود، زیرا گرچھ مالیات كمتر از مالیات امپر. دولتي را داشتند

دالر در صندوقھاي خود داشت، و عایدي  ۴۶٠‘٠٠٠‘٠٠٠، خسروپرویز پولي معادل ۶٢۶در سال . بود
دالر بود، كھ با در نظر گرفتن قدرت خرید طال و نقره در آن زمان  ١٧٠‘٠٠٠‘٠٠٠ساالنة كشور معادل 

ر اساس احكام اوستایي قانون از طرف شاھان، مشاوران ایشان، و موبدان ب. شد مبلغ بسیار ھنگفتي مي
آمیانوس، كھ با ایرانیان جنگیده . شد؛ تفسیر قانون و نظارت در اجراي آن بھ عھدة موبدان بود وضع مي

بھ طور . كند وصف مي» مرداني سربلند، صاحب تجربھ، و داراي دانش حقوقي«بود، قضات ایراني را 
در دادگاه با مراسم مذھبي توأم بود؛ مجازات سوگند . كلي ایرانیان مردم درست پیماني شناختھ شده بودند

براي كشف بزه . انتھایي از تیر، تبر، و سنگ بود سوگندشكني در قانون بسیار شدید، و در دوزخ باران بي
شد كھ روي فلز سرخ گرم راه بروند، یا از آتش  از مظنونان خواستھ مي: شد از روش اوردالي استفاده مي
كودك كشي، و سقط جنین ممنوع بود و مجازات سخت داشت؛ سزاي . رندبگذرند، یا غذاي مسموم بخو

گردید، و زن زانیھ بیني و گوش خود را از  شد تبعید مي لواط مرگ بود؛ مردي كھ زناكاریش بر مال مي
توانستند بھ دادگاھھاي عالیتر استیناف دھند، و مجازات اعدام فقط پس از تجدید  محكومان مي. داد دست مي
  .صویب شاه قابل اجرا بودنظر و ت

شمرد و منزلتشان را در  دانست و خویشتن را نایب آنھا مي پادشاه قدرت خود را بھ خدایان منسوب مي
شاه «كرد، خود را  ھر وقت كھ زمان ایجاب مي. داد كرد نشان مي فرمانھایي كھ بھ نام آنھا صادر مي

نامید، شاپور دوم این  مي» سلطان جھان، زادة خدایان  ،]ایران و انیران[شاھان، شاه آریاییھا و غیر آریاییھا 
شاھان ساساني، كھ » .برادر خورشید و ماه، دمساز ستارگان«: عبارت را نیز بر عنوان مزبور افزوده بود

دادند  از لحاظ نظري مستبد بودند، در عمل معموال با مشورت وزیران خود كھ ھیئت دولت را تشكیل مي
ادارة مشعشع شاھان ساساني، سیاست منظم آنان، مراقبتشان از «دي، مورخ مسلمان، مسعو: كردند كار مي

: گفت خسرو انوشیروان، بنا بھ روایت ابن خلدون، چنین مي. ستود اتباع خود، و سعادت مستملكاتشان را مي
نیست؛  مالیات، عایدات نیست؛ بي كشاورزي، مالیات عایدات ، ارتش نیست؛ بي ارتش، شاه نیست؛ بي  بي«

در اوقات عادي، سلطنت موروثي بود، اما ممكن بود از طرف » .بي حكومت صحیح، كشاورزي نیست
ستقیم وجود وقتي وارث م .رسیدھا  شاه بھ یكي از پسران كھتر منتقل شود، در دو مورد قدرت عالیھ بھ ملكھ

گزیدند، اما انتخابشان محدود بود بھ اعضاي خاندان  نداشت، نجبا و موبدان كسي را بھ سلطنت برمي
  .سلطنت

از او منتھاي دلیري را در شكارورزي انتظار داشتند؛ در . زندگاني شاه آكنده بود از الزامات توانفرسا
  كشیدند  ار آن را مياي دیبا كھ ده شتر آراستھ بھ زیور شاھو اي با پرده غرفھ

ده ھزار سوار ممكن . كردند رفت، ھفت شتر تخت او را، و صد شتر خنیاگرانش را حمل مي بھ شكار مي
ھاي ساسانیان را معتبر بدانیم، باید بگوییم كھ در آخرین وھلة  بود در التزام وي باشند، ولي اگر سنگنبشتھ

، بز وحشي، آھو، گاومیش، ببر، شیر، یا یكي بایست سوار اسب شود، و شخصًا یك گوزن سفر شكار مي
چون بھ كاخ خود باز . او گردآوري شده بودند دنبال كند» بھشت«دیگر از حیواناتي را كھ در پارك یا 

. یافت اي از مسائل مملكتي مواجھ مي گشت، خود را در میان ھزار ملتزم و تشریفات فراوان با رشتھ مي
رت جواھر سنگین شده بودند بپوشد، بر تختي زرین بنشیند، و تاجي چنان ھایي را كھ از كث بایست جامھ مي

با این . ماند، آویزان باشد اي نامشھود از سرش، كھ بیحركت مي سنگین بر سر گذارد كھ الزم بود با فاصلھ
د، آور صدھا رسم تشریفاتي سیاسي را بھ جا مي پذیرفت،  شكل و شمایل بود كھ او سفیران و میھمانان را مي

آمدند  كساني كھ بھ نزدیك او مي. داشت كرد، و گزارشھا و اخبار انتصابات را دریافت مي قضاوت مي
pyخاستند، و ھنگام سخن گفتن دستمالي جلو  دادند، فقط با اجازة او برمي كردند، زمین را بوسھ مي تعظیم مي
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رفت  یكي از زنان یا معشوقگان خود ميشبانگاه نزد . داشتند تا مبادا نفسشان او را آلوده سازد دھان نگاه مي
  .كاشت و بذر شاھانھ را شادمانھ مي

II – سلطنت ساسانیان  

بنابر روایات ایراني، ساسان، موبدي در تخت جمشید بود؛ پسرش بابك امیر كوچكي در خور بود؛ بابك، 
موجب وصیت گوچیھر فرمانرواي فارس را كشت، خود را شاه آن سامان ساخت، و قدرت خویش را بھ 

اردوان . اي مرد و برادرش اردشیر جانشین وي شد بھ پسر خود شاپور واگذاشت؛ شاپور بر اثر سانحھ
پنجم، آخرین پادشاه پارت یا اشكاني ایران، از شناسایي این سلسلة جدید محلي ابا كرد، اردشیر اردوان را 

الطوایفي اشكانیان را با یك وي حكومت سست ملوك ). ٢٢۶(و خود شاھنشاه شد ) ٢٢۴(در جنگ كشت 
حكومت سلطنتي پر قدرت، كھ از طریق یك تشكیالت اداري متمركز اما رو بھ گسترش امور را 

گذراند، جایگزین كرد؛ حمایت روحانیان را با بازگرداندن دین زردشت وسلسلھ مراتب آن جلب كرد؛ و  مي
و انتقام داریوش سوم را از جانشیان اسكندر با اعالم اینكھ نفوذ ھلنیستي را در ایران برخواھد انداخت 

او . خواھد گرفت و تمام سرزمینھاي شاھان ھخامنشي را باز خواھد ستاند، غرور مردم را برانگیخت
نبردھاي سریعش حدود ایران را در شمال خاوري تا جیحون و در . ھاي خود وفا كرد تقریبًا بھ تمام وعده

، تاج را بر سر پسر خود شاپور نھاد و بھ او سفارش كرد )٢۴١(رگ بھ ھنگام م. باختر تا فرات بسط داد
  .كھ یونانیان و رومیان را بھ دریا بریزد

ھا او را مردي با  سنگنبشتھ. تمام قدرت و كارداني پدر خویش را بھ ارث برده بود) ٢٧٢- ٢۴١(شاپور اول 
تربیتي عالي داشت و بھ دانش  .كند؛ اما این بدون شك تھنیتي است رسمي وجنات زیبا و نجیب وصف مي

  ورزید؛ از صحبت  مھر مي

برخالف . سفیر یونان، چنان مسحور شده بود كھ بھ این فكر افتاد كھ از سلطنت استعفا كند و فیلسوف شود
شاپور دوم، بھ تمام ادیان آزادي كامل داد، بھ ماني اجازه داد تا در دربارش موعظھ كند، و اعالم كرد كھ 

ان، یھودیان، مسیحیان، و ارباب سایر مذاھب در امپراطوري او از ھر ایذایي مصون مغان، مانوی«
با ادامة ویراستن اوستا، كھ در دوران اردشیر آغاز شده بود، موبدان را تحریض كرد كھ آثار » .باشند

قدس ایراني فلسفة مابعدالطبیعي، نجوم، و طب را، كھ غالبًا از ھند و یونان گرفتھ شده بود، در این كتاب م
در فرماندھي نظامي بھ عظمت شاپور دوم یا دو خسرو . در حمایت از ھنر گشاده دست بود. بگنجانند

پایتخت جدیدي در شھر شاپور ساخت كھ . رسید، اما در سلسلة طوالني ساسانیان بھترین مدیر بود نمي
كارون، یكي از ساختمانھاي ھاي آن ھنوز نام او را بر خود دارند، و در شوشتر، در ساحل رود  ویرانھ

این ساختمان عبارت بود از سدي با قطعات سنگ خارا كھ پلي بھ طول . بزرگ مھندسي كھن را برپا داشت
بستر آن   داد؛ براي ساختن این سد، مسیر رود موقتًا عوض شد، متر تشكیل مي ۶متر و عرض  ۵٢٠

شاپور براي  بنابر روایات، . را منظم سازدھایي در سد ایجاد شد تا جریان آب  سنگفرش گردید، و دریچھ
طرح كردن و ساختن این سد، كھ تا قرن حاضر ھمچنان دایر بود، از مھندسان و اسیران رومي استفاده 

شاپور با آنكھ قلبًا مایل بھ جنگ نبود، ناچار بھ آن دست یازید، بھ سوریھ حملھ كرد، بھ انطاكیھ رسید، . كرد
كھ بھ موجب آن تمام ) ٢۴۴(قرارداد صلحي با رومیان منعقد ساخت  از ارتش روم شكست خورد، و

چون از ھمكاري ارمنستان با رومیان . سرزمینھایي را كھ سابقًا از رومیان گرفتھ بود بھ آنان بازگرداند
پس از آنكھ ). ٢۵٢. (اي طرفدار ایران در آنجا مستقر ساخت خشمگین بود، بھ آن كشور وارد شد وسلسلھ

امپراطور والریانوس را شكست داد و . تش بدین گونھ حفظ شد، جنگ با روم را از سر گرفتجناح راس
. ، انطاكیھ را غارت كرد، و ھزاران اسیر گرفت تا در ایران بھ كار اجباري گمارد)٢۶٠(دستگیر كرد 

مرز ایران اودناتوس، فرماندار پالمورا، با روم ھمدست شد و شاپور را مجبور كرد تا بار دیگر فرات را 
py  .و روم بشناسد
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  كند، مي) ٣٠٩ – ٣٠٢(عظمتي نداشتند، تاریخ ذكر كوتاھي از ھرمز دوم  ٣٠٢تا  ٢٧٢جانشیان او از 
را بھ  ھاي فقیران،  اماكن عمومي و مساكن شخصي، مخصوصًا خانھ. زیرا او صلح و سعادت را حفظ كرد

ات بینوایان از اغنیا تأسیس كرد و خود غالبًا دادگاه جدیدي براي رسیدگي بھ شكای. خرج دولت تعمیر كرد
دانیم كھ آیا ھمین عادات عجیب موجب محروم شدن پسر او از  ما نمي. شد دار مي ریاست آن را عھده

سلطنت شد یا نھ؛ بھ ھر حال، وقتي كھ ھرمز درگذشت، نجبا پسر او را زنداني كردند و تاج و تخت را بھ 
ین و اعتماد شاپور دوم نام نھادند؛ دادند و براي اینكھ سلطنت او را كامال كودك ھنوز نازادة او، كھ با یق

  . محرز سازند، تاج شاھي را بر شكم مادر او بستند

از كودكي براي جنگ تربیت شد؛ و ارادة خود را نیرومند ساخت، و در شانزدھسالگي زمام ). ٣٧٩- ٣٠٩(
تان خاوري حملھ كرد، چندین ده را ویران ساخت، بھ عربس. حكومت و ادارة میدان نبرد را بھ دست گرفت

، براي ٣٣٧در . ھزاران اسیر را كشت، و باقي اسیران را با ریسماني كھ از زخمشان گذراند بھ ھم بست
تسلط بر راھھاي بازرگاني بھ خاور دور، جنگ با روم را از سر گرفت و، با چند فاصلة زماني از صلح، 

گرویدن روم و ارمنستان بھ دین مسیح بھ كشمكش كھن شدتي نو . دامھ دادآن را تقریبًا تا ھنگام مرگ ا
اي دراز از  طي چھل سال، شاپور با رشتھ. بخشید، گویي خدایان با خشمي ھومري بھ جنگ پیوستھ بودند

. یولیانوس او را بھ تیسفون پس نشاند، اما خود بھ وضعي ننگین عقب نشست. امپراطوران روم جنگید
و ایاالت ) ٣۶٣(ھ با مانور ماھرانة شاپور شكست خورده بود، مجبور شد با او صلح كند یوویانوس، ك

وقتي كھ شاپور دوم درگذشت، ایران در ذروة . رومي ساحل دجلھ و نیز تمام ارمنستان را بھ او واگذارد
  .آبرو و اقتدار بود و خاك صد ھزار ایكر زمین با خون انساني تقویت شده بود

اي از تورانیان، كھ یونانیان  طایفھ ۴٢۵در حدود سال . نگ بھ مرز شرقي ایران كشانده شددر قرن بعد، ج
شدند، ناحیة بین جیحون و سیحون را  شناختند، و بغلط ھونھاي سفید نامیده مي آنھا را بھ نام ھفتالیان مي

- ۴٢٠(ھرام گور بود بھرام پنجم، پادشاه ساساني، كھ بھ واسطة بیباكیش در شكار ملقب بھ ب. تصرف كردند
، دلیرانھ با آنھا جنگید و شكستشان داد؛ اما پس از مرگ او تورانیان در نتیجة باروري و جنگجویي )۴٣٨

پایتخت . بھ اكناف گسترده شدند، و امپراطوریي تشكیل دادند كھ از دریاي خزر تا رود سند وسعت داشت
غلبھ ) ۴٨۴- ۴۵٩(ن بر فیروز، پادشاه ساساني تورانیا. اش بلخ بود این امپراطوري گرگان، و شھر عمده

  .جانشین او را خراجگزار خود ساختند) ۴٨٨-۴٨۴(كردند و او را كشتند و بالش 

ایران، ھمزمان با این تھدیدي كھ از طرف مشرق متوجھش شده بود، بھ سبب كشمكش شاه با اشراف و 
بھ فكر افتاد تا با تقویت یك ) ۵٣١-۴٨٨(قباد اول . موبدان براي حفظ اقتدار خویش، دچار ھرج و مرج شد

اش اشراف و موبدان بودند، دشمنان خویش را ضعیف  ، كھ ھدف اصلي حملھ)كمونیستي(نھضت اشتراكي 
میالدي، خود را فرستادة یزدان براي  ۴٩٠یكي از موبدان زردشتي، بھ نام مزدك، حوالي سال . سازد

ھمة مردم مساوي زاده : آن دین بھ گفتة او چنین بوداصول . ترویج یك كیش باستاني اعالم كرده بود
اند؛ ھیچ كس حقي طبیعي براي تملك چیزي بیش از دیگري ندارد؛ مالكیت و ازدواج از ابداعات انسان  شده

دشمنانش ادعا كردند . و اشتباھات پست اوست؛ و كلیة اشیا و تمام زنھا باید ملك مشترك تمام مردان باشند
ھ بھانة اعتراض بھ مالكیت و ازدواج و دستیابي بھ آرمانشھر، دزدي، زنا، و زنا با خواھد، ب كھ او مي

اي دیگر از مردم سخنان او را شادمانھ پذیرفتند، اما شاید خود مزدك  بینوایان و عده. محارم را ترویج كند
  پیروان او . ھم از موافقت شاه با آن مذھب بھ شگفت آمد

ھایشان  سراھاي آنھا را نیز تصاحب كردند و زیباترین و گرانترین معشوقھھاي ثروتمندان، بلكھ حرم خانھ
اشراف آزرده و خشمگین قباد را زنداني كردند و برادرش جاماسپ را بھ . را نیز بھ تملك خویش درآوردند

، از زندان گریخت و ]انوشبرد[» قلعة فراموشي«قباد، پس از سھ سال محبوس بودن در . شاھي برداشتند
خواستند یك فرد وابستھ بھ آنھا فرمانرواي ایران باشد، ارتشي براي  ھفتالیان، كھ مي. فتالیان پناھنده شدبھ ھ

جاماسپ استعفا كرد، اشراف بھ امالك خود . او فراھم كردند و او را در تسخیر تیسفون یاري دادند
pyرت خویش، بر كمونیستھا قباد، پس از محكم ساختن قد). ۴٩٩(گریختند، و قباد بار دیگر شاھنشاه شد 
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شاید آن نھضت باعث باال بردن شأن كارگران  .بكشتتاخت و مزدك و ھزاران تن از پیروانش را 
رسید، بلكھ از  و موبدان مي شده بود، زیرا فرمانھاي شوراي دولتي از آن پس نھ تنھا بھ امضاي شاھزادگان

قباد بھ مدت یك نسل دیگر سلطنت كرد، با دوستان قدیمش ھفتالیان . شد ھا نیز امضا مي طرف سران اتحادیھ
سلطنت را بھ دومین   جنگید و پیروز شد، اما در جنگ با روم كامیابي قطعي حاصل نكرد؛ بھ ھنگام مرگ،

  .سپردپسر خود خسرو كھ بزرگترین شاه ساساني بود 

نامیدند، و ایرانیان لقب انوشیروان  رایونانیان خوسروئس و اعراب كسري مي) ۵٧٩- ۵٣١(خسرو اول 
خواندند؛  مي» عادل«وقتي كھ برادران مھترش او را . را بھ نامش اضافھ كرده بودند) دارندة روان جاوید(

: كند س او را چنین وصف ميپروكوپیو. و شاید اگر عدل را از رحم جدا كنیم، او شایستة این لقب بود
طبري، . و عھد شكني؛ اما پروكوپیوس از زمرة دشمنان بود» استاد بزرگ در تظاھر بھ پرھیزكاري«

او را ستوده و یك خطابة افتتاحیھ در » تیزھوشي، فرھنگ، خردمندي، رشادت، و تدبیر«مورخ ایراني، 
وي حكومت را كامال تجدید سازمان داد؛  .دھان او گذاشتھ است كھ اگر راست نباشد، خوب جعل شده است

در انتخاب دستیارانش فقط شایستگي را مالك قرار داد و توجھي بھ رتبھ و مقام نكرد؛ و بزرگمھر، مربي 
الطوایفي را با یك  اي ملوك وي سپاه بنیچھ. پسرش، را بھ وزارت برگزید كھ وزیري ارجمند از كار درآمد

تري ایجاد كرد، و قوانین ایران را  نظم مالیاتي عادالنھ. جایگزین كردارتش دایمي با انضباط و شایستھ 
ھا ساخت؛ زمینھاي بایر را با دادن  براي اصالح آب شھرھا و آبیاري مزارع سدھا و ترعھ. مدون ساخت

گاو، وسایل كشاورزي، و بذر بھ دھقانان حاصلخیز كرد؛ تجارت را با ساخت، تعمیر، و نگاھداري پلھا و 
ازدواج . رونق بخشید؛ و آنچھ در توان داشت با شور و غیرت وقف خدمت بھ مردم و كشور كردراھھا 

را، بھ این عنوان كھ ایران براي حفظ مرز و بوم خود بھ جمعیت بیشتري احتیاج دارد، تشویق ـ اجباري ـ 
  مردان مجرد را، با تأمین جھیز زنان و امكانات تربیت . كرد

داد، اما مسیحیت  وي بدعت را با مرگ سزا مي. دولت نگاھداري و تربیت كردكودكان بینوا را بھ خرج 
فیلسوفان، پزشكان، و دانشمندان را از ھندوستان و یونان در دربار . كرد را، حتي در حرم خود، تحمل مي

یك بار در . برد خود گردآورده بود و از مباحثھ با آنان دربارة مسائل زندگي، حكومت، و مرگ لذت مي
پیري «: یك فیلسوف یوناني پاسخ داد» بزرگترین بدبختي چیست؟«: ي مباحثھ این سؤال پیش كشیده شدط

؛ وزیر خسرو با بیان این جملھ »روحي آشفتھ در جسمي بیمار»  :؛ یك ھندو جواب داد»توأم با فقر و بالھت
ین است كھ پایان زندگي بھ گمان من بزرگترین بدبختي براي انسان ا«: تحسین ھمگان را بھ خود جلب كرد

خسرو ادبیات، علوم، و دانش پژوھي را با » .خویش را نزدیك ببیند، بي آنكھ بھ فضیلت عمل كرده باشد
ھا و تاریخنگاریھاي بسیار را تأمین كرد؛ در زمان سلطنت  كرد، و مخارج ترجمھ گشاده دستي حمایت مي

كرد كھ دربارش ھمواره  ارجیان را چنان حفظ ميوي امنیت خ. او دانشگاه جندیشاپور بھ اوج اعتال رسید
  .پر از بیگانگان متشخص بود

ھایي براي  یوستینیانوس، كھ نقشھ. چون بر تخت شاھي نشست، میل خود را براي آشتي با روم اعالم كرد
امضا » صلح ابدي«یك قرارداد » برادر«، آن دو ۵٣٢افریقا و ایتالیا داشت، موافقت كرد؛ و در سال 

چون افریقا و ایتالیا سقوط كرد، خسرو بر سبیل مزاح، بھ این عنوان كھ اگر ایران با او صلح نكرده . كردند
توانست پیروز شود، سھمي از غنیمتھاي او خواست، و یوستینیانوس براي او ھدایاي گرانبھا  بود او نمي

س مواد معاھدة في مابین را ، خسرو بھ روم اعالن جنگ داد، بھ این بھانھ كھ یوستینیانو۵٣٩در . فرستاد
كند؛ شاید خسرو پنداشتھ بود خردمندانھ این است كھ تا  نقض كرده است؛ پروكوپیوس این اتھام را تأیید مي

ارتش یوستینیانوس ھنوز در غرب سرگرم جنگ است، بھ روم حملھ برد و منتظر ننشیند تا یك بیزانس 
بھ عالوه، خسرو معتقد بود كھ ایران باید . یران بھ كار بردپیروزمند و نیرومند تمام نیروھاي خود را علیھ ا

پس بھ سوریھ لشكر كشید؛ . سرانجام بر معادن طالي طرابوزان دست یابد و بھ دریاي سیاه برسد
ھاي گرانبھا از آنھا دست برداشت، و بزودي  ھیراپولیس، آپامیا، و حلب را محاصره كرد، با دریافت فدیھ

مردم بیباك آن شھر، از فراز دیوار دفاعي، نھ تنھا با باریدن تیرھا و سنگھاي . ھ رسیدھاي انطاكی بھ دروازه
شاه . اي كھ بدان شھره بودند، از او استقبال كردند بلكھ ھمچنین با متلكھاي وقیحانھ منجنیق بر سپاھیانش، 
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انھاي آن را، جز تمام ساختم. خشمگین، شھر را با یك حملة ناگھاني تصرف، و خزاین آن را تاراج كرد
و مابقي را بھ ایران فرستاد تا اھالي یك  اي از مردم شھر را قتل عام كرد،  كلیساي اعظم، سوزاند؛ عده

آنگاه با شادي در ھمان دریاي مدیترانھ، كھ وقتي مرز باختري ایران بود، . جدید را تشكیل دھند» انطاكیة«
براي نجات آن نواحي فرستاد، اما خسرو، با غنیمتھایي یوستینیانوس سردار خود بلیزاریوس را . آبتني كرد

  كھ بھ دست آورده بود، با خاطر آسوده از فرات گذشت، و آن سردار محتاط وي را تعقیب 

یك نیروي اشغالي در آن سوي بیابان سوریھ یا رشتھ كوھھاي تاوروس در سمت دشمن بود؛ ترقیات جدید 
طي سھ تجاوز دیگر بھ آسیاي روم، خسرو بھ . ساختھ استدر حمل و نقل، جنگھاي بزرگتري را ممكن 

ھاي سریع دست زد، باجھا و اسیرھا گرفت، روستاھا را تاراج كرد، و بدون  پیشرویھا و محاصره
براي یك ) دالر ٨۴٠٠٠٠(پوند طال  ٢٠٠٠، یوستینیانوس ۵۴۵در ). ۵۴٣- ۵۴٢(مزاحمت بازگشت 

پوند دیگر براي پنج سال تمدید تأدیھ  ٢۶٠٠اي پنج سال متاركة پنجسالھ بھ خسرو پرداخت، و در انقض
، پس از جنگھایي كھ بھ مدت یك نسل بھ طول انجامید، آن دو پادشاه پیر عھد كردند )۵۶٢(سرانجام . كرد

پوند طال  ٣٠٠٠٠كھ صلح را بھ مدت پنجاه سال حفظ كنند؛ یوستینیانوس موافقت كرد كھ ھر سال 
بپردازد، و خسرو از ادعاي خود بر سرزمینھاي مورد اختالف در قفقاز و بھ ایران ) دالر ٧‘۵٠٠‘٠٠٠(

  .سواحل دریاي سیاه دست برداشت

، بھ درخواست حمیریان جنوب باختري ۵٧٠در حدود سال . اما كار خسرو با جنگ ھنوز تمام نبود
ي كھ آزادي تحصیل عربستان، ارتشي بھ آن سامان فرستاد تا آنان را از قید فاتحان حبشي آزاد سازد؛ وقت

یوستینیانوس با حبشھ پیمان . شد، حمیریان دریافتند كھ سرزمینشان بھ یك استان ایراني مبدل شده است
اتحادي بستھ بود؛ یوستینوس دوم، جانشین او، طرد حبشیان را از عربستان عملي غیردوستانھ شمرد؛ بھ 

كرده بودند كھ بھ خسرو حملھ كنند؛ عالوه، تركان مرزھاي خاوري ایران محرمانھ با روم موافقت 
خسرو، با وجود كبرسن، شخصًا بھ میدان جنگ رفت و ). ۵٧٢(یوستینوس دوم بھ خسرو اعالن جنگ داد 

، )۵٧٨(شھر مرزي دارا را از رومیان گرفت؛ اما سالمتش یاري نكرد و براي نخستین بار شكست خورد 
وي طي چھل و . نامعلوم، زندگي را بدرود گفت ، در سني۵٧٩بھ تیسفون بازگشت، و در آنجا بھ سال 

ھشت سال زمامداري خود در تمام جنگھا و نبردھا جز یكي پیروز بود، امپراطوري خود را از ھر سو 
وسعت بخشیده بود، ایران را بیش از ھر زمان دیگر پس از داریوش اول نیرومند كرده بود، و چنان نظم 

تي اعراب ایران را تسخیر كردند آن را تقریبًا بدون ھیچ گونھ اداري صحیحي برقرار ساختھ بود كھ وق
طبق اعتقاد عمومي آن زمان، از  خسرو، كھ تقریبًا معاصر یوستینیانوس بود،. تغییر اقتباس كردند

یوستینیانوس بزرگتر بود، و تمام نسلھاي آیندة ایران را نیز او را نیرومندترین و تواناترین پادشاه تاریخ 
  .ننددا خود مي

این سردار بھرام چوبین . ، بھ دست یكي از سرداران از سلطنت افتاد)۵٨٩- ۵٧٩(پسر او، ھرمز چھارم 
. ، پسر ھرمز چھارم، و یك سال بعد پادشاه ساخت)۵٨٩(بود كھ نخست خود را نایب السلطنة خسرو دوم 

خواست را نپذیرفت؛ ، تاج و تخت خود را از او خواست؛ بھرام این  وقتي كھ خسرو بھ سن بلوغ رسید
خسرو بھ ھیراپولیس در سوریة روم گریخت؛ ماوریكیوس، امپراطور روم شرقي، بھ او گفت كھ سلطنتش 

  را باز خواھد ستاند، مشروط بر آنكھ ایران از ارمنستان بیرون رود؛ خسرو این 

  .اھزادة ایرانيواقعة كم نظیري شدند كھ عبارت بود از یاري سربازان رومي براي بھ تخت نشاندن یك ش

بر اثر غرور [بھ باالترین قدرتي رسید كھ ایران پس از خشیارشا بھ خود دیده بود، و ) پیروز(خسروپرویز 
وقتي فوكاس، ماوریكیوس را . زمینة سقوط امپراطوري خود را فراھم ساخت] حاصل از ھمان قدرت

د را از او تا انتقام دوست خو) ۶٠٣(كشت و بھ جاي او نشست، پرویز بھ آن غاصب اعالن جنگ داد 
چون بیزانس در نتیجة آشوب و . آنكھ دشمني دیرین بین دو امپراطوري از نو آغاز شد  بگیرد؛ ماحصل

انشقاق ضعیف شده بود، ارتشھاي ایران توانستند دارا، آمد، ادسا، ھیراپولیس، حلب، آپامیا، و دمشق را 
لیھ مسیحیان اعالم جھاد كرد؛ ع  پرویز، كھ از كامیابي سرمست شده بود،). ۶١٣- ۶٠۵. (تصرف كنند
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، نیروھاي مشترك او اورشلیم را غارت كردند و ۶١۴در سال . یھودي بھ ارتش او پیوستند ٢۶٠٠٠
، بكلي سوخت؛ و »كلیساي قیامت«بسیاري از كلیساھاي مسیحي، از جملھ . مسیحي را كشتند ٩٠,٠٠٠

رویز بھ ھراكلیوس، امپراطور جدید روم، پ. صلیب واقعي، محبوبترین یادگار مسیحیان، بھ ایران برده شد
از خسرو، بزرگترین خدایان و ارباب تمام زمین، بھ «: اي نوشت و سؤالي در خداشناسي مطرح كرد نامھ

گویي كھ بھ خداي خویش اعتماد داري، پس چرا وي  تو مي: شعور خود ھراكلیوس، بندة بیمقدار و بي
 ۶١٩یك ارتش ایراني اسكندریھ را تسخیر كرد، و تا سال  ،۶١۶در » اورشلیم را از دست من نجات نداد؟

در ھمین . تمام مصر، كھ پس از داریوش دوم از ملكیت ایران خارج شده بود، بھ شاه شاھان تعلق یافت
؛ ایرانیان آن شھر )۶١٧(ضمن، یك ارتش ایراني دیگر بر آسیاي صغیر تاخت و خالكدون را تصرف كرد 

در آن ده . بوسفور از قسطنطنیھ جدا شده بود، بھ مدت ده سال در دست داشتند را، كھ فقط بھ وسیلة تنگة
سال خسرو پرویز كلیساھا را ویران كرد؛ ثروت و آثار ھنري آنھا را بھ ایران برد؛ و، با وضع مالیاتھاي 

سنگین، آسیاي باختري را چنان از توش و توان انداخت كھ در برابر حملة اعراب، كھ یك نسل بعد 
  .رت گرفت، پایداري نتوانستصو

در حدود نودو شش (خسرو ادارة جنگ را بھ سرداران خود سپرد، بھ كاخ تجملي خود در دستگرد 
معماران، مجسمھ سازان، و نقاشان را . رفت، و خود را وقف ھنر و عشق كرد) كیلومتري شمال تیسفون

ھایي از شیرین، محبوبترین زن  و چھره گردآورد تا پایتخت جدیدش را بس زیباتر از پایتخت قدیم سازند،
ایرانیان شكوه داشتند از اینكھ شیرین مسیحي است، و حتي برخي . از سھ ھزار زن او، بر سنگ بتراشند

كرند كھ شاه را نیز بھ مسیحیت گروانده است؛ بھ ھر حال، در بحبوحة جنگ مقدس خود، خسرو  ادعا مي
اما ایران، كھ با غنایم جنگي و بردگان بیشمار . بسیار بسازد ھاي بھ او اجازه داد تا كلیساھا و صومعھ

. توانست ببخشد ثروتمند شده بود، اشتغال شاه را بھ خوشگذراني و ھنر، و حتي تساھل دیني او را، مي
  ایرانیان پیروزیھاي او را بھ منزلة 

  . گرفتھ شده بودسرانجام پاسخ اسكندر داده شد، و انتقام ماراتون، ساالمیس، پالتایا، و آربال

از امپراطوري بیزانس چیزي جز چند بندر آسیایي، چند قطعھ از خاك ایتالیا، شمال افریقا، یونان، و یك 
ھراكلیوس ده . نیروي دریایي شكست نخورده، و یك پایتخت محاصره شدة دچار وحشت و یأس نمانده بود

بسازد و ارتش نویني بیاراید؛ آنگاه بھ ھاي سرزمین خود كشور جدیدي  سال وقت صرف كرد تا از ویرانھ
جاي عبور از تنگة خالكدون، كھ مستلزم مخارج و تلفات زیاد بود، ناوگان خود را وارد دریاي سیاه كرد، 

ھمان گونھ كھ خسرو اورشلیم را ویران ساختھ . از ارمنستان گذشت، و از پشت سر بھ ایران حملھ برد
شت، را خراب كرد و آتش مقدس جاودان آن را خاموش ساخت بود، ھراكلیوس كلورومیا، زادگاه زرد

خسرو ارتشھاي خود را یكي پس از دیگري بھ مقابلھ با او فرستاد؛ ھمة آنھا مغلوب شدند، و ). ۶٢۴(
رفتند، خسرو بھ تیسفون گریخت، سردارانش، كھ از اھانتھاي وي آزرده خاطر  ھمچنانكھ یونانیان پیش مي

وي را زنداني ساختند و فقط نان و آب بھ او دادند؛ ھجده . ا اشراف ھمدست شدندشده بودند، در خلع او ب
  ).۶٢٨(پسرش را جلو چشم خود او كشتند؛ سرانجام یكي دیگر از فرزندانش بھ نام شیرویھ او را كشت 

III  - ھنر ساسانیان  

ساساني بھ جا نمانده ھاي ھنري دوران  از ثروت و جالل شاپورھا، قبادھا، و خسروھا چیزي جز خرابھ
است؛ اما ھمین مقدار كافي است كھ ما را از دوام و قابلیت انعطاف ھنر ایراني، از زمان داریوش كبیر و 

  .تخت جمشید تا دوران شاه عباس كبیر و اصفھان، بھ شگفت آرد

قط آثار كاخھاي اند و ف ھا ھمھ ناپدید شده آنچھ از معماري ساسانیان باقي مانده كامال دنیوي است؛ آتشكده
ھستند كھ نماي گچكاري مزینشان مدتھا پیش از » اسكلتھایي غول آسا«سلطنتي بھ جا مانده است؛ اینھا 

pyقدیمیترین این كاخھا قصر اردشیر اول در فیروزآباد است كھ در جنوب خاوري شیراز . میان رفتھ است
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میالدي را در بر  ۴۶٠م تا  ق ٣۴٠ت از داند؛ دامنة حدسیا ھیچ كس تاریخ این كاخ را نمي. واقع شده است
پوشاند  پس از پانزده قرن گرما و سرما و دزدي و جنگ، گنبد عظیم این كاخ ھنوز تاالري را مي. گیرد مي

متر پھنا دارد، نمایي  ١٣متر بلندي و  ٢٧قوس سر در آن، كھ . كھ سي متر ارتفاع و ھفده متر عرض دارد
از تاالر چھارگوش . كند؛ این نما در دوران اخیر ویران شد تقسیم ميمتر بھ دو قسمت  ۵٢را بھ درازاي 

فشار گنبد با یك ترتیب جالب و  .شد ميقوسھاي برآمدگي پاطاق بھ پایة گنبد مستدیري منتھي   مركزي،
اي زده شده  جوف تحمیل شده بود كھ روي قسمت داخلي و خارجي آن یك طاق دبھغیرعادي بر دو دیوار م

بود، و بر این بنیان، كھ از تقویت دیوار داخلي بھ وسیلة دیوار خارجي بھ وجود آمده بود، پشت بندھاي 
  معماري این قصر با سبك ستوني . متكي بھ جرزھاي ستوني پیوستھ، از سنگ محكم، افزوده شده بود

مشید كامال متفاوت بود ـ این شیوه گرچھ خام و ابتدایي بود، اما در آن از اشكالي استفاده شده بود كھ تخت ج
  .بعدھا در سانتاسوفیاي یوستینیانوس بھ كمال خود رسید

در محلي نھ چندان دور از این كاخ، در سروستان، ویرانة بنایي وجود دارد كھ تاریخ آن معلوم نیست، 
یك تاالر بزرگ مركزي با دو اطاق جانبي، كھ پوشش آنھا از گنبدھاي شلجمي، طاقھاي نمایي با سھ قوس، 

شود كھ حكم پشتبند را دارند، پشتبند اسكلتي معماري گوتیك ممكن است از  اي، و نیمگنبدھایي تشكیل مي دبھ
در شمال باختري . اش، اقتباس شده باشد این نیمگنبدھا، با برداشتن تمام قسمتھاي آن جز قالب نگاھدارنده

این كاخ كھنترین نمونة طارم عرضي است كھ با . شوش خرابة یك كاخ دیگر وجود دارد، ایوان كرخھ
اما جالبترین آثار زمان ساسانیان ـ كھ اعراب فاتح را با عظمت خود بھ . تیركھاي قطري ساختھ شده است

این احتماال ھمان بنایي . لقب دادندوحشت انداخت ـ كاخ سلطنتي تیسفون بود كھ اعراب بھ آن طاق كسري 
یوستینیانوس سنگ مرمر یوناني براي : گوید كند و مي وصف مي ۶٣٨است كھ یك مورخ یوناني سال 

» .خسرو تھیھ كرد و صنعتگران ماھري فرستاد كھ كاخي بھ سبك رومي در نزدیكي تیسفون برایش ساختند
 ٣۵ن از میان رفتھ است؛ سھ دیوار بزرگ بھ ارتفاع فرو ریخت؛ گنبد آ ١٨٨٨جناح شمالي این بنا در سال 

یك قوس . اند و نمایي در جھت افقي دارند كھ بھ پنج ردیف از قوسھاي كور تقسیم شده است متر باال رفتھ
بزرگ مركزي، كھ بیست و شش متر ارتفاع و بیست و دو متر عرض دارد و بلندترین و پھنترین قوس 

متر  ٢٣و عرضش  ٣۵شد كھ طولش  ھ شده، بھ سقف تاالري منتھي ميبیضي شكل است كھ تاكنون شناخت
این نماھاي خراب شده تقلیدي از نماھاي غیر ظریف . بود؛ شاھان ساساني فضاي وسیع را دوست داشتند

توان دربارة  این نماھا بیش از آنكھ زیبا باشند، پرابھتند؛ اما نمي. رومي، مانند تماشاخانة ماركلوس، ھستند
  .ھاي فعلي قضاوت كرد ھاي گذشتھ از روي ویرانھزیبایی

اند نیست، بلكھ  جالبترین آثار باقي مانده از دوران ساسانیان كاخھاي خشتیي كھ طعمة زمان شده
این نقوش شگرف اخالف . ھایي است كھ بر سینة بعضي از كوھھاي ایران باقي مانده است سنگنبشتھ

خواھند بر  اند؛ گویي مي برخي موارد در جنب آنھا قرار گرفتھمستقیم نقوش برجستة ھخامنشي ھستند و در 
قدیمترین نقوش زمان . استمرار قدرت ایران و برابري شاھان ساساني با شاھان ھخامنشي تأكید كنند

نمایاند ك پاي بر پشت یكي از دشمنان خود ـ احتماال آخرین امپراطور اشكاني ـ  ساسانیان اردشیر را مي
و   ش برجستة نقش رستم، نزدیك تخت جمشید، ظریفتر وزیباترند و اردشیر، شاپور اول،نقو. گذاشتھ است

دھند، اما اینان نیز، مانند سایر  نمایانند؛ این شاھان پیكرھاي پر صولت نقش را تشكیل مي بھرام دوم را مي
ھي در نقش نقوش برجستة مشاب. رسند شاھان و مردان، در رشاقت و تناسب اندام بھ پاي حیوانات نمي

در . نمایانند رجب و در شاپور تصویرھاي سنگي نیرومندي از شاپور اول، بھرام اول، و بھرام دوم را مي
طاق بستان، نزدیك كرمانشاه، دو قوس متكي بر ستون عمقًا بر سنگ بریده شده است؛ نقوش برجستھ در 

دھند؛ سنگ با تصاویر  نشان ميھاي داخلي و خارجي قوسھا شاپور دوم و خسروپرویز را در شكار  جبھھ
فیلھاي فربھ و خوكھاي وحشي جان گرفتھ است؛ شاخ و برگ درختان بدقت، و سرستونھا با زیبایي منقوش 

این نقوش رشاقت حركت یا نرمي خطوط، تشخیص فردي، و حس مناظر و مرایاي كارھاي . اند گشتھ
شھود نیست؛ اما از حیث وقار و صولت، نیروي یوناني را فاقدند، و چندان اثري از نمونھ سازي در آنھا م

py  .اند حیاتي، و قدرت و صالبت با بیشتر نقوش برجستة امپراطوري روم قابل مقایسھ
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  برجستة سنگي، طاق بستان، از انستیتو آسیا بخشي از نقش

ا مانده اند، ھمچنین بسیاري از تصاویر كاخھا؛ اما فقط اثري از رنگ آنھ این نقوش، ظاھرًا رنگین بوده
سازد كھ ھنر نقاشي در دوران ساسانیان شكوفا شده  مع ھذا، اسناد موجود این نكتھ را آشكار مي. است

گوید كھ  است؛ گویند كھ ماني یك مكتب نقاشي تأسیس كرده بود؛ فردوسي از ایرانیان واالجاھي سخن مي
، نقوش )٨٩٧فتـ (شاعر عرب  كردند؛ و بحتري، عمارات خود را با تصاویر قھرمانان ایراني تزیین مي

مرد، بھترین نقاش عصر فرا  ھر وقت یكي از شاھان ساساني مي. كند دیواري قصر تیسفون را وصف مي
  . شد بسازد اي كھ در خزانة شاھي نگھداري مي شد تا تصویري از او براي مجموعھ خوانده مي

مند  صنعت نساجي ساسانیان از طرحھاي نقاشي، مجسمھ سازي، سفالسازي، و سایر اشكال تزییني بھره
ھا، روپوشھاي صندلي، سایبانھا، چادرھا، و  ھاي حریر، مطرز، دیبا، و دمشقي، فرشینھ پارچھ. شد مي

ز رنگ آمیزي فرشھا با حوصلة بسیار و مھارت استادانھ بافتھ، و آنگاه بھ رنگھاي زرد، آبي، و سب
اي را داشت كھ بھ طبقة باالتر از خود او  ھر ایراني، جز دھقان و موبد، آرزوي پوشیدن جامھ. شدند مي

ھاي فاخر؛ و قالیھاي بزرگ رنگین، از دوران آشوریھا، در  متعلق باشد؛ ھدایا غالبًا عبارت بود از جامھ
اند،  انیان، كھ از جور زمان محفوظ ماندهھاي زمان ساس دو دوجین از پارچھ. شرق از مخلفات ثروت بود

ھاي زمان ساسانیان حتي در آن دوران نیز، از مصر تا ژاپن،  پارچھ. از قماشھاي پرارزش موجود ھستند
مورد تحسین و تقلید بود؛ و در دورة جنگھاي صلیبي براي پوشاندن آثار قدیسان مسیحي این محصوالت 

ھاي  پارچھ  اكلیوس قصر خسروپرویز را در دستگرد تسخیر كرد،وقتي كھ ھر. شد مشركان ترجیح داده مي
یا بھارستان خسرو انوشیروان » فرش زمستاني«. مطرز و یك فرش بزرگ جزو غنایم گرانبھاي او بود

ھا و گلھا با یاقوت  در این فرش میوه: مناظري از بھار و تابستان بر خود داشت تا زمستان را از یاد او ببرد
ھارون الرشید بھ . اند اي از طال مجسم شده نار خیابانھاي نقره و جویھاي مروارید بر زمینھو الماس در ك
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ایرانیان در . بالید داشتن فرش بزرگ ساساني گوھرآگیني كھ از كثرت جواھر ضخامت یافتھ بود بھ خود مي
  . سرودند وصف قالیھاي خود غزلھا مي

راي استفادة روزمره ساختھ شده بود چیزي بھ جا نمانده ھاي زمان ساسانیان جز قطعاتي كھ ب از سفالینھ
مع ھذا، صنعت سفالسازي در دوران ھخامنشیان بسیار پیش رفتھ بود، و حتمًا در دورة ساسانیان نیز . است

بھ گمان ارنست فنلوسا، ایران . تا حدي ادامھ داشتھ است كھ توانست بعد از غلبة اعراب بھ آن كمال برسد
ود كھ از آن میناكاري حتي بھ خاور دور راه یافتھ است؛ و مورخان ھنري بر سر این محتمال مركزي ب

موضوع كھ آیا لعابكاري روي سفال و میناكاري مشبك از ایران ساسانیان یا سوریھ یا بیزانس منشأ گرفتھ 
ساختند  ھا، و ساغرھایي مي فلزكاران زمان ساسانیان پارچھا، لیوانھا، پیالھ ۶٣ .دارنداست ھنوز اختالف 

ساختند، یا با  كردند، با اسكنھ یا قلم بر آنھا نقش مي كھ گویي خاص نسل غول آسا بود؛ آنھا را چرخگري مي
ي از حیوانات، از خروس انداختند؛ و تصویرھاي دلپذیر چكش طرحي بھ روش معكوس از پشت بھ آن مي

در كتابخانة » جام خسرو«جام مشھوري كھ بھ نام . پرداختند گرفتھ تا شیر، بھ صورت دستھ یا لولة آنھا مي
  ملي پاریس ھست مدالھایي 

اي از طالي مضروب نشانده شده است؛ بنابر روایات، این جام  از شیشة كریستال بر خود دارد كھ در شبكھ
گوتھا احتماال این ھنر خاتمكاري را از ایرانیان . رشید بھ شارلماني بوده استجزو ھدایاي ھارون ال

  . اند اند و بھ غرب برده آموختھ

ساختند و، ھمراه با زرگران، زینت آالت گوھرنشان براي زینت مردان و  سیمگران ظرفھاي گرانبھا مي
وران ساسانیان ھنوز موجود است چندین ظرف نقره از د. زنان ثروتمند و نیز اشخاص عادي مي پرداختند

كھ در موزة بریتانیایي، ارمیتاژ لنینگراد، كتابخانة ملي پاریس، و موزة ھنري مترپلیتن نیویورك نگاھداري 
نقوش این ظروف ھمواره مركب است از تصویر شاھان و اصلمندان در شكار، و در آنھا . شود مي

ھاي شاپور اول،  ھاي ساسانیان، مثال سكھ سكھ. ا انسانھااند ت حیوانات با ذوق و كامیابي بیشتري رسم شده
توان جزو آثار ھنري بھ  حتي كتابھاي دوران ساساني را مي. ھاي رومي برابر بود گاه در زیبایي با سكھ

سوزاندند، قطعات طال و نقرة جلد  شمار آورد؛ بنابر روایات، ھنگامي كھ كتابھاي ماني را در مالء عام مي
رفت؛  مواد اولیة قیمتي در اثاث خانة دوران ساساني نیز بھ كار مي. چكید شد و بر زمین مي آنھا ذوب مي

خسرو اول یك میز طالي گوھر آگین داشت؛ خسرو دوم براي ناجي خود، امپراطور ماوریكیوس، میزي 
  . ھاي طالي گوھرنشان استوار بود از كھربا ساخت كھ بر پایھ

گر احیاي پر زحمت ھنر، پس از چھار قرن انحطاط در دوران اشكانیان، بر روي ھم، ھنر ساسانیان نمایان
اگر ما بھ قید احتیاط از بقایاي آن قضاوت كنیم، باید بگوییم كھ در كمال و عظمت بھ پاي ھنر دوران . است

كاري، و ذوق با ھنر ایران بعد از اسالم برابري نتواند  رسد، ھمچنین از حیث ابداع، ریزه ھخامنشي نمي
اما این ھنر قدرت و صالبت دوران كھن را در نقوش برجستة خود حفظ كرد و، در موضوعات . كرد

ھنر این دوران افكار و سبكھاي جدید را با خوشي . تزییني خویش، تا حدي نویدبخش غناي ھنري آینده شد
ر برد كھ ، این ذوق را بھ كا]روم شرقي[پذیرفت، و خسرو اول، ضمن مغلوب ساختن سرداران یوناني 

ھاي ھنري خود در  ھنر ساساني با اشاعة شكلھا و انگیزه. ھنرمندان و مھندسان یوناني را بھ ایران آورد
مصر،   شرق ـ در ھندوستان، تركستان، و چین، و در غرب ـ در سوریھ، آسیاي صغیر، قسطنطنیھ، بالكان،

ي كرد تا از ابرام در نمایش تصویرھاي شاید نفوذ آن بھ ھنر یوناني یار. و اسپانیا دین خود را ادا كرد
كالسیك دست بردارد و بھ روش تزییني بیزانسي بگراید؛ و بھ ھنر مسیحیت التین معاضدت نمود تا از 

ھنر ساختن . اي عطف توجھ كند سقفھاي چوبي بھ طارمھا و گنبدھاي آجري یا سنگي و دیوارھاي پشتواره
ي ساساني بود، بھ مسجدھاي اسالمي و قصرھا و معابد كھ خاص معمار  ھا و گنبدھاي بزرگ، دروازه

یابد و  دیر یا زود، ھر فكر خالق فرصت و تحول مي: شود ھیچ چیز در تاریخ گم نمي. مغول منتقل شد
py  .افزاید رنگ و شرارة خود را بھ زندگي مي
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IV - فتح اعراب  

جگذاري كرده بود ـ با ھراكلیوس پس از كشتن پدر و نشستن بھ جاي او، شیرویھ ـ كھ بھ نام قباد دوم تا
صلح كرد؛ مصر، فلسطین، سوریھ، آسیاي صغیر، و مغرب بین النھرین را بھ او تسلیم نمود؛ رومیاني را 

  كھ بھ دست سپاھیان ایران 

اما . ھراكلیوس طبعًا از چنین پیروزي شایاني شاد شد. را بھ اورشلیم بازگردانید» صلیب واقعي«بقایاي 
را در معبد آن در اورشلیم » صلیب واقعي«، ھنگامي كھ ۶٢٩در ھمان روز، در سال  مالحظھ نكرد كھ

در ھمان سال یك بیماري . اي از اعراب بھ پادگان یوناني نزدیك رود اردن حملھ كردند داد، دستھ قرار مي
ویھ، بھ اردشیر سوم، پسر ھفتسالة شیر. گیر در ایران شایع شد و ھزاران تن، از جملھ شاه، را كشت ھمھ

فرمانروایي برداشتھ شد؛ سرداري بھ نام شھربراز آن پسر را كشت و تخت شاھي را غصب كرد؛ 
: اش را در خیابانھاي تیسفون بر زمین كشاندند و بانگ زدند  سربازان خود شھر براز او را كشتند و جنازه

» .این روز خواھد افتادھر كس كھ خون شاھان در تن نداشتھ باشد و بر تخت سلطنت ایران نشیند، بھ «
ھرج و مرج اكنون بر قلمرویي كھ از بیست و شش سال جنگ . مردم عادي ھمیشھ شاھدوست تر از شاھند

پریشاني اجتماعي بھ آن فساد اخالقي كھ ھمراه ثروت و فتح بھ . شد مداوم فرسوده شده بود حكمفرما مي
ن از حاكمان مدعي تخت سلطنت شدند، ولي یا ظرف چھار سال نھ ت. ایران آمده بود ھر چھ بیشتر دامن زد

. بھ قتل رسیدند، یا گریختند، یا بھ مرگ طبیعي غیر عادي درگذشتند، و بدین ترتیب از صحنھ ناپدید گشتند
استانھا، و حتي شھرھا، یكي بعد از دیگري استقالل و انفكاك خود را از حكومت مركزیي كھ دیگر توانایي 

تاج شاھي بھ یزدگرد سوم تفویض شد، كھ از ساللة ساسان،  ۶٣۴در . كردند يفرمانروایي نداشت اعالم م
  . و فرزند یك كنیز بود

پس از تأسیس یك كشور جدید عرب، درگذشت عمر، خلیفة دوم، در ] صلي اهللا علیھ و آلھ[، محمد ۶٣٢در 
نوشتھ شده بود ایران دریافت كرد كھ در آن  ، سردار خود در سوریھ، ]ابن حارثھ[اي از مثني  ، نامھ۶٣۴

نام داشت، بھ این ] بن ولید[عمر بھترین فرمانده عرب را، كھ خالد . دچار ھرج و مرج و آمادة تسخیر است
خالد با لشكري از عربان بدوي، كھ معتاد بھ زد و خورد و تشنة بھ دست آوردن غنایم . مأموریت گمارد

اد و این پیام را بھ ھرمز، فرماندار استان مرزي بودند، در امتداد ساحل جنوبي خلیج فارس بھ راه افت
اكنون مردمي بھ سوي تو … اسالم آور تا در امان باشي، یا جزیھ بپرداز «: ایران، فرستاد] مرزدار[

ھرمز او را بھ رزم تن » .داري دارند، ھمان گونھ كھ تو زندگي را دوست مي آیند كھ مرگ را دوست مي مي
مسلمانان با غلبھ بر تمام موانع بھ فرات رسیدند؛ . را پذیرفت و او را كشت بھ تن طلبید؛ خالد دعوت او

عمر، براي نجات یك ارتش عرب در جاي دیگر، خالد را فرا خواند؛ مثني بھ جاي او فرماندھي را 
یزدگرد، كھ در . از رود فرات گذشت] جسر[دار شد و با نیروي تقویتي خود را از روي یك پل قایقي  عھده
استاندار خراسان واگذار كرد ] فرخزاد[گام جواني بیست و دو سالھ بود، فرماندھي عالي را بھ رستم آن ھن

ایرانیان در جنگ جسر با اعراب . و بھ او فرمان داد كھ نیروي عظیمي براي نجات كشور فراھم كند
ارتش خود را از  مصاف دادند، آنان را شكست دادند و بیپروا تعقیبشان كردند؛ مثني صفوف در ھم ریختة

  نو بیاراست و در جنگ بویب نیروھاي بینظم ایران را تقریبًا تا 

سنگین بود؛ مثني از زخمھایي كھ برداشتھ بود درگذشت؛ اما خلیفھ بھ جاي او سرداري الیقتر بھ نام سعد 
ایراني با تن  ١٢٠.٠٠٠یزدگرد با مسلح ساختن . را، ھمراه با یك ارتش سي ھزار نفري، فرستاد] وقاص[

رستم آنھا را از فرات بھ سوي قادسیھ گذراند؛ در آنجا، طي چھار روز خونین، یكي . این عمل مقابلھ كرد
در چھارمین روز، طوفان شن بھ سوي ارتش ایران وزیدن . از قطعیترین نبردھاي تاریخ آسیا انجام گرفت

بب طوفان بینایي خود را از دست گرفت؛ اعراب از فرصت استفاده كردند و بر دشمنان خویش، كھ بھ س
سعد، كھ حال مقاومتي در برابر ). ۶٣۶(رستم كشتھ شد، و ارتشش پراكنده گشت . داده بودند، پیروز شدند

py  .دید، نیروھاي خود را بھ سوي رود دجلھ پیش راند، از آن گذشت، و وارد تیسفون شد خود نمي
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ظیم سردر، تاالر مرمر، فرشھاي شگرف، و تخت اعراب ساده و خشن، با شگفتي، بر كاخ شاھانھ، قوس ع
شاید بھ دلیل . كردند غنایم را بار كنند و ببرند ده روز تمام با مشقت تالش مي. گوھرنشان آن خیره شدند

» .عراق كافي است«: چنین ضعفھا و مشكالتي بود كھ عمر بھ سعد دستور داد كھ پیشتر نرود؛ او گفت
در . النھرین كرد سھ سال بعد را صرف تثبیت فرمانروایي اعراب بر بین سعد از این دستور تبعیت نمود و

سرباز فراھم كرد؛ عمر  ١۵٠.٠٠٠یزدگرد در استانھاي شمالي خود ارتش دیگري مركب از   این ضمن،
ھاي جنگي  نفري براي مقابلھ با او فرستاد؛ در نھاوند، اعراب بھ واسطة برتري حیلھ ٣٠.٠٠٠یك ارتش 

ھاي باریك  سرباز ایراني در دره ١٠٠.٠٠٠نامیده شد؛ » فتح الفتوح«ي بزرگي نایل شدند كھ خود بھ پیروز
یزدگرد بھ بلخ گریخت، از . بزودي تمام ایران بھ دست اعراب افتاد). ۶۴١(بھ تنگنا افتادند و كشتھ شدند 

نان گرفت، اما چین كمك خواست، اما تقاضایش پذیرفتھ نشد؛ از تركان یاري جست و نیروي كوچكي از آ
بدین ). ۶۵٢(ھمینكھ عازم نبرد جدید خود شد، برخي از سربازان ترك وي را بھ خاطر جواھراتش كشتند 

  .گونھ، سلسلة ساسانیان منقرض شد
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  خالفت مأمون :  ٢١٨- ١٩٨/ .٨٣٣

  طاھریان خراسان :  ٢۵٩- ٢٠۶/ .٨٧٢

  عبدالرحمان دوم، امیر قرطبھ:  ٢٣٨-٢٠۶/  ٨۵٢-٨٢٠

  تسلط مسلمانان بر سیسیل :  ٢١٢/ .٨٢٧

  بنیاد بیت الحكمة بغداد :  ٢١۵/ .٨٣٠

  بنیاد جبر بھ وسیلة خوارزمي:  ٢١۵/  ٨٣٠

  رازي طبیب :  ٢١٣- ٢۵١/ .٩٢۶

  حملة مسلمانان بھ رم :  ٢٣٢/ .٨۴۶

  فارابي فیلسوف :  ٣٣٩- ٢۵٩/ .٩۵٠

  صفاریان ایران :  ٣٩٣- ٢۴٧/ .١٠٠٣

  اشعري فقیھ :  ٣٢۴- ٢۶٠/ .٩٣۵

  ھـ ق/ م 

  ـــــــــــــــ

  بنیاد مسجد ابن طولون در القطایع:  ٢۶۵/  ٨٧٨

  آغاز خالفت فاطمیان در قیروان :  ٢٩٧/ .٩٠٩
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  عبدالرحمان سوم خلیفة قرطبھ :  ٣۵٠- ٣٠٠/ .٩۶١

  تألیف تاریخ طبري :  ٣٠٢/ .٩١٢

  متنبي شاعر :  ٣۵۴- ٣٠٣/ .٩۶۵

  فردوسي شاعر :  ۴١١- ٣٢٩/ .١٠٢٠

  ابوالوفا، دانشمند ریاضیدان :  ٣٨٨- ٣٢٨/ .٩٩٨

  تسلط آل بویھ بر بغداد :  ۴۴٧- ٣٢٠/ .١٠۵۶

  وفات مسعودي، جغرافیدان و تاریخنویس :  ٣۴۶/ .٩۵۶

  عصر طالیي ارمنستان وسطي: گاگیك اول:  ١٠٢٠- ٩٩٠دورة آشوب سوم و :  ٩٧٧-٩۵٢

  خالفت حكم دوم در قرطبھ :  ٣۶۶- ٣۵٠/ .٩٧۶

  ابن ھیثم، دانشمند علوم طبیعي:  ۴٣٠- ٣۵۴/  ١٠٣٩-٩۶۵

  ابوسعید شاعر صوفي :  ۴۴٠- ٣۵٧/ .١٠۴٩

  خاندان فاطمیان در مصر :  ۵۶٧- ٣۵٨/ .١١٧١

  بنیاد جامع االزھر در قاھره :  ٣۵٩/ .٩۶٩

  بیروني دانشمند:  ۴۴٠- ٣۶٢/  ١٠۴٨-٩٧٣

  خالفت ھشام در قرطبھ:  ٣٩٩- ٣۶۶/  ١٠١٠-٩٧۶

  معري شاعر :  ۴۴٩- ٣۶٣/ .١٠۵٨

  منصور وزیر در قرطبھ :  ٣٩٣- ٣۶٨/ .١٠٠٢

  ابن سینا فیلسوف :  ۴٢٨- ٣٧٠/ .١٠٣٧

  بنیاد اخوان الصفا :  ٣٧٣/ .٩٨٣

  بناي جامع الحاكم در قاھره :  ۴٠٣- ٣٨٠/ .١٠١٢

  سلطان محمود غزنوي :  ۴٢١- ٣٨٩/ .١٠٣٠

  شورش بربرھا در قرطبھ:  ۴٠٣/  ١٠١٢

  نظام الملك وزیر:  ۴٨۵- ۴٠٨/  ١٠٩٢- ١٠١٧

  پایان خالفت قرطبھ:  ۴٢٢/  ١٠٣١
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  برآمدن تركان سلجوقي:  ۴٢٩/  ١٠٣٨

  عمر خیام شاعر:  ۵١۶- ۴٣٠/  ١١٢٣- ١٠٣٨

  معتمد پادشاه و شاعر:  ۴٨۴- ۴۶٠/  ١٠٩١- ١٠۶٨

  تسلط سلجوقیان بر بغداد:  ۴۵٠/  ١٠۵٨

  ھـ ق/ م 

  ـــــــــــــ

  امام محمد غزالي:  ۵٠۵- ۴۵٠/  ١١١١- ١٠۵٨

  سلطنت طغرل بیگ در بغداد:  ۴۵۵- ۴۵١/  ١٠۶٣- ١٠۵٩

  تسلط سلجوقیان بر ارمنستان:  ۴۵٢/  ١٠۶٠

  سلطان الب ارسالن:  ۴۶۵- ۴۵۵/  ١٠٧٢- ١٠۶٣

  شكست رومیان در مناذگرد از تركان:  ۴۶٣/  ١٠٧١

  سلطان ملكشاه:  ۴٨۵- ۴۶۵/  ١٠٩٢- ١٠٧٢

  سلطنت سلجوقیان در آسیاي صغیر:  ٧٢٨- ۴٧٠/  ١٣٢٧- ١٠٧٧

  مسجد جامع اصفھان:  ۴٨١/  ١٠٨٨

  قیام حشیشیھ:  ۴٨٣/  ١٠٩٠

  سلسلة مرابطون در اندلس:  ۵۴٢- ۴۴٨/  ١١۴٧- ١٠۵۶

  ابن زھر طبیب:  ۵۵٧ – ۴٨۴/  ١١۶٢- ١٠٩١

  تسلط فاطمیان بر بیت المقدس:  ۴٩٢/  ١٠٩٨

  جغرافیدانادریسي :  ۵۶٠- ۴٩٣/  ١١۶۵- ١٠٩٩

  اوج شھرت ابن باجة فیلسوف:  ۵٠٠/  ١١٠۶

  ابن طفیل فیلسوف:  ۵٨١- ۵٠١/  ١١٨۵- ١١٠٧

  سلطان سنجر سلجوقي:  ۵۵٢- ۵١١/  ١١۵٧- ١١١٧

  ابن رشد فیلسوف:  ۵٩۵- ۵٢٠/  ١١٩٨- ١١٢۶

  سلسلة موحدون در مراكش:  ۶۶٨- ۵٢۵/  ١٢۶٩- ١١٣٠
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  صالح الدین ایوبي:  ۵٨٩- ۵٣٢/  ١١٩٣- ١١٣٨

  سلسلة موحدون در اسپانیا:  ۶۴۶- ۵۴٣/  ١٢۴٨- ١١۴٨

  چنگیزخان:  ۶٢۴- ۵۴٩/  ١٢٢٧- ١١۵۵

  خاندان ایوبیان:  ۶۵٨- ۵٧١/  ١٢۶٠- ١١٧۵

  یاقوت جغرافیدان:  ۶٢٧- ۵٧۵/  ١٢٢٩- ١١٧٩

  اشبیلیھ) آلكاسار(بناي القصر :  ۵٧٧/  ١١٨١

  سعدي شاعر:  ۶٩١- ۶٠٠/  ١٢٩١- ١٢٠٣

  صالح الدین بر بیت المقدس شكست صلیبیون در حطین و تسلط:  ۵٨٣/  ١١٨٧

  اوج شھرت نظامي شاعر:  ۵٨۴/  ١١٨٨

  بناي برج خیرالدا در اشبیلیھ:  ۵٩٣/  ١١٩۶

  جالل الدین رومي صوفي و شاعر:  ۶٧٢- ۶٠۴/  ١٢٧٣- ١٢٠٧

  ابن خلكان تذكره نویس:  ۶٨١- ۶٠٨/  ١٢٨٢- ١٢١١

  ھـ ق/ م 

  ــــــــــــــ

  زدیك طلیطلھشكست مسیحیان در جنگ عقاب ن:  ۶٠٩/  ١٢١٢

  سلطنت ملك الكامل در مصر:  ۶٣۶- ۶١۵/  ١٢٣٨- ١٢١٨

  حملة چنگیز بھ ماوراء النھر :  ۶١۶/ .١٢١٩

  تسلط مغول بر بیت المقدس :  ۶۴٣/ .١٢۴۵

  قصرالحمراء:  ۶۴۶/  ١٢۴٨

  حكومت ممالیك در مصر:  ٩٢٢- ۶۵٠/  ١۵١٧ – ١٢۵٢

  محدود شدن قلمرو مسلمانان در اسپانیا بھ غرناطھ:  ۶۵٠/  ١٢۵٢

  سقوط بغداد و انقراض خالفت عباسي مشرق:  ۶۵۶/  ١٢۵٨

  شكست مغوالن در عین جالوت:  ۶۵٨/  ١٢۶٠

  بیبرس، سلطان ممالیك:  ۶٧۶ – ۶۵٨/  ١٢٧٧ – ١٢۶٠
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   فصل ھشتم

  

  ; FACE="AGA 101محمد 

  )م ۶٣٢- ۵٧٠(ھـ ق  ٢١ –ھـ   ق ۴١

I –  العربجزیرة  

میالدي در گذشت، و پنج سال پس از او محمد  ۵۶۵یوستینیانوس، امپراطور بزرگ روم شرقي، بھ سال 
كشور عربستان، كھ سھ چھارم آن بي آب و علف بود، . اي تھیدست در عربستان زاده شد در خانواده] ص[

. وفیا بسنده نبودعرصة زندگي قبایلي بدوي بود كھ ھمة ثروتشان براي تزیین بنایي چون كلیساي سانتا س
دید كھ یك قرن بعد این مردم خانھ بھ دوش نیمي از متصرفات آسیایي  در آن ھنگام كسي بھ خواب ھم نمي

براستي این . دولت روم، ھمة ایران و مصر، و بیشتر شمال افریقا را بگشایند و بھ سوي اسپانیا پیش تازند
  اعراب بر نیمي از حوزة مدیترانھ تسلط نمود تاریخي كھ از عربستان طلوع كرد و در نتیجة آن 

  .آنجا بسط دادند از عجیبترین حوادث اجتماعي قرون وسطي است

كیلومتر  ٢.٠٠٠و حداكثر عرضش  ٢‘٢۵٠حداكثر طول آن . عربستان بزرگترین شبھ جزیرة جھان است
صحرایي  از لحاظ زمینشناسي این شبھ جزیرة عظیم دنبالة صحراي بزرگ افریقا و جزو اقلیم. است

واژة عرب بھ معني خشك و . شنزاري است كھ قسمتي از ایران را گرفتھ، تا صحراي گوبي امتداد دارد
یكباره ) بحر احمر(كیلومتري دریاي سرخ  ۴٨عربستان فالت وسیعي است كھ در فاصلة . بیحاصل است

مشرق و خلیج گیرد و سپس، در مناطق كوھستاني خشك، با شیب مالیمي بھ سوي  متر اوج مي ٣۶۵٠
ھاي  آید، واحھ در قلب جزیره، در جاھایي كھ با حفر چاھھاي كم عمق آب بھ دست مي. رود فارس پیش مي

شوند كھ داراي درخت خرما ھستند، و از ھر طرف تا صدھا كیلومتر شنزارھاي  سبز و روستایي دیده مي
درجة  ٣و ھنگام شب گرما تا  بارد؛ در عربستان ھر چھل سال یك بار برف مي. آید وسیعي بھ چشم مي

در آن . جوشاند سوزاند و خون را در عروق مي رسد، اما آفتاب روز چھره را مي سانتیگراد باالي صفر مي
در این سرزمین آسمان . ھواي شن بیز، مردم ناچار باید لباسھاي بلند بپوشند و سر را با عقال بپوشانند

بارد كھ  در امتداد ساحل گاھي بارانھایي مي. زند ق ميھمیشھ صاف و بي ابر است و ھوا از روشني بر
و این بارانھاي گاه بھ گاه در ساحل باختري و در ناحیة حجاز، . كند زمینھ را براي پیدایش تمدن فراھم مي

با شھرھاي مكھ و مدینھ، و ھمچنین در جنوب باختري و یمن، كھ كانون اصلي دولتھاي باستاني عربستان 
  .، بیشتر استروند بھ شمار مي

بھ دست نرمسین،  ماجانرسد، از سقوط  م مي ق ٢۴٠٠یك لوح بابلي، كھ تاریخ آن بھ حدود سال 
ن پا گرفت؛ از ماجان پایتخت كشور معین بود كھ در جنوب باختري عربستا. دھد فرمانرواي بابل، خبر مي

رسد، بیست و پنج تن از شاھان آن را كھ پس از  م مي ق ٨٠٠روي لوحھاي عربي كھ تاریخ آنھا بھ سال 
م  ق ٢٣٠٠لوح دیگري ھست كھ بھ نظر بعضي محققان مربوط بھ . شناسیم اند مي این شكست حكومت كرده

كشور عربي دیگر بھ نام سبا، كھ در در این لوح نام یك . است؛ البتھ در این قسمت اطمینان كامل ندارند
در (از ھمین كشور سبا یا از مستعمرات آن در قسمت شمالي عربستان بود . دیار یمن پا گرفتھ ، ثبت است

شاھان . م ملكة سبا بھ نزد سلیمان رفت ق ٩۵٠كھ در حدود ) این زمینھ میان تاریخنویسان اتفاق نظر است
جنگیدند؛ تأسیسات معتبري مانند  مي) البتھ بھ عنوان دفاع(عموال سبا مأرب را پایتخت كرده بودند، و م

سدھاي مأرب، كھ ھنوز آثار آن بھ جاست، بھ وجود آوردند؛ دژھا و معبدھاي باشكوه پي افكندند؛ و مال 
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الواحي كھ از . كردند اي براي حكومت استفاده مي بسیار در كار دین خرج كردند و از دین بھ عنوان وسیلھ
م نیست ـ با حروف ھجایي با كمال زیبایي  ق ٩٠٠ھ جاي مانده ـ و بھ احتمال قوي قدیمتر از سال آنھا ب

  حجاري شده است، 

مردم آن دیار . آوردند كھ در مراسم دیني آسیا و مصر اھمیت فراوان داشت سبائیان كندر و مر بھ بار مي
ي راه كاروانروي كھ از مكھ و مدینھ بھ بر تجارت دریایي میان ھند و مصر نیز تسلط داشتند، قسمت جنوب

م، در جنوب باختري  ق ١١۵در حدود سال . رسید در قلمرو آنھا بود مي) اورشلیم(پترا و بیت المقدس 
عربستان دولت كوچك دیگري بھ نام حمیر پدید آمد، بر سبا حملھ برد، آن را شكست داد، و از آن پس تا 

م، آوگوستوس، كھ تسلط عربستان بر  ق ٢۵بھ سال . درآورد قرنھا تجارت عربستان را زیر سلطة خود
تجارت بین ھند و مصر را تاب نیاورده بود، سپاھي بھ فرماندھي آیلیوس گالوس بھ منظور تسخیر مأرب 

اعزام داشت؛ اما راھنمایان عرب لژیونھاي رومي را گمراه كردند، گرما و مرض نابودشان كرد، و 
ولي یك سپاه دیگر رومي عدن را تسخیر كرد، و تجارت مصر و ھند بھ  لشكركشي بھ شكست منتھي شد؛

در عصر حاضر نیز انگلیسیھا ھمین كار را كردند، یعني بھ وسیلة تسلط بر عدن بر راه (دست رم افتاد 
  .)تجارت ھند سلطھ یافتند

م گروھي از حمیریھا از دریاي سرخ گذشتند، حبشھ را مستعمرة خود ساختند، بھ گسترش  در قرن دوم ق
ن حبشیھا دی. دست زدند، و از نظر نژادي و خوني نیز با سیاھپوستان حبشي درآمیختند ساميفرھنگ 

دریافت كردند، كشتیھاي بازرگاني حبشي ) روم شرقي(مسیح و صنایع دستي و ھنر را از مصر و بیزانس 
دریاھا را شیار كردند و تا ھند وسیالن پیش راندند، و ھفت دولت كوچكتر نجاشي را بھ عنوان پادشاه 

در خود عربستان بسیاري از حمیریھا بھ پیروي از پادشاھشان، ذونواس، دین یھود اختیار  .پذیرفتندخویش 
ذونواس، تحت تأثیر شور دیني خود، بھ آزار مسیحیان جنوب باختري عربستان پرداخت؛ آنھا از . كردند

ھان حمیري را مغلوب كردند ھمكیشان خویش كمك خواستند؛ حبشیان بھ نداي ایشان پاسخ دادند و شا
یوستینیانوس با دولت نوبنیاد ھمپیمان شد؛ . و یك خاندان حبشي را در آنجا بھ قدرت رسانیدند) ۵٢٢(

ایرانیان بھ طرفداري شاھان مخلوع حمیري برخاستند و حبشیان را براندند و یك حكومت ایراني در كشور 
  .شدم داشت و با حملة اعراب بھ ایران برچیده ؛ این دولت شصت سال دوا)۵٧۵(یمن روي كار آوردند 

شیوخ غساني از قرن سوم . در شمال جزیره نیز بعضي دولتھاي كوچك عرب پدید آمدند كھ چندان نپاییدند
كھ جزو سوریھ بود زیر حمایت ) پالمورا(اطراف تدمر تا قرن ھفتم، در قسمت شمال باختري و ناحیة 

در ھمین دوره ملوك لخمي نیز در حیره و نزدیكي بابل بھ تأسیس دربار و نشر . بیزانس حكومت كردند
بدین ترتیب، اعراب مدتھا پیش از . فرھنگي نیمھ ایراني، كھ در موسیقي و شعر معروف بود، دست یازیدند

  .راه یافتھ بودند ظھور اسالم بھ شام و عراق

ھر . ھا استوار بود ھا، و قبیلھ سازمان سیاسي عربستان پیش از اسالم بر روابط ابتدایي خویشاوندي، طایفھ
پیش از . پنداشتند شد، مثال غسانیان خود را از تبار غسان مي قبیلھ بھ نام یك نیاي مشترك فرضي خوانده مي

جز در تعبیرات مبھم یونانیان در جاي دیگر نیامده  عصر پیغمبر، عربستان بھ صورت یك واحد سیاسي
نامیدند و كلمة ساراسن از آن مایھ گرفتھ است و  یونانیان ھمة مردم شبھ جزیره را ساراكنوي مي. است

اعراب، كھ از نظر ارتباط با دنیاي  ١.ظاھرًا خود كلمة ساراكنوي از كلمة شرقیون عربي گرفتھ شده است
اي تأكید كردند و مردمي خودكفا  یي بودند، ناگزیر بر امكانات محلي و قبیلھخارج دستخوش محدودیتھا

اي  میزان عالقة او با وسعت قبیلھ. كرد اي احساس نمي مرد عرب جز نسبت بھ قبیلھ وظیفھ و عالقھ. شدند
كھ ھیچ تردید، و با كمال آسایش خاطر، ھمة كارھایي را  كھ بدان وابستھ بود تناسب معكوس داشت، و بي
گفت،  یعني دروغ مي. داد كند، او بھ خاطر قبیلھ انجام مي مرد متمدن در راه كشور و دین یا نژاد خود مي

حكومت قبیلھ یا طایفھ بھ عھدة شیخ بود كھ بھ وسیلة سران . داد كشت، و جان مي آدم مي كرد، دزدي مي
ا شجاعت شھرتي داشت انتخاب خاندانھا از خانداني كھ از روزگار پیشین بھ علت ثروت یا كارداني ی
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مردان روستایي، برخي از حبوبات و سبزیھا را از زمیني كھ نیروي باروري چنداني نداشت بھ دست 
اما از نظر ایشان احداث نخلستان و . زدند آوردند و بھ پرورش حیوانات و تربیت اسب نیز دست مي مي

قال، موز، و انجیر بیشتر مقرون بھ صرفھ بود؛ كشت و پرورش درخت ھلو، زردآلو، انار، لیمو، پرت
پرداختند؛ و ھمچنین  برخي نیز بھ كشت گیاھان معطر چون كندر، آویشن، یاسمین، و اسطو خودوس مي

شكافتند تا مر  گرفتند، و گروھي نیز ساقة درختان خاصي را مي كساني از گلھاي سرخ كوھستاني عطر مي
دوازدھم جمعیت در شھرھاي ساحل باختري یا اطراف آن اقامت محتمال یك . و بلسان بھ دست آوردند

در داخل . شد در این ساحل تعدادي بندرگاه و بازار بود كھ تجارت دریاي سرخ در آنجا مبادلھ مي. داشتند
سابقة روابط متقابل بازرگاني عربستان و مصر بھ . عربستان راھھاي كاروانرو بزرگ تا شام امتداد داشت

بھ احتمال قوي، روابط بازرگاني عربستان با ھند نیز چون تجارت با مصر . رسید مي م ق ٢٧۴٣سال 
در بازار . كشانید بازارھاي مكارة ساالنھ بازرگانان را گاه بھ این شھر و گاھي بھ آن شھر مي. قدیمي است

روسپي  شد، صدھا بازرگان، بازیگر، خطیب، قمارباز، شاعر، و مكارة عكاظ، كھ نزدیك مكھ تشكیل مي
  .آمدند گرد مي

گذرانیدند و، بھ اقتضاي فصول سال  پنج ششم جمعیت بدوي و صحراگرد بودند، كھ بھ چوپاني روزگار مي
این مردم بھ اسب توجھ بسیار داشتند، . بردند و باران زمستان، رمة خود را از چراگاھي بھ چراگاھي مي

گرچھ در ساعت بیش . سپرد بود كھ موقرانھ راه مياما در بیابان بي آب و علف شتر بزرگترین یاور ایشان 
  رفت، در تابستان پنج  از سیزده كیلومتر نمي

آن  سوزانیدند، از گوشت فضوالت این حیوان را بھ جاي مواد سوختني مي شستند، ميخود را با ادرار آن 
با این وسایل مختلف، بدوي . آوردند بردند و از مو و پوست آن لباس و چادر فراھم مي بھرة فراوان مي

بدوي، كھ . توانست صبور چون شتر و ھوشمند چون اسب با مشكالت زندگي صحرا رو بھ رو شود مي
د برخوردار بود، اي نیرومن قامتي كوتاه و اندامي الغر داشت و در عین حال از بدني ورزیده و بنیھ

از . توانست با چند دانھ خرما و اندكي شیر روزھاي پي در پي را بھ سر برد و بھ زندگي خود ادامھ دھد مي
برد و رنج و ماللت زندگي یكنواخت  ساخت كھ او را از زمین بھ قلمرو خیال شاعران مي خرما شرابي مي

مانند مردم اسپانیا كھ زودخشمي را از  آمد و، كرد؛ بسرعت بھ خشم مي را با عشق و جنگ چاره مي
. شد اش شده بود براي انتقام آماده مي اند، در قبال اھانت و آزاري كھ متوجھ او یا قبیلھ اعراب بھ ارث برده

گذراند؛ و ھنگامي  قسمت مھمي از زندگي خود را با جنگ، كھ آتش آن میان قبایل مختلف مشتعل بود، مي
صر، و اسپانیا را گشود، عمل وي در حقیقت توسعة جنگ و غارتي بود كھ در م  كھ كشورھاي شام، ایران،
بعضي اوقات سال را، بھ منظور انجام مناسك حج و تجارت، ایام صلح . یازید ایام جاھلیت بدان دست مي

مقدس قرار داده بود؛ اما در اوقات دیگر عقیده داشت كھ صحرا قلمرو خاص اوست و ھر كھ جز در 
و بدون پرداخت باج معمولي بدانجا درآید، بھ او و وطنش تجاوز كرده است، و غارت اموال  ماھھاي حرام

كرد،  زندگي شھرنشیني را تحقیر مي. شد متجاوز در حقیقت باجي بود كھ بھ طریقي ساده از او دریافت مي
ر آنجا از صحرا را دوست داشت، كھ د. زیرا نتیجة آن اطاعت از مقررات قانون و مقتضیات تجارت بود

بدوي، ھم مھربان بود و ھم خونخوار، ھم بخشنده بود و ھم بخیل، ھم خیانتگر . آزادي كامل بھره ور بود
بود و ھم امین، ھم محطاط بود و ھم شجاع، ھر چند فقیر بود، با مناعت و بزرگواري با جھان روبھ رو 

  .را بھ نام خویش بیفزایدبالید، و عالقھ داشت كھ سلسلھ نسب  شد، بھ پاكي نژاد خود مي مي

بھ نظر بدوي، در یك قضیھ بحث نبود؛ وي عمیقًا باور داشت كھ در عرصة زیبایي زنان او گوي سبقت را 
البتھ قابل ذكر است كھ زنان گندمگون اعراب بدوي از زیبایي طبیعي بیمانندي . اند از زنان دیگر ربوده

پایید و  صیف آن برانگیزد، اما این زیبایي چندان نميتوانست ھر شاعري را بھ تو برخوردار بودند كھ مي
پیش از ظھور اسالم، و حتي . بست آورد و بزودي رخت بر مي شرایط سخت زندگي بیاباني را تاب نمي

پس از آن نیز، زنان عرب، گذشتھ از زمان كوتاھي كھ مورد پرستش و عالقة شدید مردان بودند، زندگي 
توانست  خواست، مي ھر پدري اگر مي. وش زندگي تغییر بسیار كمي یافتبعدھا این ر. پر رنجي داشتند

شد و از  كرد، دست كم از تولد وي غمین مي دختر خود را پس از تولد زنده بھ گور كند، و اگر نمي
  شرمزدگي 
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جاذبة طفولیت او . كرد كھ كوشش وي بھ ھدر رفتھ است داشت، زیرا احساس مي روي از كسان پنھان مي
توانست بھ ھریك از جوانان قبیلھ  رسید، مي ند بر پدر نفوذ داشت و ھمینكھ بھ سن ھفت یا ھشت ميسالي چ

شوھر و حبیب او، در صورت لزوم، . پرداخت شوھر كند كھ مورد رضایت پدر بود و بھاي عروس را مي
عاشقان بعضي رسوم این شجاعت افراطي بھ . جنگید براي حمایت او و دفاع از شرف خود با دنیا مي

مع ذلك این معشوق كاالیي بیش نبود و جزو دارایي پدر یا شوھر یا . دلباختة اسپانیایي منتقل شده است
شد كھ  ھمیشھ خادم مرد بود و كمتر مي. برد رفت كھ او را با چیزھاي دیگر بھ ارث مي پسرش بھ شمار مي

كھ فرزندان بسیار بیاورد و مخصوصًا انتظار مرد از زن خود این بود . بھ مقام یار و صاحب وي ترقي كند
غالبًا او یكي از زنان متعدد بود، و . وظیفة زن چیزي جز زادن و پروردن مردان جنگجو نبود. پسر بزاید

  .توانست او را از سر خود باز كند خواست، مي مرد ھر وقت مي

عرب پیش از . بود مع ھذا، زیباییھاي او، مانند جنگ، الھامبخش خیال شاعران و موضوع شعر ایشان
دانست، ولي، پس از اسب و زن و شراب، شعر را از ھمھ چیز بیشتر دوست  اسالم خواندن و نوشتن نمي

در میان اعراب دورة جاھلیت عالم و مورخ نبود، ولي عالقة فراوان بھ فصاحت زبان و صحت . داشت مي
بري، تصریف پیچیده و مفردات زبان عربي، ھمچون زبان ع. گفتار و اشعار مختلف موزون وجود داشت

فراوان داشت، تفاوت كلمات آن بسیار دقیق بود، و در آن روزگار در تعبیر احساسات شاعران و بعدھا بھ 
بالیدند و كلمات خوشاھنگ آن را  اعراب بھ قدمت و كمال زبان خویش مي. توضیح دقایق فلسفي توانا بود

اشعار شاعراني كھ در . كردند ش با عالقھ تكرار ميھاي جالب و شعر روان و نثر محكم خوی در خطبھ
ھاي صحرا و در بازارھا سرگذشت عشق یا جنگ قھرمانان یا قبایل یا  روستاھا و شھرھا یا در خیمھ

شاعر براي مردم خود مورخ، . فریفت سرودند خاطرشان را مي شاھان را ضمن قصاید طوالني مي
وقتي . و پیام آور آینده، و نیز وسیلة اعالن جنگ بود متخصص انساب، ھجاگر، عالم اخالق، روزنامھ

برد، قبیلة وي این حادثھ را  اي مي شد، جایزه ھاي شعري، كھ گاه بھ گاه طرح مي شاعر در یكي از مسابقھ
مھمترین مسابقة شعري ھر سال در بازار عكاظ . شد دانست و سخت خوشحال مي مایة افتخار خویش مي

. كردند ، تقریبًا ھر روز، قبایل مختلف بھ زبان شاعران خویش ھنرآزمایي ميشد و مدت یك ماه طرح مي
 .نبودكردند، داور دیگري  شنیدند تأیید یا تحقیر مي در این بازار بھ جز گروه مستمعان، كھ آنچھ را مي

ید قرائت شده در این بازار را با حروف زیباي براق مي نوشتند، كھ قصاید طالیي نامیده بھترین قصا
ھا  اعراب این قصیده. گشت شد و در خزاین امیران و شاھان، بھ عنوان آثار گرانبھاي جاوید، ضبط مي مي
آید، با حروف  ميگفتند، زیرا قصاید برندة مسابقھ را، چنانكھ از روایتھاي مكرر بر  نیز مي» معلقات«را 

  طال بر 

  .آویختند كردند و بھ دیوارھاي كعبھ مي حریر مصري ثبت مي

اینھا . رسد از معلقات عصر جاھلیت ھفت قصیده بھ جاست كھ تاریخ آن بھ قرن ششم میالدي مي
یكي از این . رانند ھایي طوالني ھستند با وزنھایي مختلف كھ معموال از عشق و جنگ سخن مي قصیده

ك كرده آورد كھ زنش را در روستا تر یعني معلقة لبید، از سرگذشت جنگاوري سخن بھ میان مي  قصاید،
كند كھ ھمسرش خانھ را رھا كرده و با  گردد، مالحظھ مي است و ھمینكھ از جنگ بھ سوي خانھ باز مي

كند كھ حرارت و ھیجان سخنش كمتر از  لبید این منظره را چنان مؤثر نقل مي. مرد دیگري رفتھ است
در یك معلقة . برد ميگولدسمیث ، نویسندة ایرلندي، نیست و در فصاحت شعر و قوت تعبیر از او سبق 

  :گویند ميكنند و  دیگر، زنان ، مردان را بھ جنگ ترغیب مي

  ما دختران طارق ھستیم

  نھیم بر سریر نرم گام مي
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  ترھا برایشان بگسترانیمآنان را در آغوش گیریم و بس

  و اگر بھ دشمن پشت كنند

  از ایشان جدا شویم

  چنانكھ دیگر دوستشان نگیریم

  :گوید و نیز مي

  اي بني عبدالدار

  اي مدافعان این دیار

  بزنید، با ھر آن تیغ آبدار

  :راند در معلقة امرؤالقیس اشعاري ھست كھ از عشق شھوت آلود اعراب سخن مي

ماند و با آنكھ از خیمة خود پاي بیرون  لطافت و پاكي و سپیدي بھ تخم مرغ ميو چھ بسا زني كھ در 
  .گرفتم رفتم و از او كام مي نھاد و كسي را بھ او دسترس نبود، من، بي دلھره و شتاب، بھ سراغش مي نمي

ونم یافتند، در ظلمت شب، بھ نھان خ گذشتم، و اگر آنان بر من دست مي از میان پاسبانان خیمة او مي
  .ریختند مي

اي لطیف  آن مجموعة درخشان بر پیكر آسمان چون گوھرھایي بر پرده. شب تاریك بود و پروین دمیده بود
  .كرد جلوه مي

جز جامة خواب، از تن كنده  وقتي كھ فرا رسیدم، او بر در پرده سرایش ایستاده بود و ھمة لباسھایش را، 
  .بود

  ترا چھ چاره كنم؟ آیا دیدة عقل تو ھیچ گاه بینا نخواھد شد؟ : و چون مرا بدید، گفت

كشید تا جاي پاي ما را از  از خیمھ بیرونش آوردم، و او دامن پرنقش و نگار جامة خود را بر زمین مي
  .روي ریگھا محو گرداند

  ریگي آرمیدیم،ھاي  وقتي كھ از میان قبیلھ گذشتیم و بھ مكان امني در آن سوي تپھ

اش، ھر بار خود را  من سرش را بھ سینھ چسباندم و آن زن باریك میان، با آن ساقھاي فربھ و خلخال بستھ
  .بھ من فشرد

  .اي چون آینة درخشنده داشت قامتي بلند، پوستي سفید، میاني باریك و سینھ

  .صاف پرورش یافتھ استاو از آبي گوارا و . چون بیضة شترمرغ، سپیدي را بھ زردي درآمیختھ است

آورد، بھ وقتي  كرد، و در آن حال نگاھش نگاه آھوان و جره را بھ یاد مي نمود و گاه پرھیز مي گاه دیدار مي
py  .طلبد ھاي خود را مي كھ بچھ
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  .گرفت ، جلوة غزاالن سپیداندام بیابان را داشت گردني گردنبند بستھ و متناسب، كھ چون آن را باال مي

  .غلتید ھاي خرما بر پشتش مي ان سیاھش چون خوشھخرمني از گیسو

  .شد گیسوبندش در آن گم مي گیسوانش بھ باال گراییده بود و آنچنان مجعد و انبوه بود كھ رشتة

بود كھ » بردي«میان باریكش در لطافت چون افساري بود از چرم بافتھ، و ساقھاي ظریفش چون نیھاي 
  .باشددرختان خرما در آنھا سایھ افكنده 

گویي . خوابد بندد و تا چاشتگاه مي معشوقة من بانویي است كھ ھرگز چون كنیزكان بھ صد كار كمر نمي
  .رختخوابش پیوستھ پر از نافة مشك است

از این روي انگشتاني نرم و لطیف دارد، چون كرمھاي سرزمین ظبي و یا چون مسواكھایي كھ از شاخة 
  .نرم اسحل تراشیده باشند

  .بودر آن شب قیرگون، چون فانوس رھبانان از دنیا بریدة دیرنشین، تاریكي را روشن ساختھ اش د چھره

شعر و موسیقي بھ ھم آمیختھ . كردند شاعران عصر جاھلیت اشعار خود را ھمراه نغمة موسیقي انشاد مي
شد در مھمانیھا زنان  بسا مي. داشتند د، و ناي و عود دف را از ھمة ابزارھاي موسیقي بیشتر دوست ميبو

اي از آنھا نیز در مجلس شراب حضور  عده. كردند خوان را براي سرگرمي مھمانان دعوت مي آوازه
ج حكومت را از خاطر خوان داشتند كھ بھ كمك ایشان رن پادشاھان غساني عدة زیادي كنیز آوازه. یافتند مي
از شھر خارج شدند، یك دستھ زنان ] ص[، كھ مكیان براي جنگ با محمد ۶٢۴بھ سال . بردند مي

  ھاي عربي حتي در عصر  نغمھ. خوان ھمراه داشتند تا مایة تسلیت و تشجیع جنگجویان شوند آوازه

  .داشت خوان را مشغول مي وازهرفت كھ آھنگ بم داشت و شعر آن تا مدتي آ بود و كلماتي در آن بھ كار مي

در ستاره و ماه و اعماق زمین خدایان . عرب بیاباني دیني ابتدایي و در عین حال لطیف و روشن داشت
كرد، اما غالبًا آن  ترسید؛ گاه بھ گاه از آسمان انتقامجو طلب مرحمت مي پرستید و از آنھا مي متعدد را مي

كردند كھ از جلب رضایتشان ناامید شد، تسلیم بھ قضا و قدرت  ميلولیدند و گیجش  قدر اجنھ در اطرافش مي
ظاھرًا دربارة زندگي پس . را پذیرفت، با ایجاز مردانھ نیایش كرد، و در برابر الیتناھي شانھ باال انداخت

كرد، ولي گاھي اوقات تقاضا داشت كھ شترش را پھلوي قبرش ببندند و  از مرگ چندان اندیشھ نمي
گاه بھ . ذارند تا زودتر در دنیاي دیگر بھ او برسد و از ذلت پیاده بھ بھشت رفتن نجاتش دھداش واگ گرسنھ

  .پرستید كرد و در بعضي نقاط بتان سنگي را مي گاه قربانیان انساني بھ خدایان خود تقدیم مي

د نیامده این شھر مقدس، در آنجا كھ ھست، بھ علت خوبي آب و ھوا بھ وجو. مكھ مركز این بت پرستي بود
كوھھاي لخت كھ تقریبًا از ھمھ طرف آن را در میان گرفتھ گرماي تابستان این شھر را طاقت فرسا . است

با آن ] ص[اي كھ مكھ در آنجا پدید آمد لم یزرع بود؛ در این شھر، بھ آن صورت كھ محمد  دره. كرده است
 ٧٧ل باختري عربستان، در فاصلة یك باغ وجود نداشت، ولي موقعیت آن در نیمھ راه ساح مأنوس بود،

ھاي بزرگي كھ احیانًا یك ھزار شتر بھ دنبال ھم داشتند  كیلومتري از دریاي سرخ، این شھر را در راه قافلھ
بردند، بھ  و كاالي بازرگاني را از جنوب عربستان بھ ھند و افریقاي میانھ و مصر و فلسطین و شام مي

احبان این تجارت میان خودشان شركتھاي سھامي داشتند، بر ص. صورت توقفگاه مناسبي درآورده بود
بازار عكاظ مسلط بودند، و تشریفات مذھبي پر سود را در اطراف كعبھ و سنگ مقدس آن رھبري 

  .كردند مي

این عقیده رایج است . یكي است) بھ معني مكعب(انگلیسي  Cubeكعبھ بھ معني خانة چھار گوش است و با 
در آغاز تاریخ بھ وسیلة فرشتگان آسمان ساختھ شد، بار دوم آدم . ید بنا شده استكھ كعبھ ده بار تجد
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پس از آن، براي بار چھارم ابراھیم و پسرش اسماعیل . ابوالبشر، و بار سوم پسرش شیث آن را پي افكندند
قریش در بار ھفتم قصي پیشواي قبیلة قریش، بار ھشتم بزرگان … كھ از ھاجر زاده بود آن را بنا كردند 

ھـ ق  ٧٩و  ۶٢، و بار نھم و دھم سران اسالم بھ سال )۶٠۵(كعبھ را ساختند ] ص[دورة زندگاني محمد 
. اي كھ بار دھم ساخت شد تقریبًا ھمان است كھ اكنون ھست كعبھ. بناي آن را تجدید كردند) م ۶٩۶و ۶٨١(

مھ از سنگ است و دوازده متر محل كعبھ در داخل محوطة وسیع مسجدالحرام است؛ بناي چھار گوش آن ھ
در ضلع جنوب شرقي، بھ ارتفاع یك و نیم متر از . طول، ده متر و نیم عرض، و پانزده متر ارتفاع دارد

و آن سنگ سیاه بیضي شكلي است كھ قطر آن ھجده سانتیمتر است و . سطح زمین، حجراالسود جاي دارد
  . ده استبھ اعتقاد خیلیھا از آسمان آمده و شاید شھابسنگ بو

بھ نظر دانشوران مسلمان، حجراالسود نشانة یك تیره از .این سنگ از روزگار ابراھیم در كعبھ بوده است
فرزندان ابراھیم است، یعني اسماعیل و فرزندان وي كھ بني اسرائیل آنھا را طرد كردند و پدران قبیلة 

سنگي را كھ «: آوردند را شاھد مي ١١٨مزمور  ٢٣و  ٢٢قریش از آنھا بودند؛ در تأیید این گفتار، آیات 
انجیل  ٢١باب  ۴٣ونیز آیة … » این از جانب یھوه شده . معماران رد كردند، ھمان سر زاویھ شده است

اش را بیاورند  گویم كھ ملكوت خدا از شما گرفتھ شده، بھ امتي كھ میوه از این جھت شما را مي« : متي را 
  ».عطا خواھد شد

یكي از آنھا، اهللا، محتمال . رفت الم تعدادي بت بود كھ مظھر خدایان عرب بھ شمار ميدر كعبة پیش از اس
اگر بدانیم كھ ھرودوت ال ـ  ٢.بت قبیلة قریش بود؛ سھ بت دیگر، الت و عزي و منات، دختران اهللا بودند

ربي را دریافت كھنسالي این خدایان ع را بھ عنوان بزرگترین خداي عرب یاد كرده است،) الالت(ـ الت  ایل
قریش با پرستش اهللا بھ عنوان بزرگ خدایان، زمینة یكتاپرستي را فراھم كردند و بھ مردم مكھ . توانیم كرد

گفتند كھ اهللا خداي سرزمین آنھاست و باید یك دھم محصول و نخستین مولود چارپایان خود را بدو پیشكش 
داران و خادمان و ناظران امور مالي  رسانیدند، پرده قریش، كھ نسب خود را بھ ابراھیم و اسماعیل مي. كنند

  .گزیدند؛ و یك اقلیت اشرافي، از فرزندان قصي، زمام حكومت مكھ را بھ دست داشتند كعبھ را برمي

در آغاز قرن ششم میالدي قریش بھ دو گروه رقیب منقسم شده بودند كھ در رأس یكي از آنھا ھاشم 
این رقابت سخت نقش . دررأس گروه دیگر برادرزادة او امیھ جاي داشتبازرگان ثروتمند و نكوكار بود و 

. در پي مرگ ھاشم، رھبري خاندان وي بھ پسرش عبدالمطلب رسید. مھمي در تاریخ اسالم ایفا كرده است
عبداهللا سھ روز . عبداهللا پسر عبدالمطلب با آمنھ، كھ او نیز از خاندان قصي بود، ازدواج كرد ۵۶٨بھ سال 

وس خود بود و از آن پس بھ سفر بازرگاني رفت و ھنگام بازگشت در مدینھ درگذشت، و دو ماه پس با عر
  .آمنھ بزرگترین شخصیت تاریخ اسالم را بھ دنیا آورد) ۵۶٩(از فوت وي 

II   -  م ۶٢٢-۵۶٩: در مكھ] ص[محمد  

  اول ھـ ق –ق ھـ  ۵١

پدرش . پدر خود ثروتي ناچیز بھ ارث برداز اعقاب خانداني شریف و برجستھ بود كھ از ] ص[محمد 
عبداهللا پنج شتر و تعدادي گوسفند و یك خانھ و كنیزي براي او بھ ارث گذاشت، و ھمین كنیز بود كھ در 

است و برخي از » بسیار ستوده«بین كلمة محمد كھ بھ معني  ٣.طفولیت تربیت او را بھ عھده گرفت
دارد، و ھمین امر موجب شده است كھ تصور شود كتاب عبارات كتاب مقدس پیوندھایي معنوي وجود 

  ] ص[محمد . را پیش بیني كرده است] ص[مقدس ظھور محمد 

شش سالھ بود كھ مادرش درگذشت؛ در آغاز جدش كھ در آن ھنگام ھفتاد و شش سالھ بود، و پس از او 
ھ محبت و رعایت دید، از آنھا ھمھ گون] ص[و محمد   دار شدند، عمویش ابوطالب سرپرستي وي را عھده

pyدر آن موقع ھنر خواندن و . ولي ظاھرًا ھیچ كس در این فكر نبود كھ وي را خواندن و نوشتن بیاموزد
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نوشتن از نظر اعراب اھمیتي نداشت؛ بھ ھمین جھت، در قبیلة قریش بیش از ھفده تن خواندن و نوشتن 
پس از نیل بھ مقام پیامبري، كاتب . شدشخصًا چیزي نوشتھ با] ص[معلوم نیست كھ محمد . دانستند نمي

مخصوص داشت، مع ذلك، معروفترین و بلیغترین كتاب زبان عربي بھ زبان وي جاري شد و دقایق امور 
  .شناخت را بھتر از مردم تعلیم دیده مي

كنند بھ ده ھزار مجلد  اطالعات كمي داریم، ولي داستانھایي كھ دربارة او روایت مي] ص[از جواني محمد 
بنابر یكي از این روایات، عمویش ابوطالب پس از دوازدھسالگي او را با یك كاروان تا بصري . رسد مي

بعید نیست كھ در این سفر با برخي از وجوه تعلیمات دین . كھ شھري در دیار شام بود ھمراه بود) بوسترا(
سال پس از سفر نخستین، روایت دیگري نیز حاكي است كھ چند  ۴.یھود و آیین عیسي برخورد كرده باشد

. براي امور تجارتي خدیجھ، كھ یك بیوة مالدار بود، بھ بصري مسافرت كرده است] ص[بار دیگر محمد 
در بیست و پنجسالگي با ھمین بیوة مالدار، كھ در آن وقت چھل سال داشت و مادر چند فرزند بود، ازدواج 

در آن روزگار براي ثروتمندان . دیگري نگرفت كرد و تا بیست و شش سال بعد كھ خدیجھ وفات یافت، زن
. و خدیجھ این كار عادي بوده است] ص[عرب اكتفا بھ یك زن معمول نبود، ولي شاید در مورد محمد 

چند دختر آورد كھ فاطمھ از ھمھ معروفتر است؛ دو پسر نیز آورد كھ در ] ص[خدیجھ براي محمد 
بھ فرزندي  پسر ابوطالب، را كھ پدرش درگذشتھ بود،] معلیھ السال[علي ] ص[محمد . طفولیت درگذشتند

خدیجھ زني نكوسیرت و ھمسري شایستھ و بازرگاني الیق بود كھ در  .دادگرفت و خاطر خویش را تسلیت 
از او ] ص[وفادار ماند؛ و بعد از وفات خدیجھ ھمیشھ محمد نسبت بھ او ] ص[ھمة حوادث زندگي محمد 

  .كرد كھ از ھمة زنانش بھتر بوده است یاد مي

  :كند را در سن چھل و پنجسالگي چنین وصف مي] ص[، محمد ]ع[، ھمسر فاطمھ ]ع[علي 

 رنگي مایل بھ سرخي داشت و چشماني درشت و سیاه، موي بي چین و نرم و گونة صاف و ریش انبوه،
گردنش چون نقره سپید بود، یك ردیف موي از سینھ تا تھیگاه داشت و جز آن بر سینھ و زیر بغل وي موي 

رفت گویي از باال سرازیر شده بود یا از سنگي فرود آمده  نبود؛ دست و پایش ضخیم بود؛ و چون راه مي
نھ بلند، نھ زبون بود نھ شد، نھ كوتاه بود  نگریست با ھمة تن خود سوي آن مي بود و چون بھ جایي مي

  خسیس؛ عرق بر 

از مشك خوشبوتر بود، پیش از او و پس از او كسي را چون او ندیدم … چھرة وي چون مروارید بود و 
   .آلھصلي اهللا علیھ و … 

دانست  كرد، مي خندید؛ استعداد مزاح داشت اما كمتر مي داشت، كمتر ميظاھري با مھابت ] ص[محمد 
التأثر  بنیة او نیرومند نبود، نازك طبع و سریع. مزاح از كسي كھ امور عامھ را بھ عھده دارد خطرناك است

 اش آمد چھره شد یا بھ ھیجان مي وقتي خشمگین مي. كرد بھ گرفتگي متمایل بود و اندیشھ بسیار مي. بود
توانست دشمن  دانست كھ چگونھ احساسات خود را آرام كند، و مي شد؛ ولي مي متورم و ھراس انگیز مي

  .كرد، فورًا ببخشد بي سالح خود را، اگر توبھ مي

] ص[محمد . بردند كھ گروھي از آنھا در مكھ اقامت داشتند در عربستان عدة زیادي مسیحي بھ سر مي
كھ از متون دیني یھودي و مسیحي «قھ، پسر نوفل و عمو زادة خدیجھ، دست كم با یكي از آنھا، یعني ور

، مناسبات نزدیك داشت؛ و ھمو غالبًا بھ مدینھ، شھري كھ پدرش در آنجا درگذشتھ بود، سفر »مطلع بود
بسیاري . شاید در آنجا با بعضي از پیروان دین یھود كھ در مدینھ فراوان بودند برخورد كرده است. كرد مي

دھد كھ وي اصول اخالقي دین مسیح و یكتاپرستي دین یھود را ستوده و متون دیني  ات قرآن نشان مياز آی
بت پرستي شرك آمیز، بي بندو باري اخالقي، ] ص[از نظر محمد . این دو آیین را زادة وحي دانستھ است

زشھاي دین یھود و اي، و تشتت سیاسي كھ در عربستان جریان داشت در مقایسھ با آمو زدوخوردھاي قبیلھ
از این رو وي ضرورت یك دین نو را، كھ بتواند گروھھاي . آیین عیسي بسیار شرم آور و ابتدایي بود

گر را وحدت بخشد و بھ صورت یك ملت سالم در آورد و راه و رسم طغیان و انتقام زمیني را  توطئھ
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ھا بھ خاطر كسان  شاید این اندیشھ. ریافتبراندازد و اخالق و دستورات آسماني را بھ اجرا درآورد، عمیقًا د
بسیاري از . اند اي مدعیان پیامبري در عربستان بوده دانیم كھ در آغاز قرن ھفتم عده مي. گذشت دیگر ھم مي

اعراب با فكر مسیح موعود، كھ مورد اعتقاد پیروان دین یھود بود، آشنا بودند؛ اینان نیز با بیصبري منتظر 
گروھي از اعراب نیز كھ عنوان حنیف داشتند منكر خداوندي بتان . جانب خدا بیاید بودند تا پیامبري از

باید جھانیان بندة او باشند و از روي رضا و رغبت او را بپرستند  اي كھ مي كعبھ بودند و از خداي یگانھ
، چون ھمة رسوالن خدا، زبان حال مردم عصر خویش بود و حاجتھا و ]ص[محمد . داشتند سخن مي

  .كرد رزوھاي ایشان را تعبیر ميآ

رسید، تنھا  وقتي ماه مبارك رمضان فرا مي. شد شد، بیشتر مجذوب دین مي ھر چھ بھ چھلسالگي نزدیك مي
  رفت و چند روز بھ غاري در كوه حرا، كھ با مكھ پنج كیلومتري فاصلھ دارد، مي

، كھ تنھا در غار بود، آن حادثة ۶١٠یكي از شبھاي سال . كرد و شب را با روزه و تفكر و نماز سر مي
طبق روایت محمد بن اسحاق، معروفترین كسي كھ . عظیم كھ محور ھمة تاریخ اسالم است براي او رخ داد

  :شخصًا دربارة این حادثة بزرگ چنین فرموده است] ص[سرگذشت پیامبر را بھ قلم آورده است، محمد 

: اي در آن بود و گفت پیش من آورد كھ نوشتھاي از حریر  ھنگامي كھ خفتھ بودم، جبرائیل صفحھ
: مرا فشاري داد كھ پنداشتم مرگ است؛ آنگاه مرا رھا كرد و گفت» .خواندن ندانم«: گفتم» .بخوان«
: باز مرا فشاري داد كھ پنداشتم مرگ است، و سپس مرا رھا كرد و گفت» .خواندن ندانم»  :گفتم» .بخوان«
» قرآن«] »اي رسول گرامي«: [گفت. ین را گفتم كھ مبادا باز فشارم دھدا» چھ بخوانم؟«: گفتم » .بخوان«

آن خدایي كھ آدمي را از خون بستھ . را بھ نام پروردگارت كھ خداي آفرینندة عالم است بر خلق قرائت كن
. پروردگار تو كریمترین كریمان عالم است] بدان كھ[را و » قرآن«بیافرید، بخوان ] كھ تحول نطفھ است[

من » .دانست بھ الھام خود تعلیم داد و بھ آدم آنچھ را كھ نمي. خدایي كھ بشر را علم نوشتن بھ قلم آموخت آن
اي ثبت شده  چون بھ آخر رسید، او رفت و من از خواب بیدار شدم و گویي در ضمیرم نوشتھ. نیز خواندم

تو پیامبر ! اي محمد«: گفت كھ مي از غار خارج شدم؛ چون بھ میان كوه رسیدم، از آسمان ندایي شنیدم. بود
جبرائیل را بھ صورت مردي دیدم، قدمھاي . سر بھ آسمان برداشتم و نگریستم» .خدایي و من جبرائیلم

ایستادم و او » .تو پیامبر خدایي و من جبرائیلم! اي محمد«: گفت خویش در آسمان صاف گشوده بود و مي
آسمان روي خود را بھ طرف او ھمي گرداندم و بھ ھر سو  را نگریستن گرفتم و قدم بر نداشتم؛ در آفاق
بھ جلو نرفتم و بھ عقب برنگشتم، تا خدیجھ فرستادگان خویش . نگریستم او را دیدم، و ھمچنان ایستاده بودم

  . را بھ جستجوي من فرستاد

ان یافت كھ آنچھ بنا بر روایت، خدیجھ اطمین. وقتي بھ نزد خدیجھ آمد، آنچھ را دیده بود براي او نقل كرد
  .دیده وحي صادق آسماني است، و او را تشویق كرد كھ رسالت خویش را بھ مردم اعالم كند] ص[محمد 

لرزید یا بیخود  مي  افتاد، شد كھ در این حالت شھود بھ زمین مي بارھا مي. از آن پس وحي بارھا تكرار شد
كرد و بھ  ار بود این ھیجان را احساس ميریخت؛ و حتي شتري كھ بر آن سو شد؛ عرق از پیشانیش مي مي

وقتي بھ او  ۵.گفت كھ پیر شدن وي نتیجة این حاالت بوده است] ص[بعدھا محمد . داشت زحمت قدم بر مي
گفتند كیفیت نزول وي را وصف كند، گفت كھ قرآن در آسمان مضبوط است و بتدریج و بھ زبان جبرائیل 

تواند این آیات مقدس را بھ خاطر بسپرد، گفت كھ جبرائیل او  ھ ميوقتي بدو گفتند چگون. شود بدو نازل مي
دیدند و  در این موقع اطرافیان پیامبر جبرائیل را نمي. كند كھ ھمھ را كلمھ بھ كلمھ تكرار كند را وادار مي

سراسر . شد با صدایي قرین بود كھ بھ گفتة او مانند صداي زنگ بود بسا مي. شنیدند صداي او را نمي
یافت و نیروي  گي تا شصت سالگي، با پیشرفت سن، پیوستھ صفاي ذھن وقدرت تفكر وي افزایش ميزند

  . گرفت معنوي و مھارت فرماندھیش باال مي

در راه دعوت خود با مشكالت فراوان رو بھ رو شد، زیرا .اعراب را بھ یكتاپرستي و اخالقي نو ھدایت كند
محمد . پذیرند ھاي تازه را، اگر فایدة مادي سریع الحصولي از آن امید نداشتھ باشند، آسان نمي مردم اندیشھ
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آن از زایراني بود كھ براي  با یك جامعة بازرگاني شكاك سر و كار داشت كھ قسمتي از درآمد] ص[
مندي از نعیم بھشت در  وعدة نجات از آتش جھنم و بھره. آمدند پرستش خدایان متعدد بھ سوي كعبھ مي

وي ھمة كساني را كھ بھ . كرد داد تا حدي بعضي مشكالت را ھموار مي جھان دیگر كھ بھ مؤمنان مي
عرب، مسیحي، و یھودي ـ در خانة خود   برده، استماع سخنانش رغبتي داشتند ـ اعم از ثروتمند، فقیر،

. آمدند مجذوب سخنان پرشورش شدند و ایمان آوردند پذیرفت؛ معدودي از آنھا كھ بھ نزد وي مي مي
اش بود، بعد پسر عمش علي، سپس خادمش زید، كھ او را  نخستین مؤمن رسالت وي ھمسر سالخورده

كھ در میان قریش مقامي ] البتھ بعدھا خویشاوند شد[بوبكر آنگاه خویشاوند وي ا. خریده و آزاد كرده بود
بھ دین نو گرویدند  مكھمؤمن شد، و بھ تأثیر نفوذ وي، پنج تن از سران ] یعني بعدًا پیدا كرد[معتبر داشت 

و منابع احادیث پرحرمت اسالمي محسوب  ۶روند بھ شمار مي] ص[حمد كھ با وي اصحاب ششگانة م
ساخت و تبلیغ یكتاپرستي  رفت و زایران را مخاطب خویش مي محمد غالبًا بھ دورن كعبھ مي .شوند مي
عوت او را جدي نگرفتند، بلكھ در قبال آن صبوري كردند؛ مشركان گفتند قریش در آغاز كار د. كرد مي

و ھمینكھ  كند،عقلش سبك است، و پیشنھاد كردند كھ بھ خرج خود او را بھ نزد طبیبي بفرستند كھ عالجش 
براي دفاع   كنند در حقیقت پرستش بتان است، برد و گفت مراسمي كھ در كعبھ بھ پا مي بھ دین ایشان حملھ

از دین خویش كھ مایة گذرانشان بود بھ پا خواستند، و اگر حمایت بیدریغ عمویش ابوطالب نبود او را 
وم قدیم عرب اي كھ بھ رس ابوطالب بھ دین نو نگرویده بود، اما، در نتیجة عالقھ. بسختي آزار كرده بودند

  .داشت، ناچار بود از افراد قبیلة خویش حمایت كند

كردند، زیرا از وقوع فتنھ میان قبایل بیم  و پیروان آزاد وي چندان خشونت نمي] ص[قریش با محمد 
توانستند بدون آنكھ رسوم قبیلھ را نقض كرده باشند دربارة بردگاني كھ مسلمان شده بودند  داشتند، اما مي

بعضي از آنھا را بھ زندان كردند . پنداشتند آنھا را از دین نو باز تواند گردانید اعمال كنند ا كھ ميتدابیري ر
  و بعضي دیگر را ساعتھا سر برھنھ 

نقره اندوختھ بود؛ چون   ابوبكر از سالھا تجارت خود چھل ھزار سكة. دادند داشتند و آبشان نمي نگاه مي
محمد . سكھ را در راه آزادي تعدادي از بردگان مسلمان خرج كرد ٣۵٠٠٠سرگذشت این بردگان را بدید، 

قریش  .كردنیز با این سخن كھ اگر كسي بھ اكراه از دین خویش بازگردد گناھي ندارد، كار را آسان ] ص[
اي كھ  كرد بیشتر از اعتقادات وي خشمگین شدند و شكنجھ بت بھ بردگان مينس] ص[از توجھي كھ محمد 

كردند چنان باال گرفت كھ پیامبر بھ ناچار بھ آنھا اجازه یا دستور داد كھ بھ حبشھ  نسبت بھ مسلمانان فقیر مي
  ).۶١۵(مھاجرت كنند؛ و پادشاه مسیحي آنجا مقدم ایشان را بگرمي پذیرفت

. رخ داد كھ در تاریخ اسالم چون گرویدن بولس حواري بھ دین مسیح اھمیت داشتاي  یك سال بعد حادثھ
وي . كرد بھ دین نو گروید عمربن خطاب كھ از دشمنان سرسخت اسالم بود و بھ شدت با آن مخالفت مي

اسالم وي اعتمادي . در جامعھ مقامي معتبر داشت، در شجاعت اخالقي كم نظیر بود مردي نیرومند بود، 
ھ مسلمانان آزار دیده بدان حاجت فراوان داشتند در ایشان برانگیخت و ھم سبب شد كھ بسیاري از را ك

مردم بدین ترتیب، مسلمین، كھ تا این زمان مراسم دیني خود را دور از چشم  .درآینداعراب بھ دین نو 
قریش، كھ دفاع از خدایان كعبھ را بھ عھده داشتند، . دادند، آشكارا بھ دعوت مردم دست زدند انجام مي

را وظیفة ] ص[گردآمدند و پیمان كردند كھ مناسبات خود را با آن گروه از بني ھاشم كھ دفاع از محمد 
براي  وي از آن جملھ بودند، و خاندان] ص[بسیاري از ھاشمیان، كھ محمد . دانستند قطع كنند خود مي

احتراز از خونریزي مصمم شدند، بھ یك درة دورافتادة مكھ پناه ببرند كھ در آنجا ابوطالب از آزار ایشان 
این تفرقھ دو سال تمام در میان قبایل بود و پس از آن بعضي مردان قریش از ). ۶١۵(جلوگیري تواند كرد 

  .ھاي خویش بازگردند، و تعھد كردند كھ دیگر آزارشان نكنند خانھلجاج باز آمدند و بھ ھاشمیان گفتند بھ 

سھ حادثة بزرگ  ۶١٩مسلمانان مكھ كھ گروھي معدود بودند از این پیشامد خوشحال شدند، ولي بھ سال 
كسان نسبت بھ او وفادارتر بود و بیش از ھمھ  در این سال خدیجھ كھ از ھمة. رخ داد] ص[براي محمد 

كرد درگذشت، و ھم ابوطالب كھ پشتیبان و مدافع وي بود از جھان چشم پوشید؛ محمد  ميدعوتش را تأیید 
دانست از كید مكیان در امان نیست و ھم از پیشرفت بسیار كند دعوت در مكھ رنجیده خاطر  ، كھ مي]ص[
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بود، بھ طائف كھ شھري خوش ھوا در نود و شش كیلومتري شرق مكھ است سفر كرد، ولي طائف او را 
  مردم نیز از دین نو . دیدند اشراف تجارت پیشة مكھ را برنجانند زیرا بزرگان شھر مصلحت نمي. نپذیرفت

ھا بھ استھزا گرفتند و سنگ بھ سویش انداختند، بھ حدي كھ ساقھایش خونین شد  را در كوچھ] ص[و محمد 
كھ پنجاه سال داشت، از  در آنجا سوده را كھ زني بیوه بود بگرفت و، در این وقت. و بھ مكھ بازگشت

  .عایشھ، دخترك ھفتسالھ و زیباي ابوبكر، خواستگاري كرد

المقدس رفت، آنجا پاي دیوار ندبھ، كھ از  شبي چنان دید كھ از بستر بھ بیت. در این اثنا وحي ادامھ داشت
آسمانھا پرواز  بقایاي معبد یھود بود، اسب بالداري را كھ براق نام داشت در انتظار خود دید كھ وي را بھ

بھ . پس از آن، پیامبر با وضعي معجزه آسا دوباره بھ بستر خویش در مكھ بازگشت. داد و از آنجا باز آورد
  .بركت این سیر شبانھ بود كھ بیت المقدس سومین شھر مقدس مسلمانان شد

ھ دین خویش آمدند ب بازرگاناني را كھ از مدینھ براي زیارت كعبھ بھ مكھ مي] ص[محمد  ۶٢٠بھ سال 
دعوت كرد، و بعضي از آنھا دعوتش را پذیرفتند، زیرا یكتاپرستي و پیامبر مبعوث و روز حساب بھ 

نظرشان ناآشنا نبود و بھ وسیلة یھودیان مدینھ با آن انس گرفتھ بودند وقتي این بازرگانان بھ شھر خویش 
بھ سال . نیز بھ دعوت نو اقبال كردند بسیاري از یھودیان. بازگشتند، دوستان خود را بھ دین نو خواندند

آمدند و او را دعوت كردند كھ بھ ] ص[، ھفتاد و سھ تن از مردم مدینھ محرمانھ بھ نزد محمد ۶٢٢
از آنھا پرسید آیا ھمان طور كھ از فرزندان ] ص[محمد . شھرشان مھاجرت كند و در آنجا اقامت گزیند

آنان قسم خوردند كھ چنین خواھند كرد؛ ولي، ضمنًا از او  كنند از او دفاع خواھند كرد؟ و خود دفاع مي
پاسخ داد كھ پاداش آنھا ] ص[پرسیدند كھ اگر در اثناي دفاع از او كشتھ شوند، پاداششان چیست؟ محمد 

  . بھشت است

وي، كھ بھ دشمني بني ھاشم خو گرفتھ بود،  .شددر این ھنگام ابوسفیان، نوادة امیھ، پیشواي قریش در مكھ 
شاید شنیده بود كھ پیامبر سر مھاجرت از مكھ دارد، و بیم . را از سر گرفت] ص[آزار پیروان محمد 

 قریشكھ و خدایان كعبھ قیام كند؛ در نتیجة تحریض او، داشت كھ كار وي در مدینھ بنیاد گیرد و بھ جنگ م
از قضیھ ] ص[محمد . را بگیرند و شاید گفتھ بودند كھ وي را بكشند] ص[كساني را مأمور كردند كھ محمد 
فرستادگان قریش سھ روز بھ . ر كھ یك فرسخ با مدینھ فاصلھ دارد رفتندخبردار شد و با ابوبكر بھ غار ثو

دو شتر آوردند كھ شبانھ بر آن  ابوبكرآنگاه پسران . جستجوي ایشان بودند، ولي نتوانستند آنھا را بیابند
  سوار 

راه شمال پیش گرفند و، پس از چندین روز راھپیمایي ـ كھ سیصد و بیست كیلومتر مسافت را شدند و 
دویست تن . بھ مدینھ رسیدند) مسیحي ۶٢٢سپتامبر سال  ٢۴مطابق ] (در دوم ربیع االول[ سپرده بودند ـ 

ند، با گروھي از مردم اند و جلوتر از آنھا بھ آنجا رسیده بود گفتند از زیارت مكھ آمده از مسلمانان، كھ مي
ھفده سال بعد، عمر غرة . ھاي مدینھ بھ استقبال پیامبر ایستاده بودند شھر كھ مسلمان شده بودند بر دروازه

، مبدأ تاریخ )۶٢٢ژوئیة  ١۶مطابق (محرم ـ ماه اول سال عربي ـ را، كھ این ھجرت در آن رخ داده بود 
  .اسالم قرار داد

III  -  م۶٣٠- ٢۶٢: در مدینھ] ص[محمد  

  ھـ ق  ١.٩

نامیده شد، در غرب فالت مركزي عربستان قرار داشت؛ از » شھر پیامبر«یثرب، كھ بعدھا مدینة النبي یا 
. رسید و داراي صدھا باغ و نخلستان و مزرعھ بود لحاظ ھوا نسبت بھ مكھ مانند بھشت عدن بھ نظر مي

pyایشان مقیم شود، و ھا یكي پس از دیگري تقاضا كردند كھ نزد  بھ شھر درآمد، دستھ] ص[وقتي محمد 
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گرفتند تا از ادامة سیر آن جلوگیري كنند و، بھ اقتضاي رسوم عربي، در  بعضي از آنھا مھار شترش را مي
بگذارید برود كھ «: فرمود اما جواب وي نشان یك سیاست كامل بود كھ مي. تقاضاي خود مصر بودند

برد و بھ  قط خدا بود كھ شتر را راه ميبدین طریق ایشان را از رقابت باز داشت، زیرا ف» مأمور است؛
در جایي كھ شتر توقف كرد مسجدي ساخت و ] ص[محمد . كرد بایست توقف كند رھبري مي جایي كھ مي

بعدھا منازل دیگري براي سایر . در مجاورت آن، دو خانھ بنا كرد، یكي براي سوده و دیگري براي عایشھ
  .زنان بر آن افزود

را رھا كرد، بسیاري از روابط خویشاوندي را بریده بود؛ و چون در مدینھ  مكھ] ص[ھنگامي كھ محمد 
اقامت گزید، درصدد برآمد در دولت جدید برادري دیني را جانشین روابط خوني كند و از رقابت 

مھاجرین، كھ از مكھ آمده بودند، و انصار، كھ مسلمانان مدینھ بودند، جلو گیرد، زیرا آثار این رقاتب 
بدین جھت ھر یك از مھاجران را با یكي از انصار برادرخوانده كرد و گفت تا ھنگام نماز  ٧.ده بودنمایان ش

در نخستین مراسمي كھ در مدینھ برپا شد پیامبر بھ منبر رفت و بھ صداي بلند . در مسجد با یكدیگر باشند
، در ھمان حال كھ پشت وي آنگاه. ، و حاضران ھمین كلمھ را با صداي بلند تكرار كردند»اهللا اكبر«گفت 

بھ جمعیت بود، خدا را سجده كرد و از منبر فرود آمد، و چون بھ پایین رسید، سھ بار دیگر خدا را سجده 
بدین جھت، دین نو را اسالم نامیدند ـ یعني تسلیم، . ھا نشان فروتني و اطاعت از خدا بود كرد، و این سجده

آنگاه بھ حاضران  ٨.لح است، و پیروان آن را مسلم خواندندو سلم كھ بھ معني ص  بھ معني اطاعت صرف،
  توجھ كرد و دستور داد كھ تا ابد این مراسم را 

در شرق و غرب جھان، در مسجد و صحرا یا دیار بیگانھ كھ مسجد نیست، ھنگام نماز، این رسوم را 
تازه اعالم و طرح كار و اي ھست كھ در زمان پیامبر ضمن آن وحي  از پي نماز خطبھ. كنند رعایت مي

  .شد سیاست ھفتھ تعیین مي

بایست قسمت روزافزوني از وقت خویش را بھ  و بناچار مي ٩پیامبر در مدینھ یك حكومت دنیوي بنیاد كرد
تنظیم امور اجتماعي و اخالقي و مناسبات سیاسي قبایل و امور جنگي صرف كند، زیرا كار دین و دنیا از 

ر دنیا و دین، چنانكھ در بین پیروان دین یھود نیز رسم بود، بھ دست پیشواي دین و ھمة امو. ھم جدا نبود
اما ھمة مردم مدینھ بھ قدرت بي چون و  ١٠.، ھم قیصر بود و ھم مسیح]ص[بدین ترتیب محمد . سپرده بود

ا پس گروه بزرگي از اعراب ناخرسند مدینھ، كھ سنتھاي قومي و آزادیھاي خود ر. چراي او تن ندادند
آنھا را بھ جنگ كشانیده بود، دین نو و مناسك آن را بھ دیدة تردید ] ص[یافتند و محمد  دستخوش نابودي مي

یھودیان مدینھ از این جملھ بودند، كھ ھمچنان بھ دین خود دلبستگي نشان . نگریستند و در برابر آن ایستادند
با این یھودیان پیماني بست كھ نشان ] ص[مد مح. كردند دادند و از ادامة تجارت با مكیان خودداري نمي مي

  :مفاد این پیمان قریب بدین مضمون است. كمال مھارت بود

این پیماني است كھ از طرف محمد صلي اهللا علیھ و آلھ، برگزیده و پیامبر خدا بر گروندگان بھ دین كھ 
فردي قیام كنند و بھ شرایط  بدانند مسلمین یك امت بیش نیستند و باید در تمام شئون زندگي مانند شخصیت

  :زیر بین یھود پیمان بندند

در موقع لزوم، مسلمین از یھود ) ٢. یھود و مسلمانان در حال صلح حقوق مساوي خواھند داشت.١
) ۴. یك ملت محسوب خواھند شد) یثرب(یھود با ساكنین مدینھ ) ٣. نصرت و حمایت خواھند كرد

یھود در بھ جا آوردن اعمال دین، مانند ) ۵. خواھند كردمسلمین با یھود بھ دوستي و محبت رفتار 
باشند، از آنھا  مي) حلیف(قبایلي كھ با یھود ھمعھد و ھمسوگند ) ۶. مسلمین، آزادي خواھند داشت

اگر كسي بر یھودي تعدي كرد، مسلمین تعاقب خواھند كرد و او بھ ) ٧. نیز حمایت خواھند كرد
ن یكدیگر را احترام خواھند كرد، و یھود در حفظ مدینھ و طرفین دوستا) ٨. قصاص خواھد رسید

رسول  اگر اختالفي میان یھود و مسلمانان پیدا شد، )٩. اطراف شھر با مسلمین تشریك مساعي كنند
این ) ١٠. تصفیھ و حكومت خواھد فرمود» قرآن مجید«و » تورات«بھ موجب حكم ] ص[خدا 

   .گردیدمبادلھ پیمان میان یھود و مسلمانان بستھ شده و 
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بزودي ھمة طوایف یھود كھ در مدینھ و اطراف بودند، یعني بني نضیر و بني قریظھ و بني قینقاع، این 
  .. . .پیمان را پذیرفتند

  این ] ص[محمد . بھ مدینھ باعث كمبود غذا در مدینھ شد مكيمھاجرت دویست خاندان 

   

پس بھ پیروان خود . بھ دست آوردن غذا از ھر جا كھ شد: كنند مشكل را چنان حل كرد كھ مردم گرسنھ مي
وقتي این غارتھا  بتازندگذشتند  فرمان داد، بھ رسم معمول قبایل عرب، بھ كاروانھایي كھ از حدود مدینھ مي

داد و یك پنجم باقي را براي كارھاي دیني و  شد، چھار پنجم غنایم را بھ مھاجمان مي با پیروزي قرین مي
دادند، و  اش مي شد، سھم غنیمت او را بھ زن بیوه ھر كھ در این تصادمھا كشتھ مي. نھاد خیریھ باقي مي

تعداد مھاجمان فزوني گرفت و بازرگانان مكھ، كھ  ھا مكرر شد و حملھ بھ قافلھ. پاداش خود او بھشت بود
و ] ص[زندگي اقتصادیشان وابستھ بھ امنیت كاروانھا بود، متوحش شدند و درصدد انتقام از محمد 

یكي از این تصادمھا در آخرین روز رجب بود ـ یكي از ماھھاي حرام كھ در آن اعراب . مسلمانان برآمدند
ن آن یكي كشتھ شد؛ این كار براي مردم مكھ و مدینھ، و ھم نسبت بھ كنند ـ و ضم از جنگ خودداري مي

، محمد )م۶٢٣(بھ سال دوم ھجرت . آمیز بود شد، وھن رسوم عرب كھ از روزگار قدیم بدقت رعایت مي
ابوسفیان، پیشواي . رفت راه بست با سیصد تن از مسلمانان مسلح بر كارواني كھ از شام بھ مكھ مي] ص[

ھ خبر یافت و راه خود را بگردانید و بھ طلب كمك كس بھ مكھ فرستاد؛ نھصد تن از مردان قافلھ، از قضی
قریش از مكھ خارج شدند و دو سپاه كوچك در درة بدر، در فاصلة سي و دوكیلومتري جنوب مدینھ، برابر 

رسید،  ميدر این جنگ شكست خورده بود كار وي و اسالم بھ پایان ] ص[اگر محمد . یكدیگر قرار گرفتند
ولي او شخصًا فرماندھي را بھ عھده گرفت، بر قریش پیروز شد، و كار اسالم باال گرفت و مسلمانان با 

از میان اسیران، كساني كھ در مكھ بیشتر از ). م ۶٢۴ژانویة (اسیران و غنایم فراوان بھ مدینھ بازگشتند 
ابوسفیان . آزاد كردند ١١ر مقابل فدیة سنگیندیگران مسلمانان را آزار كرده بودند كشتھ شدند، و بقیھ را د

وقتي بھ مكھ رسید، با خانوادة . با كاروان از خطر جست و مسلمانان را تھدید كرد كھ انتقام خواھد گرفت
كشتگان ھمدردي كرد و دلداري داد و گفت كھ بر كشتگان خود گریھ نكنند و مرثیھ نگویند كھ جنگ دنبالھ 

برنخیزد، زن ] ص[آنگاه سوگند خورد كھ تا بار دیگر بھ پیكار محمد . خواھد شد دارد و انتقام آنھا گرفتھ
  . خود را نبیند

. ، كھ از پیروزي بدر نیرو گرفتھ بود، رسوم جنگ را بھ كار بست و بھ دفع مخالفان پرداخت]ص[محمد 
ابینا بود، شبانھ از جملھ، زني شاعر بھ نام عصما در اشعار خود بدو تعرض كرد؛ عمیر، كھ یك مسلمان ن

  .اش را درید بھ خانة او رفت و در حال خواب با شمشیر سینھ

» .آري اي پیامبر خدا«: وي جواب داد»اي؟ آیا تو عصما را كشتھ«: از عمیر پرسید] ص[روز بعد محمد 
آیا از این جھت مسئولیتي بھ عھدة من «: عمیر گفت. »خدا و پیامبرش را یاري كردي«: پیامبر گفت

ھمچنین، یكي از » .خیر، در این مورد حتي دو گوسفند با ھم درگیر نخواھند شد«: پیامبر فرمود  »ھست؟
یھودیان بھ نام ابوعفك كھ نزدیك صد سال داشت پیامبر را ھجو كرد؛ دو تن از مسلمانان او را كھ در حیاط 

ي بود و در مدینھ اقامت خانھ اش خفتھ بود كشتند؛ و شاعر دیگري بھ نام كعب ابن اشرف، كھ مادرش یھود
ھا سرود و قریش را  را علیھ یھودیان مصمم دید، از اسالم روي گردانید و قصیده] ص[داشت، وقتي محمد 

تحریض كرد كھ انتقام شكست خویش را بگیرند و از زنان مسلمان سخن بھ میان آورد و خشم مسلمانان را 
سر شاعر را پیش پاي وي  تاه كند؟ روز بعد، پیامبر فرمود كیست كھ شر ابن اشرف را كو. برانگیخت

محمد . كردند بھ نظر مسلمانان این گونھ كارھا دفاعي مشروع بود كھ در مقابل خیانتكاران مي .انداختند
  . محكوم كند رئیس دولت بود و حق داشت كھ دشمنان را] ص[

دوستي یھودیان مدینھ نسبت بھ دیني كھ تمایالت جنگي داشت و از آغاز كار آن را ھمانند دین خود دیده بود 
گفت اسالف یھود ظھور وي را بشارت  كرد و مي از تورات مي] ص[تفسیري را كھ محمد . دوامي نیافت
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یھودیان كتاب خدا را تحریف كرده، پیامبران  از زبان خدا گفت كھ] ص[و محمد   اند بھ استھزا گرفتند، داده
المقدس را قبلھ كرده بود و مسلمانان ھنگام  پیامبر بیت. اند خویش را كشتھ، و از تصدیق مسیح ابا ورزیده

مكھ و كعبھ را قبلھ قرار داد، و یھودیان گفتند ) م ۶٢۴(ایستادند؛ بھ سال سوم ھجرت  نماز بھ جانب آن مي
در ھمین اوقات یك زن مسلمان بھ بازار یھودیان بني قینقاع رفت؛  ١٢.بازگشتھ استكھ او بھ بت پرستي 

ھنگامي كھ در دكان زرگري نشستھ بود، یك یھودي بدجنس دامن لباس وي را از پشت سر بھ باالي لباسش 
یكي از مسلمانان، یھودي گنھكار را . آن زن چون برخاست و وضع را بدید از رسوایي بگریست. پیوست

پیروان خویش را گردآورد و مدت شانزده ] ص[محمد . ھ قتل رسانید و برادر یھودي، مسلمان را كشتب
تسلیمشان را پذیرفت و فرمان داد تا با لوازم و . روز یھودیان بني قینقاع را محاصره كرد تا تسلیم شدند

  .صد نفر بودتعداد ایشان ھفت. اثاث خود از مدینھ بیرون روند و از امالك خود چشم بپوشند

قیام ] ص[كار ابوسفیان مایة شگفتي است، كھ غیظ خود را فرو خورد و پیش از آنكھ براي جنگ محمد 
با سپاھي كھ شمار آن بھ سھ ھزار ) م ۶٢۵اوایل (كند، یك سال تمام منتظر ماند و بھ سال سوم ھجرت 

  رسید، در نزدیك احد، كھ در فاصلة پنج كیلومتري شمال مدینھ است، مي

انگیز خود ھیجان  ھاي غم پانزده زن، و از جملھ زنان ابوسفیان، ھمراه سپاه آمده بودند تا با نغمھ. فرود آمد
فقط یك ھزار سپاھي در این جنگ بسیج كرد و ] ص[محمد . سپاھیان را بیفزایند و بھ انتقام تحریكشان كنند

رصة پیكار بیرون برده شد و مسلمین خود نیز دلیرانھ جنگید و زخمھاي بسیار برداشت و سرانجام از ع
حمزه، عموي پیامبر، در جنگ كشتھ شد، و ھند ـ معروفترین زنان ابوسفیان كھ پدر و . شكست خوردند

عمو و برادرش در جنگ بدر بھ خاك افتاده بودند و پدرش بھ دست حمزه كشتھ شده بود ـ جگر او را بھ 
ابوسفیان . ناخن وي خلخال و دستبند براي خود ساختدندان جوید و بھ این اكتفا نكرده، از پوست و 

شش ماه پس از این واقعھ، محمد . كشتھ شده است، و پیروزمندانھ بھ مكھ بازگشت] ص[پنداشت محمد 
دادند و براي قتل او  بھبود یافت و بھ یھودیان بني نضیر، كھ قریش را بر ضد مسلمانان یاري مي] ص[

س از سھ ھفتھ محاصره، بھ آنھا اجازه داد از مدینھ بروند و ھر خانواده بھ كردند، حملھ برد و، پ توطئھ مي
درآمد، ] ص[نخلستانھاي پربركت بني نضیر بھ تصرف محمد . قدر بار یك شتر از لوازم خود ھمراه ببرد

، كھ با مكیان در ]ص[محمد . كھ قسمتي را خاص خود نگاه داشت و بقیھ را میان مھاجران تقسیم كرد
  .خواست گروھھاي دشمن را از اطراف خود دور كند د، ميجنگ بو

رسید و یھودیان بني  ، قریش و ابوسفیان، با سپاھي كھ شمارآن بھ ده ھزار مي)م ۶٢۶(بھ سال پنجم ھجري 
، كھ در میدان جنگ ]ص[محمد . قریظھ نیز كمك مؤثر ایشان بودند، حملھ بر مسلمانان را از سر گرفتند

نیروي بزرگ را نداشت، ترجیح داد كھ براي دفاع از مدینھ خندقي در اطراف آن حفر قدرت مقابلھ با این 
ھاي  قریش بیست روز مدینھ را محاصره كردند، و چون باران و طوفان بھ ستوھشان آورد، بھ خانھ. كند

چون . با سھ ھزار تن از مسلمانان بھ یھودیان بني قریظھ حملھ برد] ص[خود بازگشتند؛ بالفاصلھ، محمد 
ششصد مرد جنگجوي آنھا كشتھ و در بازار مدینھ . تسلیم شدند، اسالم میان مسلماني و مرگ مخیرشان كرد

   ١٣.دفن شدند، و زنان و كودكانشان بھ فروش رفتند

در كار فرماندھي مھارت یافتھ بود، زیرا در اثناي ده سال اقامت در مدینھ ] ص[در این ھنگام محمد 
در عین . رتیب داد كھ فرماندھي بیست و ھفت حملھ را شخصًا بر عھده داشتشصت و پنج حملة جنگي ت

وي، ھم با . دانست كھ چگونھ جنگ را بھ طریق صلح ادامھ باید داد حال، وي سیاستمداري دقیق بود و مي
مھاجران در آرزوي دیدار خانھ و كسانشان كھ در مكھ بھ جا مانده بودند ھمدلي داشت، و ھم با مھاجر و 

ھمچنانكھ . صار در آرزوي زیارت كعبھ كھ بھ روزگار جواني برایشان اھمیت بسیار داشت شریك بودان
دانستند، مسلمین نیز آیین محمدي را تكامل  مسیحیان اولیھ دین مسیح را صورت تكامل یافتة دین یھود مي

پیشنھاد صلح، كس پیش ، بھ ]ص[محمد ) م ۶٢٨(بھ سال ششم ھجري . پنداشتند یافتة ادیان االھي پیشین مي
py  .قریش فرستاد و تعھد كرد كھ اگر بگذارند مراسم حج را انجام دھد، متعرض كاروانھایشان نشود
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سران قریش پاسخ دادند كھ قبول این پیشنھاد مشروط بر این است كھ یك سال تمام بي زد و خورد بگذرد، 
دو طرف شرایط صلح دھسالھ را  ١۴.با قبول این شرط پیروان خود را وحشت زده كرد] ص[و محمد 

اي بھ یھودیان خیبر، كھ در فاصلة شش روز راه در شمال خاوري مدینھ  پس از آن حملھ. امضا كردند
تن از آنھا  ٩٣یھودیان بسختي از خویشتن دفاع كردند، و در اثناي زد و خورد . اقامت داشتند، انجام گرفت

ا اجازه داده شد در محل خود بمانند و زمین را زراعت كنند، بھ آنھ. كشتھ شدند؛ سرانجام، بقیھ تسلیم شدند
بھ شرط اینكھ ھمة امالكشان متعلق بھ مسلمانان باشد و یك نیمھ از محصوالت خود را بھ فاتحان تسلیم 

بدین ترتیب، این عده از جنگ ضرري ندیدند، مگر پیشوایشان كنانھ و پسر عمویش كھ، چون قسمتي . كنند
ا نھان كرده بودند، سرشان را از دست دادند، صفیھ، یك دختر ھفدھسالة یھودي، كھ نامزد از دارایي خود ر

  . كنانھ بود، بھ صف زنان پیامبر درآمد

مسلمانان مدینھ، كھ شمارشان دو ھزار بود، با مسالمت وارد مكھ شدند؛ ) م ۶٢٩(بھ سال ھفتم ھجري 
و پیروانش ھفت بار بر كعبھ ] ص[محمد . رد نكنندقریش بھ ارتفاعات مجاور رفتند تا با مسلمانان برخو

االاهللا سر  ، بھ نشان احترام، حجراالسود را با عصاي خود لمس كرد و نداي الالھ]ص[محمد . طواف كردند
اي از  رفتار منظم و شور مسلمین تبعیدي در مكیان اثر كرد و عده. داد، و مسلمانان آن را تكرار كردند

خالد بن ولید و عمر و عاص، از سرداران بزرگ اسالم در دوران بعد ـ مسلمان  بزرگان قریش ـ از جملھ
بعضي قبایل صحرانشین مجاور مكھ با پیامبر پیمان بستند كھ بر معتقدات خود باقي بمانند، ولي در . شدند

توسل بھ  با تواند،  گفتني است كھ چون پیامبر بھ مدینھ بازگشت، دریافت كھ مي. جنگھا با وي ھمدستي كنند
  .قدرت خویش، مكھ را بھ تصرف درآورد

دو سال بیشتر از صلح نگذشتھ بود كھ یكي از قبایل ھمپیمان قریش شرایط صلح را نقض كرد و بر یكي از 
پس، پیامبر ده ھزار مرد فراھم آورد و بھ جانب مكھ ھجوم ). م ۶٣٠ھـ ،  ٨(قبایل مسلمانان ھجوم برد 

العمل  عكس. مسلمانان مطلع بود، گذاشت تا بدون مقاومت وارد مكھ شوندابوسفیان، كھ از نیروي . برد
دربارة ھمة مردم مكھ، بھ جز دو سھ تن از دشمنان خود، عفو عمومي . بسیار كریمانھ بود] ص[محمد 

بتاني را كھ داخل كعبھ و اطراف آن بود در ھم شكست؛ اما حجراالسود را بھ جاي گذاشت و . اعالم كرد
مكھ را شھر مقدس اسالم قرار داد و اعالم كرد كھ از آن پس كافري وارد آن . را مقرر داشتبوسیدن آن 

قریش از مقاومت مستقیم دست برداشت، و مردي كھ ھشت سال از آزار مكیان دل بھ مھاجرت داده . نشود
  .بود فرمانرواي مكھ شد

IV  : م ۶٣٢-۶٣٠: پیامبر پیروز  

  ھـ ق ١١ –ھـ ق  ٩

در این دو . عمدتًا در مدینھ گذرانید پیامبر دو سال آخر زندگي خود را، كھ ھمواره با پیروزیھایي قرین بود،
كعب بن زھیر، . سال، از پس اتفاقات ناچیز، ھمة عربستان تسلیم قدرت وي شد و اسالم را گردن نھاد

ا گفتھ بود، بھ مدینھ آمد، بزرگترین شاعر عرب در آن روزگار، كھ در بعضي قصاید خود پیامبر را ھج
اي غرا سرود و محمد  كعب در مدح پیامبر قصیده. تسلیم وي شد، و اسالم آورد، و پیامبر از او درگذشت

ان عربستان پیمان بست و تعھد كرد كھ از پیامبر با مسیحی .دادخویش را بھ عنوان جایزه بدو   بردة] ص[
اي مختصر، در انجام مراسم دین خود آزاد باشند، ولي از ربا  آنھا حمایت كند و، در مقابل پرداخت جزیھ

بھ گفتة مورخان، در ھمین دوران، قاصدان بھ سوي پادشاھان روم و ایران، امیر حیره، و . منعشان كرد
وي . ھاي پیامبر جواب نداد ظاھرًا كسي از اینان بھ نامھ. شان كردغسانیان فرستاد و بھ دین نو دعوت

بھ دیدة متفكري بیطرف  جنگھاي ایران و روم را، كھ براي ھر دو طرف خسارتھاي بسیار داشت،
py  ١۵.نگریست و ظاھرًا بھ ھیچ وجھ در اندیشھ نبود كھ قدرت خود را خارج از حدود عربستان بسط دھد مي
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قضا، دین، و جنگ توجھ كامل  گرفت، زیرا بھ جزئیات امور تشریع، و را ميكار حكومت ھمة وقت ا
اعراب، مانند یھودیان، سال را بھ . حتي بھ تقویم توجھ كرد و آن را براي پیروان خود نظم داد. داشت

. افزودند كھ با سال شمسي برابر شود كردند و ھر سھ سال یك ماه بر آن مي دوازده ماه قمري تقسیم مي
فرمان داد كھ سال اسالمي ھمیشھ دوازده ماه باشد، كھ ھر ماه سي روز یا بیست و نھ روز ] ص[د محم

بود، و طبعًا نتیجھ چنان شد كھ از آن پس تقویم اسالمي با فصول سال انطباق نداشت و از این رو ھر سي 
ش علمي نبود و براي امت پیامبر یك قانونگذار بھ رو. و دو سال و نیم یك سال از تقویم گرگوري جلو افتاد

اي دربارة قانون نیاورد و در كار قانونگذاري، بھ اقتضاي مقام، براساس وحي عمل  خود كتابي یا خالصھ
  .شد كرد، چنانكھ دربارة امور عادي زندگي نیز دستورات الزم از طریق وحي اعالم مي مي

كرد  ب ھمگان بود و بارھا اعتراف ميرسید، از فرط تواضع محبو با آنكھ پیامبر شخصًا بھ ھمة امور مي
پنداشتند و از مرگ و سھو  و بھ كساني كھ او را فراتر از انساني عادي مي ١۶داند كھ بعضي چیزھا را نمي

گاه . آورد ھیچ وقت ادعا نكرد كھ از عالم غیب آگاه است یا معجزه مي. كرد دانستند اعتراض مي بر كنار مي
  وحي خدا دربارة كارھاي 

  .اش ـ وحي بھ تأیید رفتار وي آمد شد، چنانكھ در مورد ازدواج وي با ھمسر زید ـ پسر خوانده مينازل 

اند، ولي باید بھ یاد داشتھ باشیم كھ  گیري مردم مغرب زمین شده ده زن و دو كنیز وي مایة حیرت و خرده
ت را در نظر آنھا كثرت مرگ و میر مردان در میان سامیان عصر قدیم و آغاز قرون وسطي تعدد زوجا

در نظر پیامبر نیز تعدد زوجات یك . بھ مقام یك ضرورت حیاتي و تقریبًا یك وظیفھ اخالقي باال برده بود
گرفت، اما ھدف وي اشباع  موضوع عادي و بي اشكال بود، بدین جھت، با خاطري آسوده، زنان مكرر مي

سھ چیز از دنیاي «: فرموده بود] ص[ھ محمد اند ك حدیث مشكوكي از عایشھ نقل كرده. تمایالت جنسي نبود
ھاي  بعضي ازدواجھاي وي بھ سائق نیكوكاري و ترحم بھ بیوه» .عطر، زن، و نماز: شما محبوب من است

مانند  فقیري بود كھ از پیروان یا دوستان وي بھ جا مانده بودند؛ بعضي دیگر ازدواجھاي مصلحتي بود،
واست بھ وسیلة آن مناسبات خود را با پدرش محكم كند، یا با دختر خ ازدواج با حفصھ، دختر عمر، كھ مي

كرد  شاید بعضي ازدواجھا را بھ این امید مي. خواست بدین وسیلھ دوستي قدیم را جلب كند ابوسفیان كھ مي
بھ جز خدیجھ، ھمة زنانش عقیم . كھ پسري داشتھ باشد، و این آرزویي بود كھ مدتھا از آن محروم مانده بود

از ھمة فرزنداني كھ از خدیجھ آورد فقط فاطمھ باقي مانده . دند، و این قضیھ دستاویز دشمنانش شده بودبو
فرزندي آورد كھ از تولد وي سخت خوشحال   از ماریة قبطیھ، كھ نجاشي حبشھ بدو اھدا كرده بود،. بود

  .پانزده ماه بیشتر زنده نماند) ابراھیم(شد، ولي این پسر 

. اما وي بھ مطالبات زنان اعتنا نداشت  با نزاعھا و رقابتھا و توقعات مالي زنان آشفتھ بود، غالبًا خانة او
ھر شب را . كرد داد و قسمتي از وقت خود را بھ رعایت عدالت میان آنھا صرف مي وعدة بھشت بھ آنھا مي

ولي عایشھ بیش از . تاي خاص خود نداش گذرانید، زیرا فرمانرواي ھمة عربستان خانھ نزد یكي از آنھا مي
  :پس این آیھ نازل شد. دیگران مورد توجھ بود، و این امر موجب خشم زنان دیگر وي شد

تو اي رسول، ھر یك از زنانت را خواھي نوبتش مؤخردار و ھر كھ را خواھي بھ خود بپذیر، و ھر كھ را 
خواندي، باز بر تو باكي ] بھ مھر[از خود راندي اگرش ] بھ قھر[خواھي بھ خود مپذیر و ھمان را كھ 

بلكھ بھ آنچھ ایشان . این بھتر شادماني دل و روشني دیدة آنھاست و ھرگز ھیچ یك باید محزون نباشد  نیست،
را اعطا كردي ھمھ خشنود باشند، و خدا بھ ھر چھ در دل شما مردم است آگاه است و خدا دانا و بردبار 

   .است

  ھایي كھ بتوالي در آنھا اقامت گرفت  خانھ. زندگي پیامبر، جز در مورد زنان و قدرت، بسیارساده بود

. شد بستر وي تشكي بود كھ بر زمین گسترده مي. ھایي از موي بز یا كرك شتر خرما بود و درب آنھا پرده
زد، یا آتش روشن مي كرد، یا  دوخت، یا لباس خود را وصلھ مي دیدند كھ پاپوش خود را مي بارھا او را مي
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با دست غذا . خرید ر خوراكي ميدوشید، و یا از بازا كرد، یا بز خانگي را در حیاط مي خانھ را جارو مي
خوراك عمدة وي خرما و نان جو بود، شیر و عسل . كرد خورد و پس از غذا انگشتان خود را پاك مي مي

با . شراب را كھ بر دیگران حرام كرده بود ھرگز ننوشید. گرفت ھمة تجملي بود كھ گاھي از آن بھره مي
. و با مھابت و در مقابل گردن فرازان مغرور، بزرگ، رو بود،  بزرگان خوش برخورد و با ضعیفان گشاده

گذشت شركت  اي كھ بر او مي كرد، در تشییع ھر جنازه با یاران خود سختگیر نبود، از بیماران عیادت مي
. كرد، دوست نداشت كھ نسبت بدو با تكریم خاص رفتار كنند ھرگز بھ ابھت قدرت تظاھر نمي. جست مي

. كرد كاري كھ قوت و فرصت انجام آن را داشت بھ برده واگذار نمي. پذیرفت دعوت برده را براي غذا مي
براي خانوادة خود بسیار كم خرج   با آنكھ از غنیمت و منابع دیگر مال فراوان بھ دست او مي رسید،

داد از كم ھم كمتر بود؛ قسمت اعظم مالي را كھ بھ دست او  كرد؛ آنچھ براي خودش تخصیص مي مي
  . كرد ف صدقات ميرسید صر مي

كشید، موي خود را رنگ  زد، سرمھ مي عطر مي. مثل ھمة مردم، بھ وضع ظاھر خود توجھ خاص داشت
بود، و شاید آن را بھ منظور مھر كردن » محمد رسول اهللا«كرد، و انگشتري بھ دست داشت كھ نقش آن  مي

بسیار حساس بود، تحمل بوھاي . بود صداي وي زنگدار و شیرین و دلپذیر. داشت ھا نگاه مي اسناد و نامھ
در رفتارت میانھ روي اختیار كن و سخن آرام گو، نھ «: ناخوش یا صداي زنگ یا صداھاي بلند را نداشت

شد كھ  حساس و عصباني بود، بسا مي ۵٧ .تاسترین صداھا صوت االغ  با فریاد بلند، كھ منكر و زشت
مزاحي شیرین داشت، یك بار بھ ابوھریره كھ بسیار نزد . شد غمین بود و ناگھان خوشحال و خوشگفتار مي

جنگجویي سرسخت بود و  ».باشياي ابو ھریره، دیر بھ دیر بیا تا محبوبتر «: كرد فرمود وي آمد و شد مي
گر باشد، اما كارھاي رحیمانة  توانست خشن و خدعھ قاضي عادلي بود و مي. كرد با دشمن سھل انگاري نمي

از قبیل كور كردن چشم بعضي حیوانات : بسیاري از خرافات وحشیانھ را از میان برد. وي فراوان بود
. دوستانش او را بھ حد پرستش دوست داشتند. یا بستن شتر متوفا بر سر قبرش براي جلوگیري از چشم بد،

كردند، زیرا  گرفت جمع مي شد، و یا آبي را كھ با آن وضو مي پیروانش آب دھان، یا موي او را كھ جدا مي
  . رھاند عقیده داشتند كھ این چیزھا ایشان را از بیماري و سستي مي

  مل برخوردار بود، و این امر سبب توفیق او در از نیرو و سالمت كا] ص[محمد 

. اما وقتي بھ پنجاه و نھ سالگي رسید، این ھر دو رو بھ ضعف گذاشت.مھرورزیھا و پیكارھاي او شده بود
از آن پس دچار تب و . اند پنداشت یھودیان خیبر یك سال پیش از آن گوشت زھرآلود بھ وي خورانیده مي

شتافت،  رفت، بھ زیارت قبور مي گفتة عایشھ، در دل شب از خانھ بیرون مي شد؛ بھ ھاي نامعلوم مي نوبھ
گفت كھ  كرد و بدانان تبریك مي خواست و بھ صداي بلند براي آنھا دعا مي براي مردگان آمرزش مي

شبي چنان شد كھ عایشھ از سردرد شكایت . تبھا شدیدتر شد  ت و سھ سالگي رسید،وقتي بھ شص .اند مرده
كرد، او نیز سردرد داشت و بھ مزاح از عایشھ پرسید آیا میل ندارد پیش از او بمیرد و بھ دست پیامبر خدا 

عایشھ مطابق معمول جواب داد كھ وقتي از خاك كردن وي باز گردد عروس دیگري بھ . بھ خاك رود
سھ روز پیش از مرگ، از . گرفت شد و باز مي از آن پس چھارده روز تب قطع مي. ایش خواھد آوردج

كند؛ پھلوي وي  بستر بیماري برخاست، بھ مسجد رفت و ابوبكر را دید كھ بھ جاي او امامت مسلمانان مي
، در )۶٣٢ ژوئیة سال ٧روز (ربیع االول سال یازدھم ھجري  ١٣روز . نشست تا نمازش را تمام كرد

  .بستچشم از جھان فرو   عایشھ بود، حالي كھ سرش بھ سینة

از بزرگترین بزرگان ] ص[اگر بزرگي را بھ میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم، باید بگوییم محمد 
بود سطح معنویات و اخالق قومي را كھ از گرماي ھوا و خشكي صحرا بھ وي درصدد . تاریخ است

. ظلمات توحش افتاده بودند اوج دھد، و در این زمینھ توفیقي یافت كھ از ھمة مصلحان دیگر بیشتر بود
وي مقصود خود را از . توان كسي را جز او یافت كھ ھمة آرزوھاي خود را تحقق بخشیده باشد كمتر مي

زیرا بھ دین اعتقاد داشت، بھ عالوه، در آن روزگار نیروي دیگري در اعراب مؤثر   جام داد،راه دین ان
وقتي او . از تصورات و ترسھا و امیدھایشان كمك گرفت و در حدود فھمشان با آنھا سخن گفت. نبود

ان دعوت خویش را آغاز كرد، اعراب قبایل بت پرستي بودند كھ بھ طور متفرق در صحراي خشك عربست
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وي خرافات و تعصبات را محدود كرد و بھ جاي . سكونت داشتند؛ ولي بھ ھنگام مرگ او ملتي شده بودند
یھودیت، مسیحیت، آیین زردشتي، و دین قدیم عربستان دیني پدید آورد ساده و روشن و نیرومند، با 

شد؛ و در مدت  معنویاتي كھ اساس شجاعت و مناعت قومي بود؛ وي طي یك نسل در یكصد معركھ پیروز
یك قرن امپراطوري عظیمي بھ وجود آورد ـ اینك ھم، در روزگار ما، نیروي معتبري است كھ بر یك نیمة 

  .جھان نفوذ دارد

  یادداشتھا

مطمئنترین وجھ . ھم آن را با تردید تلقي كرده است» لغتنامة آكسفرد«. این وجھ اشتقاق درست نیست – ١
  .شود مصاحب دیده مي» المعارف  دایرة« ھمان است كھ ذیل ساراسنھا در 

رب االرباب یا رب االلھھ » اهللا«. شود دیده نمي» اهللا«كلبي، بتي بھ نام » االصنام«در كتابھایي چون  – ٢
» ھال«و در لھجة شمالي » اال«در لھجة جنوبي  كھ » اهللا«. بوده و بتان، بھ عقیدة بتپرستان، مظھر اویند

  .تغییر یافتھ، خداي نامجسم است» اهللا«شده و بعد بھ  گفتھ مي

كدام كنیز؟ پیغمبر دوران طفولیت را در قبیلة بني سعد و نزد حلیمھ كھ زني شوھردار و آزاد بود  – ٣
  .ھاي قصھ پردازان است داستان ورقھ و بردن خدیجھ پیغمبر را نزد او، ظاھرًا از بر ساختھ. گذرانده است

اما . است] ص[اند تنھا پیشگویي بحیرا دربارة آیندة محمد  نوشتھ آنچھ تاریخنویسان از این مالقات – ۴
نویسد بعید نیست در این سفر با برخي از وجوه دین یھود و آیین عیسي برخورد كرده باشد  اینكھ مؤلف مي

با تعلیمات ) بخصوص(در این سفر ) ص(نماید كھ رسول اكرم  بر چھ اساسي است؟ بلكھ باید گفت بعید مي
  .سیحیت برخورد كرده باشدیھود و م

و ھود بھ مناسبت آیة ) ترمذي، باب تفسیر(شیبتني ھود والواقعھ : حدیثي بدین مضمون آمده است – ۵
  .است كھ در آن سوره آمده است» فاسبقم كما امرت«

رجوع شود بھ . براي توضیح بیشتر. ترتیبي كھ مؤلف پس از آن سھ تن نوشتھ است قطعي نیست – ۶
  .»لي اسالم تا پایان امویانتاریخ تحلی«

مردم مدینھ قریش . این رقابت از صدھا سال پیش از اسالم بین دو دستة شمالي و جنوبي وجود داشت – ٧
از روزي . خواندند و قریش مردم مدینھ را آبكش و كشتكار نامتمدن مي. را كھ از بیابان بھ شھر آمده بودند

شد، آتش دشمني قحطاني و عدناني خاموش گردید، ولي نیم  كھ پیمان برادري میان مھاجر و انصار بستھ
  .قرن نگذشتھ بود كھ معاویھ آن را روشن ساخت، و تا عصر معتصم افروختھ ماند

» مسلمین«، پیروان رسول بھ نام »أحقاف«و » نحل«ھاي  ھاي مكي، و از جملھ در سوره در بعض آیھ – ٨
دینھ بھ مسلمانان داده نشده است، بلكھ در مكھ ھم آنان را اند، و بدین ترتیب، این نام در م خوانده شده

  .گفتند مي» مسلمین«

پیغمبر در مدینھ حكومتي تأسیس كرد كھ اساس آن دین بود، ولي در مواردي كھ با مسائل اجتماعي  – ٩
  .بنابراین، حكومت او دنیاوي محض نبود. خواست شد از مسلمانان نظر مي مربوط مي

دانیم قیصر حاكمي بود خودمختار كھ خود را  شاید از نظر مسیحیان درست باشد، ولي مياین تعبیر  – ١٠
دانست، در صورتي كھ پیغمبر در كار حكومت فرستادة خدا بود، و در  در برابر كسي یا چیزي مسئول نمي

  .دستگاه االھي مسئول

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بعض اسیران بدون فدیھ آزاد  دانم مؤلف سنگیني فدیھ را چگونھ احساس كرده است، در حالي كھ نمي – ١١
  .اي بسیار اندك گرفتھ شد شدند و از بعضي ھم فدیھ

  .تغییر قبلھ از بیت المقدس بھ مكھ ھفده ماه پس از ھجرت بوده است، نھ در سال سوم ھجرت – ١٢

كشتن ششصد مرد . داستان كشتن ششصد تن از بني قریظھ با آن تفصیل اثر قصھ پردازان است – ١٣
مگر تمام جمعیت بني قریظھ چھ قدر بوده . نمودار وجود حداقل پنج ھزار تن یھودي است ١۴باالي سن 

  .»تاریخ تحلیلي«رجوع شود بھ  است؟ براي تفصیل بیشتر ،

زیرا آنان عمق این پیمان نامھ و اثر بعدي آن را كھ بسیار زود بھ سود مسلمانان ظاھر شد درك  – ١۴
  .كردند نمي

ر مورد پیغمبر چندان دقیق نیست، زیرا قدرت او ھمچون پادشاھان قدرت مطلق عنوان بسط قدرت د – ١۵
؛ ٧٩، »نساء«(» قرآن«برد قدرتي بود در راه بسط اسالم و مطابق بعض آیات  آنچھ او بھ كار مي. نبود

اسالم از نخست براي ھمة مردم آمده بود، نھ براي عربستان تنھا، و بھ ھمین ) ٢٨» سباء«؛ ١، »انبیاء«
  .لیل محدود بھ عربستان نبود و محدود بھ عربستان نماندد

دانند و معتقدند  شیعیان پیغمبر را معصوم مي. این اظھار نظر موافق عقیدة مسلمانان غیر شیعي است – ١۶
  .او ھرگز اشتباه نكرد و چنان نبود كھ چیزي را نداند

   فصل نھم

  

  قرآن

I  - تركیب  

خواندني یا یك گفتار است، بھ تمامي كتاب مقدس مسلمین و نیز بھ ھر كلمة قرآن، كھ بھ معني یك مجموعة 
اي از اجزاي بھ ھم  قرآن نیز چون كتاب مقدس یھود و مسیح مجموعھ. شود یك از بخشھاي آن اطالق مي

بھ . وحي شده است) ص(پیوستھ است، و مسلمانان عقیده دارند كھ تمام حروف آن بھ وسیلة خدا بھ محمد 
ھمة قرآن اثر یك تن است، از این جھت ھیچ كتابي كھ بھ دست یك تن نوشتھ شده باشد از خالف تورات 

پیامبر در طي بیست و سھ سال آخر عمر خود در اوقات مختلف آیاتي را كھ . سد لحاظ نفوذ بھ پایة آن نمي 
ثبت، و با  كرد، كھ بر كاغذ پوستي یا پوست پاره یا برگ خرما یا استخوان شد امال مي بھ او وحي مي

ھا در زمان زندگي پیامبر در  این آیھ ١.شد بدون رعایت ترتیب زماني یا منطقي، نگاھداري مي  ھاي قبل، آیھ
وقتي گروھي از این قاریان از . یك كتاب فراھم نیامدند، ولي بعضي مسلمانان آنھا را بھ خاطر سپرده بودند

ابوبكر، زید بن ثابت ـ بزرگ كاتبان پیامبر ـ را مأمور میان رفتند و كسي كھ جانشین ایشان تواند شد نبود، 
بنابر روایتي، اجزاي قرآن را از برگھاي خرما و الواح سنگ   ھاي قرآن را جمع كند و زید، كرد كھ آیھ

چون كلمات قرآن زیر . سفید و خاطر كسان فراھم آورد؛ چون كار بھ انجام رسید، چند نسخھ از آن نوشت
اریان در توضیح بعضي كلمات خالف كردند و قرائت متون قرآن در شھرھاي جھان و بم نداشت، بعضي ق

عثمان كوشید این اختالف را مورد . اسالم، كھ پیوستھ در حال گسترش بودند، مورد اختالف واقع گردید
ھایي از آن نوشت و بھ دمشق و كوفھ و بصره فرستاد؛  ، و نسخھ) م ۶۵١ھـ ق،  ٣١(تجدید نظر قرار دھند 

  .قرآن در كمال صحت و حرمت محفوظ مانده است  از آن وقت،
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كند، یا نماز و دعایي را فرمان  اي را تقریر مي رساند ـ یا عقیده بتنھایي مقصود روشن و مفھومي را مي
كند، یا نقل حكایتي  پردازد، یا ترغیب بھ عملي مي كند، یا بھ تقبیح دشمني مي دھد، یا قانوني وضع مي مي
كند، یا  نماید، یا مالي مطالبھ مي كند، یا پیماني انشا مي یا دعوت بھ جنگي دارد، یا فتحي اعالم مي نماید، مي

دھد، و یا براي بازرگاني یا صناعت یا  سازد، یا روش اخالقیي را توضیح مي یك رسم دیني را برقرار مي
قصد داشتھ ھمة این ] ص[محمد توانیم گفت كھ با اطمینان نمي. دارد یكي از كارھاي مالي روشي مقرر مي

قسمتي از آن سخني است كھ در وقت معین با شخص معیني گفتھ . اجزاي متفرق را در یك كتاب فراھم كند
و تنھا مؤمنین از آن برخوردار . شده و فھم آن، بدون اطالع كامل از تاریخ و رسوم آن دوران، مشكل است

ھ ترتیب طول، و نھ ترتیب نزول كھ غالبًا معلوم قرآن یكصد و چھارده سوره دارد كھ ب. گردند مي
چون تاریخ نزول . شود ھاي كوتاه ختم مي ھاي طوالني آغاز و بھ سوره مرتب شده و از سوره نیست،
ھاي مدني كھ  سوره. بنابراین نظم موجود بھ خالف ترتیب تاریخ است ھاي كوتاه عمومًا قدیمتر است، سوره

ھاي مكي بیشتر جنبة معنوي و اسلوب  سوره. ملي و اسلوب معمولي استدر اول قرآن آمده داراي ھدف ع
  .بنابراین، شایستھ است كھ قرائت این كتاب را از آخر آغاز كنیم. شاعرانھ دارد و در آخر قرآن است

این روشي . ھا، بھ جز فاتحھ، گفتار خدا یا جبرائیل خطاب بھ پیامبر یا پیروان یا دشمنان اوست ھمة سوره
اند، و ھمان است كھ در بعضي فقرات اسفار خمسة موسي  ھ پیامبران بني اسرائیل نیز بر آن بودهاست ك

اعتقاد داشت كھ مقررات اخالقي فقط در صورتي ممكن است در دل كسان جاي ] ص[محمد. توان دید مي
داشتھ باشند آن گیرد ـ و از آن چنان بدقت اطاعت كنند كھ مایة قوت و نظم و جماعت شود ـ كھ مردم ایمان 

مقررات از جانب خدا نازل شده است؛ و این روش با اسلوب حماسي باشكوه و بالغتي كھ با گفتار اشعیاي 
اسلوب قرآن میان شعر و نثر است و بسیاري از عبارات آن موزون و . نبي برابر است تناسب دارد

قدیم كلمات آھنگدار و مطنطن و ھاي مكي  در سوره. مقفاست، ولي تابع وزن و قافیة خاص و منظم نیست
اسلوب روان و نیرومند است و جز كساني كھ با زبان عرب انس و بھ دین اسالم دلبستگي دارند، كسي 

و تشبیھات و استعارات نیرومند و . زبان قرآن عربي خالص فصیح است. تواند چنانكھ باید آن را دریابد نمي
بھ اتفاق آرا، قرآن . یقة مردم مغرب زمین جور نیستروشن و عبارات دلفریب فراوان دارد كھ با سل

  .بھترین و نخستین كتاب نثر عربي است

II - عقاید  

طلبد  ميكھ دیني بر حق یا باطل است ـ وي اطالعات كامل براي این قضاوت از كجا بیاورد؟ آنچھ وي 
بیشتر آن است كھ چھ عوامل اجتماعي و روانشناختیي مایة ظھور آن دین شده؛ تا چھ حد توانستھ است 

وحشیان را آدمي خوي، و بدویان را بھ شارمندان شایستھ مبدل كند و امید و شجاعت و ایمان را در دلھاي 
  .چھ نفوذي در تاریخ داشتھ است مأیوس نفوذ دھد؛ چھ قدر براي تكامل ذھني آزادي باقي گذاشتھ است؛ و

اند،  یھودیت ، مسیحیت، و اسالم بر این اصل مھم كھ جھان زیر سلطة یك حكومت اخالقي است تأكید كرده
اند؛ یعني اعتقاد بھ اینكھ در جھان، شر و خلل ھر  و قبول آن را شرط اساسي سالمت جامعة انساني دانستھ

دراك كنھ ذاتش عاجزند، درام جھاني را بھ سوي یك ھدف عادل و چھ باشد، یك عقل نیكوكار، كھ مردم از ا
اند، اتفاق دارند كھ  این سھ دین، كھ در تكوین معنویات مردم قرون وسطي مؤثر افتاده. راند شرافتمندانھ مي

ولي مسیحیت نكتة دیگري بر این اعتقاد افزوده است، و آن . این عقل جھاني خداي واحد ذوالجالل است
یھودیت و اسالم عقیده دارند كھ این اعتقاد شرك نقابدار . كند اوند در سھ اقنوم مختلف جلوه مياینكھ خد

] اخالص[كنند، و سورة صد و دوازدھم قرآن  است، و یكتایي خدا را با كلماتي نیرومند و حماسي اعالم مي
  .كنند تكرار ميخاص این معني است و مؤذنان این معني را ھر روزه از باالي یكصد ھزار گلدستھ 

بھ او ] ص[خدا مایة حیات و موجب پیدایش آن و سرچشمة ھمة خیرات جھان است، و چنانكھ خداي محمد 
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تخمھا در [زمین را بنگري وقتي خشك و بي گیاه، آنگاه باران بر آن فرو باریم تا سبز و خرم شود و … 
آدمي بھ قوت و غذاي خود بھ چشم خرد … ) . ۵ ،»حج«(نمو كند و از ھر نوع گیاه زیبا برویاند ] آن

و ]. و انواع نباتات از آن برآوردیم[آنگاه خاك زمین را بشكافتیم . بنگرد كھ ما آب باران را فرو ریختیم
و درخت زیتون و نخل و . و باغ انگور و نباتاتي كھ ھي بدروند، باز بروید. حبوبات براي غذا برویاندیم

ھنگامي كھ میوة آن پدید آید و … ). ٣٠-٢۴، »عبس«(ي پر از درختان كھن ] او جنگلھ[خرما و باغھا 
  ).٩٩، »انعام«(ھاي خدا براي اھل ایمان ھویداست  بھ چشم تعقل بنگرید كھ در آن آیات و نشانھ برسد، 

و خورشید … نگرید، بي ستون برافراشت  كھ آسمانھا را، چنانكھ مي« … اهللا نیز خداي نیرومندي است، 
و اوست … بھ گردش آیند ] و مدار معین[ماه را مسخر ارادة خود ساخت كھ ھر كدام در وقت خاص  و

ھر گونھ ] از درختان[خدایي كھ بساط زمین را بگسترد و در آن كوھھا برافراشت و نھرھا جاري ساخت و 
  :در آیة معروف بھ آیة الكرسي گوید). ٣و٢رعد، (» .… ھا پدید آورد  میوه

ت كھ جز او خدایي نیست؛ زنده و پاینده است؛ ھرگز او را كسالت خواب نگیرد تا چھ رسد كھ خداي یكتاس
  بھ خواب رود؛ اوست مالك آنچھ در آسمانھا و آنچھ در زمین است؛ 

كھ را این جرئت است كھ در پیشگاه او بھ شفاعت برخیزد، مگر بھ فرمان او؟ علم او محیط است بھ آنچھ 
و آنچھ سپس خواھد آمد؛ و خلق بھ ھیچ مرتبة علم او احاطھ نتواند كرد، مگر بھ  پیش نظر خلق آمده است

آنچھ او خواھد؛ قلمرو علمش از آسمانھا و زمین فراتر و نگاھباني زمین و آسمان بر او آسان و بیزحمت 
  ).٢۵۵، »بقره«(است، چھ او داناي بزرگوار و تواناي با عظمت است 

ھاي قرآن و ھر كتابي كھ یك  بھ جز سورة توبھ، ھمة سوره. مھربان نیز ھستخدا در عین قدرت و عدالت 
با آنكھ پیامبر » .بھ نام خداوند بخشایندة مھربان«: شود مسلمان سني بنویسد با این عبارت پرشكوه آغاز مي

  :شود كند، ھرگز از ستایش رحمت جاوید خدا خستھ نمي پیوستھ خطرات جھنم را بھ مردم یادآوري مي

: داند حركت دیدگان و خفایاي دلھا را مي. كند، بھ ھمھ چیز احاطھ دارد لم خداوند، چنانكھ قرآن وصف ميع
ھاي نفس او كامال آگاھیم، كھ از رگ گردن او بھ او  ایم و از وساوس و اندیشھ ما انسان را خلق كرده«

بنابراین ھمھ چیزھا در علم او داند،  خداوند آینده را نیز چون حال و گذشتھ مي). ١٧ق، (» .نزدیكتریم
دانست چھ  خدا از ازل مي. حاضر است و از روز اول ھمھ چیزھا بھ ارادة خدا مقرر و محدود شده است

ھر كھ را خواھد گمراه سازد، و ھر كھ را خواھد ھدایت «كس از عذاب نجات خواھد یافت و اوست كھ 
مت خود داخل گرداند و براي ستمگران عالم عذاب ھركھ را بخواھد در بھشت رح«). ٨فاطر، (» .. .فرماید

ھمان طور كھ یھوه قلب فرعون را بپوشانید و آن را سخت كرد، ). ٣١دھر، (» دردناك مھیا ساختھ است
انداختیم تا دیگر آیات ما را فھم ] قساوت و جھل[ما بر دلھایشان پرده ..  .«: خدا نیز دربارة كافران گوید

حق سنگین ساختیم و اگر بھ ھدایتشان بخواني دیگر ابدًا ھدایت نخواھند ] از شنیدن[ نكنند و گوش آنھا را 
منظور این آیھ و امثال آن ترغیب مردم بھ ایمان است؛ مع ذلك، این سخن  بي گفتگو،). ۵٧كھف، (» یافت

كید ، از گفتة قرآن، با بیاني كاملتر از آوگوستینوس تأ]ص[در ھر دیني قرین خشونت است، ولي محمد 
رسانیدیم،  مي] بھ جبر و الزام[خواستیم ھر نفسي را بھ كمال ھدایتش  و اگر ما بھ مشیت ازلي مي«: كند مي

در روایتي كھ ). ١٣سجده، (» ولیكن وعدة حق حتمي من است كھ دوزخ را البتھ از جن و انس پر سازیم
نشستھ بودیم، او با چوبي بر روي ما با پیامبر « :است چنین گفتھ شده است] علیھ السالم[منسوب بھ علي 

ھیچ كس در میان شما نیست كھ مكانش در دوزخ یا بھشت از جانب خدا تعیین نشده : زمین چنین نوشت
گري را از لوازم تفكر اسالمي كرده است، و پیامبر و دیگر  این اعتقاد بھ قضا و قدر، جبري» .باشد

زیرا خطر   اند، مؤمنان برانگیزند از آن كمك گرفتھ پیشوایان براي آنكھ بھ ھنگام جنگ شجاعت را در دل
ترین  در نتیجة این اعتقاد، مؤمنان سخت. برد آورد و احتیاط آن را بھ عقب نمي ساعت مرگ را جلو نمي

كردند، ولي ھمین عقیده در قرون اخیر مانع پیشرفت مسلمین  مشكالت زندگي را با قلب مطمئن تحمل مي
py  .كار انداختشد و اندیشة آنھا را از 
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فرشتگان پیكھاي خدایند و ھمانھا اعمال نیك و بد . گوید قرآن از فرشتگان و جن و شیطان بسیار سخن مي
اند و برخالف فرشتگان خوردن و آشامیدن و ازدواج و  جنیان از آتش آفریده شده. كنند مردم را ثبت مي

، ولي غالبشان فروتر از این )سورة جن(ھند  مرگ دارند؛ برخي از آنھا پارسایانند كھ بھ قرآن گوش فرا مي
پیشواي جنیان شرور . كنند مقامند و وقت خویش را بھ گمراه كردن و از راه بھ در بردن مردم صرف مي

ابلیس است كھ سابقًا از فرشتگان بود، ولي چون از سجدة آدم ابا ورزید، خدا او را از رحمت خود دور 
  .كرد

دید ، مبادي اخالقي بر محور ترس از عقاب و امید ثواب در زندگي پس از در قرآن نیز، چون كتاب عھد ج
اي است طفالنھ و لھو  بدانید كھ زندگاني دنیا بحقیقت بازیچھ] اال اي ھوشیاران[«. زند مرگ دور مي

حدید، (» .. .و تفاخر و خودستایي با یكدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان] زنانھ[وعیاشي و آرایش 
بعضي اعراب معتقد بودند كھ ھمھ چیز با . و آن مرگ است  این جھان فقط یك چیز محقق ھست، در). ٢٠

ھاي پیشینیان  اینھا افسانھ« … : گفتند كردند و مي یابد و اعتقاد بھ جھان دیگر را مسخره مي مرگ خاتمھ مي
س از مرگ نیست، حشر بالفاصلھ پ. كند ، ولي قرآن حشر جسم و روح را تأیید مي)٨٣مؤمنون، (» است

بلكھ مردگان تا روز رستاخیز خواھند خفت و، در نتیجة ھمین خواب، پندارند كھ بالفاصلھ پس از مرگ 
. دھد ھا ھست كھ از آن خبر مي از وقت قیامت فقط خدا مطلع است، ولي پیش از قیامت نشانھ. اند بیدار شده

ن فاسد شود؛ رقابت و اختالف و جنگ بسیار وقتي آن روز نزدیك شود، ایمان مردم سستي گیرد و اخالقشا
صور است؛ پس از نفحة اول، آفتاب بگیرد،  آخرین آژیر سھ بار نفخة. شود؛ و عاقالن آرزوي مرگ كنند

ستارگان بریزند، آسمانھا بیفتد، كوھھا و بناھا با خاك و دشت یكسان شوند، و آب دریاھا خشك شود یا چون 
عد از نفحة دوم ھمة مردم از فرشتگان و جن و انس، جز تني چند كھ خدا ب). بھ بعد ١٠٢طھ، (شعلھ بجھد 

ھا از قبور  دمد و تن پس از چھل سال، اسرافیل نفخة سوم را مي .شوند ميبر آنھا رحمت آورد، ھالك 
ھایي  كند، و فرشتگان در پیشگاه وي نامھ و خداوند بر بندگان تجلي مي. خورند ند ميبرخاستھ با جانھا پیو

نیكیھا و بدیھا را وزن كنند و انسان . را كھ ھمة كردار و گفتار و اندیشة كسان در آن ثبت است ھمراه دارند
كھ رسالتشان را انكار پیامبران پیش آیند و بر ضد آنھا . را براي اعمالي كھ كرده است بھ مقام حساب آورند

نیكان و بدان ھمگي بر پل صراط . اند شفاعت كنند اند شھادت دھند و براي كساني كھ بھ ایشان گرویده كرده
كھ بر فراز جھنم كشیده شده ـ و از مو باریكتر و از شمشیر تیزتر است ـ بگذرند؛ بدان و كافرن از آن فرو 

بھشت درآیند ـ و این براي استحقاق ثواب نیست، بلكھ نتیجة افتند، و نیكوكاران آسوده از آن گذشتھ بھ 
  زیرا قرآن صحت ایمان را بیشتر از رفتار نیك اھمیت . شود رحمت خداست كھ شامل حال ایشان مي

، ١٠آل عمران، (دھد  دھد و غالبًا كساني را كھ دعوت پیامبر را نپذیرند بھ عذاب جھنم در آخرت بیم مي مي
چون ھمة گناھان از یك ). ؛ و غیره۶٣؛ توبھ، ۵٠؛ انفال، ۴١؛ اعراف، ١١۵، ۵۶؛ نساء ، ١٣١، ۶٣

اند كھ در ھر طبقھ مقامي متناسب با گناه گنھكار وجود  درجھ و یك قسم نیست، جھنم را ھفت طبقھ كرده
كساني كھ سزاوار عقاب . كند؛ زمھریر نیز ھست ھا را بریان مي در آنجا گرمایي ھست كھ چھره. دارد
نوشند  ترند كفشھایي از آتش بھ پا دارند، و گمراھان كافر آب جوشان را چون شتران تشنگیزده ميسبك

  .شاید دانتھ بعضي تصورات كمدي االھي را از قرآن گرفتھ باشد). بھ بعد ۴٠واقعھ، (

تصویر بھشت در قرآن با آنچھ در اثر دانتھ ھست تفاوت دارد و، چون تصویر جھنم، واضح و روشن 
كنند، و فقیران زودتر از  بھشت اقامتگاه مؤمنان نیكوكار است و كساني كھ در راه خدا جانبازي مي. است

بھشت یك باغ بسیار وسیع است كھ . محل آن در آسمان ھفتم یا باالتر است. شوند توانگران وارد آن مي
لباس از سندس و استبرق جویھا در آن روان است و درختان انبوه بر آن سایھ افكنده و نیكوكاران در آنجا 

اند؛ از درختان بھشت،  زنند و حور و غلمان بھ خدمتشان آماده و زیور از جواھر دارند؛ بر تختھا تكیھ مي
در آنجا جویھا از شیر و عسل و . خورند آید تا بار آن را آسان توانند چید، میوه مي كھ شاخ آن فرود مي

و از آن ) گرچھ در این دنیا شراب حرام است(اب نوشند شراب ھست؛ نیكوكاران در جامھا و ابریقھا شر
در آن بھشتھا زنان زیباي باحیایي «). ٣۵نباء، (در آنجا لغو و تكذیب نشنوند . سردرد نگیرند و عقل نبازند

و دست ھیچ كس پیش از آنھا بدان زنان نرسیده است ] بھ چشم پرناز جز بھ شوھر خود ننگرند[است كھ 
كھ ھمھ در خوبي و جواني ] زیباي دلربا[و دختران … گویي یاقوت و مرجانند ] در صفا و لطافت[… 
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. ھایشان از مشگ است و از معایب اجسام انساني و آلودگیھاي آن بركنار است كھ تن… » مانند یكدیگرند 
ھر یك از نكوكاران بھ پاداش اعمال نیكي كھ كرده ھفتاد و دو تن از این سیاھچشمان دارد كھ گذشت 

در بھشت ). ۵۶دخان، (وزھا و كارھا و حتي مرگ جمال پیكر و لذت و مصاحبتشان را نخواھد كاست ر
بعضي مؤمنان قرآن ھمي خوانند و خدا بر ھمة آنھا . جز این لذتھاي جسماني لذتھاي روحاني نیز ھست

  » .گردند كھ حسن و جوانیشان ابدي است گرد آنھا بھ خدمت مي] زیبا[و پسراني «. تجلي كند

  راستي چھ كسي از چنین نعیمي چشم تواند پوشید؟

III – اخالق  

رفتار . ھمچنان كھ در تلمود قانون و اخالق از یكدیگر جدا نیستند، در قرآن نیز این دو یكي بیش نیست
قرآن . دیني در قرآن و تلمود شامل رفتار دنیوي نیز ھست و ھمة امور آن از جانب خدا بھ وحي آمده است

  شامل مقرراتي در خصوص 

جارت و سیاست، ربا و وام، عقود و وصایا، امور و طالق، رفتار با فرزندان و بردگان و حیوانات، ت
  .صناعت و مالیھ، جرایم و مجازات، و جنگ و صلح است

ھنگامي كھ . كرد كرد و خود وي نیز در آغاز جواني تجارت مي بازرگاني را تحقیر نمي] ص[محمد 
برد و  املھ سود ميفروخت و از این مع خرید و بھ تفاریق مي پیشواي مدینھ بود، بعضي كاالھا را یكجا مي

تشبیھات تجارتي در زبان . كرد و احیانًا كساني را بھ مورد معاملھ رھبري مي دید؛ نميدر این كار عیبي 
ا ثروتمند خواھند شد و تاجران دھد كھ در این دنی قرآن فراوان است؛ مسلمانان نیكوكار را وعده مي

احادیث نبوي محتكران و سفتھ بازان را كھ چیزھا را نگاه . دھد گر را از عذاب الیم بیم مي دروغگو و حیلھ
دارند تا بھ قیمت گران بفروشند تقبیح، و فروشندگان را بھ تكمیل پیمانھ و توزین با ترازوي صحیح  مي

. دھد دستمزد كارگر را پیش از آنكھ عرقش خشك شود بپردازد كند و بھ صاحبكار دستور مي ترغیب مي
در ھمة تاریخ مصلحي را ). ١٣٠؛ آل عمران، ٢٧۵بقره، (داند  قرآن، گرفتن و دادن ربا را حرام مي

كرد كھ  كسان را ترغیب مي. بھ نفع فقرا بر اغنیا مالیات وضع كرده باشد] ص[یابیم كھ بھ قدر محمد  نمي
تي از مال خود را براي اعانت فقیران اختصاص دھند؛ اگر كسي بدون وصیت بھ ھنگام وصیت قسم

محمد ). ٨نساء، (مرد بر ورثة او الزم بود كھ قسمتي از میراث او را براي اعمال خیر اختصاص دھند  مي
داري را بھ صورت یك قانون طبیعي پذیرفت، ولي تا آنجا كھ  نیز، مانند معاصران خود، رسم برده] ص[

  . داري كوشید ت در راه تخفیف مشكالت و نتایج نامطلوب بردهتوانس

  دھد كھ بندة بھ مردان دستور مي. دانست كھ زن مطیع مرد باشد وضع زن را بھبود بخشید، ولي طبیعي مي
تصدي . داند تقریبًا مانند آباي كلیساي مسیحي، زنان را بدترین وسیلة ابتالي مردان مي. شھوت خود نباشند

آنھا اجازه دارند براي نماز بھ مسجد بروند، اما اگر در خانھ نماز . مت را بر زنان حرام كردامور حكو
رفتند، اگر ھم كودكان خود را ھمراه داشتند،  با اینھمھ وقتي زنان بھ مسجد پیامبر مي. بخوانند بھتر است

شنید،  یة كودكي را مينسبت بھ آنھا رفتاري نیكو داشت، بنابر روایات، وقتي در اثناي نماز صداي گر
وي رسم زنده بھ گور كردن دختران را از . كرد تا مادر طفل از طول آن بھ زحمت نیفتد خطبھ را كوتاه مي

زن و مرد را از لحاظ تشریفات قضایي و استقالل مالي برابر كرد؛ بھ زن ). ٣١اسري، (میان برداشت 
و بھ ھر صورت كھ  د را نگاه دارد، ارث ببرد، حق داد بھ ھر كار مجازي اشتغال ورزد، مال و منفعت خو

این عادت اعراب جاھلیت را كھ زن چون اثاث پدر بھ ). ٣٢و  ۴نساء (مایل است در مال خود تصرف كند 
رضاي او  سھم ارث زن را یك نیمة سھم مرد قرار داد و شوھر دادن زن را بي. رسید باطل كرد پسر مي
py  .اند عضیھا آن را دلیل وجوب حجاب زنان گرفتھاي ھست كھ ب در قرآن آیھ. منع كرد
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ھایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دورة جاھلیت پیشین آرایش و خودآرایي  درخانھ«: فرماید این آیھ مي
روایتي است كھ پیامبر اجازه داده بود زنان براي كارھاي الزم خود از خانھ ). ٣٣احزاب، (… » مكنید 

  . ن خود بھ پیروانش گفتھ بود از پشت پرده با آنھا سخن بگوینددربارة زنا. بیرون روند

شاید حرارت فوق العادة ھواي عربستان موجب تشدید غریزة : كند شرایط اقلیمي در اخالق افراد اثر مي
باید دربارة ھوسھاي مردان در مناطقي كھ گرماي آن طوالني  بدین جھت مي. شد جنسي و پیشرسي آن مي

كند كھ زنان و مردان پیش از ازدواج عفیف  مقررات اسالم قویًا سفارش مي. ضاوت كرداست با اعتدال ق
قرآن عفت را قبل از . كند بمانند و براي اقناع تمایالت جنسي میان زن و شوھر تسھیالت الزم فراھم مي

اسالم . ند؛ پیامبر سفارش كرده است از روزه براي عفیف ماندن كمك بگیر)٣٣نور، (داند  ازدواج الزم مي
وقتي این رضایت بھ شھادت شاھدان عادل محقق شد . داند رضاي زن و مرد را براي عقد ازدواج الزم مي

 .نباشندو داماد مھر عروس را پرداخت، شرایط صحت عقد فراھم است، خواه پدر و مادر راضي باشند یا 
مرد مسلمان حق دارد با زن مسیحي یا یھودي ازدواج كند، ولي حق ندارد بت پرست یا كافر را بھ  ١٩

اي است كھ  ازدواج وظیفھ است،خودداري از ازدواج در اسالم نیز چون در شریعت یھود گناه . زني بگیرد
یكي اینكھ كثرت : تعدد زوجات را بھ چند دلیل روا شمرد] ص[محمد ). ٣٢نور، (مورد توجھ خداست 

موالید، میزان تلفات فراوان زن و مرد را جبران كند؛ دوم اینكھ دوران نقاھت وضع حمل طوالني بود؛ و 
رسید؛ وي تعداد زنان  باروري زود بھ سر مي سوم بھ خاطر اینكھ، بھ واسطة گرماي ھوا، دوران استعداد

صیغھ یا نكاح تمتع را ممنوع ] ص[محمد . شرعي را بھ چھار محدود كرد، ولي خود از این حد تجاوز كرد
  ).٢٢١بقره، (، اما با اینھمھ آن را بر ازدواج با زنان مشرك ترجیح داد )٣١-٢٩معارج، ( ٢كرد

ه و با تعدد زوجات بھ او فرصت داده كھ تمایالت جنسي خود را از اسالم، كھ تا این حد با مرد تساھل كرد
راه حالل اقناع كند، زنا را بشدت حرام كرده و مجازات زن یا مرد زناكار را یكصد تازیانھ قرار داده است 

  وقتي كھ بھ قرایني ضعیف بر عایشھ گمان ). ٢نور،(

. د كھ براي اثبات زنا شھادت چھار نفر الزم استوحي آم] ص[بد رفت و نام او بر زبانھا افتاد، بھ محمد 
و كساني كھ بھ زنان عفیف نسبت زنا دھند و آنگاه «. قرآن تھمت زدن بھ زنان عفیف را منع كرده است

بعد از نزول ). ۴نور، (» .چھار گواه نیاورند ھشتاد تازیانھ بھ آنھا بزنید و ھیچ وقت شھادتشان را نپذیرید
  .ر شداین آیھ تھمت زنا كمت

تواند از شوھر طالق گیرد بھ شرط آنكھ  زن مي. قرآن نیز چون تلمود طالق را براي مرد روا دانستھ است
گرچھ اسالم بھ شوھر اجازه داده ـ چنانكھ در ایام جاھلیت نیز روا ). ٢٢٩بقره، (مھر خود را پس بدھد 

: اند كھ فرمود از او روایت كرده. شمرد يبوده ـ كھ ھمسر خود را طالق دھد، اما پیامبر این كار را ناپسند م
كند كھ رابطة زناشویي را پیش از  قرآن نیز تأكید مي» .منفورترین كار حالل در نظر خداوند طالق است«

چنانچھ بیم آن دارید كھ نزاع و خالف «آنكھ كوشش كافي براي اصالح في مابین انجام شود، قطع نكنند 
سان مرد و كسان زن داوري برگزینید، كھ اگر مقصود اصالح داشتھ سخت بین آنھا پدید آید، از طرف ك

نساء، (» .باشند، خدا ایشان را بر آن موفقیت بخشد، كھ خدا بھ ھمھ چیز دانا و از ھمة سرایر خلق آگاه است
براي آنكھ مرد در كار  .شود ميقطعي   طالق پس از سھ بار، كھ میان ھر كدام یك ماه فاصلھ باشد،). ٣۵

طالق بھ قدر كافي دقت و تفكر كند، مقرر است كھ پس از طالق سوم حق ندارد با مطلقة خود ازدواج كند 
ھ شوھر بھ ھمسر در حال حیض خود روا نیست ك. مگر آنكھ ھمسر مرد دیگر شود و از او طالق گیرد

شود، اما پس از حیض و پیش از آنكھ بھ شوھر خود  محسوب نمي» نجس«در این دوره زن . نزدیك شود
زن باید بھ تفوق استعداد . زنان كشت مردانند، مرد باید فرزنداني پدید آورد. نزدیك شود باید پاك باشد

اگر زن از شوھر فرمان نبرد، . و از او اطاعت كند شوھر معترف باشد، و بھ قدرت فایق او تن دردھد
میرد و شوھرش از او خشنود است  زني كھ مي« ).٣۴نساء (شوھر حق دارد از او دوري كند و او را بزند 

py  ).٣۵نساء، (» رود بھ بھشت مي
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ولي زنان بھ وسیلة فصاحت و مھرباني و زیبایي خود بیشتر از حقوقي كھ از دست داده بودند بھ دست 
یك بار عمر بن خطاب ھمسر خود را مالمت كرد كھ با لحني نھ چندان احترام آمیز كھ باید با وي . آوردند

با ھمین روش با ] ص[ھمسرش بھ تأكید گفت كھ دخترش حفصھ و دیگر ھمسران محمد. سخن گفتھ بود
عمر بھ نزد حفصھ رفت و او و یكي دیگر از ھمسران پیامبر را براي این كار . گویند پیامبر خدا سخن مي

  حادثھ را شنید،كھ ] ص[مالمت كرد؛ بدو گفتند كھ قضیھ مربوط بھ او نیست، و خشمناك بازگشت؛ و محمد 
  شد كھ پیامبر نیز چون  گاه مي. بخندید

داشت و نسبت بھ آنھا و ھمة  دیگر مسلمانان با بعضي زنانش بگومگو داشت، ولي ھمیشھ آنھا را محترم مي
زن پارسا گرانبھاترین چیز در «: اند كھ فرمود از او روایت كرده. زنان مسلمان احساسات شایستھ داشت

اند و  اند و زاییده آورد كھ مادرانشان آنھا را با سختي آبستن شده باره بھ یاد مردم ميقرآن دو» .دنیاست
بھشت زیر پاي مادران «: اند كھ فرمود از پیامبر روایت كرده. اند بیست و چھار ماه یا سي ماه شیرشان داده

  » .است

IV   - دین و دولت  

ھ ھمبستگي میان مردم را بھ حالت مطبوع و بزرگترین مشكلي كھ در راه مصلحان ھست یكي این است ك
اخالق نمونھ براساس ھمبستگي . جالب درآورند و دیگر اینكھ حدود جامعة وحدتیافتھ را بدقت تعیین كنند

كامل میان ھر یك از اجزا با كل بزرگ ـ یعني خود جھان، یا زندگي معنوي و نظم جھان، یا خدا ـ استوار 
ولي اخالق مولود عادت و حاصل الزام است . شود ین و اخالق یكي ميدر این مرحلة ھمبستگي، د. است

آید و  ور باشند بھ وجود نمي ھایي كھ از نیروي كافي بھره و، بھ ھمین جھت، ھمبستگي جز در میان جامعھ
  .در نتیجھ ھمیشھ اخالق عملي اخالقي گروھي است

آن زاده بود گذشت، اما در میان اي كھ وي در  عرضھ كرد از مرزھاي قبیلھ] ص[اخالقي كھ محمد 
پس از فتح مكھ غارت بین قبایل را ممنوع كرد ـ اگرچھ منع این كار . جمعیت دینیي كھ پدید آورد باقي ماند

بھ طور مطلق مقدور نبود ـ و ھمة عربستان ، یعني ھمة قلمرو اسالم آن وقت را، با معني تازة یگانگي 
« … . شناختند در برابر آنھا گشود فقي وسیعتر از آنچھ قبال ميآشنا ساخت و، براي ھمكاري و دوستي، ا

امتیازات نژادي و طبقاتي را، كھ در میان قبایل ). ١٠حجرات، (… » مؤمنان ھمھ برادر یكدیگرند 
: پیامبر در این باره فرمود . محدود كرد عربستان بنیادي استوار داشتند، در پرتو اعتقاد دیني مشابھشان، 

این » .بشنوید و اطاعت كنید  دة حبشي را كھ سرش چون مویز سیاه است بر شما حكومت دادند،اگر یك بن«
اي واحد پدید  عقیدة شرافتمندانھ اقوام مختلفي را كھ در اقطار دنیا پراكنده بودند الفت داد و از آنھا جامعھ

  .آورد؛ و حقًا این بزرگترین اعجاز مسیحیت و اسالم است

خوانند، با دشمني شدید نسبت بھ غیر  ي، كھ دین مسیح و اسالم مردم را بدان ميولي این محبت متعال
مائده (… » بھ دوستي مگیرید ] كھ دشمن اسالمند[اي اھل ایمان یھود و نصاري را «. مؤمنان ھمراه است

یمان اي اھل ایمان، شما پدران و برادران خود را نباید دوست بدارید، اگر كھ آنھا كفر را بر ا« ). ۵١
دھد كھ مؤمنان در رعایت این مقررات  ھاي مكرر دستور مي ولي قرآن در آیھ). ٢٣توبھ، (… » . بگزینند

پس اگر بھ آنچھ شما ایمان آوردید «). ٢۵۶بقره، (… » كار دین بھ اجبار نیست «: گوید مي. معتدل باشند
بر تو تبلیغ رسالت   اي رسول ما،« ، ]١٣٧بقره، [… » اند  یھود و نصاري نیز ایمان آوردند، راه حق یافتھ

  و 

اما دربارة كافران عرب كھ بھ ). ١٧طارق، (» پس تو اي رسول، اندكي كافران را مھلت ده« ]. ٨٢
چون پیكار با قریش آغاز شد و ماھھاي حرام برفت، . رسالت پیامبر ایمان نیاورده بودند بھ جھاد فرمان داد

چنانچھ از شرك توبھ كرده و «). ۵توبھ، (ن را بیابند، بھ قتل برسانند بھ مسلمانان دستور داد ھر جا كافرا
pyنماز اسالم بھ پا داشتند و زكات دادند، پس از آنھا دست بدارید كھ خدا آمرزنده و مھربان است؛ و ھر گاه 
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دن سخن یكي از مشركان بھ تو پناه آورد كھ از دین آگاه شود، بدو پناه ده تا كالم خدا بشنود، و پس از شنی
از كشتن مردان سالدار كھ توان پیكار «). ۶-۵توبھ، (» خدا او را بي ھیچ خوف بھ مأمن و منزلش برسان

ھر فرد مسلمي كھ توانایي جسمي دارد باید در جنگ مقدس شركت » .ندارند و زنان و اطفال دست بردارید
ست و پایدارند بسیار دوست خدا آن مؤمنان را كھ در صف جھاد كافران، مانند سد آھنین، ھمد«. كند
در دست ] ص[بھ خدایي كھ جان محمد «: ] ؛ از جملھ احادیث پیامبر است كھ فرمود۴صف، [» دارد مي

یك ایستادن شما در صف «و » اوست، آمدن یا رفتن در راه خدا از جھان و ھرچھ در آن است بھتر است
در راه «. در واقع ترغیب بھ جنگ نیستولي این مقررات اخالقي جنگي » .از شصت سال نماز بھتر است

لیكن ستمكار نباشید كھ خدا ستمگر را دوست  خدا با آنان كھ بھ جنگ و دشمني شما برخیزند جھاد كنید، 
ھمان مقررات جنگي را كھ میان مسیحیان عصر وي معمول بود بھ كار ] ص[محمد ). ١٩٠بقره، (» ندارد

داشتند جنگ كرد، درست ھمان گونھ كھ بعدھا پاپ بست و برضد كافران قریش كھ بر مكھ تسلط 
  .المقدس را بھ تصرف داشتند دعوت كرد اوربانوس دوم مسیحیان را بھ جنگ مسلمانان كھ بیت

. اي كھ بناچار میان مبادي نظري و اعمال واقعي ھست در اسالم از دینھاي دیگر كمتر است ظاھرًا فاصلھ
بودند، بدین جھت اسالم تعدد زوجات را اجازه داد؛ ولي، در اعراب از بسیاري اقوام دیگر شھوانیتر 

قسمتھاي دیگر شریعت اسالم، با مسلماناني كھ مقررات آن را بدقت رعایت نكنند با كمال سختي رفتار 
. تنھا كساني كھ از اسالم بیخبرند ممكن است تصور كنند كھ اسالم از لحاظ اخالقي دین آساني است. كند مي

ھر كھ بھ «. بدین جھت اسالم نگفت كھ بدي را بھ نیكي پاداش دھند  نھاد عرب آمیختھ بود، انتقامجویي با
جور و ستمكاري بھ شما دست دراز كند او را بھ مقاومت از پاي درآورید، بھ قدر ستمي كھ بھ شما رسیده 

اي  ھیچ مؤاخذهو ھر كس پس از ظلمي كھ بر او رفتھ براي انتقام یاري طلبد، بر او «). ١٩۴بقره (… » 
این اخالقي است مردانھ، درست مانند آنچھ در عھد قدیم آمده است، و بر فضایل ). ۴١شوري، (» نیست

در ھمة تاریخ، دیني جز اسالم پیروان . كند، چنانكھ مسیحیت بر فضایل زنانھ تأكید دارد مردانھ تأكید مي
ي در این زمینھ مانند اسالم موفق نبوده خود را پیوستھ بھ نیرومند بودن دعوت نكرد، و ھیچ دین دیگر

در كار دین صبور باشید و یكدیگر را بھ صبر و مقاومت سفارش كنید و مھیا و مراقب كار « … . است
  .گفت زردشت نیچھ نیز چنین مي). ٢٠٠آل عمران، (… » دشمن بوده و خداترس باشید 

گذارند و، در نتیجة ھمین عالقھ و احترام،  يدارند و احترام م مسلمانان قرآن را بھ نھایت درجھ دوست مي
اطفال . اند اند كوشیده آن را بھ خط خوش نوشتھ و صفحات آن را تزیین كرده و در این راه ھر چھ توانستھ

زند و اوج تعلیم نیز بھ  كنند و تعلیماتشان در اطراف آن دور مي مسلمان تعلیم قرائت را از قرآن آغاز مي
خاطرشان را تحریك  مانده،سیزده قرن قرآن در حافظة اطفال مسلمان محفوظ  مدت. شود قرآن ختم مي

قرآن آسانترین، بي . اخالقشان را شكل داده، و قریحة صدھا میلیون مرد را پیراستھ كرده است  كرده،
تشریفاتیترین كیشھا را، آزاد از قید مراسم بت پرستي و كاھني، بھ جانھاي ساده عطا  ابھامترین، و غیر

اخالق و فرھنگ مسلمانان را بھ بركت خویش ترقي داد و اصول نظم اجتماعي و وحدت جمعي را . كرد
 بھ پیروي مقررات بھداشت ترغیبشان كرد، عقولشان را از بسیاري اوھام و. در میان آنھا استوار كرد

خرافات و از ظلم و خشونت رھایي داد، وضع بردگان را بھبود بخشید، مردم زبون را از حرمت و عزت 
) اگر از رفتار بعضي خلفاي دوران بعد صرف نظر كنیم(نفس برخوردار كرد، و در جامعة مسلمانان 

بوده نظیر  اعتدال و تقوایي بھ وجود آورد كھ در ھیچ یك از مناطق جھان كھ قلمرو انسان سفیدپوست
اسالم بھ مردم تعلیم داد كھ، بي شكایت و ماللت، با مشكالت زندگي روبھ رو شوند، . نداشتھ است

محدودیتھاي آن را تحمل كنند؛ در عین حال آنھا را بھ توسعھ و پیشرفتي برانگیخت كھ از عجایب تاریخ 
  .ذیرفتن آن مانعي نخواھند دیدبود، و دین را چنان تعریف كرد كھ مسیحي و یھودي اصیل آیین در كار پ

اثري است، لیكن نیكوكار  نیكوكاري بدان نیست كھ روي بھ جانب مشرق یا مغرب كنید، چھ این چیز بي
كسي است كھ بھ خداي عالم و روز قیامت و فرشتگان و كتاب آسماني و پیغمبران ایمان آرد و دارایي خود 

فقیران و رھگذران و گدایان بدھد و ھم در آزاد كردن را، در راه دوستي خدا، بھ خویشان و یتیمان و 
pyبندگان صرف كند و نماز بھ پا دارد و زكات مال بھ مستحق برساند و با ھر كھ عھد بستھ بھ موقع خود وفا 
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كند و در كارزار و سختیھا صبور و شكیبا باشد و بھ وقت رنج و تعب صبر پیشھ كند، كساني كھ بدین 
  ).١٧٧، »بقره«. (بھ حقیقت راستگویان و آنھا پرھیزكارانند اند آنھا اوصاف آراستھ

V - منابع قرآن  

قرآن از یك سو بھ . این نكتھ در خور ذكراست كھ دین اسالم در بعضي موارد بھ آیین یھود ماننده است
كند، اما در زمینة مفاھیمي چون وحدت،  پردازد و از سوي دیگر آن را نكوھش مي ستایش دین یھود مي

اما دین یھود در مورد  ٣.نبوت، ایمان، توبھ، روز حساب، و بھشت و دوزخ از تعلیمات موسي متأثر است
قرآن، با صراحت بسیار، بھ  ۴.كھ مورد تأكید بلیغ قرآن است، با اسالم ھمداستان نیست] ص[رسالت محمد 

  ]ص[اتھامات كافران مبني بر اینكھ محمد 

ھاي  و باز گفتند كھ این كتاب افسانھ«: كند  دریافت كرده است اشاره مي الھامات خود را از منابع پیشینیان
پیشینیان و حكایات سابقین است كھ محمد خود برنگاشتھ و اصحابش صبح و شام بر او امال و قرائت 

گویند آن كس كھ مطالب این قرآن را بھ رسول  مي] كافران[و ما كامال آگاھیم كھ « )۵فرقان، آیة (» كنند مي
آیینھاي یھودي و مسیحي را ] ص[محمد  ).١٠٣نحل، (… » آموزد بشري است اعجمي غیر فصیح  مي

آل (نگرد  داند و بھ تورات و انجیل بھ عنوان كتابھایي آسماني مي و مبتني بر وحي مي آیینھاي الھامي
خدا یكصد و چھار مجموعة وحي بر انسان فرو فرستاده است كھ از ھمة آنھا تنھا اسفار ). ۴٨عمران، 

ن وحي این متون دیني متضم. اند باقي مانده] ص[خمسة موسي، مزامیر داوود، انجیل عیسي و قرآن محمد 
موافق نظر پیامبر اسالم . كافر است] ص[االھي ھستند و ھر كس بھ انكار آنھا برخیزد از دیدگاه محمد 

اند و از این رو بھ ھیچ وجھ در خور اعتماد  اسفار خمسھ، مزامیر، و انجیل بشدت دستخوش تحریف گردیده
ري مانند آدم، نوح، ابراھیم، موسي، ھمچنین كسان بسیا. نیستند و ، ناگزیر، قرآن باید جایگزین آنھا شود

بزرگترین و آخرین ایشان ] ص[اند؛ ولي محمد  ادریس، و عیسي از سوي خدا بھ رسالت برگزیده شده
كند و گاھي  مندرجات كتاب مقدس و ھمة رسوالن را از آدم تا عیسي تصدیق مي] ص[محمد . است

كوشد؛ از این رو  ناموس یا شرافت وحي ميآورد و بدین وسیلھ در حفظ  اصالحاتي در آنھا بھ عمل مي
كند كھ، برخالف آنچھ در انجیل آمده است، عیسي را نھ بر صلیب كشیدند و نھ او را كشتند  اعالم مي

ھماھنگي و تجانس بین قرآن و كتاب مقدس را نشانة رسالت آسماني خود ] ص[محمد ). ١۵٧نساء، (
گیرد كھ این كتاب تولد و بعثت  كند، نتیجھ مي كتاب مقدس ميداند و، با تفسیري كھ از برخي از عبارات  مي

  .او را پیش بیني كرده است

اهللا خداي اسالم ھمان . دین اسالم و آیین یھود دربارة آفرینش و روز حساب دیدگاھي كمابیش مشترك دارند
شد و در منابع  ق ميیھوة آیین یھود است؛ و اهللا شكل اختصاري ال ـ االه است كھ بھ خداي پیشین كعبھ اطال

سامي پیش از اسالم بھ صور گوناگون بھ منظور بیان الوھیت بھ كار رفتھ است؛ ھمچنین یھودیان كلمة 
بردند و بر آن بودند كھ عیسي بر فراز صلیب نام الي را بر زبان راند و از او استمداد  الوھیم را بھ كار مي

ي پرمھرند؛ اما، در عین حال، قھار و منتقم ھستند و از اهللا اسالم و یھوة آیین یھود ھر دو خدایان. كرد
  شورھا و رغبتھاي انساني نیز برخوردارند 

ھان گوش كن (= مراسم دیني آیین یھود بھ نام شمایسرائل . آورند و ھیچ خدایي را جز خود بھ حساب نمي
درآمده است و بخش » اهللا الھ اال  ال«، كھ تأكیدي است بر یكتایي خدا، در دین اسالم بھ صورت )اسرائیل

كھ ھمواره در اسالم   عبارت بسم اهللا الرحمن الرحیم،. رود مھمي از مباني اعتقادي مسلمین بھ شمار مي
ھمچنین صفت رحمان، كھ اختصاص بھ اهللا . شود، انعكاسي از یكي از عبارات مكرر تلمود است تكرار مي

این نكتھ نیز در خور تأكید است كھ . رود ار ميدارد، یادآور صفت رحماناست كھ در مورد یھوه بھ ك
اند، ھموراه مورد استفادة مسلمین  صفات و اصطالحاتي مانند قدوس و رحمت اهللا علیھ، كھ در تلمود آمده

در ھر حال، نوعي ھمانندي بین قرآن و تورات . اند بھ كار رفتھ] ص[قرار گرفتھ و در مورد اهللا و محمد 
منابع دین یھود را ] ص[افرادي را بر آن داشتھ است كھ تصور كنند محمد وجود دارد، و ھمین امر 
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در مورد موضوعاتي . خورد در قرآن صدھا مورد بازتابي از مشنا و گمارا بھ چشم مي. شناختھ است مي
ھمچنین بسیاري از . چون فرشتگان، رستاخیز، و بھشت نظر قرآن بھ تلمود نزدیكتر است تا عھد قدیم

) قسمتھاي ادبي تلمود(توان در ھگادا  اند، مي را، كھ حدود یك چھارم این كتاب را پدید آورده اساطیر قرآن
خوانند و تفاوتھایي بین این دو وجود  بعضي از خبرھاي قرآن با گزارشھاي كتاب مقدس نمي. ردیابي كرد

اسالم در منابع دین گفتني است كھ این نوع تغییرات، كھ قصة یوسف یكي از آنھاست، پیش از ظھور . دارد
  . یھود صورت گرفتھ بود

قانون غیر مدون (نماید كھ برخي از قوانین عرفي و سنن دین یھود ـ از طریق منشا و ھالخا  چنین مي
دستورات غذایي و بھداشتي و غسل یا وضوي پیش از نماز، و نیز تیمم . اند ـ بھ اسالم رخنھ كرده )یھودیان

مراسم شنبھ را، كھ از نھادھاي دیني آیین یھود ] ص[محمد . اند شده ۵اقتباس با خاك، دقیقًا از آیین یھود
قرآن نیز، چون . داشت و از این رو با اندكي تغییر روز جمعھ را بھ این كار اختصاص داد خوش مي است،

؛ انعام، ٣مائده، (كند  دین موسي، استفاده از گوشت خوك و سگ و حیوانات مرده، و خون را تجویز نمي
دارد ـ شاید علت این عدم  ، اما، برخالف دین یھود، مسلمین را از خوردن گوشت شتر باز نمي) ١۴۶

داري  روش روزه. اند تحریم آن است كھ اعراب در غالب موارد گوشتي جز گوشت شتر در اختیار نداشتھ
د روزي سھ نوبت پیروان دین یھود موظف بودن. دراي عبري است اسالم نیز عینًا منطبق با موازین روزه

] ص[محمد . بھ سوي اورشلیم بایستند و نماز بخوانند و بھ ركوع و سجود پردازند و پیشاني بر خاك سایند
خوانند، اساسًا  نخستین سورة قرآن، كھ مسلمین آن را بھ ھنگام نماز مي. این روش پرستش را اقتباس كرد

. یكي بیش نیست) سالم علیكم(و اسالمي ) شالوم علیخم(ھمچنین سالم یھودي . اي یھودي دارد زمینھ
ھا و لذات روحاني  اي مادي دارند، اما از جذبھ سرانجام، بھشت آیین یھود و جنت اسالمي، كھ گرچھ زمینھ

  .مانند نیز سرشارند، بھ یكدیگر مي

برخي از عناصر اعتقادي چون فرشتھ، دیو، شیطان، بھشت، دوزخ، رستاخیز، و روز حساب، كھ میراث 
روند، بھ وسیلة پیروان دین یھود از بابل و ایران اخذ شدند و برخي دیگر  ترك اقوام سامي بھ شمار ميمش

بر طبق اصول آخرتشناسي زردشتي و اسالمي، مردگان باید از روي پلي . را مسلمین از ایرانیان گرفتند
پل بھ درون دوزخ سقوط كھ بر روي مغاك عمیق و ھولناك دوزخ زده شده بگذرند؛ بدكاران از فراز این 

كھ مقامي امن و جاوید و متضمن نعمتھاي بسیار و زنان  گذرند و بھ بھشت، كنند، اما نیكان از آن مي مي
از االھیات، اخالقیات، و مراسم دین یھود، و نیز از آخرتشناسي ] ص[محمد . یابند زیباروي است، راه مي

دربارة شیطان، مناسك حج، و تشریفات كعبھ درآمیخت و ایراني استفاده كرد و این ھمھ را با آموزش خود 
  .اسالم را پدید آورد

توان دریافت كھ وي مسیحیت را  از قرآن مي. بھ مسیحیت كمتر از دین یھود وامدار است] ص[محمد 
با  ۶.شناخت و اطالعات خود را در این زمینھ از طریق نسطوریان ایراني بھ دست آورده بود بخوبي نمي

بھ علت ھمین اطالعات . اي مسیحي دارد آموزش قرآن در مورد توبھ و ترس از روز جزا صبغھاینھمھ، 
ھمچنین مریم پرستي . ناقص است كھ مریم مادر عیسي با مریم خواھر موسي یكي شمرده شده است

ھ مسیحیت این تصور را بھ وجود آورده است كھ پیروان دین مسیح مریم را یكي از اركان تثلیث و در نتیج
آل (پذیرد  ھاي مربوط بھ تولد عیسي از مریم باكره را مي افسانھ] ص[محمد ). ١١۶مائده، (دانند  خدا مي

نھد، اما خود مدعي معجزه نیست  وي ھمچنین بر معجزات عیسي مھر تأیید مي). ٩١؛ انبیا، ۴٧عمران، 
زیستند و وجود  مسیحي مي كھ در قرن دوم[مانند پیروان مذھب دوستیسم ). ١١٠؛ مائده، ۴٨آل عمران، (

نیز بر آن بود كھ عیسي مصلوب نشد و كسي را كھ بر دار ] ص[محمد ] كردند جسماني مسیح را انكار مي
اما، با اینھمھ، . اي ببیند، بھ فردوس خدا شتافت آنكھ صدمھ كردند شبحي از عیسي بود و مسیح خود، بي

). ١٧١نساء (ا منزه از آن است كھ فرزندي داشتھ باشد كند كھ خد داند و اعالم مي عیسي را فرزند خدا نمي
خواھد تا با او انفاق كنند و جز خدا را نپرستند و  خواند و از ایشان مي اھل كتاب را فرا مي] ص[محمد 
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ان خوشبین است و خواستار كند، با اینھمھ نسبت بھ ایش پیروان دین مسیح را تقبیح مي] ص[ھر چند محمد 
حتي پس از برخوردي كھ با پیروان دین یھود داشت، با اھل . ارتباطي دوستانھ بین آنھا و پیروان خویش

بر روي ھم، با ھمة سختگیري  اسالم،  .راه مدارا پیش گرفت بودند،كتاب، كھ ھمانا یھودیان و مسیحیان 
خواھد كھ بھ  از این رو از مسلمین مي ).٧٣ مائده،(داند  خود، پیروان ادیان دیگر را مردمي رستگار مي

  كتابھاي تورات و انجیل احترام 

گذشتھ . گشاید اي در تاریخ مي آورد و فصل تازه حال قرآن را آخرین كالم خدا بھ شمار مياما بھ ھر . كنند
خواھد تا از شریعت موسي و عیسي پیروي  از مردم یھودي و مسیحي نیز صمیمانھ مي] ص[از این، محمد 

كند  غ ميابال] ص[محمد . ، و در ھمان حال بھ قرآن نیز كھ آخرین وحي خداست تن دھند)٧٢مائده، (كنند 
اند و اینك وظیفة اسالم است كھ آنھا را از خطاھا و  كھ ادیان پیشین دستخوش تحریف و نابساماني گردیده

  .ھا بپیراید و وحدت بخشد و آییني نیرومند و یكپارچھ بھ انسانیت عرضھ كند كاستي

ر سھ كتاب این ھ. عصر ایمان در حقیقت عصر نفوذ سھ كتاب آسماني تورات، انجیل، و قرآن است
عرصة تاریخ قرون وسطي چیزي جز . اند اي سامي دارند و عمیقًا از فرھنگ قوم یھود تأثیر پذیرفتھ زمینھ

  .رقابت روحاني این كتب آسماني و ستیز خونین این ادیان سھ گانھ نیست

   

  یادداشتھا

  .ب یافتھ استترتی» قرآن«این موضوع خالفي است و، بھ موجب بعض روایتھا، در حیات پیغمبر  – ١

موضوع منع از نكاح موقت بین مسلمانان اجماعي نیست، و بھ موجب روایتھاي بسیار، این نكاح در  – ٢
  .و ابوبكر و بخشي از خالفت عمر میان مسلمانان رواج داشتھ است) ص(دورة زندگي پیغمبر 

گوید اصل دینھا یكي  مي» قرآن«بینیم  صرف مشابھت را نباید بھ تأثیر نسبت داد، بخصوص كھ مي – ٣
  .است

  .پدید آوردند) ع(گوید این ناھمسانیھا در اثر تحریفھاست كھ احبار یھود در گفتار موسي  مي» قرآن« - ۴

شود، یعني مشروعیت آن مورد  این گونھ حكمھا كھ در شریعت پیشین ھم بوده حكم امضایي نامیده مي – ۵
  .ان آن را اقتباس خواندتو قرار گرفتھ است، و نمي) ص(تصویب پیغمبر 

كوشند  كند كھ مي ویل دورانت در این قضاوت نادرست اشتباه ھمة مسیحیان اسالمشناس را تكرار مي – ۶
را دربارة یھودیگري و ترسایي مستند بھ گزارشھاي یھودیان و مسیحیان آشنا با » قرآن«تا اطالعات 

  .سازند) ص(پیغمبر 

   فصل دھم
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  )م ١٠۵٨-۶٣٢(ھـ ق  ۶۵۶ – ١١

I  - م ۶۶٠-۶٣٢: خلفاي راشدین  

  ھـ ق ۴٠ – ١١

در ایام [برگزیده بود كھ ) م۶۴۴- ۵٧٣(ولي ابوبكر را  نكرد،پیامبر وفات یافت و جانشیني براي خود تعیین 
پس از كمي آشفتگي و رقابت، . در مسجد مدینھ پیشواي نماز مسلمانان شود] بیماري منجر بھ مرگ وي

) نماینده(= كلمة خلیفھ . این فضیلت، مسلمانان را قانع كرد كھ ابوبكر را بھ عنوان اولین خلیفھ انتخاب كنند
را آزرده كرد ] ص[پسر عم و داماد محمد ] ع[این انتخاب، علي . ان نبود، بلكھ سمت بوددر آغاز كار عنو

، نیز از انتخاب ابوبكر ]ع[عباس، عموي پیامبر و علي . و او شش ماه تمام از بیعت ابوبكر سرباز زد
رخ داد كھ اي  از این اختالف بیش از ده جنگ زاد و حكومت خاندان عباسي پدید آمد و تفرقھ. خشمگین شد

  .جھان اسالم را تا امروز دستخوش آشفتگي ساختھ است

كوتاه قامت و الغر اندام و نیرومند بود و ریشي كم پشت و سفید . سال داشت ۵٩ابوبكر بھ ھنگام انتخاب 
نرمخو و در عین حال مصمم بود، و   در زندگي ساده و زاھدمآب بود،. كرد داشت كھ با خضاب قرمز مي

كرد خاطرش آرام  رسید و تا عدالت را اجرا نمي كوچك و بزرگ اداره و قضا شخصًا مي بھ ھمة كارھاي
داشت و ھمچنان زاھدمآب بود تا مردم او را قانع كردند كھ تا  براي كار خالفت، حقوقي برنمي. گرفت نمي

ود بھ حدي از این كار دست بردارد؛ و ھنگام مرگ وصیت كرد ھمة حقوقي را كھ نھ بھ دلخواه گرفتھ ب
قبایل عرب پنداشتند تواضع وي از ضعف است و چون ھنوز اسالم در دلشان نفوذ . بیت المال بازگردانند

نكرده بود و بھ حكم ضرورت مسلمان شده بودند، ھمگي از دین بازگشتند و از پرداخت زكات، كھ اسالم 
  مقرر كرده بود، سر باز 

ھـ ق،  ١٣(ن با آن برون شد، و یاغیان را متفرق كرد خلیفھ شبانھ سپاھي فراھم آورد، سحرگاھا. بردند
ترین سردار اسالم، را فرستاد تا با مرتدان جنگ كند و  آنگاه خالد بن ولید، معروفترین و سرسخت). م ۶٣٢

  .بھ اداي زكاتشان وا دارد

گامي كھ ظاھرًا ھن. شاید این آشوب داخلي از جملھ عواملي بود كھ اعراب را بھ فتح مغرب آسیا كشانید
اتفاقًا . گذشت ابوبكر بھ خالفت رسید اندیشة این اقدام و پیشرفت بھ خاطر ھیچ یك از سران اسالم نمي

بعضي قبایل عرب در دیار شام بودند كھ نخواستھ بودند مسیحي شوند و از دولت روم شرقي اطاعت كنند؛ 
ابوبكر . نزد مسلمانان فرستادنداینان با سپاھیان امپراطوري بھ مقاومت برخاستند و كس بھ طلب كمك 

این فرصت مناسبي . براي آنھا كمك فرستاد و كوشید تا نفرت از روم شرقي را میان قبایل عرب بسط دھد
دانیم، مردمي جنگاور بودند،  اعراب، چنانكھ مي. براي وحدت و اتفاق اعراب در یك جنگ خارجي بود

رسید پذیرفتند؛ و  آغاز كار كوتاه مدت بھ نظر ميالجرم دعوت ابوبكر را براي شركت در جنگي كھ در 
دیري نگذشت كھ بدویان صحرا، كھ سابقًا مردمي شكاك بودند، براي جانبازي در راه پیروزي اسالم آماده 

  .شدند

از جملھ یكي علل اقتصادي آن بود كھ در قرن پیش از . پیشرفت و توسعة دولت عرب علل بسیار داشت
ضعف تنظیمات حكومتي، وضع آبیاري در عربستان مختل شد، در نتیجھ، ظھور پیامبر، در نتیجة 

از این رو، محتمال احتیاج بھ . محصوالت زراعتي نقصان یافتھ، جمعیت روزافزون در خطر افتاده بود
ھاي مسلمانان را بھ جنبش درآورده است؛ عوامل سیاسي را  زمین قابل كشت از جملھ عواملي بوده كھ دستھ

این افزود، از جملھ اینكھ امپراطوري ایران و روم شرقي بھ سبب خسارتھاي فراواني كھ در  نیز باید بر
جنگھاي پیاپي بھ یكدیگر زدند بھ ضعف افتاده بودند، و ھمین ضعف مایة تشویق اعراب در كار حملھ بھ 

pyلتي از انجام گرفت، و دستگاه دو در قلمرو ھر دو دولت مالیاتھا پیوستھ فزوني مي. متصرفات ایشان بود
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مناسبات نژادي مسلمانان و مردم بعضي والیتھاي مجاور . وظایف خود و حمایت مردم ناتوان مانده بود
زیستند، نخست سلطة سیاسي  ھاي عرب، كھ در شام و عراق مي قبیلھ. عربستان در این پیشرفتھا اثر داشت

دیني را نیز باید در نظر داشت، از جملھ  مھاجمان مسلم را پذیرفتند و سپس بھ دین اسالم تن دادند؛ عوامل
كرد بھ  ھاي مسیحي را آزار مي اینكھ روم شرقي پیروان مذھب وحدت طبیعت، نسطوریان، و دیگر فرقھ

ھمین جھت اقلیت معتبري از مردم شام و مصر، و بلكھ بعضي از پادگانھاي امپراطوري، كینة آن دولت را 
از شد، نیروي عوامل دیني فزوني گرفت؛ زیرا سرداران اسالم، كھ وقتي فتوحات مسلمین آغ. بھ دل داشتند

پرداختند و بھ مرور زمان این  از اصحاب اصیل آیین پیامبر بودند، بیش از جنگ بھ نماز و نیایش مي
اعتقاد در دل پیروانشان ریشھ دوانیده بود كھ مرگ بھ ھنگام جھاد درھاي بھشت را برایشان خواھد گشود؛ 

ي نیز در این فتوحات اثر داشت، زیرا مبادي اخالقي مسحییت و رھباني استعداد جنگجویي عوامل اخالق
را، كھ در نھاد عرب و تعلیمات اسالم بود، در خاور نزدیك ضعیف كرده بود؛ بھ عالوه، سپاه عرب از 

  لحاظ 

غنایم جنگ پاداش اعراب با مشكالت خو كرده بودند و از . نظم و فرماندھي از سپاه ایرن و روم بھتر بود
توانستند با شكم گرسنھ جنگ كنند و براي تحصیل غذا در انتظار پیروزي باشند، ولي در  گرفتند؛ مي مي

كنم  شما را بھ چند چیز سفارش مي«: ببینید ابوبكر بھ آنھا چھ مي گوید. جنگھاي خود وحشي خوي نبودند
رید؛ ولي تسلیم دشمن نشوید؛ رحیم باشید؛ از كشتن عادل باشید؛ دلیر باشید؛ بمی: كھ از من یاد داشتھ باشید

پیرمردان، زنان، و كودكان بپرھیزید؛ درخت خرما را نبرید و نسوزانید؛ درخت میوه را قطع نكنید؛ 
گوسفند و گاو و شتر را جز براي خوردن نكشید؛ قول خود را، حتي نسبت بھ دشمنان، حفظ كنید؛ بھ كساني 

گیریشان واگذارید، اما سایر مردم را  اند، آنھا را با گوشھ اي گوشھ گرفتھھ خواھید گذشت كھ در صومعھ
گون در  وادار كنید كھ یا مسلمان شوند و یا بھ ما جزیھ دھند؛ بھ كساني خواھید گذشت كھ خوردنیھاي گونھ

ط سر را آورند، اگر از آن خوردید، نام خدا را یاد كنید؛ كساني را خواھید دید كھ وس ظرفھا براي شما مي
دشمنان را میان » .اند، آنھا را با شمشیر نزنید؛ بھ نام خدا حركت كنید تراشیده و اطراف آن را واگذاشتھ

بلكھ انتخاب میان اسالم و جزیھ و شمشیر بود؛ عوامل نظامي نیز در كار   كردند، اسالم یا شمشیر مخیر نمي
پیوستند فزوني گرفت  و داوطلباني كھ بدان ميزیرا وقتي تعداد سپاه فاتح عرب : حملھ و فتوح اثر داشت

. بایست آنھا را بھ طرف سرزمینھاي تازه راند تا خوراك و دستمزد خود را از آنجا بھ دست آورند ناچار مي
نیروي محرك پیشرفتھاي بعدي از پیشرفتھاي اولي پدید آمد و ھر پیروزي، پیروزي دیگري را بھ ھمراه 

كھ از فتوح روم سریعتر انجام گرفت و از فتح مغول پایدارتر بود، از ھمة داشت، تا آنجا كھ فتح عرب، 
  .انگیزتر است كارھایي كھ در تاریخ پیكارھاي جھان انجام گرفتھ حیرت

، پس از آنكھ خالد بن ولید عربستان را آرام كرده بود، یكي از قبایل )م  ۶٣٣اوایل (در سال دوازدھم ھـ ق 
زیست براي جنگ با بعضي قبایل عراق از او كمك خواست، و خالد و  يبدوي كھ در حدود عربستان م

با دو   توانستند مدت زیادي آرام و بیكار بمانند این دعوت را پذیرفتند و، پانصد تن از مردان وي كھ نمي
ا دانیم آی نمي. ھزار و پانصد تن از مردم قبایل كھ بھ ایشان پیوستھ بودند، بھ متصرفات ایران حملھ بردند

خالد بر حیره . نتایج آن را فیلسوفانھ پذیرفت  بھ ھر حال،. ابوبكر پیش از وقت با این حملھ موافق بود یا نھ
در این ھنگام زن  .العاده زیاد بود تسلط یافت و غنایم فراوان بھ دست آورد، و آنچھ براي خلیفھ فرستاد فوق

ار آنكھ آنگاه كھ شھر حمص بھ محاصرة مسلمین شاھد گفت. ھا و غنایم فاتحان مقام مھمي داشت در اندیشھ
وقتي . درآمد، یكي از سرداران عرب از زیبایي دختران شام دم زد و شوق سربازان خود را برانگیخت

حیره تسلیم شد، خالد از مردم حیره خواست تا زني، كرامت نام، از اھل شھر را بھ یك جنگجوي عرب، كھ 
قضیھ بر خویشاوندان و خاندان زن گران بود، . ه داده است، تسلیم كنندگفت پیامبر آن زن را بھ او وعد مي

  مھم نیست، دربارة یك زن سالدار چھ باك «: ولي كرامت گفت

زن را بھ خالد تسلیم كردند و بھ آن مرد دادند، اما سپاھي مسلم، با مشاھدة زن، او را در مقابل » .است
py  . پولي ناچیز آزاد كرد
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ور شود، از خلیفھ دستور یافت كھ بھ كمك سپاه عرب، كھ  ز نتایج پیروزي حیره بھرهخالد، پیش از آنكھ ا
میان حیره و دمشق . در نزدیك دمشق در مقابل كثرت نیروي یوناني بھ خطر افتاده بود، حركت كند

خالد شتران بسیار فراھم آورد و . كردند صحراي خشك و بي آبي بود كھ مسافران آن را پنج روزه طي مي
كردند و بھ  كشتند و آب شكمبة آنھا را مصرف مي سپاھیان در اثناي سفر شتران را مي. یرابشان كردس

وقتي خالد و سپاھش در ساحل رود یرموك، در صد كیلومتري جنوب . دادند اسبان خود شیر شتر مي
مورخان عرب  در آنجا، چنانكھ. عرب رسیدند كھ توشة سفرشان تمام شده بود  خاوري دمشق، بھ سپاه عمدة

سپاه یوناني را در یكي از آن ) ۵٠.٠٠٠یا ( ٢۴٠.٠٠٠عرب ) ٢۵.٠٠٠یا ( ۴٠.٠٠٠٠گویند،  مي
بدین سان، امپراطور ھراكلیوس سراسر كشور شام را در یك جنگ از . پیكارھاي قطعي تاریخ شكست داد

  .دست داد، و از آن پس شام بھ صورت پایگاھي براي گسترش امپراطوري اسالم درآمد

اي بدو رسید كھ از مرگ ابوبكر  برد، نامھ ھنگامي كھ خالد سپاه خود را در این پیكار بھ طرف پیروزي مي
خالد نامھ . داد و عمر، خلیفة تازه، بھ او فرمان داده بود كھ فرماندھي سپاه را بھ ابوعبیده واگذارد خبر مي

بزرگترین ) م۶۴۴-۵٨٢(بن خطاب  عمر ابوحفص. را از مسلمانان نھان داشت تا جنگ بھ پایان رسید
یاور ابوبكر و مھمترین مشاور او بود، و شھرتش چنان باال گرفتھ بود كھ وقتي ابوبكر او را بھ عنوان 

عمر با دوست خود . خلیفة مسلمانان بعد از خودش انتخاب كرد، ھیچ كس دلیلي براي اعتراض نیافت
مانند ابوبكر ساده و زاھدمآب . ، تندخو و پر ھیجان بودبلند باال و چھار شانھ. ابوبكر تفاوت بسیار داشت

حوادث زمانھ و مسئولیتھاي حكومت، . كرد بود، و ھمچون او سري طاس داشت و ریش خود را رنگ مي
گویند یك بدوي را بناحق زده . وي را بھ صورت مردي تندخو و در عین حال داوري خونسرد درآورده بود

گفت  مند بود و بھ مسلمانان مي بھ دین عالقھ. كرد كھ ھر چھ خورده پس بزندنتیجھ بھ او اصرار  بود و بي
اي ھمراه داشت كھ با آن مسلماناني را كھ از مقررات  تازیانھ. یك سر مو از جادة فضیلت منحرف نشوند

. بھ گفتة روایات، پسر خود را كھ شراب خورده بود آن قدر زد تا جان داد. زد دین تجاوز كرده بودند مي
مورخان مسلمان گویند كھ وي فقط یك پیراھن و یك جامھ داشت كھ چند بار آن را وصلھ زده بود و غذایش 

خفت كھ در خشونت كم از پیراھن  نوشید و بر بستري از برگ خرما مي خرما و نان جو و جز آب نمي
ي كھ یكي از ھنگام. مؤمنین نبود؛ ھمة كوشش وي این بود كھ اسالم را بھ صلح یا جنگ رواج دھد

  خلیفة مسلمین را با گروھي   ساتراپھاي ایراني بھ منظور ابراز وفاداري نزد عمر رفت،

غالبًا شجاعت خود را بھ ) این لقب خالد بود(» شمشیر خدا«عمر، خالد را از آن جھت معزول كرد كھ 
بزرگواري نگریست فرمانده شجاع موضوع عزل خود را بھ دیدة بزرگواري و باالتر از . آلود قساوت مي

و خود را بي قید و شرط در اختیار ابوعبیده نھاد؛ ابوعبیده كھ مردي خردمند بود در امور جنگ مشورت 
اعراب سواران ماھري بودند كھ . كرد بست و از پس پیروزي از قساوت او جلوگیري مي خالد را كار مي

رون وسطي انساني یا حیواني نبود كھ با در اوایل ق. رسیدند سواران یوناني و ایراني بھ پاي آنھا نمي
فریادھاي موحش و حركات حیرت انگیز جنگي و سرعت و كروفرشان مقاومت تواند كرد؛ ھمیشھ كوشش 

 ۶٣۵(ھـ ق  ١۴بھ سال . پیكار خود كنند  داشتند زمینھاي ھمواره را كھ مناسب عملیات سواران بود عرصة
بیت ) م۶٣٨(ھـ ق  ١٧انطاكیھ، و بھ سال ) م ۶٣۶(ھـ ق  ١۵مسلمین بر دمشق تسلط یافتند، بھ سال ) م

 ٢١ھمة شام بھ تصرف مسلمین درآمد و پیش از آنكھ سال ) م۶۴٠(ھـ ق  ٢٠در سال . المقدس را گشودند
اسقف سوفرونیوس، بطرك بیت المقدس با . بھ پایان رسد، ایران و مصر را فتح كرده بودند) م۶۴١(ھـ ق 

عمر این شرط را . ت كرد كھ خلیفھ شخصًا براي امضاي شرایط تسلیم بیایدتسلیم شھر بھ شرطي موافق
یك لنگھ جو، یك كیسھ خرما، یك ظرف آب، و . پذیرفت و، با سادگي مجللتر از شكوه، از مدینھ بیامد

عمر چون لباسھاي . خالد و ابوعبیده و دیگر سرداران سپاه بھ استقبال او آمدند. اي چوبین ھمراه داشت كاسھ
جلل و اسبان یراقدار ایشان را بدید خشمگین شد و یك مشت ریگ بھ طرف آنھا پرتاب كرد و بھ م

با سوفرونیوس بھ مالیمت برخورد كرد و بر . اند مالمتشان گرفت كھ با این وضع بھ استقبال وي آمده
المقدس  یتبھ گفتة مورخان ھمراه سوفرونیوس در ب. مغلوبان جزیة كمي مقرر داشت و متعرض كلیسا نشد

گردش كرد و در اثناي ده روزي كھ آنجا بود محل مسجدي را كھ بعدھا بھ نام او معروف شد انتخاب كرد؛ 
المقدس را پایتخت دولت اسالم كند، بھ پایتخت كوچك خود  و ھمینكھ شنید مردم مدینھ بیم دارند او بیت

  .بازگشت
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ند، مھاجرت از عربستان بھ شمال و شرق آغاز وقتي مسلمین در شام و ایران بھ طور كامل استقرار یافت
در این كوچھا زنان نیز بھ . این مھاجرتھا با مھاجرت قبایل ژرمن بھ والیات مفتوح روم ھمانند بود. شد

اما، با توجھ بھ شور جنسي مردان مسلم، تعداد زنھا كم بود؛ از این رو مسلمین . پیوستند مردان مي
ا بھ درون حرمھاي خود كشیدند و آنھا را صیغھ كردند و اطفال ناشي از پیروزمند زنان مسیحي و یھودي ر

، شمار اعراب )م۶۴۴(ھـ ق  ٢۴در نتیجة این مھاجرتھا و كنیزبازیھا، تا سال . این زنھا را مشروع دانستند
. عمر فاتحان را از خرید زمین و كشاورزي منع كرده بود. در شام و ایران بھ نیم میلیون رسیده بود

خواست در خارج عربستان بھ حال سپاھیگري بمانند و دولت معاش آنھا را فراھم كند تا ارزش جنگي  مي
ولي دستورات وي پس از مرگش فراموش شد و در ایام حیاتش نیز، بھ واسطة گشاده . خود را حفظ كنند

  وي چھار پنجم غنایم را میان سپاه تقسیم . دستي او، بي اثر ماند

اشراف . مردان صاحب كفایت قسمت اعظم این ثروت روزافزون را بھ چنگ آوردند اقلیتي از. سپرد مي
ھا داشت و صاحب ھزار  زبیر در شھرھاي مختلف خانھ. قریش در مكھ و مدینھ قصرھاي مجلل بنیاد كردند

دینار  ۴٠٠,٠٠٠عبدالرحمان بن عوف ھزار شتر و ده ھزار گوسفند و . اسب و ده ھزار برده بود
  .نگریست عمر تجمل قوم خود را بھ دیدة تأسف مي. نقد داشت) دالر ١,٩١٢,٠٠٠(

و عمر در بستر مرگ نتوانست ) م ۶۴۴ھـ ق،  ٢٣(یك بردة ایراني عمر را بھ ھنگام نماز ضربت زد 
الجرم شش تن از سران اسالم را . دار خالفت شود عبدالرحمان بن عوف را قانع كند كھ پس از وي عھده

تر از دیگران بود برگزیدند، بھ این امید كھ  آنھا عثمان را كھ ضعیف. ي را تعیین كنندبرگزید تا جانشین و
عثمان بن عفان پیري سالخورده و پاكدل و نیك سیرت بود؛ مسجد مدینھ را از نو . بتوانند بر او مسلط شوند

اي صغیر تا ساخت و تزیین كرد و سپاه اسالم را، كھ در ھرات و كابل و بلخ و تفلیس و دشتھاي آسی
امیھ كھ در  ولي، از بخت بد، نسبت بھ اشراف بني. سواحل دریاي سیاه در حال پیشرفت بود، تقویت كرد

وري از ثمرات  امویان براي بھره. ترین دشمنان پیامبر بودند عالقة بسیار داشت صدر اسالم سرسخت
نست، و چیزي نگذشت كھ بیش از خویشاوندي خلیفھ رو بھ مدینھ آوردند؛ و او با مقاصدشان مقاومت نتوا

. دار مناصب معتبر شدند كردند عھده ده تن از آنان كھ تقدس و سادگي مسلمانان پرھیزكار را مسخره مي
ھاي مخالف و دشمن ھم درآمده  بھ صورت دستھ مسلمانان نیز از آن پس كھ ھیجان فتوح آرام شده بود، 

؛ اھل مكھ و مدینھ كھ قدرت را بھ دست داشتند با دمشق مھاجران مكي با انصار مدني ضدیت داشتند. بودند
ھاشم، خاندان پیامبر،  بني. شدند مخالف بودند و كوفھ و بصره و شھرھاي اسالمیي كھ بسرعت بزرگ مي

امیھ ـ كھ در رأس آنھا معاویھ حاكم شام، و پسر ابوسفیان دشمن سرسخت محمد  بھ پیروي علي، با بني
یك نفر یھودي مسلمان شده در بصره این ) م۶۵۴(ھـ ق،  ٣۴بھ سال . ودندقرار داشت ـ مخالف ب] ص[

شود، علي یگانھ خلیفة بر حق است، و عثمان غاصب  كھ پیامبر دوباره زنده مي: عقیدة انقالبي را تبلیغ كرد
 چون او را از بصره بیرون كردند، بھ. اند اند خالف شریعت كرده خالفت است و كساني كھ او را برگزیده

كوفھ رفت؛ وقتي از آنجا رانده شد، بھ مصر رفت و در آنجا گوشھاي شنوا یافت و كسان بسیار پیرو او 
پانصد تن از مسلمانان از مصر بھ عنوان زیارت بھ مدینھ آمدند و بھ عثمان گفتند از خالفت كناره . شدند
ختند و او را در حالي كھ اش را محاصره كردند و ضمن محاصره بھ اطاقش ری چون ابا كرد، خانھ. گیرد

  ١).م۶۵۶ھـ ق،  ٣۵(خواند كشتند  قرآن مي

علي در جواني نمونة . سران بني امیھ از مدینھ گریختند، و ھاشمیان علي را بھ عنوان خلیفة اسالم برگزیدند
تنومند . سال داشت ۵۵ھنگامي كھ بھ خالفت رسید . كامل تواضع و تقوا و نشاط و اخالص در راه دین بود

خوش محضر و نیكوخصال و پراندیشھ و درست پیمان بود؛ و از این حادثھ، كھ . د و سري طاس داشتبو
  ضمن آن سیاست بھ دین تجاوز كرده بود 

از او خواستند كھ از قاتالن . جاي اخالص و دلبستگي بھ اسالم و مسلمانان را گرفتھ بود، تأسف داشت
از كساني كھ عثمان نصب كرده بود خواست تا . عثمان قصاص بگیرد، ولي در این بین قاتالن فرار كردند

آلود  معاویھ بھ امتناع از این دستور اكتفا نكرد و پیراھن خون .كردنداستعفا كنند، ولي غالبشان امتناع 
قریش، كھ در این . عثمان را، با انگشتان زنش كھ ھنگام دفاع از او قطع شده بود، در دمشق علم كرد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



پیامبر بودند، بر ضد   زبیر، كھ از صحابة ھنگام تحت نفوذ بني امیھ بودند، با معاویھ ھمدل شدند و طلحھ و
عایشھ، ھمسر پیامبر، از مدینھ بھ مكھ رفت و بھ شورشیان . قیام كردند و مدعي خالفت شدند] ع[علي 

از مردم كوفھ كھ در كار جنگ ورزیده ] ع[وقتي مسلمانان بصره نیز بھ شورشیان پیوستند، علي . پیوست
كوفیان . دعوت وي را بپذیرد، شھرشان را پایتخت خواھد كرد بودند كمك خواست و وعده داد كھ اگر

این جنگ از این . دعوتش را پذیرفتند و دو سپاه در خریبھ، در جنوب عراق، در جنگ جمل روبھ رو شدند
طلحھ . كرد رو بھ نام جمل معروف شد كھ عایشھ از كجاوة خود بر پشت شتر سپاه را بھ جنگ ترغیب مي

پایتخت را ] ع[عایشھ با احترام بھ خانة خود باز گردانیده شد؛ و علي : و كشتھ شدندو زبیر شكست خوردند 
  .بھ كوفھ، نزدیك بابل قدیم، منتقل كرد

معاویھ در كار دنیا ورزیده بود و بھ . فراھم آورد] ع[معاویھ در دمشق نیروي دیگري براي پیكار با علي 
از . باید میان او و تمتع از لذات دنیا حایل شود كھ نمي دانست دین را پلیسي كم خرج مي. دین پایبند نبود

این بود كھ اقلیت نخبة قریش را بھ ریاست و قدرتي كھ پیش از ] ع[جملھ مقاصد وي در پیكار با علي 
نیروي خود را سر و سامان داد و در صفین بر ساحل فرات با سپاه معاویھ ] ع[علي . پیامبر داشت برساند

جنگ را برده بود كھ عمرو عاص، سردار سپاه معاویھ، قرآن ] ع[علي ). م۶۵٧ـ ق، ھ ٣٧(رو بھ رو شد 
شاید مقصود وي این بود كھ طبق دستور . »كالم خدا را داور قرار دھند«ھا آویخت و تقاضا كرد  بھ نیزه

ب شدند دو حكم انتخا. بھ اصرار سپاھیان خود با این تقاضا موافقت كرد] ع[علي  ٢.قرآن كریم رفتار كنند
  .ھاي خویش بازگردند و شش ماه مھلت تعیین شد كھ در اثناي آن اختالف را فیصل دھند و سپاھیان بھ خانھ

بر وي خروج كردند، و سپاھي جدا ترتیب دادند و عنوان ] ع[در این ھنگام بعضي از سپاھیان علي 
بعضي از . باشند او را عزل كنند گفتند كھ مردم باید خلیفھ را انتخاب كنند و حق داشتھ خوارج یافتند؛ مي

پذیرفتند، و ھمگیشان بھ دنیادوستي  آنھا آنارشیستھاي مذھبي بودند كھ ھیچ حكومتي را جز حكومت خدا نمي
كوشید كھ آنھا را با ] ع[علي . و تجملپرستي، كھ در طبقة جدید حكام اسالم نفوذ كرده بود، معترض بودند

آنگاه تقواي ایشان بھ تعصب انجامید و دست بھ . اما توفیقي نیافتبحث و استدالل بھ صف خود باز آرد، 
دو  كرد،ناچار با آنھا جنگید و متفرقشان ] ع[كارھاي خشونت آمیز زدند كھ كارھا را آشفتھ كرد و علي 

  حكم در وقت معین 

حكم علي خلع او را اعالم كرد، اما عمر بھ . و معاویھ از خالفت بركنار شوند] ع[ق كردند كھ علي تواف
در این ھرج و مرج یكي از خوارج در نزدیكي كوفھ . جاي اعالم خلع معاویھ او را خلیفة مسلمانان دانست

ولي (مكاني كھ علي  ).م۶۶١ھـ ق،  ۴٠(حملھ برد و با شمشیر زھرآلود ضربتي بھ سر او زد ] ع[بھ علي 
العاده  در آنجا وفات یافت نزد شیعھ زیارتگاھي است مقدس كھ آن را تجلیل فوق) اهللا در نظر شیعیان

  .اه شیعیان استكنند، و ضریح وي، چون مكھ كھ زیارتگاه ھمة مسلمانان است، زیارتگ مي

تسلیم ] ع[معاویھ بھ كوفھ ھجوم برد، حسن . بھ خالفت بیعت كردند] ع[مسلمانان عراق با حسبن بن علي 
بھ مكھ رفت، چندین بار ازدواج كرد، و در ] ع[آنگاه حسن . شد و معاویھ مستمریي براي او معین كرد

معاویھ او را مسموم كرد و بھ گفتة  بھ گفتة بعضیھا). م۶۶٩ھـ ق،  ۴٩(چھل و پنج سالگي وفات یافت 
ھمة مسلمانان از روي اكراه با معاویھ . بعضي دیگر یكي از زنانش از روي حسادت زھر بھ وي خورانید

دانست ـ  بیعت كردند و او بھ قصد امنیت خویش ـ و از این رو كھ مدینھ را دور از مركز جھان اسالم مي
افیت قریش بر ھاشمیان، كھ خاندان پیامبر بودند، غلبھ یافت؛ بدین سان اشر. دمشق را پایتخت قرار داد

و در مغرب آسیا حكومت سامي . جمھوري دیني كھ در ایام خلفاي راشدین بود سلطنت موروثي دنیایي شد
جانشین قدرت ایران و روم شد و آسیا از سلطة اروپایي كھ ھزار سال در آنجا استقرار داشتھ بود رھایي 

ر نزدیك و مصر و شمال افریقا شكلي بھ خود گرفت كھ اساس آن را تاسیزده قرن بعد یافت و دیار خاو
  .محفوظ داشت
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  ھـ ق ١٣٢-۴٠

وي در آغاز كار بھ وسیلة عمر، خلیفة عادل امین، كھ او را بھ . دربارة معاویھ نباید بھ ناروا قضاوت كرد
پس از آن علمدار انقالبي شد كھ از قتل عثمان زاده بود، و سپس، بھ . حكوم شام برگزید، بھ قدرت رسید

ھاي  داشت، پایھ اص بي نیاز مياي كھ وي را از توسل بھ زور جز در موارد خ وسیلة دسیسھ ھاي ماھرانھ
كند  شمشیر خود را جایي كھ تازیانة من كار مي«: از جملھ سخنان وي این بود. قدرت خود را محكم كرد

اگر میان من و مردم . كند بھ كار نخواھم گرفت نخواھم كشید، و تازیانة خود را جایي كھ زبان من كار مي
كنم، و وقتي شل كردند  وقتي بكشند شل مي«: گفت» چطور،«: گفتند» .مویي رابطھ باشد، نخواھد گسیخت

اند كمتر  راه وي بھ طرف قدرت از راه غالب كساني كھ سلسلھ حكومت نویني بنیاد كرده» .كشم مي
  آلود بود  خون

كوشید تا ابھت و شكوھي در اطراف تخت خود پدید آورد و در این  وي نیز مانند غالب غاصبان قدرت مي
حكومت سلطنتي . كرد طوران روم شرقي، كھ آنھا نیز مقلد شاھنشاھان ایران بودند، تقلید ميكار از امپرا

فردي از زمان كوروش تا روزگار ما دوام یافتھ وظاھرًا این روش براي فرمانروایي بر اقوام نادان و 
فاه عمومي كرد كھ مایة ر معاویھ شخصًا روش حكومت خود را چنین توجیھ مي. استثمار آنھا مناسب است

شده، نزاع قبایل را برانداختھ، و دولت عرب را كھ از جیحون تا نیل بسط داشت بھ قوت و وحدت رسانیده 
بھ نظر وي تعقیب روش انتخابي در كار خالفت، بناچار، در موقع انتخاب خلیفھ مایة اختالف و . است

كرد؛ بدین جھت پسر خود یزید  بایست روش موروثي را دنبال شود، و براي جلوگیري از آن مي آشوب مي
  .را بھ عنوان ولیعھد انتخاب كرد و از ھمة والیتھاي دولت اسالمي براي او بیعت گرفت

، جگ دربارة خالفت مانند آغاز خالفت وي )م۶٨٠ھـ ق،  ۶١(با وجود این، وقتي معاویھ درگذشت 
ند كھ اگر كوفھ را مقر خود كند فرستادند و وعده داد] ع[مسلمانان كوفھ كس پیش حسین بن علي . درگرفت

از مكھ حركت كرد، خاندان وي و ھفتاد تن از پیروان ] ع[حسین . او را در كار خالفت تأیید خواھند كرد
متري شمال كوفھ رسید، نیرویي از سپاه یزید بھ وقتي این قافلھ بھ چھل كیلو .بودنداخالصمندش ھمراه او 

و ھمراھان وي جنگ را ] ع[حسین . فرماندھي عبیداهللا زیاد راه بر او گرفت و خواستار تسلیم او شد
، كھ طفلي ده سالھ بود، خورد و او در ]ع[ھمان آغاز جنگ تیري بھ قاسم، برادرزادة حسین . برگزیدند

] ع[پس از آن، برادران و فرزندان و عموزادگان و برادرزادگان حسین  .سپردآغوش عموي خود جان 
] ع[وقتي سر حسین . یكایك از پا درآمدند، و از ھمراھان وي كس نماند و زنان مضطرب و ترسان شدند

چوب خود را بردار، بھ خدا من «: یكي از حضار گفت. زد چوب بھ آن مي را بھ كوفھ بردند، عبیداهللا با
بھ ] ع[شیعیان در كربال، در جایي كھ حسین ). م۶٨٠ھـ ق،  ۶١(» پیامبر را دیدم كھ دھان او را مي بوسید

 اند و ھنوز ھم ھر سالھ حادثة غم انگیز قتل وي را نمایش قتل رسید، بھ یادگار وي زیارتگاه بزرگي ساختھ
  .تجلیل بھ عمل مي آورند] ع[كنند و از یادگار علي و دو فرزندش حسن و حسین  دھند و عزاداري مي مي

سنگ . عبداهللا بن زبیر نیز بر ضد یزید قیام كرد، ولي سپاه شام وي را شكست داد و در مكھ محاصره كرد
ھـ ق،  ۶۴( بسوختپاك  منجنیقھا بھ محوطة كعبھ افتاد و حجراالسود سھ پاره شد و كعبھ آتش گرفت و

  پس از آن ناگھان محاصره برداشتھ شد، زیرا یزید مرده ). م۶٨٣

پس از مرگ یزید دو سال آشوب بود، و در اثناي آن سھ تن . بود و سپاه در دمشق مورد حاجت بود
فت شدند؛ سرانجام عبدالملك بن مروان، پسر عم معاویھ، آمد و آشفتگي را از میان برداشت و دار خال عھده

با شجاعت و قساوت فتنھ را آرام كرد، و چون كارش استقرار یافت، با رأفت و حكمت و عدالت حكومت 
عبداهللا  .سردار وي، حجاج بن یوسف، مردم كوفھ را بھ اطاعت آورد و محاصرة مكھ را تجدید كرد. كرد

اش نیز او را تشجیع و  مادر سالخورده. سال داشت، از مكھ مانند یك قھرمان دفاع كرد ٧٢بن زبیر كھ 
كرد؛ ولي عاقبت شكست خورد و كشتھ شد، و سرش را بھ دمشق بردند و پیكر او را پس از  ترغیب مي

pyآرامش پس از این جنگ،  در سالھاي). م۶٩٢ھـ ق،  ٧٣(آنكھ مدتي بر دار بود بھ مادرش تسلیم كردند 
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عبدالملك مروان بھ نظم شعر و تأیید ادب پرداخت و بھ زندگي خود سامان بخشید و پانزده فرزندي را كھ 
  .از ھشت زن پدید آورده بود و چھار تن از آنھا بعدھا بھ خالفت رسیدند تربیت كرد

رھاي بزرگ پسر خود ولید اول حكومت عبدالملك مروان بیست سال دوام داشت، كھ در اثناي آن زمینة كا
ھـ  ٨٧(بلخ : اعراب فتوح خود را دنبال كردند  در زمان ولید،. فراھم كرد) م٧١۵-٧٠۵ھـ ق،  ٩۶-٨۶(را 
بھ ) م٧١٢ھـ ق،  ٩۴(، و سمرقند )م٧١١ھـ ق،  ٩٣(، اسپانیا، )م٧٠٩ھـ ق،  ٩١(، بخارا ) م٧٠۵ق، 

نت و خالقیت حكومت كرد و كارھایي عمراني در مشرق، حجاج بن یوسف با خشو. تصرف مسلمین درآمد
باتالقھا را زھكشي كرد، : انجام داد كھ از لحاظ اھمیت از قساوتي كھ در كار حكومت داشت كمتر نبود

بسیاري زمینھاي بایر را دایر ساخت، و كانالھاي آبیاري قدیم را كھ ویران شده بود احیا كرد؛ بھ این كارھا 
حجاج بن یوسف پیش از . ن عالمات حركات، تحولي در كار نوشتن پدید آورداكتفا نكرد و، با رواج داد

ولید نیز نمونة یك فرمانرواي خوب بود؛ بھ امور دولت بیش از . كرد آنكھ بھ حكومت برسد معلمي مي
ھاي خوب تشویق كرد؛  جنگ توجھ داشت؛ صناعت و بازرگاني را از طریق گشودن بازارھاي تازه و جاده

ارستانھا ساخت، كھ نخستین بیمارستان امراض مسري و آسایشگاه پیران و عاجزان و كوران مدارس و بیم
المقدس را توسعھ داد و تزیین كرد؛ و در دمشق مسجدي  از آن جملھ بود؛ مسجد كوفھ و مدینھ و بیت

ر ضمن این مشاغل، فرصت كافي داشت كھ شع. بزرگتر و باشكوھتر از آنھا بنیاد كرد كھ ھنوز برجاست
از ھر دو روز، یك  وي،. بگوید، آھنگ بسازد، عود بنوازد، و بھ شاعران و نوازندگان دیگر گوش فرا دارد

  . روز را براي انس با ندیمان اختصاص داده بود

كھ بیھوده براي گشودن قسطنطنیھ كوشید ) م٧١٧- ٧١۵ھـ ق،  ٩٩-٩۶(جانشین ولید برادرش سلیمان بود 
وي ھمة وقت خود را صرف خوراكھاي خوب و زنھاي بد كرد، و مردم از  .و مرد و مال بسیار تلف كرد

او خیري ندیدند جز اینكھ وصیت كرد پس از وي عمربن عبدالعزیز پسر عمویش را بھ خالفت بردارند 
  عمر مصمم بود در خالفت خود مفاسد ). م٧٢٠- ٧١٧ھـ ق،  ١٠١- ٩٩(

كرد كھ او  پوشید، تا آنجا كھ ھیچ كس باور نمي ميدار  لباس وصلھ: در كار لباس زاھدمآب بود. صرف كرد
المال  بھ زن خود دستور داد ھمة زیورھاي نفیسي را كھ پدرش بھ او داده بود بھ بیت. خلیفة مسلمین باشد

بھ زنان حرم خود گفت كھ در نتیجة گرفتاریھاي حكومت از رسیدگي بھ . پس بدھد، و او نیز اطاعت كرد
بھ شاعران و خطیبان و . تواند طالق بگیرد ھر یك از آنھا كھ مایل باشد ميآنھا باز خواھد ماند و 

دانشوراني كھ در كار معیشت خود بھ دربار خلیفھ تكیھ داشتند اعتنایي نداشت و عالماني را كھ بھ دولت 
 با دولتھاي بیگانھ پیمان صلح بست؛ محاصره از. جستند تقرب داد و مشاور و دستیار خود كرد تقرب نمي

از ھمة شھرھاي اسالمي كھ مردم آن مخالف حكومت . قسطنطنیھ برداشت و سپاه را از آنجا فرا خواند
كردند تا  خلفاي اموي پیش از او مردم غیر مسلم را بھ اسالم تشویق نمي. امویان بودند پادگانھا را برداشت

وقتي متصدي امور . شویق كردعمر، مسیحیان و یھودیان و زردشتیان را بھ اسالم ت. درآمد دولت كم نشود
بھ خدا آرزو داشتم ھمة مردم « : مالي اظھار نگراني كرد كھ این روش خزانھ را فقیر خواھد كرد، گفت

وقتي مشاورانش » .خوردیم مسلمان شده بودند و من و تو كشاورزاني بودیم كھ ازكشت خودمان روزي مي
د و براي این منظور ختنھ را شرط مسلماني نھادند، خواستند از اقبال نامسلمانان بھ اسالم جلوگیري كنن

عمر، كھ در دین اسالم مقام و منزلتي چون بولس حواري در مسیحیت داشت، دستور داد شرط ختنھ را 
شدند قیود سخت نھاد، كارھاي دولتي را از آنھا منع كرد، اجازة  آنگاه براي كساني كھ مسلمان نمي. بردارند

 ١٠۵-١٠١(یزید دوم . زمان خالفت او كمتر از سھ سال بود، و از بیماري درگذشت. بناي معابد تازه نداد
ھمان . از لحاظ اخالقي و رعایت موازین اسالمي، نقطة مقابل عمربن عبدالعزیز بود). م٧٢۴- ٧١٧ھـ ق، 

یزید بھ روزگار جواني . ورزید قدر كھ عمر اسالم را دوست داشت، او بھ كنیزي بھ نام حبیبھ عشق مي
خلیفة وقت، وادارش كرد كنیز را بھ   طال خریده بود و برادرش سلیمان،  بیبھ را بھ چھار ھزار سكةح

وقتي بھ خالفت رسید، زنش . فروشنده پس بدھد ولي یزید جمال حبیبھ و عشق خود را فراموش نكرده بود
ادار وي فورًا حبیبھ را زن وف. خواھد گفت آري حبیبھ را مي. از او پرسید آیا از دنیا آرزوي دیگري دارد
pyگویند یزید در یكي از روزھا كھ با حبیبھ بھ بازي . ھا پنھان شد احضار كرد و خود در گوشة حرم از دیده
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آغوش یزید درگذشت، و خلیفھ چنان از  سرگرم بود، دانة اناري بھ دھان وي انداخت و او شوكھ شد و در 
  .بدرود گفتمرگ وي غمین شد كھ یك ھفتھ پس از آن زندگي را 

با عدالت و آرامش حكومت كرد و در اثناي آن كارھاي اداري را ) م٧۴٣-٧٢۴ھـ ق،  ١٢۵-١٠۵(ھشام 
ولي صفاتي كھ . سر و سامان داد، مالیاتھا را سبك كرد و پس از خود خزانھ را پر و معمور بھ جا نھاد

ن ھشام در چند بھ ھمین جھت، سپاھیا. شود ممكن است مایة نابودي حاكمي باشد موجب فضیلت قدیسي مي
  جا شكست خوردند؛ در والیتھا فتنھ پدیدار شد؛ و در 

را كھ پیش از او بھ قدرت و مھارت امتیاز داشتند ننگ آلود كردند و با عیاشي روزگار بھ سر بردند و از 
مردي فاسد و غرقھ در شھوات ) م٧۴۴-٧۴٣ھـ ق،  ١٢۶- ١٢۵(ولید دوم . كار حكومت غافل ماندند

وقتي خبر مرگ عموي خود ھشام را شنید، سخت خوشحال شد؛ پسر . ھ دین توجھي نداشتجسماني بود و ب
ھشام را بھ حبس انداخت، ھمة اموال كساني را كھ بھ خلیفة متوفا وابستھ بودند مصادره كرد، و با حكومت 

شراب شنا گویند كھ وي در حوضي از  دشمنانش مي. اندازه اموال خزانھ را بھ باد داد فاسد و بخششھاي بي
ھایش را بھ جاي خود  گرفت؛ قرآن را با تیر زده بود و معشوقھ كرد و در حال شنا داد دلي از شراب مي مي

پسر ولید اول، این خلیفة فاسد بدكار را كشت، شش   یزید،. فرستاد براي اجرا و رھبري نماز جماعت مي
راھیم جانشین او شد، ولي نتوانست برادرش اب. درگذشت) م٧۴۴ھـ ق،  ١٢۶(ماه خالفت كرد، و بھ سال 

از حق دفاع كند؛ مروان دوم، یكي از سرداران نیرومند اموي، او را برداشت و شش سال حكومتي 
  .پرحادثھ كرد، و خالفت اموي مشرق با وي پایان گرفت

ي حدود سیاسي كشور را بھ حد. اگر كارھاي خلفاي اموي را از لحاظ دنیایي بنگریم، بھ سود اسالم بود
ھاي شوم تاریخشان را نادیده انگاریم، بھ  اگر بعضي دوره. وسعت دادند كھ ھرگز از آن جلوتر نرفتھ بود

طور كلي دولت تازه را با نظم و آزادي راه بردند، ولي روش سلطنت موروثي استبدادي بھ ھمان نتیجھ 
دار امور شدند كھ خزانھ  عھده در اوایل قرن دوم ھـ ق خلفاي ناتواني. رسد رسید كھ معموال در ھمھ جا مي

را فقیر كردند و امور دولت را بھ خواجگان سپردند و نتوانستند بر خوي اصیل عرب، كھ استقالل جویي 
علت اختالف از میان نرفتھ و بھ . تسلط یابند  شد، فردي بود و غالبًا مانع ایجاد دولت واحد اسالم مي

میان و امویان با ھم دشمني داشتند، گویي اختالفات ھاش. ھاي سیاسي درآمده بود صورت نزاع دستھ
. عربستان و مصر و ایران از تسلط دمشق بیزار بودند. خویشاوندیشان از روزگار سلف سخت تر شده بود

ایرانیان مغرور، كھ سابقًا ادعا داشتند كھ اعتبارشان كمتر از اعراب نیست، اینك دعوي تازه داشتند و 
دیدند كار  بازماندگان پیامبر از اینكھ مي. رترند و تسلط شام را تحمل نتوانند كردگفتند كھ از اعراب ب مي

مسلمانان بھ دست امویان ـ ھمانھا كھ دشمنان سرسخت پیامبر بودند و دیرتر از ھمھ مسلمان شدند ـ افتاده 
و از خدا  از فساد و بدكاري خلفاي اموي و بیعالقگي آنھا بھ دین تأسف داشتند،  سخت آزرده بودند،

  .خواستند كسي را بفرستد كھ آنھا را از این حكومت خفتبار رھایي دھد مي

این نیروھاي مخالف بھ یك شخصیت نیرومند و كاردان احتیاج داشتند كھ ھمھ را متحد و ھدفشان را روشن 
رماندھي این پیشوا ابوالعباس سفاح، نبیرة عباس، عموي پیامبر، بود كھ از نھانگاھي در فلسطین ف. كند

شورش والیات را فراھم آورد، وطندوستان شیعة ایراني را بھ  گروه ناراضي را بھ عھده گرفت، زمینة 
  ایرانیان با ھمة قوت بھ یاریش . خود جلب كرد

انقالبیون، كھ سردارشان عبداهللا عموي ابوالعباس سفاح بود، كنار رود فرات رو بھ رو شدند؛ سپاه مروان 
پس از آن مروان را گرفتند، كشتند، و . ل بعد دمشق از پس محاصره تسلیم شدشكست خورد، و یك سا

اگر خون مرا بیاشامند سیراب «: ولي خلیفة تازه بھ این اكتفا نكرد و گفت. سرش را بھ نزد ابوالعباس بردند
یدند، ابوالعباس را سفاح یعني خونخوار نام» .نخواھند شد، و خون آنھا نیز خشم مرا سیراب نخواھد كرد

زیرا فرمان داد بزرگان اموي را تعقیب كنند و ھر جا بھ آنھا دست یافتند، خونشان را بریزند تا از آشوب 
كھ والیت شام داشت، این كار را با سھولت و   عبداهللا،. احتمالي افراد خاندان منقرض جلوگیري شود

ن ھشتاد تن از سران اموي را بھ دربارة امویان اعالن عفو عمومي داد و بھ تأیید آ. سرعت انجام داد
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ھنگامي كھ بر سفره بودند، بھ سپاھیاني كھ در نھانگاه جاي داشتند اشاره كرد تا برون شدند . مھماني خواند
بھ جاي سران . و سرھا را بھ شمشیر فرو ریختند؛ آنگاه فرش بر پیكر كشتگان افكندند و سفره ادامھ یافت

. برد شمنان خود بھ سفره نشستند و گوششان از نالة محتضران لذت مياموي، كساني از عباسیان بر پیكر د
گور بعضي خلفاي اموي را شكافتند و اسكلتشان را تازیانھ زدند، بر دار كردند، بسوختند، و خاكستر آن را 

  . بھ باد دادند

III  - م١٠۵٨- ٧۵٠: خالفت عباسي  

  ھـ ق ۶۵۶-١٣٢

  ھارون الرشید – ١

طوري وسیعي حكومت یافت كھ قلمرو آن از رود سند تا اقیانوس اطلس ادامھ ابوالعباس سفاح بر امپرا
النھرین،  ، بلوچستان، افغانستان، تركستان، ایران، بین)شمال باختري ھند(داشت و شامل دیار سند 

اسپانیاي مسلمان از اطاعت . ، مصر، و شمال افریقا بود)اقریطش(فلسطین، قبرس، كرت   ارمنستان، شام،
دانست  سفاح، كھ مي. دیار سند ھم، بھ سال دوازدھم حكومت وي، از اطاعتش بیرون رفت. باز زدوي سر 

در » انبار«دمشق از او متنفر است و در شھر ماجراجوي پرآشوب كوفھ امنیت ندارد، پایتخت را بھ شھر 
و نژاد ایراني  اكثریت كساني كھ وي را بھ قدرت رسانیده بودند از لحاظ فرھنگ. شمال كوفھ انتقال داد

سفاح از آن پس كھ از خون دشمنان خود سیراب شد، مالیمت و نرمش ایراني را در دربار رواج . بودند
داد؛ پس از وي چند تن خلیفة روشنفكر آمدند؛ اینان ثروت روزافزون دولت را براي ترویج ھنر و ادبیات 

یان مغلوب، پس از یك قرن تسلط بیگانھ، ایران. و علوم و فلسفھ بھ كار بردند كھ اوج گرفت و بارور شد
  .غالب شده بودند

بھ مرض آبلھ درگذشت، و ابوجعفر برادر پدري او بھ جایش نشست و ) م٧۵۴(ھـ ق  ١٣۶سفاح بھ سال 
مادران سي و ھفت تن از خلفاي عباسي، بھ جز سھ . منصور لقب یافت؛ مادر منصور یك كنیز بربري بود

  این . نفر، ھمھ كنیز بودند

بدین سان، طبقة . شمردند آمدند قانوني مي خلفا پیش گرفتھ بودند و فرزنداني را كھ از كنیزان بھ وجود مي
. پیوستھ فزوني گرفت  دموكراسي شانس و تصادفاتي كھ مولود عشق و جنگ بود، اشراف اسالم، در نتیجة

اي سبزگونھ داشت، و بسیار  رهخلیفة تازه چھل سال داشت، بلند قامت و الغراندام بود، ریشي انبوه و چھ
سخت گیر بود؛ بھ جمال زنان دلبستگي چندان نداشت، شرابخواره نبود، بھ موسیقي بیعالقھ بود، ولي 

ھاي خاندان  كرد؛ بھ قدرت و عزم و مھابت ممتاز بود و توانست پایھ ادبیات و علوم و ھنرھا را تأیید مي
براي تنظیم دستگاه . اح نابود شده بود ـ استحكام بخشدحكومت عباسي را ـ كھ اگر او نبود، با مرگ سف

سازمان دولت . شھر باشكوه بغداد را پي افكند و آنجا را پایتخت دولت قرار داد. حكومت كوشش بسیار كرد
ھاي  بھ ھمة اداره  شخصًا. و سپاه را تجدید كرد، كھ بھ ھمان صورت تا پایان دولت عباسي بر جاي ماند

گیر و فاسد، از جملھ برادر خود، را وادار كرد  ال آن نظارت داشت و كارمندان رشوهدولتي و رفتار عم
جو و باید گفت  در خرج اموال عمومي بسیار صرفھ. اند بھ خزانھ پس بدھند ھر چھ از اموال دولت برده

ھ دانھ خرج كسي كھ دان[مسلك بود، تا آنجا كھ دوستانش از او بیزار شدند و مردم از فرط بخل لقب دوانیقي 
بھ تقلید ایرانیان، منصب وزارت را پدید آورد، كھ در تاریخ   در آغاز حكومت خود،. بھ او دادند] كند مي

برمكیان در . نخستین كسي كھ در زمان وي وزارت یافت خالد برمكي بود. عباسیان اھمیت بسیار داشت
و خالد نظم و رفاھي بھ وجود  منصور. مناصب دولت و حوادث تاریخ عباسیان اھمیت فراوان داشتند

py  .آوردند كھ بھ روزگار ھارون الرشید بھ ثمر رسید
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- ١۵٨(پسرش مھدي . منصور، از آن پس كھ بیست و دو سال با لیاقت حكومت كرد، در راه حج درگذشت
نیز در حكومت خود راه صالح پیش گرفت؛ ھمة گناھكاران را، بھ جز آنھا كھ ) م٧٨۵- ٧٧۵ھـ ق،  ١۶٩

ت خطرناك بودند، بخشید؛ براي اصالح شھرھا مال بسیار بھ مصرف رساند؛ از موسیقي و براي دول
چون روم شرقي انقالب عباسي را براي . ادبیات پشتیباني كرد؛ و در كار حكومت لیاقت و كفایت نشان داد

 استرداد بعضي مناطقي كھ اعراب در آسیاي صغیر گشوده بودند غنیمت شمرده بود، مھدي سپاھي بھ
ھارون رومیان را از مناطقي كھ تازه تصرف . فرماندھي پسر خود ھارون براي پس گرفتن آن بفرستاد

خود پایتخت نیز بھ خطر افتاد و ایرنھ، ملكة روم شرقي ، ناچار . كرده بودند بھ سوي قسطنطنیھ عقب راند
، )م٧٨۴(لیفھ بپردازد بھ خ) دالر ٣٣٢,٠٠٠(دینار  ٧٠.٠٠٠با ھارون پیمان صلح بست و تعھد كرد مبلغ 

مھدي قبال پسر دیگر خود ھادي را والیت عھد . از این موقع مھدي بھ پسر خود عنوان ھارون الرشید داد
چون لیاقت فوق العادة ھارون را بدید، بھ او گفت از حق والیت عھد بھ نفع برادر كوچكتر خود . داده بود

از این فرمان پدر سرپیچید و   مشرق رفتھ بود، ھادي، كھ بھ فرماندھي سپاھي بھ سوي. صرف نظر كند
مھدي و ھارون براي دستگیري او بیرون . دستور او را، كھ گفتھ بود بھ سوي بغداد بازگردد، اطاعت نكرد

  ولي مھدي در   شدند،

بھ پیروي از نصیحت وزیر خود یحیي بن خالد برمكي، با ھادي بھ عنوان خلیفھ بیعت كرد كھ والیت عھد 
ده درویش در گلیمي بخسبند و دو پادشاه در «ولي، ھمان طور كھ سعدي در كتاب خود گفتھ . داو باش

ھادي والیت عھد برادر را نپذیرفت و یحیي را بھ زندان كرد و فرزند خود را بھ ولیعھدي » اقلیمي نگنجند،
داد، بالشي بھ  گفتند مادرش، كھ ھارون را بر او ترجیح مي. برداشت، و پس از زماني كوتاه درگذشت

ھارون بھ تخت نشست و یحیي را وزیر خود كرد، و معروفترین . اش كرده است دھانش نھاده و خفھ
  .حكومت تاریخ اسالم آغاز شد

داستانھا ـ و بخصوص داستانھاي ھزار و یكشب ـ ھارون الرشید را بھ صورت پادشاھي خوشخو، 
دھند كھ بھ داستانھاي زیبا دلبستگي داشت  مھربان نشان ميو غالبًا بخشنده و   روشنفكر و دانا، احیانًا خشن،

گفتند  انگیز مي بھ زناني كھ برایش داستانھاي دل. داشت كرد و در بایگاني دولت نگاه مي و آنھا را ثبت مي
بھ جز خوشخویي،   ھاي مورخان ھمة این صفات، در نوشتھ. رفت داد و گاھي با آنھا بھ بستر مي پاداش مي
او را بھ صورت مردي پرھیزكار . اند ست؛ شاید بدان جھت كھ مورخان از این صفت دلگیر بودهذكر شده ا
دھند كھ بھ مقررات دین دلبستگي بسیار داشت و قیود بسیار بر نامسلمانان نھاد، ھر دو سال یك  نشان مي

یند وي گو. گذارد بار بھ حج مي رفت و ھر روز، بھ عالوة نماز واجب، صد ركعت نماز مستحب مي
ھفت زن گرفت و . شد نوشید، اما این كار محرمانھ و با تني چند از دوستان خاص انجام مي شراب مي

یازده پسر و چھارده دختر آورد كھ ھمھ از كنیزان زاده شدند، بھ اجز امین كھ از زبیده . تعدادي متعھ داشت
ھ یكي از كنیزان قصر پدر دل باخت وقتي مأمون ب. دست بود در اقسام دارایي خود بخشنده و گشاده. زاد

فراوان داشت   خلیفھ كنیز را بھ او بخشید و گفت بھ جاي قیمت آن چند بیت شعر بسازد، زیرا بھ شعر عالقة
از جملھ بھ مروان . داد برد و احیانًا بھ شاعري كھ شعرش را پسندیده بود صلة گزاف مي و از آن لذت مي

، یك خلعت ) دالر ٢٣‘٧۵٠(طال   سكة ۵٠٠٠خلیفھ گفتھ بود  اي كھ در مدح شاعر در مقابل قصیده
پروا، را بیشتر  از ھمة ندیمان خود ابونواس، شاعر بي. گرانبھا، ده كنیز یوناني، و یك اسب نجیب بخشید

شد، ولي ھمیشھ او را بھ اشعار  بندوباري و بدكاري ابونواس خشمگین مي غالبًا از بي. دوست داشت
در دربار خود در بغداد عدة زیادي شاعر، فقیھ، طبیب، دستوردان، عالم فن بالغت، . بخشید زیبایش مي

موسیقیدان، رقاص، ھنرمند، و دلقك داشت؛ اعمال و احوالشان را مانند یك دانشور متبحر و خوش ذوق 
خود . شد داد، در مقابل، قصاید بسیار در مدح و وصف كرمش گفتھ مي كرد؛ عطاھاي بسیار مي نقادي مي

در ھیچ یك از دربارھاي تاریخ این ھمھ مردم دانا و . او دانشور و شاعر و سخنوري نیرومند و بلیغ بود
كمي پیش . از جملة معاصران وي در روم شرقي ایرنھ و در فرانسھ شارلماني بود. اند برجستھ گرد نیامده

قدرت و شوكت فرھنگي  كرد، ولي ھارون بھ ثروت و از او تسوان تسونگ در چانگان بر چین سلطنت مي
py  .از ھمة آنھا پیشي گرفت  پیشرفتھ، كھ مایة جالل دولتش بود،
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داشت، و عمال در ادارة امور مداخلھ  اي كھ ھارون بھ علم و ھنر داشت وي را از كار دولت باز نمي عالقھ
نگام با وجود تجمل سلطنت و بخششھاي بیحساب، ھ. كرد؛ عدالت او در كار قضا شھرت بسیار یافت مي

سپاه . موجودي آن بود) دالر ٢٢٨.٠٠٠.٠٠٠(دینار  ۴٨.٠٠٠.٠٠٠اي بر جاي گذاشت كھ  مرگ خزانھ
قلمرو و ملك را سالم و ایمن نگاه داشت؛ كارھاي اداري و . كرد خود را شخصًا بھ میدان جنگ رھبري مي

او   بھ خالفت رسید،وقتي . روش سیاسي را بھ وزیر خردمند خویش، یحیي بن خالد برمكي، واگذاشتھ بود
گذارد، ھر كھ را خواھد بردارد و ھر كھ را خواھد  اش مي را فرا خواند و گفت ھمة كار رعیت را بھ عھده

این كار . داند اداره كند؛ و در تأیید این گفتار، مھر خود را بھ او داد بگذارد و كارھا را چنانكھ صالح مي
سال داشت معتقد بود كھ ھنوز تجربة كافي  ٢٨ولي ھارون كھ  افراط فوق العاده در اعتماد بھ وزیر بود، 

براي فرمانروایي بر قلمرو وسیع دولت ندارد؛ بھ عالوه، این كار نشان حقشناسي از كسي بود كھ استاد و 
ھارون وي را پدر خود . رفت و در راه استقرار حكومت وي محنت زندان چشیده بود مربي بھ شمار مي

  .كرد خطاب مي

. وي مردي گشاده رو، مالیم، بخشنده، و خردمند بود. شان داد كھ از قادرترین مدیران تاریخ استیحیي ن
برد، نظم و امنیت و عدالت را برقرار كرد،  شد، كار حكومت را با كمال كفایت راه مي از كار خستھ نمي

ي سنگین كھ براي پر راھھا و پلھا و كاروانسراھا ساخت، كانالھاي آبیاري حفر كرد؛ با وجود مالیاتھا
وي نیز چون ھارون . گرفت، ھمة والیتھاي دولت در رفاه بود كردن خزانة خلیفھ و خزانة شخصي خود مي

دو پسر خود فضل و جعفر را بھ منصبھاي بزرگ دولت گماشت، كھ . كرد از ادبیات و ھنر حمایت مي
ساختند و گروه بسیار شاعر و ندیم و بخوبي از عھدة ادارة آن برآمدند و ثروت گزاف اندوختند و قصرھا 

ھارون، جعفر را چنان دوست داشت كھ دربارة مناسبات شخصي . فیلسوف اطراف خود فراھم آوردند
پوشیدند و  اي با دو یقھ بدوزند كھ او و جعفر مي گویند خلیفھ گفتھ بود جبھ. ایشان زبان بدگویان بھ كار افتاد

  . دادند ؛ شاید آنھا در این لباس زندگي شبھاي بغداد را نمایش مينمود كھ دو سر بر یك پیكرند چنان مي

بھ گفتة ابن خلدون، علت . علت آن سقوط ناگھاني كھ شوكت برمكیان را معدوم كرد بدقت معلوم نیست
برمكیان ھمة كارھا را در دست گرفتھ بودند و بدون ناظر و مراقب در اموال دولت «حقیقي آن بود كھ 

» .آورد خواست بي اجازة وزیر بھ دست نمي تا آنجا كھ رشید ھر گاه مبلغ ناچیزي مي كردند، تصرف مي
شاید سبب آن بود كھ وقتي ھارون از سن جواني گذشت و عرصة لذتھاي جسمي و معنوي را براي استعداد 

بود كھ یكي  اتفاقًا، خلیفھ بھ جعفر گفتھ. خود تنگ دید، از آنھمھ قدرت كھ بھ وزیر خود داده بود پشیمان شد
ھارون این تغافل دوست . از مخالفان خالفت را بكشد، و جعفر از این كار تغافل كرد تا آن شخص بگریخت

یك داستان نیز از نوع ھزار و یكشب ھست كھ عباسھ، خواھر ھارون، جعفر را . داشتني را بر او نبخشید
  ھرانش بود پاك و خالص ھاشم را كھ در رگ خوا ھارون قسم خورده بود خون بني. دوست داشت

خلیفھ بھ . دانیم ایراني نژاد بود نگاه دارد، چنانكھ جز خون اشراف عرب با آن نیامیزد، و جعفر چنانكھ مي
دو عاشق خیلي زود این شرط . آنھا اجازه داد عقد ازدواج ببندند، ولي جز در حضور وي ھمدیگر را نبینند

رد و رشید بیخبر ماند، زیرا كودكان را مخفي از او بھ مدینھ را نقض كردند و عباسھ از جعفر دو فرزند آو
. زبیده ھمسر رشید این راز را كشف كرد و بھ او خبر داد. فرستاده بودند تا در آنجا نگاھداري شوند

ھارون مسرور خادم را، كھ سرجالدان بود، بخواند و فرمان داد تا عباسھ را بكشت و در قصر بھ خاك 
آنگاه بھ مسرور فرمان داد تا گردن جعفر را بزند و سر . ناظر اجراي این فرمان بودكرد، و خود شخصًا 

آنگاه خلیفھ كس بھ مدینھ فرستاد و دو فرزند جعفر را . او را بیاورد؛ مسرور فرمان خلیفھ را اجرا كرد
 ١٨٧(ریختند بیاورد و مدتي با دو كودك زیبا سخن گفت و از آنھا تمجید كرد، سپس فرمان داد تا خونشان ب

آنگاه یحیي و فضل را بھ حبس انداخت و اجازه داد خانواده و خدم خود را داشتھ باشند، اما ). م ٨٠٣ق،   ھـ
فضل نیز پنج سال بعد از مرگ برادرش . یحیي دو سال پس از قتل جعفر درگذشت. آزادشان نكرد

 ١۴٢.۵٠٠.٠٠٠(دینار  ٣٠.٠٠٠.٠٠٠گویند مجموع آن . درگذشت، و ھمة اموال برمكیان مصادره شد
py  .بود) دالر
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داد  ھارون از پس سقوط برمكیان چندان نزیست و تا مدتي غم و پشیماني خود را با كار بسیار تخفیف مي
وقتي نیكفوروس اول، امپراطور روم . كرد اند، سختیھاي میدان جنگ را استقبال مي و، بھ طوري كھ گفتھ

از او تعھد كرده بود سر باز زد و جسارت ورزید و مبالغي را اي كھ ایرنھ پیش  شرقي، از پرداخت جزیھ
از ھارون، امیر . بسم اهللا الرحمن الرحیم«: كھ سابقًا پرداخت شده بود مطالبھ كرد، ھارون در پاسخ نوشت 

ات را دریافت كردم، جواب را بھ چشم خواھي دید نھ  اي كافرزاده، نامھ: مؤمنان، بھ نیكفوروس، سگ روم
درنگ بھ میدان جنگ شتافت و در رقھ، واقع در مرز شمالي  پس بي» .گوش خواھي شنید؛ والسالمآنكھ با 

العاده داشت، مقام گرفت و با سپاھي نیرومند آسیاي صغیر  قلمرو او، كھ از لحاظ سوق الجیشي اھمیت فوق
 ١٩١(ر گرفت نیكفوروس ناچار پرداخت جزیھ را از س. را در نوردید و نیكفوروس را بھ وحشت انداخت

از جملھ اعمال ھارون این بود كھ درصدد برآمد، بھ وسیلة دوستي با شارلماني، امپراطور ). م٨٠۶ھـ ق، 
ھاي فراوان از جملھ یك فیل و یك ساعت آبي با ساختماني  روم شرقي را بترساند و ھیئت سفارتي با ھدیھ

   .فرستادپیچیده، بھ دربار او 

  مع ذلك میان دو پسرش امین و مأمون دربارة   در این موقع ھارون بیشتر از چھل و دو سال نداشت،

شدت اختالف بكاھد، مقرر داشت كھ والیات شرقي دجلھ خاص مأمون باشد و بقیة والیتھا قلمرو امین، و 
دو برادر این پیمان را امضا كردند و در پیشگاه . والیات او بھ برادرش تعلق گیرد اگر یكي از آنھا بمیرد،

اي سخت رخ داد و ھارون، با آنكھ  اتفاقًا ھمان سال در خراسان فتنھ. كعبھ قسم خوردند كھ بدان پایبند باشند
شھر طوس در  از درد معده ناراحت بود، بھ ھمراه مأمون براي آرام كردن آن بھ خراسان رفت؛ چون بھ

بھ ھنگام احتضار، یكي از سران شورش را كھ باشین نام داشت بھ . مشرق ایران رسید، از پا درآمد
حضور آوردند؛ خلیفھ چنان از درد بھ زحمت بود كھ عقل خود را از دست داده بود و سردار اسیر را بھ 

تا دست و پاي او را بریدند، و  تعرض گرفت كھ وي را بھ این سفر خطرناك وادار كرده است، و فرمان داد
ھـ ق،  ١٩٣(روز بعد، ھارون در چھل و پنجسالگي درگذشت . خود ناظر اجراي فرمان خویش بود

  ).م٨٠٩

  انحطاط دولت عباسي – ٢

امین در بغداد طفل شیرخوار خود را ولیعھد . مأمون حملھ را تا مرو دنبال كرد و با شورشیان پیمان بست
طاھر . و، چون مأمون نپذیرفت، بھ او اعالن جنگ داد قلمرو مأمون را مطالبھ كرد نامید و سھ والیت از 

، سردار مأمون، سپاه امین را بشكست و بغداد را بھ محاصره گرفت و ویرانیھاي بسیار پدید ]ذوالیمینین[
بود و در این وقت مأمون در مرو . آورد و، طبق یك رسم متبع قدیم، سر امین را بھ نزد مأمون فرستاد

ولي شام و عربستان بھ مقاومت برخاستند كھ ). م٨١٣ھـ ق،  ١٩٨(فرمان داد تا خالفت او را اعالم دارند 
مأمون مقام خالفت یافت و وارد بغداد ) م ٨١٨(ھـ ق  ٢١٣در سال . وي فرزند كنیزي ایراني نژاد است

  .شد

مأمون نیز . روند ن عباسي بھ شمار ميعبداهللا مأمون، منصور، و ھارون الرشید از بزرگترین خلفاي دودما
شد و بھ ھنگام خشم مانند او  گاھي خشمگین مي. از دو صفتي كھ مایة نقض ھارون بود بر كنار نبود

كرد، ولي بھ طور كلي نرمخو و مالیم بود و در شوراي دولتي از ھمة دینھاي بزرگي كھ در  قساوت مي
تا آخرین . صابئھ، و زردشتي ـ نمایندگاني فراھم آورد قلمرو او رایج بودند ـ مسلمان، مسیحي، یھود،

. سالھاي حیاتش مردم در كار دین و عبادت آزاد بودند و تا مدتي در دربار خلیفھ آزادمنشي رسمي متبع بود
  :داد، گوید مسعودي، در وصف یكي از مجالس علمي كھ مأمون بعداز ظھرھا تشكیل مي

فقیھان و دیگر اھل مقاالت كھ … . نشست ر باب كالم و فقھ ميمأمون ھر روز سھ شنبھ براي مناظره د
شد،  ھا حاضر مي آنگاه سفره. رفتند بایست با او مناظره كنند پس از حضور بھ اطاق مفروشي مي مي
pyشدند و بھ  سوختند و خوشبو مي پس از فراغ، عود بھ مجمرھا مي. گفتند غذا بخورید و وضو تجدید كنید مي
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و ھمچنان تا غروب . كرد او با آنھا با مالیمت و انصاف و دور از تكبر مناظره مي. تندرف خدمت مأمون مي
  . رفتند خوردند، و مي غذا مي  گستردند، آفتاب بودند و دوباره سفره مي

تر از ایام ھارون بود، و كار  دارتر و منظم كرد دامنھ حمایتي كھ مأمون از ھنر، علوم، ادبیات، و فلسفھ مي
وي كساني بھ قسطنطنیھ، اسكندریھ، انطاكیھ، و دیگر شھرھا . تر شد گار پدرش نتیجھ بخشوي از روز

فرستاد تا از مؤلفات علماي یونان بیاورند، و مترجمان را مقرري داد تا این كتابھا را بھ زبان عربي 
طبیبان، فقیھان، . اي بنیاد كرد در بغداد یك دانشگاه و یك رصدخانھ، و در تدمر نیز رصد خانھ. برگردانند

ساخت،  شخصًا ھم شعر مي. شدند ور مي موسیقیدانان، شاعران، ریاضیدانان، و منجمین از عطایاي او بھره
چنانكھ یكي از امپراطوران ژاپن در قرن نوزدھم بھ سرودن شعر سرگرم بود، و ھر مسلمان شریفي در 

  .سازد عصر ما شعر مي

وي با . ـ و در عین حال خیلي دیر درگذشت) م٨٣٣ق،  ھـ ٢١٨(سالگي  ۴٨مأمون خیلي جوان ـ در 
قدرت خود آزادي عقیده را در قلمرو دولت حمایت كرده بود، ولي در سالھاي آخر این رفتار خود را با 

برادرش، ابواسحاق المعتصم كھ پس از او بھ خالفت رسید، حسن نیت او . آزار اھل سنت لكھ دار ساخت
وي گارد مخصوصي از چھار ھزار سرباز ترك نظیر پاسداران امپراطور . بودرا داشت، اما فاقد نبوغ او 

بھ مرور زمان، گارد ترك، چون پاسداران امپراطور، در بغداد ھمة . در روم بھ دور خود فراھم كرد
محابا اسب  مردم پایتخت شكایت داشتند كھ سربازان ترك معتصم در خیابانھا بي. قدرت را بھ كف آورد

معتصم از بیم آنكھ مبادا مردم بغداد بر وي . ماند شوند كھ بي مجازات مي و مرتكب جرایمي ميدوانند  مي
. بھ فاصلة پنجاه كیلومتري شمال پایتخت، قصري براي خود بھ پا كرد) سر من رأي(بشورند در سامرا 

این شھر را مقر خود كردند و در آنجا بھ خاك ) م٨٩٢- ٨٣۶(ھـ ق  ٢٧۶تا  ٢٢١از سال  خلفاھشت تن از 
رفتند، و در طول سي و دو كیلومتر بر دو طرف دجلھ قصرھا و مسجدھاي مجلل ساختند؛ دولتمردان 

داشتند و داراي  دستگاه خالفت نیز براي خود بناھاي عظیم پرتجملي پدید آوردند كھ دیوارھاي بلند زیبا
 ٣.٣٢۵.٠٠٠(دینار  ٧٠٠.٠٠٠متوكل براي آنكھ پارسایي خود را نشان دھد . فواره، باغ، و حمام بودند

اي بھ نام جعفریھ بھ  براي یك مسجد جامع خرج كرد و معادل ھمین مبلغ براي ساختمان شھر تازه) دالر
ھ اطراف آن بستانھا و جویبارھا بود ـ پولي را بنیاد كرد ك» تاالر لذت«و » لؤلؤ«كار برد و در آنجا قصر 

كوشید تا . را كھ براي این ساختمانھا الزم داشت از افزودن مالیات و فروش منصبھاي دولتي بھ دست آورد
پسرش گارد ترك را بھ . لطف یزدان را با آزار كساني كھ مخالف اھل سنت بودند بھ طرف خود جلب كند

  .ھ خالفت رسید و المنتصر باهللا لقب یافتقتل پدر تحریك كرد و پس از او ب

نیروي خلفا بر اثر افراط در شرابخواري، شھوتراني، عیاشي، و بیكاري سستي . بھ تباھي كشانیده بود
گروھي از خلفاي ضعیف بھ تخت نشستند كھ از مشكالت حكومت بھ لذتھاي سستي زاي حرام . گرفتھ بود

یل راحت و رواج كنیز بازي و لواط در طبقة حاكم نیز مؤثر فزوني ثروت و آمادگي وسا. بردند پناه مي
مسلمًا زبوني و آشفتگي، . افتاد و نفوذ مخرب آن بھ مردم نیز رسید و خصایل جنگیشان را از میان برد

. توانست آورد دست نیرومندي را كھ براي متحد كردن این مخلوط پراكندة والیات و قبایل الزم بود پدید نمي
نژادي و اقلیمي شورشھا پدید آمد، بھ طوري كھ عرب، ایراني، شامي، بربر، مسیحي،  از اختالفات

بدتر از ھمھ، در دین اسالم، كھ سابقًا مایة وحدت و . یھودي، و ترك فقط در كار تحقیر ھمدیگر متفق بودند
غفلت در كار . دتر كر ھا زاد، و اختالفات سیاسي و جغرافیایي را سخت اتفاق نظر بود، تفرقھ افتاد، فرقھ

كار آبیاري سرچشمة حیات دیار خاور نزدیك است . آبیاري نیز در ضعف و تباھي دولت اثر فراوان داشت
رسانند محتاج مراقبت و الیروبي ھستند، و این كاري  كانالھایي كھ آب بھ زمین مي. و نیز مایة فناي آن

نیز از مراقبت آن عاجز ماند یا اھمال كند، است كھ افراد و خاندانھا از انجام آن عاجزند، و اگر دولت 
كند، و ناچار باید گروھي از گرسنگي بمیرند تا توازن میان دو  منابع غذایي با جمعیت روزافزون تكافو نمي

اما فقر مردم، كھ از . برقرار بماند  العاده دارد، عامل اساسي جمعیت و غذا، كھ در تاریخ جھان نفوذ فوق
كرد و قساوتشان را تخفیف  اده بود، غالبًا دست مأمورین مالیات را كوتاه نميقحط و امراض عمومي ز

. شود دیدند، كھ حاصل كارشان خرج حكومت و جالل حكام مي داد؛ كشاورز و صنعتگر و بازرگان مي نمي
 و كار بدانجا رسید كھ درآمد دولت بھ مخارج آن  عالقھ بھ كار و كوشش و اقدام و ابتكار از میان رفت،
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در آمد كاھش گرفت، و سران دولت نتوانستند مقرري سپاه را منظم برسانند تا بر آن تسلط داشتھ . نرسید
بھ عالوه، تركان در نیروھاي مسلح دولت جاي اعراب را گرفتند، ھمچنانكھ در سپاه روم ژرمنھا . باشند

و عزل خلفا و قدرت دولت و از زمان منتصر تا پایان دولت عباسیان، نصب . جاي رومیھا را گرفتھ بودند
ھاي كثیف و خونین دربار خلفا سبب شد كھ تغییرات  سلسلھ دسیسھ. احیانًا كشتن خلیفھ بھ دست تركان بود

  .اي كھ در این دربار رخ داد ارزش ثبت در تاریخ را نداشتھ باشد بعدي

حكام در مقر . ھ دادضعف پایتخت، از لحاظ فعالیت سیاسي و نیروي جنگي، والیتھاي دولت را بھ تفرق
اینان كوشش داشتند . خویش حكومت مستقل داشتند؛ و پایتخت خالفت بر آنھا تسلطي ناچیز، بھ اسم، داشت

. منصب خود را مادام العمر داشتھ باشند؛ سپس بھ این اكتفا نكردند و خواستند مقام خود را موروثي كنند
ھـ  ١٧٢الفت عباسي جدا شده بود، مراكش بھ سال از خ) م٧۵۶(ھـ ق  ١٣٨بھ سال ) اسپانیا(دیار اندلس 

از بغداد جدایي ) م٨۶٨(ھـ ق  ٢۵۴، و مصر بھ سال )م٨٠١(ھـ ق  ١٨۵، تونس بھ سال )م٧٨٨(ق 
بر قسمت اعظم ) م١٠٧۶(ھـ ق  ۴۶٩نھ سال بعد فرمانروایان مصر بھ شام دست انداختند و تا سال . گرفت

  آن 

تا صفاریان جاي ) م٨٧٢- ٨٢٠ھـ ق،  ٢۵٩-٢٠۶(یمھ مستقل داشتند و خاندان طاھریان بر ایران حكومت ن
خاندان شیعھ مذھب حمدانیان بر شمال ) م ٩۴۴- ٩٢٩(ھـ ق  ٣٣٣و  ٣١٧مابین سالھاي . ایشان را گرفتند

النھرین و شام حكومت داشتند و اعتبار دولت خویش را فزوني دادند و موصل و حلب را بھ صف  بین
خود شاعر بود، ) م ٩۶٧- ٩۴۴ھـ ق،  ٣۵۶-٣٣٣(سیف الدولة حمداني . م آوردندمراكز معتبر فرھنگ اسال

در  و فارابي فیلسوف و متنبي شاعر بزرگ، كھ بھ نزد ادیبان عرب از ھمة شاعران قدیم محبوبتر است،
حلب در دربار بودند، آل بویھ، كھ از دیار كوھستاني مجاور دریاي خزر و فرزند بویھ یكي از سركردگان 

بر بغداد استیال یافتند؛ در ) م٩۴۵(ھـ ق  ٣٣۴جا بودند، اصفھان و شیراز را بگرفتند و آخر كار بھ سال آن
مدت بیشتر از یكصد سال خلفا تحت نفوذ ایشان بودند، تا آنجا كھ امیرالمؤمنین تنھا رئیس مسلمانان سني 

. گرفت، بھ كف داشتند يبود، و امراي آل بویھ ھمة كار دولت را، كھ قلمرو آن پیوستھ نقصان م
، پایتخت خود را بھ شیراز برد ) م ٩٨٣-٩۴٩ھـ ق،  ٣٧٢-٣٣٨(عضدالدولھ، قدرتمندترین امیر آل بویھ 

وي براي آبادي دیگر شھرھاي مملكت خویش بي دریغ خرج . كھ از زیباترین شھرھاي قلمرو اسالم بود
  .الرشید را بھ دست آورد ھارون كرد، و در عصر او و اخالفش، بغداد چیزي از رونق دوران  مي

پسران سامان، كھ مردي معتبر از پیروان زردشت بود، سلسلة ساماني را بنیاد ) م٨٧۴(ھـ ق  ٢۶١بھ سال 
گرچھ معموال از اھمیت . بر خراسان و ماوراء النھر حكومت داشت) م٩٩٩(ھـ ق  ٣٨٩نھادند كھ تا سال 

گوییم، در زمان این خاندان، بخارا و سمرقند مركز معتبر  ماوراءالنھر در تاریخ علم و فلسفھ سخني نمي
زبان فارسي در آنجا اعتبار از سر گرفت و بنیاد . علوم و فنون شد و از این جھت با بغداد ھمسنگ بود

زیست  ابن سینا، بزرگترین فیلسوف قرون وسطي، در حمایت سامانیان مي. ادبیات با شكوه آن استوارتر شد
رازي، بزرگترین . ایشان را، كھ از كتابھاي گوناگون سرشار بود، در دسترس داشت و كتابخانة معتبر

طبیب قرون وسطي، كتاب منصوري را، كھ یك مجموعة مفصل طبي است، بھ یكي از امیران ساماني 
ھـ ق  ٣٨٩، تركان بر بخارا تسلط یافتند و بھ سال )م٩٩٠(ھـ ق  ٣٨٠از آن پس، بھ سال . ھدیھ كرد

در این زمان مسلمانان براي جلوگیري از پیشرفت تركان بھ . دان ساماني را منقرض كردندخان) م٩٩٩(
كردند، ھمچنانكھ رومیان مدت سھ قرن كوشش داشتند راه ھجوم عرب را ببندند؛ بعدھا،  مغرب پیكار مي

ت بر كردند، زیرا فشاري كھ از فزوني جمعی تركان نیز براي جلوگیري از سیل بنیانكن مغول تالش مي
شود كھ، از فرط اھمیت،  دار منجر مي شود ھر چند یك بار بھ مھاجرتھاي دامنھ وسایل معیشت وارد مي

  .دھد دیگر حوادث تاریخ را ناچیز جلوه مي

گروھي از تركان ماجراجو كھ از تركستان آمده بودند، بھ سرداري یك غالم ) م٩۶٢(ھـ ق  ٣۵١بھ سال 
. انستان حملھ بردند و غزنھ را گرفتند و سلسلة غزنویان را بنیاد كردندآزاد شده بھ نام البتكین، بر افغ

py  سبكتكین، كھ در آغاز غالم 
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وي قلمرو دولت خود را تا پیشاور و قسمتي از ). م ٩٩٧- ٩٧۶ھـ ق،  ٣٨٧- ٣۶۶(بود، بھ امارت رسید 
ان از ایر بر ھمة) م ١٠٣٠-٩٩٨ھـ ق،  ۴٢١- ٣٨٩(پس از وي پسرش محمود . خراسان توسعھ داد

فارس تا رود جیحون تسلط یافت و، پس از ھفده جنگ سخت كھ با انواع قساوت قرین بود، پنجاب را  خلیج
چون از غارت سیر شد و از . بھ قلمرو خود آورد و بسیاري از اموال ھند را بھ خزانة خویش افزود

ا در بناي مسجد بزرگ بیكاري كھ نتیجة مرخصي سپاه بود بھ تنگ آمد، قسمتي از مال و مردان خویش ر
دربارة این مسجد ] ابونصر محمد عتبي، مؤلف تاریخ یمیني[غزنھ بھ كار برد؛ یكي از مورخان مسلمان 

  :گوید مي

اي بود كھ در مشاھیر اعیاد و جمعات شش ھزار غالم در آن بھ اداي فرایض و  در پیش این خانھ مقصوره
و در جوار . سنن بایستادندي و ھر یك در مقام معلوم خویش بي مزاحمت دیگري بھ عبادت مشغول شدي

د، مكتوب بھ خطوط اي بنا نھاد و آن را بھ نفایس كتب و غرایب تصانیف ائمھ مشحون كر این مسجد مدرسھ
و طلبة علم روي بدان نھادند و بھ تحصیل و ترتیل مشغول شدند، و . پاكیزه و مقید بھ تصحیح علما و فقھا

. رسید گشت و مشاھدات و میاومتشان رایج مي از اوقاف مدرسھ وجوه رواتب و مواجب ایشان موظف مي
ابصار و موقف انظار پوشیده بود و  از سراي امارت تا حظیرة مسجد راھي ترتیب دادند كھ از مطمح

  . سلطان در اوقات حاجات، با سنگیني تمام و طمأنینتي كامل از بھر اداي فرایض بدین راه بھ مسجد رفتي

محمود بسیاري از علما و شعرا را بھ دربار خود جلب كرد كھ بیروني و فردوسي، سرایندة شاھنامھ 
. فردوسي بھ دلخواه خود شاھنامھ را بھ محمود ھدیھ نكرد. د، از آن جملھ بودن)حماسة بزرگ زبان فارسي(

محمود در این وقت از ھر جھت بزرگترین مرد جھان بود، ولي ھفت سال پس از مرگ وي مملكتش بھ 
  .دست تركان سلجوقي افتاد

م حقیقت این است كھ این قوم پیش از حملھ بھ قملرو اسال. خطاست اگر تركان را قومي وحشي قلمداد كنیم
انتقال از مرحلة توحش بھ تمدن را آغاز كرده بود ـ درست مانند قبایل ژرمن كھ بھ قلمرو امپراطوري روم 

در قرن ششم میالدي تركان شمال آسیاي مركزي، كھ از سواحل دریاچة بایكال بھ طرف . ھجوم بردند
از كوھھاي . خان داشتندھاي منظمي شدند كھ ھر كدام پیشوایي بھ نام  غرب بھ راه افتاده بودند، دستھ

. ساختند كھ چون مقرراتشان سخت و محكم بود اي مي كردند و از آن اسلحھ مجاور، آھن استخراج مي
كردند، بلكھ كیفر زنا و بزدلي  بنابراین مقررات، نھ فقط در مقابل خیانت و قتل مجازات اعدام را اجرا مي

یك دستھ از این تركان ) م١٠٠٠(ھـ ق  ٣٩١بھ سال . موالیدشان از كشتگان جنگ بیشتر بود. نیز اعدام بود
محمود . كھ، بھ نام رئیسشان سلجوق، سلجوقیان خوانده شدند بر ماوراءالنھر و تركستان استیال یافتند

تواند این نیروي رقیب را متوقف كند و یكي از پسران سلجوق را گرفت و در  غزنوي پنداشت مي
  ولي سلجوقیان از اینكار ). م١٠٢٩ق،  ھـ ۴٨۵(ھندوستان بھ زندان انداخت 

آنگاه براي ھموار كردن راه پیشرفتھاي آینده، كوشش آغاز كردند و ھیئتي . بیشتر والیات ایران را گشودند
خلیفھ امید داشت كھ این . بھ بغداد پیش خلیفھ القائم بھ امراهللا فرستادند و مسلماني خویش را بھ او خبر دادند

از استبداد آل بویھ رھایي دھند، الجرم كس پیش طغرل فرستاد و از او یاري  جنگاوران شجاع او را
بھ بغداد رفت و آل بویھ را از آنجا ) م١٠۵۵(ھـ ق  ۴۴٧طغرل دعوت خلیفھ را پذیرفت و بھ سال . خواست

 خاندانھاي كوچك در غرب آسیاي مسلمان یكي پس از. قائم خلیفھ برادرزادة طغرل را بھ زني گرفت. براند
فرمانروایان سلجوقي عنوان سلطان . دیگري در مقابل سلجوقیان تسلیم شدند و تسلط بغداد را گردن نھادند

اي پدید آوردند كھ از  گرفتند؛ براي خلیفھ تنھا ریاست دیني بھ جا ماند، ولي در دستگاه حكومت فعالیت تازه
سلجوقیان، بھ خالف مغوالن كھ دو . دندآن پیش نبود و اسالم را نیز از ایمان پاك و درست نیروي تازه دا

قرن بعد آمدند، مناطق مفتوح خویش را ویران نكردند، بلكھ خیلي زود با معنویات فرھنگي كھ بھ قلمرو آن 
اي بھ وجود آوردند؛ و  آمده بودند خو گرفتند؛ از قسمتھاي پراكندة دولت محتضر اسالم، امپراطوري تازه

در آن كشاكش طوالني میان مسیحیت و اسالم، كھ آن را جنگھاي صلیبي  نیرویي در آن دمیدند كھ توانست
py  .ایم، مقاومت كند و پیروز گردد عنوان داده
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IV - م١٠۶٠- ٣٢۵: ارمنستان  

  ق  ھـ ۴۵٢ –ھـ ق ٢٨٧

  .میالدي دامنة فتوح سلجوقیان بھ ارمنستان رسید ١٠۶٠بھ سال 

امپراطوریھاي بزرگي بود كھ بر آن چنگ انداختھ این سرزمین قضازده قرنھاي دراز دستخوش طمع 
بودند، زیرا كوھستانھاي ارمنستان مانع از این بود كھ اقوام آن را در راه دفاع خویش متحد شوند، و در 

یونان و ایران . داد النھرین را بھ دریاي سیاه پیوند مي ھاي آن راھھاي مناسبي بود كھ بین عین حال دره
ھھا و استفاده از آن در بازرگاني و جنگ با ھم جنگیدند؛ سپاه ده ھزار نفري براي تسلط بر این را

گزنوفون از آنجا گذشت؛ ایران و روم، ایران و روم شرقي، اسالم و روم شرقي، و روسیھ و انگلستان بر 
و  ولي ارمنستان، علي رغم فشار و حتي تسلط بیگانھ، در نتیجة فعالیت بازرگاني. سر آن پیكارھا داشتند

ارمنستان . عمال مستقل ماند. كشاورزي و فرھنگ مستقلي كھ دین و ادبیات و ھنر خاص وي زادة آن بود
اي كھ دربارة طبیعت  در مجادلھ). م٣٠٣(نخستین سرزمیني بود كھ مسیحیت را دین رسمي كشور كرد 

نیھاي جسم زبو  مسیح رخ داد، بھ طرفداري از مذھب وحدت طبیعت برخاست و این قضیھ را كھ ھمة
میالدي از كلیساي یونان و روم  ۴٩١اسقفان ارمني بھ سال . انساني بر پیكر مسیح نیز رواست، نپذیرفت

تا اوایل قرن پنجم میالدي ادبیات . جدا شدند و كلیساي مستقلي پدید آوردند كھ رئیس مخصوص داشت
خصوص زبان ارمني را بھ وجود در این وقت اسقف مسروپ الفباي م. شد ارمني بھ زبان یوناني نوشتھ مي

را بھ آن زبان ترجمھ كرد؛ از آن پس، ارمنستان داراي ادبیات وسیعي شد كھ » انجیل«و » تورات«آورد و 
  .قسمت اعظم آن ادبیات دیني و تاریخي بود

اما در ھمة این مدت خودمختار و پیرو دین . میالدي اسمًا تابع خلفا بود ١٠۶۴تا  ۶۴٢ارمنستان از سال 
داشت » امیراالمرا«اي بنیاد كردند كھ رئیس آن لقب  در قرن نھم میالدي خاندان باگراتید سلسلھ. سیح بودم

و آني را پایتخت خود كرد؛ ارمنستان در عصر این سلسلھ تا چند قرن از پیشرفت و آرامش نسبي 
و دیرھا و  امیري محبوب بود كھ كلیساھا و بیمارستانھا) م٩٧٧-٩۵٢(آشوت سوم . برخوردار بود

در زمان . نشست ھاي بسیار بنیاد كرد و، بنابر روایات، ھرگز بدون حضور فقرا بر سفره نمي نوانخانھ
ھا بسیار شد؛ در نتیجة رواج تجارت،  مدرسھ: رفاه كشور بھ كمال رسید) ١٠٢٠-٩٩٠(پسرش گاگیك 

. ني و فلسفھ، ھمسنگ آني شدشھرھا ثروتمند شدند؛ ھنر رونق یافت؛ و قارص، از لحاظ ادبیات و علوم دی
كھ شیوة معماري ایران و روم در آنھا ) م٩٨٠حدود سال (آني قصرھاي مجلل و یك كلیساي بزرگ داشت 

ھا و طاقھاي قوسي و ضربي و دیگر اختصاصات  اي از ستونھا و قائمھ بھ كار رفتھ بود و مجموعھ
میالدي گنبد سانتاسوفیا در قسطنطنیھ از  ٩٨٩ وقتي بھ سال. معماري بود كھ بعدًا بھ شیوة گوتیك راه یافت

اي  زلزلھ ویران شد، امپراطور روم شرقي معمار كلیساي آني را مأمور تجدیدبناي آن كرد و این وظیفھ
  . بسیار مشكل و مھم بود

  یادداشتھا

یا بر  اما داستان عبداهللا بن سبا راست باشد. منظور از یھودي مسلمان شده ھمان عبداهللا بن سباست – ١
ساختة داستان پردازان، خود وي چنان شخصیتي نبوده است كھ بتواند چنین ھیجاني را در قلمرو اسالمي 

آنان تحمل دگرگوني سنت . رویة عثمان و عامالن او مسلمانان دیندار را آزرده ساخت رفتار بي. پدید آورد
این حادثھ از عبداهللا بن سبا قھرماني  قصھ سرایان سالھا پس از. كردند و ناچار بر عثمان شوریدند را نمي

  .ساختند و پرداختند و او را موجب این شورشھا شناساندند

جریربن عبداهللا را ) ع(گفت، چرا ھنگامي كھ علي  اگر راست مي. معاویھ ابدًا چنین مقصودي نداشت – ٢
بردند كھ معاویھ شكست خود نزد او بھ شام فرستاد چنین تقاضایي نكرد؟ قرآنھا را ھنگامي بر سر نیزه باال 
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عمرو پسر عاص آن نیرنگ را بھ كار برد و از شكست و فرار او مانع . را مسلم دید و آھنگ فرار كرد
  .شد
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 فصل یازدھم

  

  اوضاع كشورھاي اسالمي

  )م١٠۵٨- ۶٢٨(ھـ ق  ۶۵۶-٧

I – اقتصاد  

زمین و انسان، یا از منابع طبیعي زمین كھ عالقھ و كار و نظم : آید تمدن از دو عامل اساسي بھ وجود مي
ھا و  پشت سر جالل شاھان و قصرھا و معابد و مدرسھ. كند انساني آن را بھ چیزھاي سودمند مبدل مي

شكارچي از جنگل : ادبیات و وسایل تجمل و ھنر، انسان بھ عنوان یكي از عوامل اساسي تمدن نمودار است
كند؛ كشاورز زمین را آماده  چراند و تربیت مي برد؛ چوپان گلھ مي آورد؛ ھیزم شكن درخت مي شكار مي

، و زنبور و حیوان اھلي و كند كند، باغ و تاكستان را مراقبت مي كارد، درو مي زند، مي كند، خیش مي مي
پردازد؛ كارگر بھ جستجوي فلزات دل  پرورد؛ زن بھ صنایع گوناگون دستي و كارھاي خانھ مي طیور مي

سازد؛ صنعتگر كاال و ابزار آماده  سازد؛ نجار عرابھ و كشتي مي كند؛ بنا منزل مي زمین را سوراخ مي
گذار  شوند؛ سرمایھ یان سازنده و مصرف كننده واسطھ ميگرد یا دكاندار یا تاجر، م كند؛ فروشنده و دوره مي

كند؛ و قوة اجرایي عضالت و مواد اولیھ و عقول را براي ایجاد  با اندوختة خود از صناعت پشتیباني مي
اند و تمدن لرزان  اینھا كارورزان صبورند كھ در عین خونسردي آشفتھ.گیرد لوازم و تولید كاال بھ كار مي

  .خمیدة آنھا سوار است دنیا بر پشتھاي

فیل، و سگ   مردان، چھارپا، اسب، شتر، بز،: ھمة این گروھھا در قلمرو اسالم مشغول كار بودند
كردند؛ و صدھا جور حبوبات، سبزیجات،  پروردند؛ از عسل زنبور و شیر شتر و بز و گاو استفاده مي مي

ن دھم میالدي درخت پرتقال از ھند بھ اندكي پیش از قر. میوه، جوزھاي مختلف، و گل عمل مي آوردند
عربستان برده شد؛ توسط اعراب بھ شام، آسیاي صغیر، فلسطین، مصر، و اسپانیا معرفي گردید، و سپس 

ھمچنین اعراب زراعت نیشكر و صنعت تصفیة شكر را از ھند . از این كشورھا بھ جنوب اروپا راه یافت
  . ند، و صلیبیون از آنجا گرفتند و بھ دیار خویش بردندگرفتند و در ھمة نواحي خاور نزدیك رواج داد

این گونھ محصوالت را بھ بركت آبیاري منظم از زمینھاي خشك بیاباني بھ . اروپا بھ كشت پنبھ دست زدند
باید كارھاي اقتصادي را بھ فعالیتھاي آزاد  خلفا در این زمینھ از رسم معمول كھ مي. آوردند دست مي

كرد و آب فرات را بھ  كردند، بلكھ دولت كانالھاي اصلي آبیاري را مراقبت و پاك مي واگذاشت پیروي نمي
بھ نزدیك بغداد، میان دجلھ و فرات كانال . رسانید النھرین و آب دجلھ را بھ زمینھاي ایران مي زمین بین

نھ و مزارع خلفاي نخستین عباسي كارھاي مربوط بھ زھكشي باتالقھا و احیاي دھات ویرا. بزرگي حفر شد
در قرن دھم میالدي و در عصر سامانیان، قلمرو میان بخارا و سمرقند یكي . كردند متروك را تشویق مي

  .از چھار بھشت جھان بود، و سھ دیگر جنوب ایران و جنوب عراق و اطراف دمشق بود

دل زمین  نقره، آھن، سرب، جیوه، آنتیموان، گوگرد، پنبة كوھي، مرمر، و سنگھاي قیمتي از  طال،
اعراب نفت و قیر را در بعضي . آوردند غواصان از خلیج فارس مروارید بیرون مي. شد استخراج مي

اي بھ دست آمد كھ قیمت نفت و ني براي  الرشید ورقھ ضمن اوراق ھارون. بردند موارد بھ كار مي
انید و مردم در گذر صناعت مرحلة كاردستي را مي. سوزانیدن پیكر جعفر برمكي در آن ثبت شده بود

ھاي معدودي وجود داشت، و در عرصة  كارخانھ. ھاي منظم بدان اشتغال داشتند ھا و دكانھا بھ دستھ خانھ
مسعودي، مورخ قرن دھم . شد تكنولوژي، بھ استثناي آسیاھاي بادي، پیشرفت محسوس دیگري دیده نمي
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كھ پیش از قرن دوازدھم در اروپا  میالدي، در ایران و خاور نزدیك آسیاي بادي دیده است، در صورتي
مسلمین . نشاني از آن نبود؛ شاید این ھدیة دیگري است كھ شرق اسالمي بھ دشمنان صلیبي خود داده است

الرشید بھ شارلماني از چرم و  شاھد گفتار آن ساعت آبي ھدیة ھارون. از مھارت مكانیكي بھرة كافي داشتند
داد كھ ھر ساعت دري را مي  بھ وسیلة سواران فلزیي نشان ميبرنج منقش ساختھ شده بود، و وقت را 

تولید كاال بكندي . بستند رفتند و در را مي افتاد، آنگاه مي گشودند و از آنجا تعداد معیني كره بھ ظرفي مي
ساخت نشان دھد، و  توانست مھارت خود را در ابزار و كاالیي كھ مي گرفت، ولي صنعتگر مي انجام مي

منسوجات ایراني، شامي، و مصري از لحاظ تكامل تكنیك و ساخت . مرحلة ھنر باال ببرد صنعت را بھ
، و پارچة پشمي عدن )دمسك(، پارچة كتاني دمشق )موصلین(اي موصل  پارچة ظریف پنبھ. شھرت داشتند

ت شد، آیینة صیدا و صور كھ بھ پاكي و ظراف شمشیر دمشقي كھ از فوالد آبدیده ساختھ مي. معروف بود
مانند نداشت، شیشھ و سفال بغداد، سفال و سوزن و شانة ري، روغن زیتون و صابون رقھ، عطر و قالي 

بازرگاني و صنعت آسیاي غربي در دولت اسالمي رونقي گرفتھ بود كھ . ایران شھرت جھانگیر داشت
  . اروپاي غربي زودتر از قرن شانزدھم بدان دست نیافت

اسب، استر، و انسان بود؛ ولي اسب بھ طور كلي ارجمندتر از   ، شتر،مھمترین وسایل حمل و نقل خشكي
مگویید اسب من، بگویید پسر من كھ از «: یكي از اعراب گفتھ است. آن بود كھ براي حمل بار بھ كار رود

  باد و چشم زدن سریعتر 

بیشتر كاالھاي  بود و» كشتي صحرا«از این رو، شتر» .تواند بر سینة محبوب برقصد و او را آزار نكند
. نوردیدند شتر داشتند، دیار اسالم را مي ۴٧٠٠ھایي كھ احیانًا  و قافلھ  كرد، تجارتي مسلمین را حمل مي

راھھاي عمده از بغداد بھ ري، نیشابور، مرو، بخارا، سمرقند، تا كاشغر و حدود چنین كشیده شده بود، یا 
ھمھ . رسید دن، یا از موصل و دمشق تا سواحل شام مياز بصره تا شیراز، یا از كوفھ تا مدینھ و مكھ و ع

. ھا ساختھ بودند، و آب انبارھا بود كھ مسافر و دواب آب بیاشامند جا منزلگاھھا و كاروانسراھا و مھماخانھ
الرشید در اندیشھ بود كھ براي  ھارون. شد بازرگاني داخلي توسعھ داشت و بر رودھا و كانالھا حمل مي

اي حفر كند؛ اما یحیي بن خالد برمكي، بھ علل  بھ دریاي سرخ در محل كانال سوئز ترعھاتصال مدیترانھ 
در نزدیك بغداد، كھ عرض دجلھ . نامعلوم كھ محتمال مشكالت مالي بوده است، او را از این كار باز داشت

  .متر است، با قایقھا سھ پل روي آن ساختھ بودند ٢٣٠

آسیاي غربي، كھ پیش از آن میان چھار دولت تقسیم شده بود، . اشتدر این راھھا تجارت معتبري جریان د
قلمرو یك دولت شد، و این وضع امتیازات مھم اقتصادي داشت كھ در نتیجة آن در داخل این حوزه 

. مقررات گمركي و موانع تجارتي از میان رفتھ بود، و وحدت دین و زبان نیز حمل كاال را آسان كرده بود
كردند، و آنھا نیز در كار انتقال كاال با  چون اشراف اروپا تاجران را تحقیر و تمسخر نمي بھ عالوه، اعراب

سود ناچیز از تولید كننده بھ مصرف كننده با مسیحیان و یھودیان و ایرانیان ھمدست شدند، و حمل و نقل و 
زدند؛ دكاندارھا  مي ھا جار گرد جلو پنجره فروشندگان دوره. معاملھ و داد و ستد در شھرھا فراوان شد

سراھا و بازارھا پر از كاال و . كردند یا بھ گفتگوي معاملھ سرگرم بودند كاالھاي خود را عرضھ مي
ھا، چین و ھند را بھ ایران و شام و مصر مربوط  قافلھ. بازرگان و فروشنده و خریدار و شاعر بود

تا . رفتند و قاھره و اسكندریھ بھ دریاھا مي بازرگانان دریانورد از بنادر بغداد و بصره و عدن. كردند مي
دوران جنگھاي صلیبي، بازرگاني اسالم بر مدیترانھ تسلط داشت و از یك سوي دریا، یعني از شام و 

رسید و در راه از یونان و ایتالیا و  مصر، بھ یك سوي دیگر، یعني تونس و سیسیل و مراكش و اسپانیا، مي
اتیوپي دریاي سرخ را تحت سلطة خود گرفتند؛ و از دریاي خزر تا اعراب از . گذشت سرزمین گل مي

ھمچنین فعالیت بازرگاني مسلمین تا رود ولگا و حاجي طرخان و . مغولستان تجارت خود را گسترش دادند
از این فعالیت . نووگورود بسط یافت و فنالند، اسكاندیناوي، و آلمان را از زیر سلطة خود درآورده بود

وقتي كشتیھاي چیني بھ بازدید بندر بصره آمدند، . زاران سكة اسالمي برجاي مانده استبازرگاني ھ
اعراب متقابال كشتیھاي خود را از خلیج فارس تا ھند و سیالن فرستادند، كھ از تنگة سیالن گذشتند و در 

pyرتي اسالمي و در قرن ھشتم میالدي یك مھاجرنشین تجا. پیش رفتند) كانتون(امتداد سواحل چین تا خانفو 
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این فعالیت بازرگاني، كھ نیروي زندگي را در ھمة اطراف كشور . یھودي در این بندر استقرار یافت
  برانگیختھ بود، در قرن دھم، یعني موقعي كھ 

ھایي  واژه. اوج رسید و وقتي رو بھ انحطاط نھاد، آثار آن بوضوح در بسیاري از زبانھاي اروپا بھ جا ماند
از طریق مسلمین بھ فرھنگ اروپایي راه » بازار«، و »كاروان«، »مخزن«، »ترافیك«، »تعرفھ«چون 
  .یافتند

صناعت و بازرگاني آزاد بود و دولت، بھ وسیلة ایجاد پولي كھ نسبتًا قیمت ثابت داشت، بھ رواج آن كمك 
ن مروان بھ خالفت تا آنكھ عبدالملك ب. بردند خلفا در آغاز پول روم شرقي و ایران را بھ كار مي. كرد مي

 ٣۶۵حدود سال (ابن حوقل . دینار طال و درھم نقرة عربي را سكھ زد) م۶٩۵(ھـ ق  ٧۶وي بھ سال . رسید
. دینار عھدة تاجري در مراكش صادر شده بود ۴٢٠٠٠دھد كھ بھ مبلغ  از براتي گزارش مي) م٩٧۵ھـ ق، 

ي از كلمة صك عربي بھ معني ورقة بھ معني حوالة مخصوص بانك در حساب جار Checkانگلیسي   كلمة
مالداران سرمایة خود را در سفرھاي خشكي و دریا بھ كار انداختھ . مالي و برات تجارتي گرفتھ شده است

با آنكھ ربا در اسالم حرام بود، كساني كھ بھ كارھاي مالي اشتغال داشتند، مانند اروپاییان دوران . بودند
شد، قسمتي از سود  در مقابل استفاده از سرمایھ و خطري كھ متوجھ آن ميبعد، راه حلي یافتند تا بتوانند، 

قانون، احتكار را حرام كرده بود، ولي احتكار علي رغم قانون رواج . را بھ صاحب اصلي سرمایھ بپردازند
یكصد سال از مرگ عمر بن خطاب نگذشتھ بود كھ طبقة اشراف عرب ثروتھاي گزاف اندوختند و . داشت

گویند یحیي بن خالد برمكي . كرد اقامت گرفتند وسیعي كھ صدھا برده درآن كار مي در امالك
براي یك جعبة مخصوص جواھر كھ از سنگھاي گرانقدر ساختھ ) دالر ۵۶٠‘٠٠٠(درھم  ٧‘٠٠٠‘٠٠٠

اگر ارقامي را كھ مورخان مسلم نقل . پرداخت، ولي صاحب جعبھ بھ این قیمت نفروخت شده بود مي
جواھر ) دالر ٩۴.٠٠٠.٠٠٠(دینار  ٢٠.٠٠٠.٠٠٠كنیم، مكتفي خلیفھ وقتي درگذشت معادل  اند باور كرده

مادر بزرگ  ١كرد،  وقتي ھارون الرشید بوران را براي پسر خون مأمون عقد مي. و عطر بھ جا گذاشت
در میان ھر . ھاي مشگ بر مدعوین پراكند عروس یك كیسھ مروارید بر سر داماد ریخت و پدر وي پاره

. شد اي بود كھ بھ موجب آن، دارندة ورقھ مالك برده یا اسب یا مزرعھ یا ھدیة دیگري مي پاره مشگ ورقھ
دینار از دارایي ابن جساس را مصادره كرد، این زرگر معروف باز ھم ثروت  ١۶.٠٠٠.٠٠٠وقتي مقتدر 

باط داشتند كمتر از ثروت بعضي از بازرگانان كھ با نواحي دور و ماوراي دریاھا ارت. فراواني داشت
دینار  ٣٠.٠٠٠تا  ١٠.٠٠٠ھایي داشتند كھ ارزش آنھا بین  صدھا بازرگان خانھ. دینار نبود ٠٠٠.٠٠٠.۴

  . بود) دالر ١۴٢.٠٠٠(

شاید شمار بردگان در قلمرو اسالم بیش از قلمرو . مقام بردگان در طبقة پایین سازمان اقتصادي بود
 ١١٠٠٠بنا بر روایات، در قصر مقتدر خلیفھ . بزرگي را داشتمسیحیان بود كھ در آن سرفداري جاي 

دوشیزه اسیر گرفت كھ  ٣٠.٠٠٠و در اسپانیا  ٣٠٠.٠٠٠موسي بن نصیر در افریقا . بردة خواجھ بودند
  اسیر  ١٠٠.٠٠٠قتیبھ در سغد . ھمھ را در بازار فروخت

اشت؛ بردگي را بھ افراد غیر اسالم براي محدود كردن بردگي و اصالح حال بردگان كوشش د. بپذیریم
مسلمان را . شدند یا فرزنداني كھ از بردگان بوجود مي آمدند منحصر كرد مسلمي كھ در جنگ اسیر مي

فروشي  شد بھ بردگي گرفت، چنانكھ در دین مسیح برده گرفتن مسیحي روا نبود؛ با این وجود، برده نمي
ھاي سیاه را از افریقاي خاوري و مركزي، تركھا  دهگرفتند؛ بر معموال برده را بھ غارت مي. رواج داشت

مالك مسلمان حق حیات و مرگ . آوردند را از چین و تركستان، و سفیدھا را از روسیھ و ایتالیا و اسپانیا مي
كرد تا جایي كھ وضع برده بدتر از كارگر كارخانة  ا او خوشرفتاري ميولي معموال ب داشت،بردة خود را 

اروپایي در قرن نوزدھم نبود؛ بلكھ محتمال وضع وي از این گونھ كارگران بھتر بود، چون در زندگي 
غالب كارھاي پست مزارع و كارھاي دستي شھرھا كھ محتاج مھارت نبود بھ . خویش ایمني بیشتري داشت

كردند؛ مردانشان خواجگان، و زنانشان كنیزان  ھا بھ عنوان خدمھ كار مي ود، مثال در خانھعھدة بردگان ب
اگر كنیزي از مالك خود . خوانھا وبازیگران از كنیزان بودند غالب رقاصگان و آوازه. حرمسرا بودند

بردگان حق . شد، فرزندشان از لحظة تولد آزاد بود دار مي آورد یا زن آزاد از غالم خود بچھ فرزند مي
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كثرت غالم و كنیززادگاني كھ . یافتند ازدواج داشتند؛ فرزندانشان اگر ھوش كافي داشتند، فرصت تعلیم مي
در زندگي معنوي و سیاسي جھان اسالم اعتباري یافتھ، یا چون محمود غزنوي و ممالیك مصر بھ سلطنت 

  .اند حیرت انگیز است و امارت رسیده

اسالمي از لحاظ قساوت بھ پایة ممالك بت پرست و مسیحي و مصر اسالمي ـ  استثمار كارگران در آسیاي
اي كھ تنش را بپوشاند و كوخي كھ در آن بخزد  كرد و جز كھنھ پاره كھ در آنجا كشاورز تمام روز تالش مي

و گدایان در كشورھاي اسالمي فراوان بودند . رسید آورد ـ نمي و غذایي كھ رمقش را حفظ كند بھ دست نمي
بسیاري از آنھا فریبكار و مدعي فقرند، ولي مھارتي كھ آسیایي فقیر در شانھ خالي كردن . ھنوز ھم ھستند

توان یافت كھ مانند او بتواند بھ  كمتر كسي را مي. كرد از كار جدي داشت او را در مقابل فقر حمایت مي
توانست  شد، مي ھمھ جا نومید مي شخص فقیر اگر از. صدقات فراوان و گوناگون بود. قبول بطالت تن دھد

مع ذلك، جنگ جاوداني طبقات ھرگز از میان نرفت و شعلة . در بھترین بناي شھر یعني مسجد مقیم شود
ھـ  ٢٢٣، و ١٩٣، ١٨٠، ١۵٠(كشید  آن گاه و بیگاه در قلمرو اسالم بھ صورت شورشھاي سخت زبانھ مي

گرفت، زیرا در قلمرو اسالم، دین و  دین مي گاھي این شورشھا رنگ). م٨٣٨، و ٨٠٨، ٧٩۶، ٧٧٨ق؛ 
ھایي از شورشیان مانند خرم دینان و مؤیدیھ پیرو اصول كمونیستي مزدك بودند،  دستھ. دولت یكي بود

  ھـ ق  ١۵۶بھ سال . بعضي از آنھا عنوان سرخ علمان یا محمره بر خود نھاده بودند

وي پیروان فراواني یافت، . ي مزدك را تجدید كندوي حلول كرده و او را برانگیختھ است تا آیین اشتراك
بارھا سپاھي را كھ براي دستگیري وي رفتھ بود شكست داد، و چھارده سال بر شمال ایران تسلط داشت؛ 

ھـ ق  ٢٢٣بابك خرم دین نیز بھ سال ). م٧٨۶ھـ ق،  ١٧٠(ولي سرانجام او را گرفتند و اعدام كردند 
بر . شوند دور خود فراھم آورد كھ سرخ علمان یا محمره نامیده ميقیام كرد و گروھي را بھ ) م٨٣٨(

، تا ھنگام )بھ گفتة طبري(آذربایجان استیال یافت و بیست و دو سال بود و چند سپاه را شكست داد و 
معتصم خلیفھ بھ جالد بابك فرمان داد تا دست و پاي او را . سپاھي و اسیر بكشت ٢۵۵.۵٠٠دستگیري، 

لو قصر خالفت پیكرش را بسوختند و سرش را بھ خراسان بردند و در شھرھا بگردانیدند ببرد؛ سپس در ج
  .شوند و نھ مساوي تا ھمگان ببینند و بدانند كھ مردم نھ آزاد زاده مي

وي . مھمترین جنگ بردگان در تاریخ شرق، جنگي بود كھ آتش آن را مردي عرب بھ نام علي دامن زد
آوري  تفصیل قضیھ اینكھ عدة زیادي زنگیان در جمع. است] ع[طالب  ابيمدعي بود كھ از نسل علي بن 

شد بھ یادشان  كردند، و این شخص رفتار نامناسبي را كھ با آنھا مي شوره در نزدیكي بصره كار مي
شوند و  یابند و ثروتمند مي داد كھ از بردگي نجات مي مي   كرد و وعده آورد و بھ شورش تحریكشان مي مي

آنھا نیز دعوت علي را پذیرفتند، توشھ و لوازم بھ چنگ آوردند، سپاھیاني را كھ . برده خواھند شدخودشان 
ھاي مستقلي بھ وجود آوردند كھ در آنجا براي سران خود  بھ جنگشان فرستاده شدند شكست دادند، و دھكده

). م٨۶٩ھـ ق،  ٢۵۵(قصرھا، براي زندانیان زندانھا، و براي نمازگزاران مسجدھا ساختھ بودند 
كارفرمایان بھ علي پیشنھاد كردند كھ اگر شورشیان را قانع كند كھ بھ كار خود بازگردند، در مقابل ھر 

شھرھاي اطراف خواستند بھ وسیلة منع . شورشي بازگشتھ پنج دینار بھ او خواھد پرداخت، و او نپذیرفت
مام شد، بھ شھر ابلھ ھجوم بردند، ھمة بردگان آذوقھ شورشیان را بھ اطاعت وادارند، ولي وقتي آذوقة آنھا ت

علي از این ). م٨٧٠ھـ ق،  ٢۵٧(را آزاد كردند و با خود بردند، و شھر را غارت كردند و آتش زدند 
پیروزي دل گرفت و بر بسیاري از شھرھاي دیگر حملھ برد؛ بھ چند شھر استیال یافت جنوب ایران و 

بھ سال . تجارت خلل یافت و آذوقھ در پایتخت كمیاب شد. غداد رسیدعراق را زیر تسلط آورد و بھ دروازه ب
مھلبي، سردار زنگیان، بصره را گشود و، اگر گفتة مورخان را باور كنیم، ) م ٨٧١(ھـ ق  ٢۵٨

تن از مردم آنجا را بكشت؛ سربازان زنگي ھزاران زن را سربریدند و ھزاران كودك سفید را،  ٣٠٠.٠٠٠
مدت ده سال طغیان ادامھ داشت و چندین بار سپاه . ھاشمي داشتند، بھ اسیري گرفتندكھ بعضي از آنھا نسب 

عاقبت وعده دادند كساني كھ از شورش كناره بگیرند مال و . براي سركوب كردن شورشیان فرستاده شد
بھ  آنگاه دولتیان بقیھ را. شود؛ بسیار كسان از علي بریدند و بھ سپاه دولت پیوستند بخشش نصیبشان مي

، كھ مشعلھاي نفت »آتش یوناني«محاصره گرفتند و حلقة محاصره را تنگ كردند و سرب گداختھ و 
  بھ فرماندھي  سرانجام سپاه دولت، . سوزان بود، بھ سوي آنھا ریختند
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. شھر شورشیان را گرفت و مقاومتشان را در ھم شكست؛ علي را كشتند و سر او را پیش موفق بردند
شورش، پانزده ). م٨٨٣ھـ ق،  ٢٧٠(از مرحمت خداوند سجدة شكر بھ جاي آوردند موفق و سردارانش 

سال دوام داشت، كھ در اثناي آن اقتصاد و سیاست اسالم شرقي بھ خطر افتاده بود؛ احمد بن طولون، حاكم 
  .مصر، آشفتگي كارھا را غنیمت شمرد و ثروتمندترین والیات خالفت را مستقل اعالم كرد

II   - ایمان  

وقتي معده از غذا . پس از مال و زن، عالقھ بھ رستگاري اخروي در آرزوھاي انساني مقامي معتبر دارد
. آورد كھ بھ سوي خدا توجھ كند انباشتھ شد و غریزة جنسي سیري گرفت، انسان فرصت كافي بھ دست مي

و مبادي اخالقي و با وجود تعدد زوجات، مسلمین وقت كافي براي اندیشیدن بھ پرورگار خویش داشتند 
  .كردند شریعت و حكومتشان را بر اساس دین استوار مي

االاهللا و محمد رسول اهللا است، و در  اساس اسالم شھادت الالھ. تر است اسالم از ھمة دینھا روشنتر و ساده
بنابراین، مسلمان اصیل آیین بھ بھشت و جھنم، فرشتگان و . مرحلة دوم ایمان بھ قرآن و مندرجات آن

، ٢)توحید، نبوت، و معاد(بعد از اصول دین . شیاطین، معاد و قضا و قدر، و روز حساب نیز معتقد است
. نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جھاد، امر بھ معروف و نھي از منكر: آید كھ عبارتند از فروع دین مي

ھر «. مده اعتقاد دارداند و وحي بدیشان آ بوده] ص[فرد مسلمان بھ رسالت پیامبراني كھ پیش از محمد 
نفر  ٢٢۴‘٠٠٠بعضي مسلمانان عقیده دارند كھ تعداد این پیامبران ). ۴٧یونس، (» امتي را پیغمبري بوده

 .اند راندهي كلمات خدا را بر زبان فقط ابراھیم و موسي و عیس] ص[ولي ظاھرًا بھ نظر محمد  است،بوده 
بنابراین، مسلمان باید بھ تورات و انجیل معتقد باشد و بداند كھ ھمة مندرجات آن وحي خداست و اختالف 

ت كھ در آن كتابھا رخ داده است؛ و ھم مسلمان باید آن با متن قرآن نتیجة تحریف عمدي یا غیر عمدیي اس
مسلمانان . ختم پیامبران و رسوالن] ص[معتقد باشد كھ قرآن ناسخ كتابھاي آسماني سلف است، و محمد

بشر و مخلوق خداست، ولي حرمت وي بھ عنوان پیامبر ھمان حرمت مسیح ] ص[عقیده دارند كھ محمد 
قدیم اسالم در این باب گفتھ است كھ اگر بھ روزگار پیامبر زنده  یكي از صلحاي. در نزد مسیحیان است

  . برد رفت او را بھ دوش خویش مي گذاشت قدم وي بھ زمین برسد و ھر كجا مي بود، نمي مي

كنند، بلكھ حدیث و سنت پیامبر را نیز، كھ در طول  مسلمانان پارسا نھ تنھا از مندرجات قرآن اطاعت مي
كنند؛ زیرا، بھ مرور زمان، در مورد عقاید و عبادات و اخالق  محفوظ مانده، عمل ميقرون بھ وسیلة علما 

  و قانون با مسائلي رو بھ 

ھاي متشابھ ھست كھ معناي آنھا از بسیاري از مردم نھان بود و بھ توضیح احتیاج  ھمچنین در قرآن آیھ
اصحاب وي در این قبیل موارد چھ كرده بدین جھت، بسیار سودمند بود كھ مسلمانان بدانند پیامبر و . داشت
البتھ در قرن اول ھـ ق از نوشتن . اند؛ از این رو، بعضي مسلمانان بھ جمع احادیث پرداختند و گفتھ

در شھرھاي مختلف مدارس حدیث پدید آمد، كھ در آنجا درسھاي عمومي دربارة حدیث  شد؛ ميخودداري 
واسطھ از راوي  بسیار عادي بود كھ یكي از مسلمانان براي آنكھ حدیثي را بي. گرفتند و سنت پیامبر فرا مي

قرآن پدید آمد، اي از سنتھاي شفاھي در اطراف  بدین گونھ، مجموعھ. آن بشنود از اسپانیا بھ ایران سفر كند
ھمان طور كھ یھوداي ھنسي متون نامكتوب . درست بدان گونھ كھ مشنا و گمارا در كنار تورات پدید آمدند

احادیث را جمع آوري ) م٨٧٠(ھـ ق  ٢۵۶میالدي فراھم آورد، بخاري نیز بھ سال  ١٨٩یھود را بھ سال 
حدیث فراھم آورد؛ و، پس از  ۶٠٠‘٠٠٠وي سالھا در اقطار اسالم از مصر تا تركستان سفر كرد؛ . كرد

حدیث از آن جملھ انتخاب كرد و در كتاب صحیح خود آورد و سلسلة اسناد آنھا را بھ  ٧‘٢٧۵نقد و تحقیق، 
  .یكي از اصحاب یا شخص پیامبر رسانید

ھرگز نگفتھ بود كھ معجزه ] ص[محمد . دھند بسیاري از احادیث پیامبر دربارة عقاید مسلماني توضیح مي
pyولي دربارة اعمال خارق عادت وي حدیثھا ھست كھ چگونھ گروه بسیاري از مردم را با  ٣آورده است،
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غذایي كھ براي یك نفر نیز كافي نبود سیر كرد؛ شیاطین را از تن كسان بیرون راند؛ و بھ وسیلة نمازي 
را لمس كرد، و شیر از  باران آورد و با نماز دیگر از ادامة باران جلوگیري كرد؛ پستان گوسفند بي شیري

] نبوي[بعضي احادیث . آن جاري شد؛ و بیماران با لمس كردن لباس یا موي چیده شدة او شفا یافتند
دھند كھ قصة كارگران  حدیثي بھ پیامبر نسبت مي. كنند نیكوكاري و محبت نسبت بھ دشمن را ترغیب مي

از دیدة راویان حدیث، محمد . آورد ھ یاد ميمزرعھ و مھمانان عروسي و عملة تاكستان ادبیات مسیحي را ب
بعضي نقادان . كند با وجود آنكھ نھ زن داشت، نمونة كامل فضایلي است كھ دین مسیح سفارش مي] ص[

ابن . اند كھ تبلیغات اموي یا عباسي بسیاري از احادیث مجعول را بھ پیامبر نسبت داده است مسلمان گفتھ
 ۴,٠٠٠در كوفھ اعدام شد، اعتراف كرده بود كھ شخصًا ) م٧٧٢(ق ھـ  ١۵۵كھ بھ سال  ابي العوجاء،

پذیرفتند و بعضیشان داستانھاي نابابي  گروھي از مردم شكاك بیشتر احادیث را نمي. حدیث جعل كرده است
مع ذلك، تصدیق احادیثي كھ در یكي از صحاح آمده نشانة یك . زدند بھ صورت حدیث صحیح قالب مي

  .اند اند سني عنوان یافتھ كساني كھ بھ صحاح متداول عالقھ نشان دادهمسلمان سني است، و 

اسالم شھادت ال الھ «: و او جواب داد» حقیقت اسالم چیست؟«: حدیثي ھست كھ جبرائیل از پیامبر پرسید
اال اهللا و محمد رسول اهللا، نماز كردن، زكات دادن، روزة رمضان، و حج خانة خداست براي كسي كھ 

است كھ بر ھر مسلماني مقرر » چھار عمل واجب«بنابراین نماز و زكات و روزه و حج » .شدمستطیع با
  .روند بھ شمار مي» اركان پنجگانة اسالم«است و با شھادت الوھیت و نبوت 

. پیش از نماز وضو باید گرفت و چون در روز پنج نماز باید گزارد، نظافت، بحق از لوازم ایمان است
یھود بھ صحت تن و استواري اخالق توجھ بسیار دارد؛ بھ نظر این ھر دو دین، انسان  اسالم نیز چون دین

پیامبر مسلمانان را از اھمال در كار وضو . ھیچ قضیة معقولي را بي ھدایت عالم غیب دریافت نتواند كرد
از دندانھا را كرد كھ پیش از نم تأكید مي. پذیرد فرمود كھ خدا نماز بي وضو را نمي داشت و مي بر حذر مي

 پاستواجبات وضو، شستن صورت و دست و مسح . تمیز كنند، ولي مسواك را از واجبات وضو قرار نداد
در . پیش از نماز غسل كند زني كھ از حیض پاك شده یا بار نھاده باشد باید. جنب باید غسل كند). ۶مائده، (

رود و بھ  روز و پسینگاه و نزدیك غروب مؤذن بر گلدستھ باال مي  ھاي اسالمي پیش از آفتاب و نیمة جامعھ
  :اذان چنین است. خواند وسیلة اذان مسلمانان را بھ نماز مي

. اشھد ان محمدًا رسول اهللا. الھ اال اهللاشھد ان ال . اشھد ان ال الھ اال اهللا. اهللا اكبر اهللا اكبر. اهللا اكبر اهللا اكبر
اهللا اكبر . حي علي الفالح. حي علي الفالح. حي علي الصلواة. حي علي الصلواة .اهللاشھد ان محمدًا رسول 

  .اهللاال الھ اال . اهللا اكبر

كند؛  براستي چھ نیرومند و شریف است این دعوت كھ مردم را پیش از طلوع آفتاب بھ بیداري دعوت مي
چھ خوب است انسان بھ ھنگام نیمروز از كار بازایستد، و چھ بزرگ و باشكوه است كھ خاطر انسان در 

چھ خوشاھنگ است صداي مؤذنان در گوش مسلمان و . ب بھ جانب خداوند جل جاللھ توجھ كندسكوت ش
كند كھ بھ سوي  غیرمسلمان كھ این جھانھاي محبوس در پیكر خاكي را از فراز ھزاران مسجد دعوت مي

ر گوشة در این پنج وقت، ھر مسلماني در ھ. بخشندة زندگي و عقل توجھ كنند و بھ جان با او پیوند گیرند
دنیا باید از كار خود، ھر چھ ھست، دست بردارد، تطھیر كند، رو بھ جانب كعبھ بایستد، و رسوم و 

  .كنند بھ انجام برساند تشریفات نماز را بھ ھمان صورت كھ مسلمانان دیگر در اوقات مختلف روز عمل مي

جد براي نمازگزاران گشوده رود؛ معموال ھمیشھ مس ھر كھ وقت دارد و بخواھد، براي نماز بھ مسجد مي
در زیر سقف . رود است و ھر مسلمان سني یا بدعتگذاري براي وضو و نماز یا استراحت بھ آنجا مي

  مسجد مدرسان بھ شاگردان خود 

شدند تا دربارة  مردم در آنجا جمع مي. شد كردند، و فرمان با سیاست خلیفھ اعالم مي را حل و فصل مي
ن گویند، اخبار تازه بشنوند، و احیانًا دربارة كارھاي بازرگاني و مالي گفتگو مسائل مورد عالقة خود سخ

روز جمعھ، نیم . كنند؛ زیرا مسجد، چون كنیسة یھود، مركز كارھاي روزانھ و خانة عام جماعت بود
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ایستد و، از پس صلوات پیامبر و خاندان و اصحاب وي، مسلمانان  ساعت پیش از نیمروز، مؤذن بھ پا مي
بھ روز جمعھ بھتر است نمازگزاران پیش از حضور در مسجد غسل كنند، لباس . خواند بھ نماز مي را

رسم چنین است كھ وقتي . اگر غسل نكرده باشند، باید در مسجد وضو بگیرند. پاكیزه بپوشند، و عطر بزنند
ان را از توجھ روند، زنان در خانھ بمانند تا حضورشان ولو در حجاب، بعضي مرد مردان بھ مسجد مي

آورند و پابرھنھ یا با جوراب وارد  نمازگزاران كفش خود را دم در بیرون مي. كامل بھ خدا باز ندارد
رسد، پھلوي ھم، بھ یك یا چند صف، رو بھ محراب كھ بھ سوي قبلھ است  شوند و، چون وقت نماز مي مي
شود  آنگاه نماز بھ پا مي. كند را وعظ ميخیزد و ضمن خطبة كوتاھي مردم  امام جماعت بھ پا مي. ایستند مي

خوانند، یا فقط بھ خواندن  خواند؛ نمازگزاران دیگر نیز بھ دنبال او مي و امام جماعت آیاتي از قرآن مي
در . برند و نماز را با رسوم معین از ركوع و سجود و تشھد و سالم بھ سر مي كنند، ميسورة فاتحھ اكتفا 

چون بھ نزد مسلمانان دین و . نماز مسلمانان سرود، تشریفات، آیینھاي مقدس، و نیمكت مخصوص نیست
امام مانند كشیش مسیحي موظف . شود دولت یكي است، مخارج كارھاي دیني از اموال عمومي پرداخت مي

آورد؛ براي مدتي از طرف  ك مرد معمولي است كھ معاش خود را از كاري دنیایي بھ دست مينیست، ی
دین اسالم رسوم كاھني و  .گیرد ميشود و دستمزد مختصري  متولي مسجد بھ امامت مسجد تعیین مي

ھمین قدر كافي است كھ . توانند دنبال كار خود بروند بعد از نماز مسلمانان آزادند و مي. دكشیشي ندار
اند و جانشان از كارھاي اقتصادي و اختالفات اجتماعي اوج گرفتھ و،  ساعتي بھ خداي خود توجھ كرده

  .یافتھ استبدون آنكھ توجھ كنند، بھ وسیلة شركت در مراسم نماز جماعت، دلھایشان بھ یكدیگر الفت 

. نگریست پیامبر اغنیا را بھ ھمان دیدة مسیح مي. واجب دوم، كھ بر مسلمان مقرر است، اداي زكات است
بھ گفتة بعضیھا، وي در آغاز كار یك مصلح اجتماعي بود و از فاصلة عجیبي كھ تجمل بازرگانان و 

. اند ي در آغاز كار از فقرا بودهظاھرًا غالب پیروان و. اشراف با فقر عامة مردم داشت آزرده خاطر بود
نخستین كاري كھ در مدینھ كرد این بود كھ براي كمك بھ فقیران یك مالیات ساالنھ بھ مقدار دو و نیم درصد 

  در دولت اسالم جمع آوري  .بستبر دارایي منقول 

قسمتي از حاصل زكات براي بناي مسجد و . تقسیم زكات بھ مستحقان بھ عھدة كارمندان دولت بود و
آمد و سھم فقیران افزوده  شد؛ از جنگھا ھم غنایم فراوان بھ دست مي مصارف دولت و تجھیز سپاه خرج مي

ما را بھ در قصر او برد، روزه،  نماز، ما را بھ نیمة راه خدا مي« :عمربن عبدالعزیز چنین گفت. شد مي
در روایات از مسلمانان سخاوتمند كھ مال خویش را بھ » .كند رساند، و زكات، ما را وارد آن قصر مي مي

، بھ گفتة روایات، در ایام زندگي خود ]ع[اند سخن بسیار رفتھ است، في المثل حسن بن علي  فقیران بخشیده
  .ر ھر چھ داشت بھ آنھا بخشیدسھ بار اموالش را با فقرا تقسیم كرد و دوبار دیگ

باید بگوییم كھ شراب و مردار و خون و گوشت خوك و سگ . واجب سوم مسلماني روزة رمضان است
مطلقًا بر مسلمانان حرام است، ولي اسالم از این جھت بھ قدر آیین یھود سختگیر نیست و خوردن محرمات 

دربارة پنیري كھ با گوشت حرام مخلوط بود یك بار از پیامبر . را بھ ھنگام ضرورت اجازه داده است
وي از زاھدمآبي افراطي تنفر داشت؛ رھبانیت را براي  .بخوریدپرسیدند، فرمود بسم اهللا بگویید و 

داشتند از مواھب حالل زندگي بدون اسراف  مسلمانان حق). ٣٢اعراف، (مسلمانان حرام كرده بود 
خواند كھ روزه مایة تقویت  داري مي ولي اسالم، چون دینھاي دیگر، مسلمانان را بھ روزه. ور شوند بھره

پیامبر پس از چند ماه كھ در مدینھ اقامت داشت، بھ مسلمانان گفت كھ آنھا نیز، . اراده و تندرستي آنھا بود
خواست یھودیان را بھ طرف اسالم جلب  ن در یوم كیپور، روزه بگیرند؛ شاید ميچون روزة ساالنة یھودیا

در ماه رمضان، كھ در بعضي سالھا . كرده باشد، و چون سرسختیشان را بدید، رمضان را ماه روزه كرد
بیست و نھ و در سالھاي دیگر سي روز است، مسلمانان در اثناي روز از خوردن و آشامیدن و استعمال 

كنند؛ مریضان و مسافران و اطفال و پیران فرتوت و زنان باردار از  ات و خلوت با زنان پرھیز ميدخانی
آغاز كار كھ روزه مقرر شد رمضان در آخرین ماه زمستان و روزھا تقریبًا كوتاه بود، ولي . روزه معافند

ماي مشرق سخت افتد و روزھا دراز و تشنگي در گر در گردش سي و سھ سال، رمضان بھ تابستان مي
مسلمانان ھنگام شب افطار . كند شود، و روزه رنجي جانكاه است؛ اما مسلمان پارسا روزه را تحمل مي مي
تمام شب . دم بھره توانند داشت آشامند، و از دخانیات و خلوت با زنان تا سپیده خورند، مي كنند؛ مي مي
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فقیران در ایام . روند جام مقاصد خود بدانجا ميھا و دكانھا باز است، و مردم براي خوردن غذا و ان مغازه
. توانند بھ وسیلة خواب روز رنج روزه را آسان كنند كنند، ولي اغنیا مي روزه مثل ایام دیگر كار مي

زیرا معتقدند كھ قرآن در یكي از  گذرانند، ميپارسایان پرھیزكار دھة آخر رمضان را ھمھ شب در مساجد 
  این 

دانند شب قدر كدام است، ھمة  است، و چون نمي» از ھزار ماه بھتر«شبھا بر پیامبر نازل شده و عبادت آن 
گیرند؛ غسل  یابد، روز عید فطر را جشن مي وقتي رمضان پایان مي. كنند داري مي دھھ را شب زنده

دھند، و بھ زیارت  و ھدیھ مي ]فطریھ[گویند، زكات  پوشند، بھ ھمدیگر شادباش مي اس نو ميكنند، لب مي
  .روند قبور مي

دیان آرزو یھو. حج مكانھاي مقدس از رسوم متبع مشرق زمین بوده است. واجب چھارم مسلماني حج است
داشتند كوه صھیون را ببینند و اعراب بت پرست، روزگاران دراز پیش از پیامبر، بھ زیارت كعبھ 

اسالم این رسم قدیم را تأیید كرد و ھمین قضیھ از جملھ عللي بود كھ اسالم را بسرعت در . رفتند مي
بھ جز بیماران و (مسلماني  كعبھ از آن پس كھ از بتان پاك شد، خانة خدا شد و ھر. عربستان رواج داد

اند كھ براي  بایست ھر وقت استطاعت دارد، بھ زیارت آن برود؛ ولي این مطلب را تفسیر كرده مي) فقیران
. انجام حج فقط از عدة كمي ساختھ بود  وقتي اسالم در اطراف جھان منتشر شد،. یك بار در ھمة عمر است

  . اند حج را انجام ندادهدر خود مكھ مسلماناني ھستند كھ ھرگز مراسم 

كاروان در گرماي سوزان آفتاب در . اي وصف كرده است العاده داوتي منظرة كاروان حج را با شكوه فوق
گذرد؛ ھفت ھزار یا كمتر یا بیشتر از مؤمنان پیاده یا سوار اسب یا خر و استر یا  میان ریگھاي تفیده مي

نیان بر شتر سوارند و با ھر قدم شتر تنشان بھ جلو منحني اند، ولي اكثر كاروا ھاي مجلل با قافلھ كجاوه
ھر روز پنجاه و احیانًا » .برند ھر دقیقھ، بخواھند یا نخواھند، پنجاه بار بھ طرف مكھ تعظیم مي«شود؛  مي

در این سفر سخت . اي برسند و براي استراحت بار بیندازند كنند تا بھ واحھ ھشتاد كیلومتر را طي مي
میرند و پیكرشان براي  مانند، بعضیھا مي شوند و بھ راه مي اوطلبان زیارت مریض ميبسیاري از د

در ] اھل سنت[حاجیان . گذارندشان تا مرگشان برسد شوند و مي ماند، برخي محتضر مي درندگان راه مي
و  گذرند كنند و بر قبر ابوبكر و عمر، كھ در مسجد پیامبر است، مي مدینھ قبر پیامبر را زیارت مي

   .استبعضیشان عقیده دارند كھ در مجاورت این قبرھا، محلي براي عیسي بن مریم محفوظ مانده 

 آنگاه. زند، زیرا داخل شھر حرم مقدس است رسد، بیرون شھر خیمھ مي وقتي قافلھ بھ نزدیك مكھ مي
پیچند، سواره یا پیاده مسافتي بسیار  بندند، پوشش سفید ندوختھ بھ تن مي كنند، احرام مي حاجیان غسل مي

  زایران باید در ھمة  .بیابندھاي شھر مسكني  كنند تا در محلھ طي مي

شھر مقدس در ایام حج محل تالقي  .بپرھیزندكھ از منازعھ و خلوت با زنان و محرمات مدت اقامت در م
كنند و وقتي بھ  امتیاز، مناسك حج را اجرا مي مسلمانان از ھر قوم و نژاد و طبقھ است كھ ھمگي، بي

. بینند ھاي بلند باالي دیوارھا و طاقھا و ستونھا را نمي روند، از فرط نشاد روحي، گلدستھ رام ميمسجدالح
كنند و از آب  در كنار چاه زمزم كھ، بھ گفتة روایات، اسماعیل از آب آن نوشیده است با خضوع توقف مي

برند تا در موقع دیگر  د مينوشند؛ بعضیھا از این آب بھ كشور خو آن، بي توجھ بھ حرارت و تأثیر آن، مي
. شوند در سكوتي عمیق و روحاني، بھ كعبھ نزدیك مي سرانجام، زایران، . و مخصوصًا ھنگام مرگ بنوشند

اند و دیوارھاي  كعبھ بناي كوچكي است كھ داخل آن را با چراغھاي نقره، كھ از سقف آویختھ، روشن كرده
حجراالسود معروف از بیرون بھ یكي از دیوارھا . تبیروني آن با پارچة ابریشم گرانبھا پوشیده اس

كنند یا بھ احترام  بوسند یا لمس مي برند و حجراالسود را مي حاجیان بھ دور كعبھ طواف مي. منصوب است
اعتنا بھ رنج بیخوابي و خستگي، شب را در داخل مسجد بھ صحبت یا نماز یا  بي  بعضیھا،. شوند آن خم مي
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روز بعد، حاجیان، بھ یادگار ھاجر كھ بھ جستجوي آب براي فرزند تشنھ خود بھ ھر سو شتابان بود، ھفت 
بھ  اكبرندتم كساني كھ طالب حج روز ھف .دوند مياند،  بار میان صفا و مروه، كھ دو تپة كوتاه بیرون مكھ

. دھند روند كھ تا مكھ ھفت ساعت راه است و در آنجا بھ یك خطبة طوالني سھ ساعتھ گوش مي عرفات مي
شتابند و چند ریگ بھ  كنند و روز ھشتم بھ مني مي آنگاه در نیمھ راه بازگشت شبي در مزدلفھ توقف مي

بھ اعتقاد مسلمانان، ابراھیم بھ ھمین طریق  ].جمرهرمي [كنند  طرف ستونھایي كھ در آنجا ھست پرتاب مي
این ھمھ مراسم حج است و . خواست او را از قرباني كردن فرزندش باز دارد دور كرد شیطان را كھ مي

مسلمانان در ھمة اقطار . كنند تكرار مي حاجیان اعمالي را كھ پیامبر در زندگي خود در ایام حج كرده بود
كشند و بھ قصد تقرب  گیرند و در این روز، كھ دھم ذیحجھ است، گوسفند مي جھان روز قربان را عید مي

گیرند و ناخن و موي چیده را بھ  سترند و ناخن مي آنگاه حاجیان مو مي. كنند خدا گوشت و صدقھ تقسیم مي
ولي معموال حاجیان پیش از آنكھ بھ خیمھ گاه قافلھ بازگردند،  پذیرد،  مي بدین سان حج پایان. كنند خاك مي

پوشند، و با دلي آسوده  آیند، لباس عادي مي كنند؛ آنگاه از احرام بیرون مي یك بار دیگر كعبھ را زیارت مي
  اند سفر دراز خود  و سرفراز از زیارتي كھ كرده

  .كنند را براي بازگشت بھ وطن آغاز مي

خانة كعبھ و انجام مناسك حج ھمان نتایجي را در بر دارد كھ پیروان دین یھود و مردم مسیحي از  زیارت
این مراسم فرد مسلم را بھ جامعة بزرگ اسالمي پیوند . آورند المقدس و روم بھ دست مي زیارت بیت

حج با . بخشد يكند، و مباني دین او را استحكام م اي دروني و پرشور برخوردار مي دھد، از تجربھ مي
مراسم پرھیز و تقوا، بدوي صحرا و مردم فقیر، تجار ثروتمند شھرھا، بربرھا، زنگیھاي افریقایي، 

آورد  شامیھا، ایرانیھا، تركھا، تاتارھا، ھندوھا، چینیان، مصریان، و دیگر اقوام مسلمان رابھ جایي گرد مي
خوانند؛ شاید بھ  زبان واحد یعني زبان عربي ميكھ یك جور لباس ساده بھ تن دارند و دعاھاي معیني را بھ 
شاید آنھا كھ مسلمان نیستند اندیشھ كنند كھ . ھمین جھت اختالفات نژادي در اسالم چندان سخت نیست

بینند لبخند  مسلمانان نیز كھ رسومي نظیر این را در دینھاي دیگر مي. طواف كعبھ با عقل ناسازگار است
مسلمانان این طواف را . »خورند خدا را مي«مسیحیان در یكي از مراسم خود كنند كھ  زنند و حیرت مي مي

در ھمة دینھا مراسمي ھست كھ فھمیدنش براي كساني . شمارند رمز یك ارتباط روحي و استمداد معنوي مي
  .كھ پیرو آن نیستند دشوار است

بوط بھ مبادي دین نیست، بلكھ كند كھ مر در ھر دیني، ھر قدر ھم مبادي آن عالي باشد، خرافاتي نفوذ مي
زاییدة عقولي است كھ جسم و جانشان از تالش در راه زندگي جاوید درمانده است؛ بھ ھمین جھت گروھي 

تواند از غیب خبر دھد، گنجھاي نھاني را كشف  از مسلمانان بھ جادو اعتقاد دارند و پندارند كھ جادو مي
. ر كند، بیمار را شفا دھد، و از حسد جلوگیري بھ عمل آوردكند، عشق را در دلھا پدید آرد، دشمن را آزا

  العاده توانند انسان را بھ حیوان یا گیاه مبدل كنند، یا بھ وسایل خارق بعضي از آنھا معتقدند كھ جادوگران مي
داستانھاي ھزار و یكشب بر محور این پندارھاست؛ در آنجا ارواح از . از جایي بھ جاي دیگر توانند رفت

كنند و از زناني كھ راغب بھ داشتن فرزند نیستند بچھ  طرف بھ وسایل جادویي بر ضد زندگان عمل مي ھر
بسیاري از مسلمانان، مانند نیمي از مسیحیان، تعویذ و طلسم با خود دارند تا از آفات و . آورند بھ وجود مي

دھد و ممكن است  ب از آینده خبر ميبلیات محفوظ مانند؛ سعد و نحس ایام را باور دارند، و پندارند كھ خوا
در والیتھاي مختلف اسالم، مانند والیتھاي مسیحي، عامھ بھ علم احكام . خدا در خواب با ایشان سخن بگوید

ھایي از ستارگان آسمان ثبت شده كھ ھدف آن تنھا شناختن جھت قبلھ و بعضي ایام  نجوم اعتقاد دارند؛ نقشھ
اند روز مناسب براي شروع كارھاي مھم را نیز تعیین كنند و طالع ھر  خواستھ عید نبوده است، بلكھ مي

  .اند بشناسند كسي را ـ یعني خوي و سرنوشت او را ـ از روي ستارگاني كھ ھنگام تولد وي در آسمان بوده

ھاي  نمود، ھمانند مسیحیت، بزودي بھ فرقھ دین اسالم، كھ در عرصة ایمان و عمل یكپارچھ و متجانس مي
خوارج، كھ تمایالت جنگي و زاھدمآبي و دموكراسي داشتھ است؛ : متعصب گوناگون تقسیم گشت؛ از جملھ

py  مرجئھ، كھ عقیده دارند 
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ایشان انسان در ھمھ كار بناچار مطابق تقدیر ازلي  اند و بھ عقیدة جبریھ یا مجیره، كھ منكر آزادي اراده
ھاي دیگر كھ از آن  كنند؛ و فرقھ كند؛ قدریھ یا اھل تفویض، كھ از آزادي ارادة انسان دفاع مي رفتار مي

ولي فرقة شیعھ در تاریخ . ستاییم اند مي گذریم و دلبستگي و تبحري را كھ نسبت بھ مبادي خود داشتھ مي
ان دارد؛ ھمین فرقھ است كھ خالفت امویان را منقرض كرد، بر ایران و مصر و ناحیة اسالم اھمیت فراو

مذھب شیعھ در نتیجة قتل علي و حسین و . مسلمان ھند استیال یافت، و در ادبیات و فلسفھ نفوذ بسیار نمود
ان رسالت را بھ عنو] ص[گفتند خداوند وقتي محمد  اي از مسلمانان مي عده ۵.پدید آمد] ع[خاندان وي 

بدین . خواست فرزندانش كھ وارث فضایل و معنویات وي ھستند پیشوایان اسالم باشند برگزید، مسلمًا مي
از این رو وقتي . اند اند و حق خالفت نداشتھ غاصب بوده] ع[جھت، بھ اعتقاد آنھا ھمة خلفا بھ جز علي 

] ع[عزا گرفتند، و از قتل حسین بھ خالفت رسید شیعیان خوشحال شدند، وقتي بھ قتل رسید ] ع[علي 
اولیاي خدا ھستند، و ضریحشان را چون كعبھ و قبر ] ع[بھ عقیدة آنھا علي و حسین . سخت غمگین شدند

محتمال پیروان آیین تشییع از عقاید ایرانیان و یھودیان و مسیحیان دربارة مسیح و . كنند پیامبر احترام مي
بھ اعتقاد  .اند گرفتھاثر ) یعني رجعت قدیسان از پس مرگ(دي ستوه افكار بوداییان دربارة مفھوم ذھني بو

، كھ ضریحش ]ع[امام رضا . اماماني ھستند كھ حكمت االھي در آنھا تجلي كرده است] ع[ایشان، فرزندان 
امام دوازدھم . ایران است و مایة افتخار مذھب شیعھ است، امام ھشتم استدر مشھد در ناحیة شرق 

غایب شده و، بھ عقیدة شیعھ، نمرده و در موقع ) م٨٧٣(ھـ ق  ٢۶٠بھ سال ] ع[محمدبن حسن عسگري
  .كند تا آنھا را بھ قدرت برساند مناسب ظھور مي

بت بھ ھمدیگر بیش از نامسلمانان قلمرو ھاي ادیان دیگر، نس ھاي مختلف مسلمانان، عینًا چون فرقھ فرقھ
با ذمیان ـ مسیحي، زردشتي، یھودي، و صائبي ـ چنان در ایام خالفت اموي بھ . كردند اسالم دشمني مي

این مردم در انجام مراسم . توان دید شد كھ بھ روزگار ما نظیر آن در قلمرو مسیحیان نمي نیكي رفتار مي
بایست لباسشان بھ رنگ زرد باشد و مالیات  معابدشان بھ جا بود، فقط ميھا و  دین خود آزاد بودند، كنیسھ

این مالیات فقط . بپردازند) دالر ١٩تا  ۴,٧۵(اي كھ بھ اختالف درآمد كسان از یك تا چھار دینار بود  سرانھ
كوران،  بر ذمیاني كھ سالح توانستند برداشت مقرر بود؛ راھبان، زنان، نابالغان، بردگان، پیران، عاجزان،

در عوض، ذمیان از خدمت سربازي آسوده بودند و بھ عبارت دیگر بھ سربازي . و فقیران معاف بودند
بایست از آنھا حمایت  دادند و دولت مي از درآمد ساالنھ بود، نمي% ٢,۵زكات نیز، كھ . شدند پذیرفتھ نمي

  در محاكم مسلمانان شھادتشان پذیرفتھ . كند

رفتار حكام مسلمان با ذمیان بھ اختالف سلسلة حكومتھا . نین خودشان بودندتابع سران و قضات و قوا
كردند، عباسیان گاھي  گرفتند، امویان رویھمرفتھ مالیمت مي خلفاي راشدین با آنھا سخت مي: تفاوت داشت

عمربن خطاب یھودیان و مسیحیان را از عربستان كھ خاستگاه اسالم بھ شمار . مالیم و گاھي خشن بودند
دھد كھ ضمن آن حقوق ذمیان را معین  یك روایت مشكوك پیماني را بھ او نسبت مي. آمد بیرون راند مي

كلیساھاي مسیحي مصر در ایام عمر از . كرده است، ولي این پیمان، اگر ھم بستھ شده، اجرا نشده است
  .كردند امتیازاتي كھ در زمان تسلط دولت روم شرقي و پیش از فتح عرب داشتند استفاده مي

یھودیان خاور نزدیك مقدم اعراب را بگرمي پذیرفتند، زیرا بھ كمك ایشان از ظلم حكام سابق آزاد 
مع ذلك با آنھا مانند . دیدند دستخوش محدودیتھایي بودند و گاه بھ گاه آزار مي  شدند، ولي، با اینھمھ، مي

المقدس انجام  ند مراسم دیني خود را در بیتشد، و بار دیگر كامال آزادي یافتند و توانست مسیحیان رفتار مي
پیروان دین یھود، در سایة حكومت اسالم، در آسیا و مصر و اسپانیا خیلي بیش از زمان سلطة . دھند

مسیحیان آسیاي باختري خارج از حدود عربستان با كمال آزادي مراسم دیني . مسیحیت ثروت اندوختند
بھ گفتة مورخان، بھ . ھـ ق اكثریت شامیان مسیحي مانده بودند داشتند، و تا قرن سوم خود را بھ پا مي

كلیسا بود و ھم تعداد زیادي  ١١٠٠٠در قلمرو اسالم ) م٨٣٣-٨١٣ھـ ق،  ٢١٨- ١٩٨(دوران مأمون 
زایران مسیحي گروه گروه . گرفتند مسیحیان عیدھاي خود را علنًا جشن مي. كنیسھ و آتشكده وجود داشت

صلیبیون در قرن دوازدھم میالدي مھاجرنشینھاي مسیحي . رفتند فلسطین مي براي زیارت آثار مسیحي
مسیحیاني كھ از كلیساي . معتبري در خاور نزدیك پدید آوردند كھ بسیاري از آنھا تا روزگار ما بھ جاست

سایة دیدند در  المقدس، اسكندریھ، یا انطاكیھ آزار مي روم شرقي بریده بودند و از بطركھاي قسطنطنیھ، بیت
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مسلمانان . حكومت مسلمانان، كھ مناقشات و اختالفات كلیسایي بھ نظرشان معني نداشت، آزاد و ایمن شدند
در قرن نھم میالدي حاكم انطاكیھ نگھبانان خاص گماشت . در كار حمایت مسیحیان از این نیز جلوتر رفتند

در زمان امویان مالیمت و تفاھم بھ كمال . تا نگذارند مسیحیان مختلف العقیده در كلیساھا یكدیگر را بكشند
دیرھاي راھب نشین ھمھ جا بھ پا شد، اطراف آن بھ كار زراعت و اصالح زمینھاي بایر پرداختند؛ : رسید

نوشیدند، و در سفرھا از  نگریستند، از شراب انگور دیرھا مي اعراب راھبان را بھ دیدة تمجید مي
اني مناسبات پیروان دو دین چنان دوستانھ شد كھ مسیحیان صلیبدار زم. شدند ور مي نوازي آنھا بھره مھمان

در قلمرو اسالم صدھا مسیحي كارمند . توانستند بھ مسجدھا بروند و با دوستان مسلمان خود گفتگو كنند مي
رسمي دولت بودند و كثرت مسیحیاني كھ بھ مقامات معتبر دولتي رسیده بودند موجب شكایت مسلمانان شده 

خود یوحنا، . دار دولت بود رگیوس، پدر قدیس یوحناي دمشقي، بھ دوران عبدالملك بن مروان خزانھس. بود
  كھ آخرین فرد از آباي یوناني كلیسا بھ شمار است، ریاست انجمن دولتي 

  . روم شرقي مالیمتر بود

یان و ھمة با وجود مالیمتي كھ مسلمانان آغازین داشتند، و شاید بھ سبب ھمین مالیمت، اكثر مسیح
اي ناچیز، و بسیاري یھودیان آسیا و مصر و شمال افریقا مسلمان  زردشتیان و بت پرستان، بھ جز عده

توانستند با  اسیران جنگ مي. كرد كھ پیرو دین طبقة حاكمھ باشند شدند، زیرا مصالح مالیشان اقتضا مي
رور زمان با زبان و لباس عربي انس غیرمسلمانان بھ م. گفتن شھادتین و ختنھ شدن از بردگي نجات یابند

گاھي  جایي كھ ھلنیسم از پس ھزار سال تسلط توانستھ بود تكیھ. گرفتند و بتدریج پیرو شریعت قرآن شدند
استوار داشتھ باشد، در مناطقي كھ سپاھھاي رومي خدایان محلي را بھ جاي خود باقي گذاشتھ بودند، و در 

ف مذھب رسمي روم شرقي بھ وجود آمده بودند، در ھمة این نواحي، ھاي مسیحي برخال والیتھایي كھ فرقھ
مردم بھ دین نو گرویدند و چنان دلبستة مبادي آن شدند كھ پس از مدتي . عقاید و عبادات اسالم رواج گرفت

در مناطقي وسیع از چین، اندونزي، و ھند تا ایران، شام، عربستان، و . كوتاه خدایان قدیم را از یاد بردند
صر تا مراكش و اسپانیا دین اسالم در صدھا قوم و نژاد نفوذ كرد، خاطرشان را مشغول داشت، بر م

اخالقشان مسلط شد، زندگیشان را بھ قالب دیگر ریخت، و امیدھاي تازه در دلشان پدید آورد كھ بھ كمك آن 
ار كساني كھ بھ ھنوز ھم شم. رنج و محنت زندگي را فراموش كردند و داراي شخصیت و عزت نفس شدند

است كھ اسالم وحدتشان داده و قلوبشان را، با وجود اختالفات  نفرمیلیون  ٣۵٠اند در حدود  این دین دلبستھ
  .نژادي وسیاسي، مؤتلف كرده است

III  - ملت  

گرفتند، و در مقابل این مزیت  اعراب در دوران اموي طبقة نخبھ و حاكمھ بودند كھ مقرري از دولت مي
بھ عنوان طبقة . شدند ھمة مردان عرب نژاد كھ قادر بھ خدمت سپاھیگري بودند بھ انجام آن دعوت مي

عالقھ داشت نام پدرش مرد عرب . بالیدند پنداشتند خالص است، مي فاتح، بھ زبان فصیح و خون خود كھ مي
شد كھ نام قبیلھ و موطن او نیز بھ دنبال نامش افزوده  را بھ نام خود بیفزاید، مثل عبداهللا بن زبیر؛ و گاه مي

. گفتند ابوبكر احمد بن جریر ازدي في المثل مي: شد و مجموعة نامش ترجمة مختصر احوال وي بود مي
رفتند و فرزنداني را كھ از آنھا پیدا كردند در شمار اعراب وقتي فاتحان از مردم بالد مفتوح زنان اسیر گ

افراد . محسوب داشتند، قضیة پاكي خون افسانھ شد، ولي تفاخر بھ خون و نژاد اصیل مانند پیش بھ جا بود
طبقة نخبة عرب سوار اسب، در لباس ابریشم سفید، در حالي كھ شمشیر افراختھ بھ كف داشتند، از جایي بھ 

  مردم عادي نیز با جامة گشاد . تندرف جایي مي

پیامبر از پوشیدن جامة گشاد نھي كرده بود، اما . پوشش گشاد و شال و كمربند خود را محفوظ داشتھ بود
ھمة طبقات زیورھایي داشتند، زنان پیكر خود را بھ نیمتنھ و . گرفتند بعضي اعراب این دستور را نادیده مي

كردند، یا بھ دو طرف  آراستند و موي خود را بزیبایي دستھ مي مي كمربند یراق و جامة گشاد رنگارنگ
ھاي سیاه ابریشم نمایش  آویختند، گاھي اوقات با رشتھ ھاي بافتھ بھ پشت سر مي ریختند، یا بھ دستھ سر مي
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، )م٧١۵(ھـ ق ٩٧پس از سال . آراستند كردند، و غالبًا موي خود را بھ جواھر و گل مي آن را بیشتر مي
پوشیدند؛ از آن پس این عادت ھمچنان رواج داشت و بھ كمك آن  خویش را از زیر چشم بھ نقاب مي چھرة

توانست جذاب و دلفریب جلوه كند، زیرا زن عرب در ھر سن و سالي دیدگاني زیبا و خاطر  ھر زني مي
ه تا چھل، شود، در چھل سالگي پیر است،و از دوازد دختر عرب بھ دوازده سالگي بالغ مي. فریب دارد

  .آورد ملھم شاعران است و فرزند مي

شمرد و در اندیشة خودداري از ارضاي غریزة جنسي نبود و  شخص مسلمان مرد عزب را محترم نمي
در اسالم دامنة ازدواج از . اند اغلب بزرگان اسالم زن و فرزند داشتھ. دانست زني را حالت طبیعي نمي بي

ریعت اسالمي براي ارضاي غریزة جنسي راھھاي بسیار گشوده ش. بسیاري دینھاي دیگر وسیعتر است
از آنجا كھ افراط در كارھاي . است، بدین جھت در زمان پیامبر و خلفاي راشدین فاحشگي بسیار كم بود

شھواني مستلزم وسایل تحریك است، در بعضي ادوار زنان رقاصھ در زندگي مردان عشرت طلب، حتي 
فقط براي استماع و اطالع مردان ھرزه بود، و » جنسي«ادبیات . اھمیتي یافتندآنھا كھ زنان مكرر داشتند، 

در این قسم ادبیات كتابھاي . قسمتي از آن در سقوط و ابتذال، كم از این گونھ ادبیات در بالد مسیحي نداشت
عت شری. رود شھوت انگیز وجود دارد و نیز در بعضي كتابھاي طب اسالمي از ادویة مقوي باه سخن مي

دھد، ولي اتفاق افتاده است كھ حد زنا بھ سي تازیانھ تخفیف یابد و  اسالم زنا و لواط را با اعدام مجازات مي
اي پدید آمدند كھ روش و لباس زنان داشتند و موي  گروھي مخنثان حرفھ. حكامي لواط را نادیده بگیرند

سلیمان بن عبدالملك دستور داد . كردند ھ ميبافتند و ناخنھا را بھ حنا رنگ زده، رقصھاي وقیحان خود را مي
. ھادي دو زن را در حال مساحقھ دید و فرمان داد تا سرشان را بریدند. تا ھمة مخنثان مكھ را اختھ كردند

اما لواط و مساحقھ با وجود مجازاتھاي سخت ھمچنان رواج داشت، تا آنجا كھ چندین سال پس از عصر 
. رفت مول بود و در اشعار شاعر محبوب خلیفھ، ابونواس، از آن سخن ميالرشید مع ھادي در دربار ھارون

مرداني كھ پیش از ازدواج، بھ اقتضاي رسوم متبع، از زنان دورمانده یا پس از ازدواج از آنھا سرخورده 
جستند، و زناني كھ بھ مراقبت كسان خویش از مردان دور مانده بودند بھ  بودند از روابط منحرفانھ لذت مي

  .شدند مانند ایشان دچار انحراف مي

  اعراب از . در قلمرو اسالم شد لواطارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب و 

با تردید معمولي مردان دربارة دلفریبي زن بیم داشتند و پیوستھ دلباختة آن بودند و نفوذ طبیعي وي را 
گفت با زنان مشورت بھ عمل آورید،  عمربن خطاب بھ قوم خود مي. كردند عفاف و فضیلت زن تالفي مي

ولي در قرن اول ھـ ق مسلمانان زنان را در حجاب نكرده بودند، مردان . ولي خالف رأي ایشان رفتار كنید
. گزاردند رفتند و در مسجد با ھم نماز مي ھا پھلو بھ پھلو مي كردند و در كوچھ و زنان با یكدیگر مالقات مي

: پوشید و چون مصعب او را مالمت كرد، گفت عایشھ، دختر طلحھ و ھمسر مصعب بن زبیر، روي نمي
ھرگز آن . خداي متعال مرا بھ زیور جمال آراستھ، و دوست دارم مردم آن را ببینند و كرم خدا را بدانند«

داري در ایام  حجاب و خواجھ ».گفت، بھ خدا من عیبي ندارم كھ كسي از آن سخن تواند را نخواھم پوشانید
. معمول شد ـ حریم و حرم بھ معني ممنوع و مقدس است) م٧۴۴-٧۴٣ھـ ق،  ١٢۶-١٢۵(ولید دوم 

ز آنجا پدید آمد كھ در ایام حیض و نفاس بر مردان حرام بودند، شوھر مسلمان از گیري زنان ا گوشھ
شمرد و  سرعت تأثر و شدت احساسات مردان مشرق خبر داشت و حفظ زنان خویش را الزم مي

پنداشت اگر در خانھ نگاھشان دارد، از گمراھي مصون خواھند ماند؛ بدین جھت، زنان از رفتن بھ  مي
زنان بھ مالقات ھمدیگر توانستند رفت، اما . مسافت كم و آن ھم در حجاب، ممنوع شدند خیابان، مگر بھ

در . دید شد و كسي زنان را ھنگام شب بیرون از خانھ نمي این كار بھ وسیلة تخت روان سرپوشیده انجام مي
انجام كال حذف مسجد نیز بھ وسیلة پرده یا حایل از مردان جدا بودند، یا در ایوان خاص جاي داشتند؛ سر

شد، در دنیاي  عبادت جمعي، كھ در جھان التیني مسیحي ویژگي جنسي ثانوي زن محسوب مي. شدند
  .اسالم، امتیاز ویژة مردان گشت

فرستادند تا حوایجشان را  سختگیري از این ھم باالتر گرفت؛ خرید بازار براي زنان ممنوع شد، و كس مي
رفتند و كاالھاي خویش را بر آنھا  ھا مي موال زنان بودند، بھ خانھگرد، كھ مع بخرد، یا فروشندگان دوره
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خوردند؛ مسلمان حق نداشت بھ چھرة  زنان جز در طبقات پایین كمتر با مردان غذا مي. كردند عرضھ مي
طبیب نیز اجازه نداشت از تن زنان جز قسمتي را . زن دیگري جز زنان و كنیزان و بستگان خود نگاه كند

این روش مایة رضایت مرد بود كھ در خانھ فرصت تمتع بیشتر داشت و . شت معاینھ كندكھ مرض دا
از طرف زنان نیز تا قرن نوزدھم نشاني از . بیرون خانھ از رقابت و حوادث ناگھاني در امان بود

 ور بودند و اگر زنان از خفا و اطمینان و آسایش حرم بھره. ایم اعتراض بھ خانھ نشیني و حجاب ندیده
  . دانستند شدند و این تساھل را موجب وھن خود مي كرد، خشمگین مي شوھر از وظیفة حراستشان غفلت مي

ھمسران عقدي از درون اقامتگاه خود بر جریان حوادث تاریخ نفوذ كامل داشتند، و از جملھ خیزران، مادر 
  . عاده بھ دست آورده بودندال الرشید، و زبیده، ھمسر وي، در قرن ھشتم و نھم نفوذ و ابھت فوق ھارون

زنان طبقات نخبھ . كرد داري تجاوز نمي تعلیم دختران در غالب طبقات از نماز و چند سورة قرآن و خانھ
ھاي ابتدایي یا متوسطھ  دیدند كھ معموال بھ وسیلة معلمان خصوصي و احیانًا در مدرسھ تعلیمات بیشتري مي

آموختند، و بعضیھا در علوم تبحري یافتھ، بھ تدریس  ي را ميشعر و موسیقي و فنون دوزندگ. شد انجام مي
زنان را با فنون متناسب رسوم تربیت . اي از زنان نیز در كارھاي خیر شھرت یافتند شدند؛ عده مشغول مي

زنان ! پوشاندند با عجلھ نخست صورت خود را مي  رسید، اگر در حمام ناگھان مردي سر مي. كردند مي
رفتند و ضمن آن در آغوش مردان  نیم برھنھ بھ رقص مي  یي زنان فرنگي كھ با سینةمسلمان از بیحیا
كردند كھ این زنان گنھكار را مھلت  گرفتند بھ حیرت بودند و از رحمت خدا تعجب مي بیگانھ جاي مي

  . كند دھد و، بھ سزاي گناه، ھمان دم ھالكشان نمي مي

پدر پیش از آنكھ دختر بھ سن رشد برسد، حق . پدران بودكار ازدواج، چون غالب نواحي متمدن، بھ دست 
معموال . خواھد شوھر بدھد، ولي پس از سن رشد اختیار رد و یا قبول با او بود داشت او را بھ ھر كھ مي

بعضیھا در . شدند رفتند و در سیزده یا چھارده سالگي مادر مي دختران پیش از دوازده سالگي بھ شوھر مي
در عقد ازدواج . گرفتند سالگي، زن مي جوانان نیز خیلي زود، در پانزده. وھر كرده بودندنھ یا دھسالگي ش

داماد . شد كھ داماد باید صداقي بھ عروس بدھد كھ در مدت ازدواج و پس از طالق ملك او بود تصریح مي
عقد  پیش از زفاف مجاز بھ دیدن چھرة ھمسر خود نبود؛ معموال زن خود را ھشت یا ده روز پس از

شد و احیانًا موسیقي و  ازدواج محتاج حضور علماي دین نبود؛ دعاي كوتاھي خوانده مي. كرد تصرف مي
داماد بھ   پس از این تشریفات،. بستند شد و خانة داماد و خیابان را آذین مي مھماني نیز بود و ھدایا مبادلھ مي

  . داشت گفت و نقاب ازچھرة او بر مي مي» بسم اهللا الرحمن الرحیم«اطاق مخصوص زن خود مي رفت و 

توانست باقیماندة صداق را بدھد و او را بھ  اگر داماد پس از این تجربة نھایي از عروس راضي نبود، مي
توانستند چند  معني چندگاني در اسالم غالبًا توالي زنان بود، و فقط مردم ثروتمند مي. خانة پدرش بازگرداند
خواست از پي  توانست ھر چند زن كھ مي مسلمان در نتیجة سھولت طالق ميمرد . زن با ھم داشتھ باشند

مرد . زن گرفت ٩٠٠ھم داشتھ باشد؛ گویند یك رنگرز بغدادي بھ نام ابن طیب ھشتاد و پنج سال زیست و 
الرشید  ھارون. خواست صیغھ داشتھ باشد توانست، بھ عالوة زنھاي عقدي، ھر چند كھ مي مسلمان مي

بعضي . گذرانید اي داشت كھ ھر شب را با یكي مي داشت، و متوكل چھار ھزار كنیز صیغھدویست كنیز 
آموختند و بھ قیمتھاي گزاف و احیانًا  فروشان كنیزان را موسیقي و آواز و فنون دلبري مي برده

  ١٠٠.٠٠٠بھ

یرا كنیزان ولي نباید پنداشت كھ حرمسرا روسپیخانة خصوصي بود، ز. فروختند مي) دالر ٨٠.٠٠٠(درھم 
شواھد فراوان داریم كھ میان مرد . بالیدند شدند و بھ فرزندان خود و مخصوصًا پسرانشان مي غالبًا مادر مي

زبیده ده كنیز بھ . دانستند زنان عقدي این روش را طبیعي مي. شده است و كنیزش محبت خالص استوار مي
نة یك مرد بھ اندازة یك محلة بیرون شھر امریكا با این ترتیب، طبیعي بود كھ در خا. ھارون ھدیھ كرده بود
روش حرمسرا . یكي از پسران ولید اول شصت پسر و عدة زیادي دختر داشت. بچھ وجود داشتھ باشد

دار  چون خواجھ كردن مردان در اسالم حرام است، یھودیان و مسیحیان عھده. مستلزم وجود خواجھ بود
خریدند، و خیلي زود بسیاري  ھا را بھ قیمتھاي گزاف مي ان خواجھخلفا و وزیر. جلب یا تھیة خواجھ بودند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



وجود حرمسرا در عصر گسترش اسالم مانع . از نواحي دولت اسالم مطیع نفوذ این خواجگان كم لیاقت شد
آمیختن اعراب با مردم مغلوب گردید، زیرا نفوس آنھا تا حدي كھ براي حكمفرمایي آن قلمرو روزافزون 

گرفت،  شاید ھم روش حرمسرا، كھ مردان نیرومند را بھ تولید مثل مي. گرفت فزوني مي مورد حاجت بود
ولي چندگاني پس از مأمون از لحاظ اخالقي و اجتماعي مایة . تا حدي در اصالح نژاد اثر داشتھ است

انحطاط بود و از آن پس كھ افزایش جمعیت از افزایش آذوقھ پیشي گرفت، مایة رواج فقر و شیوع 
  .رضایي میان مردم نیز شدنا

. گرفت زن پس از ازدواج مطیع شوھر خود بود، و این اطاعت از تقدیس رابطة زناشویي سرچشمھ مي
توانست از شوھر  شریعت بھ زن اجازه نداده بود در یك زمان بیش از یك شوھر داشتھ باشد؛ بزحمت مي

تازه این گونھ خیانتھا از لحاظ اخالقي  نداشت؛ اي خود طالق بگیرد، زیرا براي كشف خیانت وي وسیلھ
تعجب آور است كھ با وجود این مجازات . رفت، اما سزاي خیانت او مرگ بود چندان مھم بھ شمار نمي

شنید، تحقیر و آزار  شد و ناسزا مي زن تمجید مي. شدند فراوان بود سخت، زناھایي كھ زنان مرتكب مي
ابوالعتاھیھ گفتھ بود كھ زن خود را از ھمة . شد؛ ولي غالب اوقات مورد محبتي عمیق و نیرومند بود مي

وضع زن مسلمان . نظیر این سخن فراوان و احیانًا راست بود. خوبیھا و ثروتھاي جھان بیشتر دوست دارد
نان اروپایي بھتر بود، زیرا حق داشت در مال خود تصرف و دخالت كند، و از یك جھت از بعضي از ز

در محیط امن خانھ بھ رشتن و بافتن و دوختن و . شوھر یا طلبكاران حق نداشتند در امالك او دخالت كنند
خورد،  شد؛ براي سرگرمي نیز بازیھایي داشت، شیریني مي داري و مراقبت فرزندان خود مشغول مي خانھ
رفت كھ براي شوھر خود  از او انتظار مي. داد ھا ترتیب مي كرد، و احیانًا توطئھ مگنان خود گفتگو ميبا ھ

ارزش زن . پسر بزاید، زیرا پسر در جامعة كشاورزي و پدرساالري از لحاظ اقتصادي فواید بسیار داشت
  : پیامبر در این باب فرموده بود. بھ شمارة فرزندان او بستگي داشت

مع ذلك، سقط جنین و وسایل جلوگیري از آبستني » .ر خانھ از زني كھ فرزند نیاورد بھتر استحصیري د«
متوفا (رازي . بردند ھا روشھاي قدیمي و طبیبان روشھاي تازه را بھ كار مي قابلھ. در حرمسرا معمول بود

آبستني  در یكي از كتابھاي خود فصلي را بھ ذكر وسایل پیشگیري از) م٩٢۴ھـ ق،  ٣١٣بھ سال 
ھـ ق،  ۴٢٨-٣٧٠(ابن سینا . اختصاص داده و بیست و چھار طریقة دارویي و مكانیكي را یاد كرده است

  .در كتاب معروف قانون، بیست طریقة جلوگیري از آبستني را شرح داده است) م١٠٣٧-٩٨٠

قمار و صرف نظر از مسائل جنسي، از لحاظ اخالقي میان مسلمان و مسیحي تفاوت نبود؛ مثال قرآن 
، مع ذلك، قمار و شرابخواري بھ دفعات در ھر دو )٩٠مائده، (شراب را بھ طور قطع حرام كرده است 

فساد و رشوه در كار حكومت و قضا در قلمرو اسالم، مانند قلمرو . تمدن اسالم و مسیحي ادامھ یافت
و انجام تعھدات بھتر   ،مرد مسلمان بھ طور كلي از لحاظ اخالق تجارتي، خوشقولي. مسیحیت، رواج داشت

بھ اتفاق آرا، صالح الدین ایوبي از ھمة كساني كھ در جنگ صلیبي شركت داشتند شریفتر . از مسیحي بود
مسلمانان در زمینة دروغ شرافتمندند؛ بھ نظر آنھا، فقط وقتي دروغ مجاز است كھ براي نجات از . بود

ادب اسالمي تكلف و . ر ضد دشمنان دین باشدمرگ، یا ختم دشمني، یا خوشحالي زن، یا حیلة جنگي ب
مسلمانان نیز، چون یھودیان، . رویي را با ھم دارد؛ گفتار مسلمانان پر از درود و مبالغھ در ادب است گشاده

: گویند دھند و مي شوند و دست مي گویند، و در مقابل یكدیگر خم مي بھ یكدیگر درود مي] با كلمة سالم[
مھمان نوازي رسم » .علیكم السالم و رحمھ اهللا و بركاتھ«: جواب این درود باید گفت، و در »السالم علیكم«

. كند، ولي ظاھرًا نظافت بھ درآمد وابستھ است دین اسالم نظافت تن را تشویق مي. ھمة مسلمانان است
كشند،  ميكنند كھ كثافت سراپایشان را بگیرد، و ثروتمندان كیسھ  فقیران در كار نظافت آن قدر اھمال مي

ختنھ اگرچھ در قرآن نیامده، ولي رسم . زنند كنند، و عطر مي زنند، ناخنھاي خود را تمیز مي صابون مي
. كردند پسران را در پنج یا شش سالگي ختنھ مي. پندارند ھمة مسلمانان است و آن را از لوازم بھداشت مي

بھ گفتة . شھرھاي اسالم فراوان بودحمام خصوصي از لوازم خانة اغنیا بود، اما حمامھاي عمومي در 
عطر و بخور میان زنان و مردان . حمام در بغداد بوده است ٢٧٠٠٠مورخان، در قرن دھم میالدي 

pyمعمول بود؛ دیار عرب از دوران قدیم بھ كندر و مر، و ایران بھ عطر گل و بنفشھ و یاسمین معروف بوده 
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  گل،. كاشتند در آنجا گیاھان زمیني و درختان میوه ميھایي بود كھ  ھا باغچھ در بسیاري از خانھ. است
  .داد بخصوص در ایران، مورد عالقة مردم بود و زندگي را صفا و رونق مي

مھمترین وسیلة سرگرمي . كردند و وسایل سرگرمیشان چھ بود حال ببینیم این مردم چگونھ رفع خستگي مي
  طبقات پایینتر خروسبازي،. ، موسیقي، و آواز بودمغازلھ با زنان و پسران، شعر  عید، مھماني، شكار،

  بندبازي، 

شود كھ در قرن دھم میالدي مسلمانان تقریبًا ھمة بازیھاي ورزشي  از كتاب قانون ابن سینا معلوم مي. بودند
پراني، حركات نرمش، شمشیربازي، اسب سواري،  تیراندازي، نیزه  ما را ـ از مشتزني، كشتي گیري، دو،

چون برد و باخت حرام بود، بازي . اند زي، وزنھ برداري، و اقسام مختلف توپ بازي ـ داشتھچوگان با
ھاي آدمي  تختھ نرد رواج داشت و شطرنج مباح بود، اما پیامبر، ساختن مھره. بازي كم بود ورق و مھره

ورخان، یك بار بھ گفتة م. مسابقة اسبدواني رواج داشت و مورد حمایت خلفا بود. شكل را حرام كرده بود
شكار حیوانات خاص نخبة اشراف بود و در عصر مسلمین . چھار ھزار اسب در یك مسابقھ شركت داشتند
حیواناتي را . شد شكار غالبًا بھ وسیلة باز و شاھین انجام مي. كمتر از زمان ساسانیان با خشونت آمیختھ بود

بعضي خاندانھا سگان شكاري و بعضي دیگر . دندكر انداختند تربیت و احیانًا نازپرورده مي كھ بھ دام مي
  .ترسانیدند میمون داشتند، بعضي خلفا شیر و ببر داشتند و بھ وسیلة آن رعایاي خود یا سفیران بیگانھ را مي

التأثر و شكاك  اعراب وقتي شام را گشودند ھنوز از تمدن كم نصیب و بھ حد تھور شجاع و خشن و سریع
بھ احتمال قوي، قساوتھایي كھ از . اسالم این صفات را كمي تعدیل كرده بود، ولي عمدة آن بھ جا بود. بودند

زانس، مروونژي، و نورس برخي خلفا در تاریخ ذكر شده مجموعًا از قساوتھایي كھ شاھان مسیحي، بی
بنابر روایات، . تر نبوده است؛ ولي ھمانھا نیز ھر تمدني را آلوده بھ ننگ تواند كرد شدند سخت  مرتكب مي

سلیمان بن عبدالملك در سفر حج بھ مالزمان خود دستور داد شمشیرھایشان را بھ گردن چھارصد اسیر 
و گردن چھار صد نفر را زدند تا از منظرة آن تفریح جنگي یوناني امتحان كنند؛ تقاضاي خلیفھ انجام شد 

وقتي متوكل بھ خالفت رسید، وزیري را كھ چند سال پیش رفتاري اھانت آمیز با او كرده بود بھ . كنند
مدت چند ھفتھ خواب زنداني را گرفتند، تا آنجا كھ نزدیك بود دیوانھ شود؛ آنگاه اجازه دادند . حبس انداخت

بھ طوري . ھاي میخدارش نھادند بخوابد؛ و چون نیروي وي تجدید شد، در میان تختھبیست و چھار ساعت 
نگفتھ پیداست كھ این . توانست حركت كرد و ھمچنان با رنجھاي سخت جان داد كھ بھ ھیچ وجھ نمي

اگر مردم . وحشیگري از كارھاي نادر بوده است، معموال مرد مسلمان نمونة رقت، انسانیت، و گذشت بود
رف را مالك قرار دھیم، خوش فھم و تندھوش و سریع التأثر نیز بود، چنانكھ بسھولت خوشحال و متعا

شد؛ بھ زندگي ساده خشنود و در مقابل بلیات خونسرد بود و حوادث ایام را با صبر و  طربناك مي
ي بود، ا وقتي قصد سفر طوالني داشت كفن خود را، كھ از پارچة پنبھ. كرد بزرگواري و غرور تحمل مي

چنانچھ ھنگام عبور از صحرا از . برد تا ھمیشھ براي رفتن بھ پیشگاه پروردگار آماده باشد ھمراه مي
گفت سفر خود را ادامھ دھند؛ آنگاه براي آخرین  رسید، بھ یاران راه مي بیماري و ضعف ساعت مرگش مي

پیچید و در گودال  ن ميكرد و خود را در كف گرفت و شخصًا گودالي براي قبر حفر مي بار وضو مي
  . خفت بھ انتظار آنكھ مرگش برسد و تنش از ریگ روان مستور شود مي

IV – دولت  

در یك نسل پس از درگذشت پیامبر، حكومت اسالمي یك جمھوري دموكراتیك ـ بھ ھمان معني كھ در قدیم 
اب رئیس دولت و تعیین شد ـ بود، یعني از لحاظ نظري ھمة افراد ذكور در انتخ از این كلمات مفھوم مي

گزیدند و در كار سیاست دولت دخالت  اما عمال كساني كھ امیرالمؤمنین را برمي. سیاست وي دخالت داشتند
رفت، زیرا مردم از لحاظ ھوش  طبعًا جز این نیز انتظاري نمي. كردند گروه كمي از سران مدینھ بودند مي

ر اوج كمال خود ھمیشھ نسبي است، و در اجتماعاتي و معنویات تفاوت دارند؛ بھ ھمین جھت دموكراسي د
چون . آید كھ مردم با سواد كمند و وسایل ارتباط فراوان نیست ناچار نوعي حكومت اولیگارشي پدید مي

توسعة قلمرو اسالم بھ ایجاد حكومت فردي كمك كرد، زیرا   جنگ و دموكراسي با ھم سازگار نیستند،
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بدین . تصمیم براي اجراي سیاست جنگي و استعماري ضروري است وحدت فرماندھي و عجلھ در اتخاذ
جھت، حكومت اسالم در عصر امویان حكومت سلطنتي مطلق بود و خالفت یا موروثي بود یا سرنوشت 

  .شد آن بھ نیروي سالح معین مي

یك مقام خالفت از لحاظ نظري بیش از آنچھ سیاسي باشد دیني بود، زیرا خلیفھ در مرحلة اول رئیس 
بدین جھت، خالفت یك . جماعت دیني یعني جماعت مسلمانان بود و وظیفة اساسي او دفاع از ایمان بود

توانست  یعني حكومت خدا از طریق مذھب، ولي خلیفھ پاپ یا اسقف نبود و نمي  حكومت تئوكراسي بود،
نھ پارلماني : ق داشتبا وجود این، از لحاظ علمي قدرتي مطل. دربارة مسائل دین مقررات تازه وضع كند

قدرت او را » قرآن«بلكھ تنھا  بود كھ جلو او را بگیرد، نھ یك طبقة اشراف موروثي كھ او را محدود سازد، 
را مطابق » قرآن«گرفتند  كرد ـ دانشمنداني ھم كھ بھ خدمت خلیفھ بودند و مقرري از او مي محدود مي

، تا حدي مساوات در امكانات وجود داشت و ھمھ در این حكومت استبدادي. كردند منظور وي تفسیر مي
  .بودند توانست بھ مقامات عالي برسد، مگر آنكھ ھم پدر و ھم مادرش برده مي كس مي

در شام از . اند ھایي فرسوده و در عین حال سازمان یافتھ تسلط پیدا كرده دانستند كھ بر جامعھ اعراب مي
اساسًا در خاور نزدیك زندگي بھ وضع . نظم اداري روم شرقي، و در ایران از روش ساسانیان كمك گرفتند

م و فلسفة اسالمي زندگي از حتي فرھنگ ھلنیستي شرقي از مانع زبان گذشت و در علو. قدیم ادامھ یافت
اي و محلي بھ وجود آمد كھ بھ دست  در عصر عباسیان یك قسم حكومت پیچیدة مركزي و ناحیھ. سر گرفت

شد و قتل رئیس دولت و انقالبھاي داخل قصر در كار آن چندان  گروھي از كارمندان رسمي دولت اداره مي
ریفات بود كھ تنھا از لحاظ تشریفات قصر را یا رئیس تش» حاجب«در رأس سازمان دولت . اثر نداشت

پس از حاجب، . آمد كرد، اما چون واسطة مالقات مردم با خلیفھ بود، فردي قدرتمند بھ شمار مي مراقبت مي
وزیر، كارمندان دولت . تر ، اما بعد از عصر منصور قدرتي بیش از حاجب یافت وزیر بود كھ مقامي پایین

مھمترین سازمان . كرد ن نظارت داشت و سیاست دولت را طرح و اجرا ميكرد و در كارشا را معین مي
دیوان . دیوان برید، و دیوان مظالم بود  دولت دیوان خراج، دیوان محاسبات، دیوان رسائل، دیوان قضا،

بھ نظر خلیفھ، پس از سپاه، دیوان . شد اي بود كھ احكام قضایي و اداري بدان عرضھ مي مظالم محكمھ
. یت داشت كھ مأمورین وصولش در عناد و سرسختي كم از مأمورین وصول بیزانسي نبودندخراج اھم

بھ . شد تا نظم حكومت بھ پا ماند و مخارج حكام پرداخت شود مبالغ گزاف از اقتصاد عمومي كشیده مي
  دوران ھارون الرشید 

عالوه بر . بود) دالر ۴٢.۴٠٠.٠٠٠در حدود (درھم  ۵٣٠.٠٠٠.٠٠٠درآمد قلمرو خالفت ساالنھ بیشتر از 
دولت مقروض نبود؛ بر عكس بھ . مالیاتھاي جنسیي كھ در این روزگار نھاده بودند و تعداد آن بیشمار بود

  .درھم موجودي داشت ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠خزانھ ) م٧٨۶(ھـ ق  ١٧٠سال 

و بیشتر از ھمھ برید عمومي، مانند دوران ایرانیان و رومیان، فقط مورد استفادة دولت و بزرگان قوم بود 
رفت؛ ضمنًا وسیلة جاسوسي اعمال حكام  براي نقل اخبار و دستورات از پایتخت بھ والیات بھ كار مي

كرد كھ در  دیوان برید راھنماھاي مكتوب نیز براي كمك زایرین و تاجران تنظیم مي. محلي براي وزیر بود
این راھنماھا، اساس علم جغرافیاي اسالمي  آن نام ایستگاھھاي برید و فاصلة آن از ھمدیگر ثبت شده بود؛

و این نخستین بار است كھ در تاریخ از . بردند و براي نامھ بري بھ كار مي. كردند كبوتر را تربیت مي. شد
بھ عالوه، اخبار بھ وسیلة مسافران و ). م٨٣٧ھـ ق،  ٢٢٣(نامھ بري كبوتر سخن بھ میان آمده است 

پیرزن بھ كار جاسوسي اشتغال داشتند، ولي مراقبت ھر قدر ھم كھ  ١‘٧٠٠در بغداد . شد تاجران نقل مي
حكام . توانست مردم شرق و غرب را از ربودن اموال دولت و رشوه گرفتن باز دارد سخت بود نمي

باید در ایام خدمت اموالي را كھ براي تحصیل حكومت  والیات، عینًا چون حكام رومي، عقیده داشتند كھ مي
گاھي خلفا حكام را . و محنتھایي را كھ پس از ترك منصب تحمل خواھند كرد جبران كنند اند خرج كرده
یوسف . فروختند اند پس بدھند، یا این حق اجبار را بھ حاكم جانشین آنھا مي كردند آنچھ را ربوده مجبور مي

pyت داشتند درھم از كساني كھ پیش از او حكومت عراق را در دس ٧۶’٠٠٠’٠٠٠بن عمر بھ ھمین وسیلھ 
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. گرفتند قضات مقرري خوبي داشتند، مع ذلك بعضي از آنھا زیر نفوذ گشاده دستان قرار مي. وصول كرد
  . روند حدیثي ھست كھ پیامبر فرموده بود از ھر سھ نفر قاضي دو نفر بھ جھنم مي

نیز مانند  شود، زیرا مسلمین گرفتھ مي» قرآن«فرض این بود كھ قانون مورد عمل در این دولت وسیع از 
بھ ھمین جھت، علم فقھ . دانستند؛ ھر جرمي گناه بود و ھر گناھي جرم یھودیان قانون و دین را یكي مي

وقتي فتوحات نیروھاي مسلمین میدان عمل و مسئولیت شریعت اسالم را . اي از علوم دین بود اسالمي رشتھ
نداشت، بعضي فقیھان اسالم احادیثي بھ  آن نصي  دربارة» قرآن«اي پدید آمد كھ  وسعت داد و موارد تازه

داد؛ بھ ھمین جھت، حدیث نیز سرچشمة دیگري  وجود آوردند كھ صریحًا یا ضمنًا بھ این موارد جواب مي
از اتفاقات جالب آنكھ این احادیث انعكاس مبادي و احكام و قوانین رومي و بیزانسي . براي فقھ اسالمي شد

افزایش دایم احادیث تشریعي اھمیت مقام . ي یھود بود»گمارا«و » نامش«و بیشتر تكرار اصول و احكام 
كردند نفوذ و  قضا را در ممالك اسالمي بیفزود، و فقیھاني كھ قانون را تفسیر یا با موارد خاص تطبیق مي

اینان نیز، چون ھمكاران . احترامي یافتند كھ كمتر از نفوذ و حرمت كشیشان و كاھنان غیر اسالمي نبود
نسویشان در قرن دوازدھم، با سلطنت ھمدست شدند و حكومت مطلق عباسیان را تأیید كردند و پاداش فرا

  .خودشان را گرفتند

فتـ ] (نعمان ابن ثابت[یكي مذھب ابوحنیفھ : در میان سنیان، چھار مذھب فقھي پدید آمد در ممالك اسالمي،
بھ . و تحولي در قانونگذاري اسالم پدید آورد پیرو قیاس شد» قرآن«، كھ در كار تفسیر )م٧۶٧ق،   ھـ ١۵٠

نظر ابوحنیفھ قانوني كھ در آغاز كار براي صحرانشینان پدید آمده بود براي اجرا در یك جامعة صنعتي یا 
بر این اساس، دریافت . باید دقیقًا مورد عمل قرار گیرد، بلكھ باید روح آن مورد توجھ قرار گیرد متمدن نمي

حرام بود بھ صورت معاملة شرطي اجازه داد ـ و این كاري بود كھ ھیلل ھشت » آنقر«بھره را كھ در 
  ابوحنیفھ در این زمینھ . قرن پیش از آن در فلسطین كرده بود

قانون نمایندة یك وضع عمومي است و با تغییر . گفتھ بود مقررات قانون با قواعد نحو و منطق تفاوت دارد
كار مدینھ دانشمند دیگري بھ وجود آمد  از میان مردم محافظھ. ر پذیر استمواردي كھ آن را پدید آورده تغیی

ھـ ق،  ١٧٩-٩٣(وي مالك ابن انس بود . كھ این فلسفة آزادمنش مترقي را در كار قانونگذاري نپسندید
مالك مذھب خویش را پس از مطالعة دقیق ھزار و ھفتصد حدیث تشریعي بنیاد نھاد و گفت ). م٧٩۵-٧١۵

از اجتماع اھل مدینھ » قرآن«باید در كار تفسیر حدیث و   این احادیث از مدینھ صدور یافتھ، چون اكثر
زیست، این حق را  ، كھ در بغداد و قاھره مي)م٨٢٠-٧۶٧ھـ ق،  ٢٠۴-١۵٠(محمد شافعي . پیروي كرد

حقیقت گفت در ھمة دیار اسالم، اجتماع محك نھایي شریعت و سنت و  دانست و مي خاص اھل مدینھ نمي
، عقیده داشت كھ این مقیاس پیچیده و )م٨۵۵- ٧٨٠ھـ ق،  ٢۴١- ١۶۴(شاگرد وي، احمد بن حنبل . است

و حدیث باید » قرآن«گفت تنھا  وي مذھب دیگري بنیاد كرد كھ مي. بیشتر از آنچھ باید دامنھ دار است
اسطة دلبستگي شدیدي كھ مأمون بھ و. كرد اساس مقررات شریعت باشد، و از مذھب عقلي معتزلھ انتقاد مي

وي را بھ ) پیرو مذھب رسمي دولت نشد» قرآن«و در كار خلق (ابن حنبل بھ مذھب اھل سنت نشان داد 
ولي او شجاعتي فوق العاده نشان داد و از عقیدة خود دست برنداشت؛ بھ ھمین جھت، وقتي   زندان كرد،

  .اش را تشییع كردند درگذشت، ھمة مردم بغداد جنازه

ك اتفاق چھار مذھب فقھ اسالمي در مسائل اساسي كمتر از اختالفات آنھا در مسائل فرعي نیست، مغ ذل
زیرا، با وجود آن مجادالت طوالني كھ یكصد سال دوام داشت، ھر چھار مذھب اعتقاد دارند كھ شریعت 

متمرد را  بایست از جانب خدا باشد تا بشر اسالم از جانب خداست و، بھ حكم ضرورت، اصول قانون مي
كنند كھ  ھمچنین این چھار مذھب در تعیین جزئیات رفتار و مراسم اسالمي چنان دقت مي. مقید تواند كرد

این فقیھان بھ بسیاري جزئیات از قبیل روش استعمال مسواك، . توان كرد تنھا دین یھود را با آن قیاس مي
، و طریقة صحیح مرتب كردن مو توجھ آداب ازدواج، آنچھ دربارة لباس زن و مرد باید و آنچھ نباید

و حدیث چیزي نیافتھ بود كھ طریقة » قرآن«گویند یكي از فقیھان ھرگز ھندوانھ نخورد، زیرا در . اند داشتھ
این مقررات فراوان مانع تكامل جامعة اسالمي توانست . درست خوردن ھندوانھ را از آن دریافت توان كرد

كردند تا حدي  رات و چشمپوشیھایي كھ مجریان قانون دربارة مخالفان ميشد، ولي اختالفات آرا دربارة مقر
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مع ذلك، و با وجود رواج . داد التغییر زندگي توافق مي سختي مقررات را با مقتضیات سرسخت و دائم
كاري و عالقة شدید بھ سنت، كھ مانع پیشرفت  مذھب ابوحنیفھ كھ مالیم و آزادمنش است، روح محافظھ

  .اقتصادي و اعمال خصوصي و تفكر است، بر مقررات اسالمي غلبھ دارد آزاد نظامات

ولي باید اعتراف كنیم كھ خلفاي دوران اول از ابوبكر تا مأمون، در قسمت وسیعي از دنیا، مقررات شایستھ 
نستند، توا آنھا نیز مي. و مناسبي براي زندگي انساني پدید آوردند و از ھمة فرمانروایان تاریخ تواناتر بودند

مانند مغوالن و مجاران یا نورسھاي مھاجم، ھمھ چیز را مصادره كنند یا بھ ویراني كشانند، اما نكردند و 
گفت  وقتي عمروعاص مصر را گشود، بھ مشورت زبیر بن العوام، كھ مي. فقط بھ وضع مالیات اكتفا كردند

  اراضي آنجا را میان فاتحان عرب تقسیم كند، گوش 

در ایام خلفا اراضي را مساحي كردند، و دولت دفاتر منظم آن را . ر آن كار كنند و ثمر بدھدمردم باشد تا د
نگاه داشت، راھھاي بسیار پدید آورد، بھ مراقبت آن پرداخت، و در اطراف رودھا براي جلوگیري از 

از آن  پیش از فتح اسالم نیمي از خاك عراق صحراي بایري بود، و پس. طغیان آب، بندھا پدید آورد
بسیاري از زمینھاي فلسطین كھ پیش از پیروزي مسلمین سنگ و شن بود حاصلخیز ، . بھشتي سرسبز شد

گفتگو، استثمار مردمان باھوش و قدرتمند از اشخاص ساده و ناتوان در این  بي. ثروتمند، و پرجمعیت شد
اصل كارشان بھ نسبت زیادي ولي خلفا مردم را از زندگي و ح. رژیم، در دورة ھمھ حكومتھا ادامھ یافت

ایمن ساختند و بھ مردم صاحب استعداد فرصت كوشش دادند و مدت شش قرن مناطق را از چنان رفاھي 
بھ بركت كمك و تشویق ایشان، تعلیم رواج . ور ساختند كھ ھرگز پس از ایشان نظیرش را ندیدند بھره

ت پنج قرن آسیاي باختري را پیشاھنگ تمدن گرفت و علوم و ادبیات و فلسفھ و ھنر چنان شكوفا شد كھ مد
  .جھان كرد

V - شھرھا  

پیش از آنكھ از افراد و تالشھایي كھ تمدن اسالم را پدید آوردند سخن بگوییم، باید محیطي را كھ در آنجا 
مردم باید در . گیرد تمدن، مایھ از روستا دارد و در شھر شكل مي. زیستند پیش خودمان تصور كنیم مي

  .راھم آیند تا از یكدیگر مطلع شوند و بھ ھم توجھ كنندشھرھا ف

ھر یك از آنھا از ده ھزار بیشتر نبود ـ در بعضي شھرھا از . تقریبًا ھمة شھرھاي اسالم وسعت كمي داشتند
بردند كھ اطراف آن براي جلوگیري از  مردم شھر در یك سرزمین محدود بھ سر مي. این ھم كمتر بود

ھاي كوچك سفیدكاري  خیابانھا تاریك و پر از خاك و گل بود؛ خانھ. ر و بارو داشتغارتھاي احتمالي حصا
ولي . ھمة جالل شھر بھ مسجد آن آراستھ بود. شده، براي اینكھ داخل آنھا دیده نشود، دیوارھاي بلند داشت

زیبایي و  در قلمرو اسالم، در نقاط مختلف، شھرھاي بزرگي بھ وجود آمد كھ در آنجا تمدن اسالم بھ اوج
  .دانش و خوشي رسیده بود

مكھ و مدینھ بھ نظر مسلمانان دو شھر مقدس بوده و ھست، زیرا مكھ، ھم مولد پیامبر بود و ھم كعبھ 
ولید دوم بناي مسجد . زیارتگاه قدیم عرب در آنجا بود، و مدینھ ھجرتگاه پیامبر و اقامتگاه وي بوده است

امپراطور بیزانس . صورت مسجدي مجلل و باشكوه و زیبا درآوردكوچك مدینھ را تجدید كرد و آن را بھ 
دینار، چھل بار شتر سنگ موزائیك فرستاد و ھم ولید ھشتاد صنعتگر  ٨٠.٠٠٠بھ تقاضاي ولید، در مقابل 

ماھر از مصر و یونان بیاورد، تا آنجا كھ مسلمانان شكایت داشتند كھ مسجد پیامبرشان بھ دست مسیحیان 
ھایي از  در عصر اموي، در مكھ و مدینھ، با وجود كعبھ و مسجد پیامبر، نمونھ. شود ھ مينامسلمان ساخت

شدند؛ بي شك، این وضع قریش پیروزمند  تجمل پدید آمد كھ اگر خلفاي اول دیده بودند، سخت خشمگین مي
سمت اعظم و ق ۶ثروت مدینھ از آنجا بود كھ غنایم جنگ چون سیل بھ آنجا سرازیر شد. كرد را خرسند مي
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میان مردم تقسیم كردند؛ ثروت مكھ از آنجا بود كھ از ھمة جھان اسالم گروه روزافزون حاجیان بدانجا 
بدین سان، تجارت رواج و رونق بسیار . رسید شدند و چیزھا بھ ھمراه داشتند كھ سابقًا بھ مكھ نمي مي

آنجا قصرھا، و در بیرون شھر  گرفت؛ دو شھر مقدس مركز ثروت، آسایش، نشاط، و طرب شد؛ در
ویالھا پدید آمد كھ مسكن اشراف بود و خدمھ و بردگان فراوان در آن جاي داشتند؛ كنیز بسیار بود و شراب 

خواندند و شاعران سرود عشق و جنگ سر  ھاي مؤثر مي خوانھا براي كسان نغمھ حرام فراوان، و آوازه
فقھا، و سیاستمداران   ، در رأس انجمني از شاعران،]ع[م حسین سكینة زیبا، دختر اما  در مدینھ،. دادند مي

اي بود كھ در ھمة قلمرو اسالمي زنان آرزوي ھمانندي آن را  ھوش، جاذبھ، و ذوق وي نمونھ ٧.اسالم بود
كرد كھ در تشكیل  سكینھ چند بار شوھر كرد؛ در بعضي موارد با خواستگار خود شرط مي. داشتند

تمایالت اموي، كھ ھدف آن تمتع از لذات زندگي بود، در مقدسترین . ي آزاد باشدانجمنھاي علمي و ادب
  .شھرھاي اسالم بر تمایالت تقدس و زاھد مآبي ابوبكر و عمر چیره شده بود

از قرن ھشتم میالدي اكثریت مردم این شھر عرب . شھر بیت المقدس نیز در نظر مسلمانان مقدس بود
است مسلمانان در آنجا مسجدي داشتھ باشند كھ در شكوه از كلیساي قیامت، خو عبدالملك مروان مي. بودند

بدین جھت، خراج مصر را در كار . كھ پس از ویراني بھ دست خسرو پرویز از نو بنیاد شده بود، كم نباشد
جنوبي شھر، مسجداالقصي  خوانند، و در ناحیة مي» حرم شریف«ایجاد چند بنا خرج كرد كھ مسلمین آن را 

از نو بنیاد ) م٧٨۵(ھـ ق  ١۶٩بھ سال . از زلزلھ ویران شد) م٧۴۶(ھـ ق  ١٢٩بنیاد كرد كھ بھ سال  را
ولي صحن آن ھمان است كھ در زمان عبدالملك مروان . گشت، و بعدھا تغییرات زیاد در آن بھ وجود آمد

بھ نظر مقدسي، . اند ود گرفتھالمقدس بھ پا ب بود و بیشتر ستونھا را ھم از باسیلیكاي یوستینیانوس كھ در بیت
مسلمانان، پیامبر   بھ گفتة. المقدس از مسجد بزرگ اموي كھ در دمشق بنیاد كردند زیباتر است مسجد بیت

در آنجا با ابراھیم و موسي و عیسي دیدار كرد و با آنھا نماز خواند؛ ھم بھ نزدیك مسجد، صخرة معروف 
خواست فرزند خود اسحاق را در برابر آن قربان  و ابراھیم مي را بدید كھ بھ پندار یھودیان مركز دنیاست

بھ عقیدة . كند، و موسي تابوت عھد را آنجا دریافت كرد، و ھیكل سلیمان و ھرودس مجاور آن بنیاد شد
مسلمانان، پیامبر از آنجا بھ آسمان عروج كرد و انسان، اگر ایمان قوي داشتھ باشد، آثار قدم وي را بر 

عبداهللا بن زبیر بر مكھ و درآمد حج استیال یافت، ) م۶٨۴(ھـ ق  ۶۴وقتي بھ سال . دیدصخره تواند 
خواست زایران كعبھ را بھ شام جلب كند و مردم بھ جاي حج كعبھ صخره را زیارت  عبدالملك مروان مي

 الصخره را بھ شیوة بیزانسي ـ شامي كنند؛ صنعتگران وي بر این صخرة تاریخي بناي معروف بھ قبة
سھ دیگر مساجد مكھ، مدینھ، (كھ خیلي زود چھارمین اعجوبة جھان اسالم شد ) م۶٩١ھـ ق،  ٧٢(بساختند 

این بنا در آغاز كار مسجد نبود، بلكھ حرم مقدسي بود كھ اطراف صخره برآورده بودند و ) . و دمشق بود
  رتفاع دارد و بر یك بناي متر ا ٣۵قبھ . اند بھ آن دوبار خطا كرده» مسجد عمر«صلیبیون در دادن نام 
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  قبةالصخره، بیت المقدس
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  االقصي، بیت المقدس منبر چوبي در مسجد

متر است؛ قبھ را از چوب ساختھ و از بیرون  ١۶٠ھشت ضلعي از سنگھاي مربع استوار است؛ محیط بنا 
با صفحات برنز  چھار در زیبا ـ كھ سردر آن را. اند كھ نقوش برجستھ دارد با برنج مطال پوشانیده

برند كھ چند ردیف ستون مرمرین براق آن را بھ ھشت ضلعیھاي  اند ـ بھ درون بنا راه مي آراستھ
قطعات . ستونھا از آثار قدیم رومي است و سرستونھا شیوة بیزانسي دارد. اند متحدالمركزي تقسیم كرده

ت از كار كوربھ كمتر نیست، و دھد، بھ ظراف معرق، كھ در طاقنما ھست و تصویر درختان را نشان مي
اي  بر دورادور نماي ستونھاي ھشت ضلعي بیروني نوشتھ. زیباتر از آن معرقھاي قسمت زیرین قبھ است

ھـ ق  ۵٨٢بھ خط كوفي با حروف زرین بر كاشي آبي ھست كھ بھ فرمان صالح الدین ایوبي بھ سال 
ستونھا، این صخرة بزرگ . الب معماري استبھ كار رفتھ است و نمونھ زیبایي از این تزیین ج) م١١٨٧(

  :مقدسي در وصف قبھ گوید. اند نامنظم را، كھ محیط آن شصت متر است، احاطھ كرده

منظرة این بنا شگفت . وقتي خورشید بر آن بتابد، قبھ بدرخشد و ھمھ جا پرتو افكند و شگفت انگیز جلوه كند
ام كھ در ادوار پیش از اسالم بنایي  ام، و نشنیده ندیدهاي  من در تمام قلمرو اسالم چنین قبھ. انگیز است

  . الصخرة معروف رقابت كند ساختھ شده باشد كھ بتواند با قبة

خواست این بنا را جانشین كعبھ كند انجام نشد؛ اگر شده بود، بیت المقدس  منظور عبدالملك مروان كھ مي
  .سخیر روح انساني رقابت داشتندشد كھ در قرون وسطي براي ت اي مي مركز دینھاي سھ گانھ

در بسیاري . المقدس پایتخت والیت فلسطین نشد و این افتخار را رملھ بھ دست آورد با وجود ھمة اینھا، بیت
از نقاطي كھ اكنون جز روستاھاي تھیدست در آن نیست، در عصر اسالمي شھرھاي پررونقي پدید آمد، از 
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» .شھري بزرگ و وسیع است«: دربارة آن گوید) م٩٨۵(ـ ق ھ ٣٧۵آن جملھ عكا بود كھ مقدسي بھ سال 
شھري وسیع است كھ باغستانھا و درختھا آن «: دربارة صیدا گوید) م١١۵۴(ھـ ق  ۵١٨ادریسي بھ سال 
شھري زیباست و بر «: صور گوید  دربارة) م٨٩١(ھـ ق  ٢٧٨یعقوبي بھ سال » .اند را بھ بر گرفتھ

دربارة شھر ) م١٠۴٧(ھـ ق  ۴٣٩ناصر خسرو بھ سال » .اد شده استاي كھ از دریا برآمده بنی صخره
و بھ … مساحت شھر را ھزار در ھزار قیاس كردم، ھمھ پنج ـ شش طبقھ بر سر یكدیگر، «: صور گوید

طرابلس، كھ در شمال صور بود، بندري زیبا و ایمن داشت كھ ھزار » .بازارھاي نیكو، نعمت فراوان
یاقوت حموي، جھانگرد . ھاي گرم شھره بود طبریھ بھ یاسمین و چشمھ .گرفت آن جاي مي كشتي در

السالم  مولد مسیح عیسي بن مریم علیھ«: دربارة ناصره گوید) م١٢٢۴(ھـ ق  ۶٢١مسلمان، بھ سال 
یعقوبي بعلبك » .اي طفلي نزاده است آنجاست، اما مردمش مریم را مالمت كردند و گفتند كھ ھرگز دوشیزه

انطاكیھ پس از دمشق، » .شھري نكوست با ثروت فراوان«: مقدسي گوید. نامد ھر شام ميرا زیباترین ش
بر انطاكیھ استیال داشتند؛ سپس ) م٩۶٩تا  ۶٣٧(ھـ ق  ٣۵٨تا  ١۶مسلمانان از سال . دومین شھر شام بود

جغرافیدانھاي . بر آن حكومت كرد) م١٠٨۴(ھـ ق  ۴٧٧روم شرقي آن را بھ تصرف آورد و تا سال 
سلمان از كلیساھاي بسیار و باشكوه و كاله فرنگیھاي بلند و باغ و بوستانھاي سرسبز انطاكیھ با شگفتي م

  ھا  اند كھ در ھمة خانھ یاد كرده و گفتھ

جمعیت مذكور آن را ) م٩٧٨(ھـ ق  ٣۶٨طرسوس از شھرھاي بزرگ بود؛ ابن حوقل در . آب روان است
این شھر ) م٩۶۵(ھـ ق  ٣۵۵، امپراطور روم شرقي، بھ سال نیكفوروس دوم. زند تخمین مي ١٠٠.٠٠٠بھ 

حلب شھري ثروتمند . ھا را بسوخت»قرآن«را پس گرفت و ھمة مسجدھا را كھ در آن بود ویران كرد و 
شھري است ثروتمند كھ «: مقدسي در وصف آن گوید. رسیدند زیرا دو راه كاروانرو در آنجا بھ ھم مي  بود،

ختان بر خیابانھا سایھ افكنده و بر دو سوي خیابانھا دكانھاست و ھر خیابان بھ یكي اند و در با سنگ ساختھ
در این مسجد محرابي معروف بود كھ از عاج و چوب منبت ساختھ بودند و » .رسد از درھاي مسجد مي

ھ یعقوبي ب. نزدیك مسجد پنج مدرسھ، یك بیمارستان، و سپس كلیسا بود. گرفت منبري داشت كھ چشم را مي
ھـ  ٣٣٩و اصطخري بھ سال » .حمص از شھرھاي بزرگ شام است«: گوید) م٨٩١(ھـ ق  ٢٧٨سال 

زنان آن جمالي «: مقدسي گوید» .تقریبًا ھمة خیابانھا و بازارھاي آن سنگفرش است«: گوید) م٩۵٠(ق
  » .خیره كننده و پوستي ظریف دارند

ھ پایتخت بھ مركز والیات متصرفي نزدیكتر نمود ك وقتي دولت اسالمي بھ سوي شرق بسط یافت، الزم مي
این شھر ھنگام . المقدس باشد، و این بسیار بجا بود كھ بني امیھ دمشق را پایتخت خود كردند از مكھ یا بیت

از این نھرھا یكصد . فتح عرب تاریخي كھن داشت، و تالقي پنج نھر آنجا را بحق بھشت شرق كرده بود
این نھرھا آنگاه بھ طرف مغرب بھ سوي . گرفت بستان آب مي ١٢٠.٠٠٠بركھ، یكصد حمام عمومي، و 

ادریسي دربارة دمشق . یافت ، كھ ھجده كیلومتردرازا و پنج كیلومتر پھنا داشت، جریان مي»درة بنفشھ«
تر و  تر و پرمیوه تر و خوش خاك تر و خوش ھواتر و پر آب از ھمة شھرھاي خدا، شام خوش موقع «: گوید

جمعیت، قصر خالفت بھ  ١۴٠.٠٠٠در قلب شھري با » .ثروتمندتر است و سپاه بیشتر داردحاصلخیزتر و 
درخشید و موزائیكھاي صحن  این قصر را، معاویة اول بنیاد كرده بود، از مرمر و طال مي. رسید چشم مي

در ناحیة . شد ھا و آبشارھا پاكیزه مي و دیوارھایش جلوة خیره كننده داشت و ھواي آن از آب جاري بركھ
مسجد شھر بود و تنھا بناي تاریخیي است كھ از  ۵٧٢شمال شھر مسجد بزرگ جاي داشت كھ یكي از 

محل مسجد در عصر رومیان یك معبد یوپیتر بود كھ تئودوسیوس . دمشق دوران اموي بھ جا مانده است
ل، خلیفة اموي، در حدود ولید او). م٣٧٩(ھاي آن كلیساي یحیاي تعمید دھنده را بنیاد كرد  اول بر ویرانھ

بھ مسیحیان پیشنھاد كرد كلیسا را بھ مسجد مبدل كند، در عوض بھ آنھا ھر كجا كھ ) م٧٠۵(ھـ ق  ٨۶سال 
خواستھ باشند زمین و لوازم بنا بدھد تا كلیسایي بنیاد كنند؛ ولي مسیحیان راضي نشدند و وي را از عواقب 

ولید بھ . كھ ھر كھ این كلیسا را ویران كند خفھ خواھد شدآن بیم دادند و گفتند در كتابھاي قدیم ھست 
بھ گفتة مورخان، مدت ھفت سال مالیات . گفتارشان اعتنایي نكرد و با دست خود ویراني كلیسا را آغاز كرد

زمین را در ھمة قلمرو دولت براي ساختمان این مسجد اختصاص داد، و این بھ جز آن مالیات فراوان بود 
از ھند، ایران، قسطنطنیھ، مصر، لیبي، تونس، و الجزایر . داد تا كلیساي دیگر بسازند كھ بھ مسیحیان

  صنعتگر و ھنرور آوردند 
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بھ اتفاق جھانگردان مسلمان، این مسجد مجللترین بناي قلمرو اسالم است، و بھ نظر . مسجد بھ پایان رسید
د، در ھمة جھان بناي دیگري ھمسنگ مھدي و مأمون، خلفاي عباسي كھ امویان و دمشق را دوست نداشتن

بنا، یك محوطة محصور است كھ در داخل آن چند ردیف ستون صحن وسیعي را كھ كف آن مرمر . آن نبود
اند، برفراز  است احاطھ كرده؛ مسجد در طرف جنوبي صحن جا دارد و آن را از سنگھاي مربع برآورده

مسجد را بھ شیوة معماري بیزانس . تاریخ اسالم است آن چھار مناره است كھ یكي از آنھا قدیمترین منارة
سقف را بھ وسیلة صفحات . اند و بدون تردید سبك ایاصوفیھ در آن مؤثر افتاده است ساختھ و تزیین كرده

متر است، دو  ١٣٠در داخل مسجد، كھ طول آن . اند متر است، پیوستھ ١۵سرب بھ گنبد، كھ قطر آن 
سرستونھا را بھ شیوة كورنتي تراشیده و بھ . كند ھ را از راھروھا جدا ميردیف ستون از مرمر سفید محوط

اند؛ باالي ستونھا طاقھاي مدور یا نعلي است، و این نخستین طاقھاي نعلیي است كھ در  طال تزیین كرده
دیوارھا نیز بھ موزائیك مرمر . اند كف مسجد موزائیك است و روي آن فرش انداختھ .اند تھساخدیار اسالم 

در داخل مسجد شش دیوار مرمرین ھست كھ محوطھ را بھ . الوان و كاشي میناكاري تزیین شده است
نگھاي در یكي از دیوارھا كھ رو بھ مكھ دارد محرابي مرصع بھ طال و نقره و س. كند ایوانھایي تقسیم مي

یكي از جھانگردان . شود قندیل تأمین مي ١٢.٠٠٠پنجرة شیشة الوان و  ٧۴نور مسجد از . گرانقدر ھست
 ».آموختاي تازه خواھد  اگریكي از اھل خرد یك سال بدانجا رود، ھر روز نكتھ«: در وصف مسجد گوید

من با شیوخ مجلس سنا «: یكي از سفراي یونان كھ اجازة ورود بھ مسجد یافتھ بود بھ ھمراھان خود گفت
اند،  بینم بناھاي خود را چگونھ ساختھ رسد، ولي اكنون كھ مي گفتھ بودم كھ بزودي قدرت اعراب بھ آخر مي

   ».داشتیقین دانستم كھ قدرتشان زماني دراز دوام خواھد 

كسي كھ از دمشق بھ جانب شمال رود، پس از عبور از صحرا، بر ساحل فرات، بھ رقھ ـ اقامتگاه موسمي 
آن، در ناحیة  اي از در مسافت قابل مالحظھ. رسد ھارون الرشید ـ و پس از عبور از دجلھ، بھ موصل مي

كنیم بھ اوج جالل رسید، و در ناحیة  شمال خاوري، شھر تبریز است كھ پس از دوراني كھ از آن گفتگو مي
  پس از آن . مشرق شھر تھران است، كھ در آن ھنگام دھكدة كوچكي بیش نبود

ھاي اسالمي دامغان و بعد، در مشرق دریاي خزر، گرگان است كھ در قرن دھم میالدي مركز یكي از والیت
بود و بھ امیران روشنفكر خود اشتھار داشت ـ معروفتر از ھمھ شمس المعالي قابوس شاعر و دانشور بود 

 ۵٢اي بھ شكل یك برج ضخیم بھ جا نھاده كھ  كھ ابن سینا را بھ دربار خویش گرامي داشت و ھم او مقبره
یي است كھ از گرگان، شھري كھ بھ دوران این تنھا بنا. متر بلندي دارد و بھ نام گنبد قابوس معروف است

در راه شمالي، كھ از گرگان بھ طرف . قابوس بھ اوج رفاه و كثرت جمعیت رسیده بود، بھ جا مانده است
پس از آن مشھد، شھر مقدس . رود رود، شھر نیشابور است كھ نام آن با شعر خیام بر زبانھا مي مشرق مي

آنگاه بخارا و سمرقند است . تي مركز یكي از والیتھاي بزرگ بودمسلمانان شیعھ، و بعد مرو است كھ وق
بر رشتھ كوه جنوبي، شھر غزنھ است كھ شاعران . كھ معموال از دسترس مأمورین وصول مالیات دور بود

. اند سود، سخنھا گفتھ دربارة قصرھاي مجلل محمود در آنجا، و برجھاي بلند شھر كھ سر بر آسمان مي
زي، كھ سلطان محمود بنا كرده، و برج مسعود دوم، كھ از آن ھم زیباتر است، در آنجا ھنوز ھم برج پیرو

رفت، بھ عدة زیادي از شھرھاي معتبر  اگر كسي در قرن یازدھم از این ناحیھ بھ طرف غرب مي. بھ پاست
ن، ھرات، شیراز با مسجد بزرگ و باغستانھاي معروف، یزد، اصفھان، كاشان، قزوی. خورد ایران برمي

مسافر بھ ھر . رسید قم، ھمدان، كرمانشاه، و سنندج؛ آنگاه در عراق بھ دو شھر پرجمعیت بصره و كوفھ مي
بیمارستانھا، و . ھا، قصرھا، باغستانھا ھا، كتابخانھ ھاي جالب، مدرسھ ھاي درخشان، مناره گذشت قبھ جا مي

رسید كھ  و عاقبت بھ بغداد مي. داشتندھاي تنگ و تاریك كھ فقیران در آن سكونت  دید و كوچھ حمامھا مي
  :انوري شاعر ایراني دربارة آن چنین گفتھ است

  خوشا نواحي بغداد جاي فضل و ھنر

  كھ كس نشان ندھد در جھان چنان كشور

  سواد او بھ مثل چون بھشت مینا رنگ
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  ھواي او بھ صفت چون نسیم جانپرور

  بھ خاصیت ھمھ سنگش عقیق و لؤلؤبار

  اكش عبیر غالیھ بربھ منفعت ھمھ خ

  كنار دجلھ ز تركان سیمتن خلخ

  میان رحبھ ز خوبان ماھرخ كشمر

  ھزار زورق خورشید گونھ بر سر آب

  بر آن صفت كھ پراكنده بر سپھر شرر 

میالدي در بستر  ١٨۴٨بھ سال . بھ جاي بغداد یك شھر قدیم بابلي بود كھ از بابل قدیم فاصلة چنداني نداشت
شھر قدیم در ایام شاھنشاھان ساساني رونق . ت آمد كھ نام بختنصر بر آن منقوش بوددجلھ چند آجر بھ دس

بھ گفتة . گرفت و پس از فتح اسالم چند دیر مسیحي در آنجا بنیاد شد، كھ غالبًا متعلق بھ نسطوریان بود
از مگس، مورخان، منصور خلیفھ از راھبان این دیرھا بدانست كھ ھواي شھر بھ ھنگام تابستان معتدل و 

خواست از این دو شھر ماجراجو كھ در آن  شاید خلیفھ مي. كھ در بصره و كوفھ فراوان بود، خالي است
  بدون تردید موقع شھر را از لحاظ سوق . روزگار پر از مردم شورشي بود دوري كند

ا ھمة شھرھاي داده بود، زیرا در جایي امن در داخل كشور بود و از راه دجلھ و كانالھاي پیوستھ بھ آن ب
بزرگ ساحل دجلھ و فرات ارتباط داشت، و ھم از این راه با خلیج فارس و ھمة بندرھاي جھان مربوط 

بھ ھمین مالحظات بود كھ مقر خود را از ھاشمیھ، و سازمانھاي حكومت را از كوفھ بھ بغداد انتقال . شد مي
رد و اسم قدیمي آن بغداد را، كھ بھ ؛ محل شھر را بھ خندق و سھ حصار تو بھ تو محصور ك)م٧۶٢(داد 

یكصد ھزار كارگر بھ كار گرفت و ظرف چھار سال . بود، بھ مدینة السالم تبدیل كرد» خداداد«معني 
قصر خلیفھ، كھ دري مطال و . قصرھاي بزرگ آجري براي خود و كسانش و سازمانھاي دولت بنیاد كرد

خواندند، در میان شھر  مي» الخضرا  قبة« یا » ھبباب الذ«گنبدي درخشان داشت و بھ ھمین جھت آن را 
آنگاه منصور، در بیرون باروي شھر، بر ساحل باختري دجلھ، یك اقامتگاه موسمي براي خود ساخت . بود

. برد الرشید بیشتر روزگار خود را در این قصر بھ سر مي شھره شد و بعدھا ھارون» قصرالخلد«كھ بھ نام 
داشت از پنجرة آن صدھا كشتي را توانست دید كھ بارھاي خود را، كھ از یك كسي كھ در این شھر اقامت 

  .كنند نیمة جھان آن روز آورده بودند، بر سنگفرشھاي ساحل رود خالي مي

منصور بر ساحل شرقي یا ایراني دجلھ قصري و مسجدي بساخت تا پسرش ) م٧۶٨(ھـ ق  ١۵١بھ سال 
اف این دو بنا محلة زیبایي بھ نام رصافھ پدید آمد، و دو پل كھ بزودي اطر. مھدي، كاخي مستقل داشتھ باشد

غالب خلفایي كھ پس از ھارون آمدند در این محلھ . داد بر قایقھا استوار بود آن را بھ شھر مدور ارتباط مي
بردند، و چیزي نگذشت كھ رصافھ بھ وسعت و ثروت از شھر منصور پیشي گرفت؛ پس از  بھ سر مي

در رصافھ براي جلوگیري از سوزش آفتاب . گفتند بغداد، رصافھ را منظور داشتند وقتي ميالرشید،  ھارون
خیابانھا را تنگ و پیچاپیچ كرده بودند؛ این خیابانھا از قصر خلیفھ تا محالت ثروتمند امتداد داشتند و دو 

اینجا كوي . ھر دستھ از صنعتگران، خیابان یا بازار خاصي داشتند. جانب آنھا دكانھاي شلوغ بود
عطرفروشان، آنجا كوي سبدبافان، و كمي دورتر مفتولسازان، و ھمچنین كوي صرافان و بزازان و 

ھاي مردم بود كھ بھ جز خانة ثروتمندان تقریبًا  باال و پشت دكانھا خانھ. كتابفروشان و كویھاي دیگر بود
از . و پس از او چندان دوامي نداشتماند،  ھمھ از خشت بود و مادام كھ كھ صاحب آن زنده بود بھ پا مي

بوده است، ولي بعضي مورخان  ٨٠٠‘٠٠٠جمعیت شھر آمار قابل اعتمادي نداریم، بھ احتمال قوي 
pyشمار جمعیت ھر چھ بود، بغداد در قرن دھم میالدي علي االطالق . اند برآورده كرده ٢,٠٠٠,٠٠٠
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اي  در شھر محلھ. ز این میانھ استثنا توان كردرفت، البتھ قسطنطنیھ را ا بزرگترین شھر جھان بھ شمار مي
نسطوریان، پیروان مذھب . خاص مسیحیان بود كھ در آنجا انبوه بودند و كلیساھا و دیرھا و مدرسھ داشتند

ھارون مسجدي را كھ منصور ساختھ . وحدت طبیعت، و اصیل آیینان عبادتگاھھاي مخصوص خود داشتند
بدون تردید صدھا . بناي مسجد را تجدید كرد و بر وسعت آن بیفزودبود توسعھ داد؛ آنگاه معتضد نیز 

  .مسجد بنا شده بود تا مردم شھر در آنجا عبادت كنند

در بغداد و نزدیك آن صدھا قصر مجلل و ویال بنا شده بود؛ . شدند ور مي در ھمین دنیا از نعیم بھشت بھره
چیزي از جالل این قصرھا را از . د و طال بودنمود، ولي درون آن ھمھ الجور كاخھا از بیرون ساده مي

قالي  ٢٢‘٠٠٠در قصر خلیفھ بھ بغداد «: وصف باورنكردني كھ ابوالفدا آورده توان دریافت كھ گوید
قصرھاي خلیفھ و » .قواره پارچة ابریشمین آویختھ بودند ١٢۵٠٠فرشینھ و  ٣٨٠٠٠گسترده و بھ دیوارھا 

متر مربع را  ٢‘۵٨٩‘٩٩٠وانھاي دولتي، در بغداد شرقي مساحت خاندان وي، و مسكن وزیر و رؤساي دی
از دوران جعفر برمكي كھ در ناحیة جنوب شرقي شھر، قصري مجلل براي خود ساخت ـ و . گرفتھ بود

خواست از بدخیالي  جعفر، كھ مي. ھمان سبب ھالك وي بود ـ مھاجرت طبقة ثروتمند بھ این ناحیھ آغاز شد
صر را بھ مأمون ھدیھ كرد، و ھارون ھدیھ را براي پسر خود پذیرفت، ولي جعفر تا ھارون بپرھیزد، این ق

وقتي قصرھاي منصور و ھارون رو بھ خرابي . زنده بود در قصر جعفري اقامت داشت و سرخوش بود
بھ ) دالر ١‘٩٠٠‘٠٠٠در حدود (دینار  ۴٠٠‘٠٠٠معتضد . نھاد، بھ جاي آن قصرھاي تازه بنیاد كردند

 ٩‘٠٠٠ھاي این قصر  اگر بھ یاد بیاوریم كھ در طویلھ). م٨٩٢ھـ ق،  ٢٧٩(ثریا خرج كرد بناي قصر 
 ٢٩٠(مكتفي در جوار قصر ثریا، قصر تاج را بنیاد كرد . شتر و استر بود، وسعت آن را حدس توانیم زد

صر مقتدر، ق. متر مربع گسترده بود ٢٣‘٠٠٠‘٠٠٠كھ بنا و باغستانھاي آن در مساحت ) م٩٠٢ھـ ق، 
را بنیاد كرد، و این نام از آن یافت كھ در بركة باغ قصر درختي از طال و نقره بھ پا كرده » بھوالشجره«

سالطین آل بویھ . خواندند بودند كھ بر شاخھا و برگھاي سیمین آن پرندگان نقره بھ تعبیة مكانیكي نغمھ مي
بدین سان قصرھا . یھ خرج كردنددر ھم بھ بناي قصر معز ١٣,٠٠٠,٠٠٠از ھمة خلفا پیشي گرفتند و 

سفیران یونان را پذیرفت، ) م٩١٧(ھـ ق  ٣٠۵مكرر و جالل آن افزون شد، تا آنجا كھ وقتي مقتدر بھ سال 
آنان از قصرھاي خلیفھ و دیوانھاي حكومت كھ جمعًا سي و سھ قصر بود و ایوانھاي آن ستونھاي مرمري 

ین گسترده و بھ دیوارھا آویختھ بود و شمار آنھا را كسي داشت، از آنھمھ قالي و پارچة زربفت كھ بر زم
دانست، از صدھا سوار با لباسھاي براق كھ زینھاي اسبشان از نقره بود و غاشیة زردوزي و  نمي
دوزي داشت، از آنھمھ حیوان وحشي و اھلي كھ در باغستانھاي قصر خلیفھ بود، و از قایقھاي خاص  نقره

  .رفت بھ حیرت افتادند كمتر نبود و بھ انتظار ھوس خلیفھ بر دجلھ مي خلیفھ كھ بھ جالل از قصرھا

مردان این طبقھ بھ . زیست طبقة نخبھ در میان نعیم فراوان با تجمل و سرگرمي و اضطراب و دسیسھ مي
اي كھ از  نوشیدند، و آذوقھ رفتند، شراب كھنسال حرام مي نظارة اسبدواني یا بازي چوگان بھ میدان مي

ابریشم رنگارنگ آنھا و زنانشان لباس . خوردند اقصاي كشور بھ قیمت گران خریداري شده بود مي
زدند و بوي خوش عنبر و كندر  بھ لباس و مو و ریش خود عطر مي. پوشیدند زردوزي و نقره دوزي مي

  كردند و سر و گوش و گردن و دست و ساق خود را بھ زیورھاي گرانبھا  استشمام مي

آنھا شاعران و یافتند، بھ جاي  معموال زنان در اجتماعات مردان حضور نمي. معشوق عقلش را ربوده است
مطربان و دلقكان بودند و بدون تردید از عشق نیز گفتگوھا داشتند، و كنیزكان زیبا با رقص خود دل از 

ھاي قرآن گوش فرا  در اجتماعاتي كھ موقرتر از این بود، مردم بھ شعر شاعران یا آیھ. ربودند مردان مي
مورخان از انجمني سخن . پدید آورده بودند داشتند و بعضیھا، مانند اخوان الصفا، انجمنھاي فلسفي مي
بھ پا بوده و ده عضو داشتھ كھ یكي سني و دیگري شیعھ و ) م٧٩٠(ھـ ق  ١٧۴گویند كھ در حدود سال  مي

سومي خارجي و چھارمي مانوي و دیگري شاعري غزلسرا و آن یكي فیلسوف و چھار دیگر مسیحي و 
مورخان، اجتماعات اینان با مالیمت و مزاح شیرین و بحث بھ گفتة . اند یھودي و صابئي و زردشتي بوده

توان گفت كھ جامعة اسالمي رویھمرفتھ داراي آداب معاشرت تا . آرام و ادب و احترام قرین بوده است
بدون تردید، مشرق زمین از زمان كوروش تا لي ھونگ چانگ در كار ادب و . حدود امكان عالیي بود

ھاي اوج و رونق زندگي بغداد این بود كھ ھمة ھنرھاي مجاز،  از نشانھ .ظرافت از غرب سبق برده است
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ھاي ابتدایي و متوسطھ فراوان، و نغمة  یعني آنھا كھ در اسالم حرام نبود، مورد حمایت بود؛ مدرسھ
  .شاعران در فضا طنین افكن بود

نھا با تالش و رنج خود این توان گفت كھ آ بھ حدس مي. اند مورخان از زندگي طبقة پایین چندان سخن نگفتھ
در ھمان اثنا كھ ثروتمندان بھ ادبیات و ھنر و فلسفھ و . سازمان مجلل اجتماعي را برپا نگاه داشتھ بودند

نواختند و  داشتند، یا عود مي علوم سرگرم بودند، عامة ساده لوح در خیابانھا بھ مطربان گوش فرا مي
گذشت و حال و ھواي خیابان را  بیگاه موكب عروسي مي گاه و. خواندند ھاي مخصوص خود را مي نغمھ

كردند، و طبعًا بھ قیمت  ھا مبادلھ مي رفتند، ھدیھ مردم در ایام عید بھ دیدار یكدیگر مي. داد صفایي مي
شد توجھ داشتند؛ در این گونھ روزھا با اشتھایي تیزتر از كساني كھ بشقابشان  ھایي كھ داده و گرفتھ مي ھدیھ

بھره نبود و درھمي چند از  حتي شخص فقیر از جالل خلیفھ و شكوه مسجد بي. خوردند غذا ميطال بود 
بالید كھ فرزند پایتخت  زد، مي سرفراز قدم مي. شد رسید نصیب او مي دینارھاي مالیاتي كھ بھ بغداد مي

  .پنداشت بزرگ است و، در عمق خاطر، خویشتن را در شمار بزرگان و حكمفرمایان جھان مي

  یادداشتھا

  .ھـ ق خوانده شد، در این سال ھارون مرده بود ٢٠٢عقد پوراندخت در محرم  – ١

  .باید توجھ داشت كھ ، عالوه بر این سھ، عدل و امامت نیز جزو اصول مذھب شیعھ است – ٢

بھ داستان » قرآن«در ظاھر . كریم، این كتاب آسماني، معجزه شمرده شده است» قرآن«الاقل در  – ٣
  .معراج و شق قمر نیز اشارت شده است

مرجئھ این بود كھ مرتكب گناه كبیره را نباید گفت مخلد در عذاب است، بلكھ كار او بھ دست   عقیدة – ۴
  .خداست كھ از او بگذرد یا نھ

و خاندان وي پدید نیامده است، بلكھ از روز وفات پیغمبر صف ) ع(شیعھ در نتیجة قتل علي و حسین – ۵
  .بودند شیعة علي نامیده شدند) ع(آنان كھ قایل بھ خالفت علي . مایز شدشیعھ مت

آوري آن  رفت، پس از آن تا سال چھلم مركز جمع غنیمتھاي جنگي تنھا تا سال سي و ششم بھ مدینھ مي – ۶
كوفھ بود، و در سال چھل و یكم بھ دمشق منتقل گردید؛ و ھر چند عمران مدینھ و مكھ در عصر عثمان رو 

افزایش نھاد، اما سبب آن غنیمتھاي جنگي نبود، بلكھ طرح اصالحات ارضي خلیفھ موجب چنین  بھ
چند تن از سران قریش زمینھاي خارج از حجاز خود را با زمینھاي دروني معاوضھ . پیشرفتي گردید

ینكھ قسمت اما ا. كردند، و در نتیجھ مالكاني بزرگ چون طلحھ و زبیر پیدا شدند كھ براي خود كاخ ساختند
گیري  اعظم درآمدھا را میان مردم تقسیم كردند بھ طور اطالق درست نیست، و اگر چنین بود ابوذر خرده

خوارگي در مدینھ و مكھ ابدًا با رسیدن غنیمتھاي جنگي بھ  اما رواج خنیاگري و مي. كرد خود را آغاز نمي
ي بھ بعد آغاز شد و در این وقت چنانكھ ھجر ۶۵این شھر ارتباطي ندارد، زیرا مقدمات این كار از سال 

  .رفت دانیم غنیمتھا بھ دمشق مي مي

زندگاني علي «چرا وضع عمومي مدینھ یكباره دگرگون شد و قداست آن محو گردید؟ در این باره در كتاب 
قتل عام مدینھ بھ دست مسلم بن عقبھ در حكومت یزید نسلي فاسد را بھ جاي . ام توضیح داده» بن الحسین

  .گذاشت كھ براي رھایي خود از غمھاي آن فاجعھ بھ شراب و موسیقي روي آورد

و قسمتي را ابوالفرج » معجم الشعراء«اساس این افسانھ چیزي است كھ قسمتي از آن را مرزباني در  -٧
بھ » االغاني«ربیعھ و ابن سریج آورده و سپس از  ضمن ترجمة عمربن ابي» االغاني«در كتاب خود 
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راوي داستان مصعب . تألیف عمر رضا كجالھ راه یافتھ است» اعالم النساء«دیگر و از جملھ كتابھاي 
  .زبیري است و داستان را از پیرمردي از مردم مكھ روایت كند

» نسب قریش«از وي كتابي بھ نام . مصعب زبیري، مصعب بن عبداهللا بن مصعب بن زبیر بن عوام است
در این كتاب چنانكھ از نام آن پیداست تنھا نسب . ش روي خود دارمبھ چاپ رسیده است كھ ھم اكنون پی

وي در فصل فرزندان امام حسین علیھ السالم نام سكینھ و شویھاي او را برده است . قریشیان آمده است
زبیري دو كتاب دیگر بھ نامھاي . ، اما از این داستان اثري در كتاب نیست)، چاپ دارالمعارف۵٩ص (
بھ ھر حال، راوي داستان بھ نقل . داشتھ است كھ در دسترس نیست» حدیث مصعب«و » نسب كبیر«

ابوالفرج یك جا پیرمردي مكي است و در داستاني دیگر علي بن صالح و یا ھیثم بن عدي و صالح حسان 
  این راویان را . كوفي

اما از جھت . اند واندهدانشمندان علم رجال، چون ابن حجر و نسائي و یحیي بن معین، غیر ثقھ و یا كذاب خ
از این بگذریم كھ دختر حسین بن علي و نوة علي . روایت، افسانھ بودن آن نیازي بھ تحقیق فراوان ندارد

بن ابي طالب و خواھر علي بن الحسین چگونھ پیش روي برادر خود در جمع زنان مھاجر و انصار چنین 
نھ، . بازداشتھ است» تیرج جاھلیت«ا زنان را از دھد، در حالي كھ جد او از فرمودة خد مجلسھا ترتیب مي

. گیریم كھ سكینھ داراي چنین شخصیتي نیست و زني از طبقة عادي است گذاریم و چنین مي این بحث را مي 
خواند تا بگوییم سكینھ با  اما كدام زن از طبقة عادي بر سر زیبایي خود مردي بیگانھ را بھ داوري مي

باره بھ مشاجره پرداخت، و مردي ھرزه درا و فاسق را چون عمر بن ابي ربیعھ عایشھ دختر طلحھ در این 
عمر بن ابي ربیعھ مردي است كھ ابن . سكینھ نمكین تر است و عایشھ زیباتر: داور قرار داد و عمر گفت

. شود عتیق دربارة او گفتھ است در ھیچ شعري چون شعر عمر بن ابي ربیعھ نافرماني خدا دیده نمي
چون ) ص(اگر این افسانھ را دشمنان خاندان پیغمبر ) ١١۴-١١٣، ص ١، دارالثقافھ، ج»غانياال«(

  مصعب زبیري و دروغ پردازاني چون ابوالفرج برنساختھ باشند، و اگر آن شیخ مكي راست گفتھ باشد،
را در كتاب العیش كھ نام آنان  سكینھ كھ قھرمان این داستانھاست زني است در طبقة بلبلھ و سالمھ و لذة

ام ـ زنان موسیقیدان كھ در مدینھ و مكھ مجلسھا داشتند و مرداني چون  آورده» زندگاني علي بن الحسین«
رفتند، و سپس راوي بي بندوباري ھمین كھ  كثیر عزة و ابن سریج و اشعب و پسر ربیعھ بھ مجلس آنان مي

. اند آنكھ بررسي كنند داستان را پذیرفتھ بي نام سكینھ را شنیده، آن را بر آن سیده تطبیق كرده و آیندگان
  .دھد تا بدان عصر چھ رسد ھاست بارھا رخ مي چنین تخلیطھا در عصر ما كھ عصر سند و ثبت واقعھ

   

   فصل دوازدھم

  

  فكر و ھنر در والیتھاي خاوري اسالم

  )م١٠۵٨- ۶٣٢(ھـ ق  ۴۵٠-١١

I – دانشوري  

كرد و این كار را  شود، پیامبر مردم را در طلب علم تشویق مي بھ طوري كھ از احادیث نبوي معلوم مي
ھر كھ بھ راھي رود كھ «: گفتھ بود. داشت، و از این جھت با اغلب مصلحان دیني تفاوت داشت محترم مي

خون شھیدان وزن مركب عالمان دانا را با … علمي جوید، خدا براي وي راھي بھ سوي بھشت بگشاید 
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ارتباط مسلمین با فرھنگ یوناني دیار شام حس رقابت » .كنند و مركب عالمان از خون شھیدان برتر باشد
علمي یونان را در ایشان برانگیخت، و چیزي نگذشت كھ در قلمرو اسالم دانشور و شاعر مقامي ممتاز بھ 

  .دست آوردند

. دادند تند گفت؛ از ھمان وقت كھ شھادتین را بھ آنھا یاد ميآغاز تعلیم اطفال از آن وقت بود كھ سخن توانس
اي از دختران، و ھمة پسران را، بھ جز پسران اغنیا كھ معلمان  در شش سالگي بعضي برده زادگان، عده
بردند كھ معموال در یكي از مساجد و احیانًا در مجاورت یك چشمة  خصوصي داشتند، بھ مدرسة ابتدایي مي

ھا معموال رایگان بود، یا دستمزد آن چنان ناچیز بود  تعلیم در این گونھ مدرسھ. آزاد بود عمومي در ھواي
گرفت كھ بیشتر از دو ریال در ھفتھ  معلم از پدر طفل مبلغي مي. كھ ھمة مردم قادر بھ پرداخت آن بودند
علیم نماز بود و قرائت قرآن ت: برنامة تعلیم بسیار ساده بود. پرداختند نبود؛ باقي مخارج را مردم نیكوكار مي

نوشتن و . ھا و مبادي اخالقي و شریعت كھ در قرآن ھست و حفظ آیات و آشنایي با مقررات دیني وقصھ
حساب را براي مرحلة باالتر گذاشتھ بودند، شاید از این جھت كھ نوشتن در مشرق زمین ھنري است كھ 

شود  گفتند، نویسنده را ھمھ جا مي نان ميبھ عالوه، بھ طوري كھ مسلما. محتاج تمرین مخصوص است
ھدف ھمة . خواندند سپردند، آنگاه بھ صداي بلند مي ھر روز قسمت كمي از قرآن را بھ خاطر مي. یافت

  شدند،  متعلمان این بود كھ تمام قرآن را بھ خاطر سپارند؛ اگر موفق مي

تنبیھ معمولي . یم، و عصا ابزار آن بودمذاكره طریقة تعل. بود» مرد كامل«تیراندازي و شنا آموختھ بود 
نباید ساعتي «: الرشید بھ معلم فرزندش امین گفتھ بود ھارون . زدند این بود كھ با تركة خرما بھ كف پا مي

اما غمگینش نكن كھ ذھنش بمیرد، و چندان مالیمت مكن كھ . بگذرد مگر آنكھ چیزي بھ او تعلیم داده باشي
  » .او را بھ مدارا اصالح كن، و اگر سود نداد، شدت و خشونت كن بھ تنبلي خو كند؛ تا تواني

معلم در مسجدي پھلوي ستون یا . ھدف تعلیمات ابتدایي تقویت اخالق و ھدف مرحلة بعد آموختن علم بود
یك وقت ھم دولت این . كرد فقھ، و شریعت تقریر مي  نشست و درسي از تفسیر، حدیث، دیواري مي

بالغت، ادب،   اللغھ، تحت نظر گرفت و مخارج آن را پرداخت و علم نحو فقھ ھاي متوسطھ را مدرسھ
علم نحو مورد توجھ خاص بود، زیرا زبان عرب . منطق، ریاضیات، و ھیئت را نیز بھ برنامة دیني افزود

در . دغلط بھ كار بردن آن براي مردم تعلیم یافتھ امتیاز مھمي بو دانستند و بي را از ھمة زبانھا كاملتر مي
ھا نیز تعلیم رایگان بود، معلمان و شاگردان مقرري و مخارج خود را احیانًا از دولت یا از  این مدرسھ

ھا، جز در مورد قرآن، اھمیت معلم بیشتر از كتاب بود و  در مدرسھ. گرفتند منابع خیرات و صدقات مي
گشتند تا معلم  اف قلمرو اسالم ميطالبان علم در اطر. آموختند تا از كتاب شاگردان بیشتر از افراد مي

بایست بھ مكھ یا بغداد یا دمشق  خواست در شھر خود احترامي داشتھ باشد مي ھر كھ مي. معروفي را ببینند
المللي بآساني در  این ادبیات بین. یا قاھره سفر كند و در آنجا از یك یا چند تن از علماي بزرگ، علم آموزد

انتشار گرفت، زیرا در سراسر جھان اسالم، ھر قدر ھم مردم آن گوناگون  ھمة قلمرو وسیع اسالم رواج و
مسافر در . بودند، زبان تعلیم و ادبیات عربي بود، كھ دامنة انتشار آن بیش از زبان التیني گسترش یافتھ بود

د تواند در مسج رسید یقین داشت كھ تقریبًا در ھر یك از اوقات روز مي قلمرو اسالم بھ ھر شھري مي
توانست در مدرسة شھر براي مدتي، عالوه بر  بزرگ شھر یك بحث علمي را بشنود؛ طلبة مسافر غالبًا مي

داد؛ باالترین ھدف طلبھ این بود كھ یك  مدرسھ درجة علمي نمي. تعلیم رایگان، جا و غذا نیز داشتھ باشد
اي كھ درس  ود در رشتھشھادتنامة خصوصي از استادي كھ بھ حضور او رسیده بود بگیرد تا معلوم ش

ھمة منظور طلبھ تحصیل ادب بود ـ عادات نیك و تكمیل ذوق، حاضر . گرفتھ صالحیت و كفایت یافتھ است
  .جوابي و نكتھ سنجي و ظرافت، و كسب معلومات الزم براي یك مرد كامل و مھذب

اھان الیافدار را از ، تھیة خمیر كتان و دیگر گی) م٧١٢ھـ ق،  ٩۴(وقتي مسلمانان سمرقند را گشودند 
این صنعت بھ خاور . كردند ساختند و خشك مي چینیان آموختند، كھ از آن خمیر صفحات بسیار نازك مي

فراموش نشده بود، بھ جاي كاغذ پوستي بھ كار ) پاپیروس(نزدیك آمد و ، در زماني كھ ھنوز اوراق بردي 
در بغداد بھ دست فضل بن ) م٧٩۴(ھـ ق  ١٧٨نخستین كارگاه كاغذسازي در قلمرو اسالم بھ سال . رفت

  یحیي، وزیر ھارون الرشید، گشوده شد؛ آنگاه مسلمین این صنعت را بھ 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھـ ق  ١٨۴، در مصر از )م٧٠٧(ھـ ق  ٨٩رفت، در مكھ از سال  میالدي در چین بھ كار مي ١٠۵
، در سیسیل از )م١١٠٠(ھـ ق  ۴٩۴، در قسطنطنیھ از سال )م٩۵٠(ھـ ق  ٣٣٩، در اسپانیا از )م٨٠٠(

، و در )م١٢٢٨(ق   ھـ ۶٢۶، در آلمان از )م١١۵۴(ھـ ق  ۵۴٨، در ایتالیا از )م١١٠٢(ھـ ق  ٣٩٣
بھ گفتة . رسید تألیف كتاب را آسان كرد این اختراع بھ ھر جا مي). م١٣٠٩(ھـ ق  ٧٠٩انگلستان از 

د بود كھ در آنجا، بھ جز فروش بیش از یكصد كتابفروشي در بغدا) م٨٩١ھـ ق،  ٢٧٨(یعقوبي، در ایام او 
بسیاري از . نوشتند؛ مجامع ادبي نیز بود كردند و خطوط تزییني مي برداري مي كتاب، از كتابھا نسخھ

در قرن دھم . آوردند معاش خود را از استنساخ كتاب براي بازرگانان كتابفروش بھ دست مي طالب علم، 
كردند، و كتابدوستاني بودند كھ در مقابل  مع آوري ميمیالدي كساني بودند كھ امضا و خط بزرگان را ج

آوردند و در  مؤلفان از فروش كتاب خویش چیزي بھ دست نمي. پرداختند ھاي كمیباب بھاي گزاف مي نسخھ
كار معاش بھ وسایل قابل اعتمادتر یا بھ عطاي امیران و ثروتمندان تكیھ داشتند، زیرا ھدف ادبیات و ھنر 

  .راف و مالداران صاحبجاه واالنژاد بوداقناع ذوق طبقة اش

ھاي عمومي بود كھ تعداد زیادي كتاب  اي بود؛ در بیشتر شھرھا نیز كتابخانھ در غالب مسجدھا كتابخانھ
در موصل یك كتابخانة ) م٩۵٠(ھـ ق  ٣٣٩بھ سال . داشت و درھاي آن بھ روي طالبان علم گشوده بود

كنندگان، بھ جز كتاب، كاغذ مورد احتیاج خود  رده بود و مطالعھعمومي بود كھ یكي از نیكوكاران تأسیس ك
. تنھا فھرست كتابھاي موجود در كتابخانة عمومي ري ده مجلد قطور شده بود. یافتند را نیز در آنجا مي

یاقوت حموي، . داد ھایي مي كردند مقرري و اعانھ كتابخانة بصره بھ دانشوراني كھ در آنجا مطالعھ مي
معروف، سھ سال در كتابخانة مرو و خوارزم بھ فراھم كردن اطالعات براي كتاب معجم جغرافیدان 

وقتي مغوالن بغداد را ویران كردند، سي و شش كتابخانة عمومي در آنجا بود، و این . البلدان اشتغال داشت
زیادي كتاب  ھاي خصوصي بود، زیرا رسم بود كھ ھر یك از ثروتمندان مقدار بھ جز تعداد بیشمار كتابخانھ

امیر بخارا یك طبیب معروف را بھ دربار خود دعوت كرد؛ او نپذیرفت و گفت چھار صد شتر . داشتھ باشد
بھ جا گذاشت كھ  وقتي واقدي درگذشت، ششصد صندوق پر از كتاب .داردبراي حمل كتابھاي خود الزم 

بھ قدر ھمة ) چون صاحب بن عباد(بعضي بزرگان . براي برداشتن ھر صندوق دو مرد الزم بود
در ھیچ یك از كشورھاي جھان، بھ جز چین در ایام مینگ ھوانگ، نظیر . ھاي اروپا كتاب داشتند كتابخانھ

ي جمع آوري كتاب بود بھ وجود اي كھ از قرن ھشتم تا یازدھم میالدي در قلمرو اسالم برا شوق و عالقھ
در ھزاران مسجد قلمرو اسالم، از قرطبھ . در این چھار قرن زندگي فرھنگي مسلمانان بھ اوج رسید. نیامد

. تا سمرقند، شمار دانشوران كمتر از ستونھا نبود، و علم و فصاحتشان در ایوانھا انعكاس داشت) كورذووا(
  راھھاي كشور از گروه 

در دربار . نان و مورخان و عالمان االھي پر بود كھ در طلب علم و حكمت روان بودندبیشمار جغرافیدا
صدھا امیر آھنگ قصاید شاعران و مباحثات فلسفي منعكس بود؛ ھیچ كس جرئت نداشت مال فراوان داشتھ 

ة االنتقال خیلي زود ھم اعراب تیزھوش سریع . باشد مگر آنكھ با مال خود ادبیات و ھنر را كمك كند
فرھنگ ملل مغلوب را فرا گرفتند، و اقوام مغلوب چنان نرمش نشان دادند كھ اكثریت شاعران و عالمان و 

فیلسوفاني كھ زبان عرب را از لحاظ علم و ادب غنیترین زبان جھان كردند از میان ایشان برخاستند؛ در 
  .این گروه، فیلسوف و عالم و شاعر عرب اقلیتي ناچیز بودند

دانشوران مسلمان اساس ادبیات ممتاز عربي را استوار كردند؛ با تحقیقات وسیع خویش در   ن،در این دورا
نحو، زبان عرب را منطق و میزان بخشید؛ با فرھنگھایشان گنجینة لغات این زبان را نظم و دقت عطا 

لو گرفتند؛ و در ھایشان از زوال بسیاري از چیزھا ج المعارفھا و خالصھ برداشتھ كردند، با جنگھا و دایرة
ما محتاج بھ تذكار نام این دانشوران نیستیم، كافي است كھ بھ . زمینة نقد متون ادبي و تاریخي كوشیدند

  .فضلشان معترف باشیم و از اعمالشان تمجید كنیم

ماند مورخانند كھ ھمة اطالعات خود را دربارة تمدن  از این میانھ كساني كھ بیشتر نامشان بھ یاد مي
مدیون ایشانیم و بدون آنھا سرگذشت این تمدن نیز، چون تمدن مصر فراعنة پیش از شامپولیون،  اسالمي

سیرة « نویسندة ) م٧۶٧(ھـ ق  ١۵٩از جملھ محمد بن اسحاق متوفا بھ سال . ماند براي ما ناشناختھ مي
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كنیم قدیمیترین كتاب را استثنا » قرآن«است كھ بھ وسیلة ابن ھشام تنقیح و تكمیل شد؛ و اگر » رسول اهللا 
دانشوران محقق و كوشا در سرگذشت اولیا و . معتبر و منثور عربي است كھ بھ دست ما رسیده است

صلحا، فیلسوفان، وزیران، فقیھان، طبیبان، خطاطان، حكام بزرگ، عاشقان، و دانشوران كتابھاي مفصل 
خواستند  دانشوران اسالم بود كھ مي یكي از جملھ) م٨٨٩- ٨٢٨ھـ ق،  ٢٧۶- ٢١٣(ابن قتیبھ . اند پرداختھ

خواست در آن كتاب مفصل بھ تاریخ دین  وي مورخ جسوري بود كھ مي. تاریخ عمومي جھان را بنویسند
توانست  خود ھمان قدر جا اختصاص دھد كھ تاریخ ھر ملت و دین دیگر در صحنة پرحوادث جھان مي

را نوشت و از ھر » الفھرست«خویش، موسوم بھ كتاب ) م٩٨٧(ھـ ق  ٣٧٧محمد بن الندیم بھ سال . داشت
ھاي علوم بھ زبان عربي بود سخن آورد، و ترجمة انتقادي  كتاب تألیف یا ترجمھ كھ در ھر یك از رشتھ

اگر خواننده بھ نظر آورد كھ از كتابھاي یاد . مؤلف را نیز بر آن افزود و فضایل و عیوب وي را برشمرد
تواند پي برد كھ غناي منابع  دانیم، یكي از ھزار جا نیست، مي آنجا كھ ميشده در فھرست ابن الندیم، تا 

  . اسالمي بھ دوران وي تا كجا بوده است

، كھ در قلمرو تاریخ اسالم چون لیویوس مورخ )م٩٢٣-٨٣٨ھـ ق،  ٣١٠- ٢٢۴(ابوجعفر محمد طبري 
و در طبرستان، در جنوب معروف مغرب زمین است، مانند بسیاري از نویسندگان اسالمي، ایراني بود 

پس از آنكھ سالھا در عربستان و شام و مصر بھ صورت دانشوري . دریاي خزر، چشم بھ دنیا گشوده بود
  چھل سال از عمر . فقیر سفر كرد، در بغداد استقرار یافت و بھ امر قضا مشغول شد

وي تاریخ . ف كردكھ یك تاریخ عمومي است صر» اخبار الرسل و الملوك«خویش را بھ نوشتن كتاب 
یاد كرده و قسمتي از این كتاب بھ جا مانده پانزده جلد ) م٩١٣(ھـ ق ٣٠٢جھان را از آغاز خلقت تا سال 

طبري نیز چون بوسوئھ دست . بزرگ است؛ بھ گفتة مورخان، آنچھ از دست رفتھ ده برابر این بوده است
. سیار عبارات ھست كھ نشان تقواي اوستدر فصول اول كتاب وي ب. بیند خدا را در ھمة حوادث جھان مي

السالم، كرد و او را  در ذكر آن امتحان كھ خداوند از پدر ما، آدم علیھ«: اما جنبة لفاظي دارد، چنانكھ گوید
اي از یاقوت بھ زمین فرستاد تا آدم در آن جاي گیرد و چون  و اینكھ خدا خانھ» .بھ طاعت خویش بیازمود

نوشتھ و گوید » تورات«طبري نیز تاریخ یھود را چون  .ببردرا از زمین  عصیان پروردگار كرد خانھ
مریم باكره مسیح را بزاد و حمل وي چنان بود كھ جبرئیل در آستین وي دمید، و جلد اول را بھ صعود 

جلد دوم از جلد اول معقولتر است، و آن تاریخ ایران را در عصر ساسانیان ، بھ . استمسیح پایان داده 
دھد؛ حوادث را بھ ترتیب وقوع، سال بھ سال  اي زنده و قابل قبول و در بعضي موارد جالب شرح مي شیوه

رسید كھ  مي شود كھ او نیز از راوي دیگر نقل كرده تا بھ كسي كند؛ معموال حادثھ از راوي نقل مي نقل مي
كند، ولي طبري  حسن این روش این است كھ منابع را نقل مي. شاھد آن بوده یا در ایام وي رخ داده است

روایتھاي مختلف را مرتب نكرده كھ از آن یك موضوع بھ ھم پیوستھ ایجاد كند؛ بھ ھمین جھت، تاریخ وي 
  .انگیز است، نھ یك كار ھنري انبوھي از حاصل كار مالل

كھ از ھمة مورخان بعد از طبري معتبرتر است، عقیده دارد كھ طبري بزرگترین مورخان سلف  مسعودي،
ابوالحسن علي مسعودي عرب نژاد و زادة بغداد بود؛ وي بھ شام، فلسطین، عربستان، زنگبار، . اوست

حاصل . تگوید تا دریاي چین رفتھ اس ایران، آسیاي مركزي، ھند، و سیالن سفر كرد و چنانكھ خود او مي
اي مركب از سي جلد فراھم آورد كھ حتي بھ نظر دانشوران مسلمان كھ بھ  سفرھاي خویش را در مجموعھ

اي از آن فراھم آورد كھ باز از آنچھ باید  سپس خالصھ. اند بیشتر از حد تحمل مفصل بود پرمایگي شھره
وقت كھ او براي نوشتن صرف  شاید عاقبت خود او نیز معتقد شد كھ خوانندگان آن مقدار. مفصلتر بود

شناسیم مختصر كرد  كند براي خواندن ندارند و بار دیگر كتاب خویش را بھ صورتي كھ اكنون مي مي
مسعودي دربارة ھمة قلمرو گسترده، از . بدان داد» مروج الذھب و معادن الجوھر«، و نام عجیب )م٩۴٧(

اریخي سخن آورده و عادات، ادیان، علوم، فلسفھ، و چین تا فرانسھ، از لحاظ جغرافیایي، گیاھي، حیواني، ت
مسعودي . رسوم مردم آنجا را شرح داده، و در جھان اسالم ھمانند پلیني و ھرودوت در مغرب زمین است

پردازد و چنانكھ عادت  فایده و خشك شود، بلكھ احیانًا بھ تفصیل مي كتاب خود را چنان خالصھ نكرده كھ بي
وي در كار دین تا حدي شكاك بوده، اما . كھ گاه بھ گاه قصة جالب شیریني نقل كندبیند  اوست مانعي نمي

در آخرین سال حیاتش نظریات خود را دربارة علم و تاریخ و . كند شك خود را بھ خوانندگان تحمیل نمي
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ما كان في سالف «و » ذخایر العلوم«و كتاب » االستذكار لمامرفي سالف االعصار«فلسفھ در كتاب 
» از تكامل كاینات از جماد بھ نبات و از نبات بھ حیوان و از حیوان بھ انسان«خالصھ كرد و » دھورال

  سخن بھ 

كاران بغداد بھ گرفتاریھا كشانید و ناچار شد، بھ تعبیر  شاید این نظریات وي را با محافظھ. میان آورد
ود رھا كند و بھ قاھره رود و از فراق خودش، شھري را كھ در آنجا زاده و بھ جواني رسیده و كمال یافتھ ب

طبیعت این زمانھ چنین است كھ مردم را متفرق كند و «: در این باب گوید. زادگاه خویش متأسف باشد
دھد كھ فرزندانش ھموطن خود را دوست داشتھ باشند، و  خداوند اقوامي را بركت مي. میانشان دوري افكند

كھ انسان بھ زادگاه خود دلبستھ باشد و نشانة نجابت و بزرگي این ھاي تقوا و صالح این است  ھم از نشانھ
در قاھره، از آن پس كھ ده سال دور از دیار خویش بھ » .است كھ دوري از خانھ و دیار را خوش ندارد

  ).م٩۵۶ھـ ق  ٣۴۶(سر برد، مرگش در رسید 

ز دیگران وسیعتر بود و توان گفت كھ عرصة كوشش و فعالیت و توجھ ایشان ا دربارة این مورخان مي
اي از مسائل مربوط بھ انسان را  جغرافیا را بھ وضعي درست و توفیق آمیز بھ تاریخ ارتباط دادند، نكتھ

مع ذلك، غالبًا در . فرو نگذاشتند، و از مورخان دنیاي مسیحي در ھمان عصر خیلي باالتر رفتھ بودند
تجوي عوامل اقتصادي و اجتماعي و نفساني كھ شوند و بھ جس ظلمات سیاست و جنگ و لفاظي گمراه مي
كتابھاي ضخیمشان تركیب منظم ندارد و در آنجا فقط . پردازند در سرنوشت حوادث مؤثر است كمتر مي

ھرگز بھ مرحلة . توان یافت انبوھي از اطالعات ناپیوستھ و نامنظم دربارة اقوام و حوادث و اشخاص مي
اند و، در نتیجة تقوا و شدت عالقھ بھ دین، بھ اجماع و تسلسل  فتھبحث دقیق و بیطرف از منابع خویش نر

العاده دارند؛ بھ ھمین جھت، احیانًا  روایت، كھ ممكن است یكي از روات آن نادرست باشد، اعتماد فوق
. شود ھا پر مي رود و از پیشگویي و اخبار و معجزات و افسانھ منقوالتشان تا حدود قصة كودكان پایین مي

ھمة سرگذشت تمدن اسالم در قرون وسطي را بھ ) بھ استثناي گیبن(طور كھ مورخان مسیحي ھمان 
اند، بسیاري از مورخان مسلمان نیز تاریخ جھان پیش از  صورت ذیل مختصري بر جنگھاي صلیبي نوشتھ

عقل مغرب ولي باید از خودمان بپرسیم . اند رسالت پیامبر دانستھ  اسالم را مختصر آورده و ھمھ را مقدمة
ھمان طور كھ گل وقتي از شاخ جدا . تواند دربارة مشرق زمیني بیطرفانھ قضاوت كند زمیني چگونھ مي

مسائلي كھ در . رود دھد، زیبایي زبان عربي نیز ضمن ترجمھ از دست مي شد زیبایي خود را از دست مي
وانندگان مغرب زمین مالل آثار مورخان مسلمان ھست و در نظر ھموطنانشان جالب و زیباست، بھ نظر خ

اند كھ مناسبات اقتصادي و روابط دوستانة ملل مقتضي است  نماید؛ گویي اینان ندانستھ انگیز و بي رونق مي
  .كھ دربارة ھمدیگر بدقت مطالعھ كنند و ھمدیگر را چنانكھ باید بفھمند

II - علوم  

  مسلمانان در این قرنھا، كھ دوران رونق فرھنگ اسالمي بود، در راه ایجاد تفاھمي كھ در فصل پیش بھ 

امویان مردماني . اند اند و یونانیان میراث فراواني از علوم در شام بھ جاي نھاده علم و فلسفھ عقب مانده
خردمند بودند كھ مدارس معتبر مسیحي، صابئي، و ایراني اسكندریھ، بیروت، انطاكیھ، حران، نصیبین، و 

و فلسفھ كھ غالبًا بھ سریاني ترجمھ كتابھاي اساسي علم . جندیشاپور را باقي گذاشتند و مزاحم آنھا نشدند
مسلماناني كھ با زبان سریاني آشنایي داشتند شیفتة این كتابھا . شده بود در این مدارس محفوظ مانده بود

حكام اموي و . شدند، چیزي نگذشت كھ ترجمة عربي آنھا بھ وسیلة نسطوریان مسیحي یا یھودیان آماده شد
منصور و مأمون و متوكل كسان بھ قسطنطنیھ و . تشویق كردند عباسي این استقراض ثمربخش علمي را

دیگر شھرھاي ھلنیستي، و احیانًا بھ نزد امپراطوران روم شرقي ـ دشمنان ھمیشگي خود ـ فرستادند تا 
كتاب اصول ھندسة اقلیدس از ھمین راه بھ . كتابھاي یوناني و مخصوصًا كتب طب و ریاضیات را بیاورند

بیت الحكمھ را ، كھ یك انجمن علمي بود و یك ) م٨٣٠(ق   ھـ ٢١۵مأمون بھ سال . دست مسلمانان رسید
 ٩۵٠,٠٠٠(دینار  ٢٠٠,٠٠٠رصدخانھ و كتابخانة عمومي داشت، در بغداد پایھ نھاد، و براي این كار 
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بن ا  بھ گفتة. المال مقرري معین كرد خرج كرد؛ گروھي مترجم در آنجا گماشت، و براي آنان از بیت) دالر
نھضت علمي . خلدون، اسالم آن بیداري علمي را كھ در ھمھ جا پدید آورد بھ این انجمن علمي مدیون است

و ھم از لحاظ نتیجھ ـ رونق علم و ادب  –ھاي یونان  اسالم از لحاظ مقدمات ـ رواج تجارت و كشف گنجینھ
  .ھنر ـ درست ھمانند رسانس ایتالیا بود

در این دوران . دوام یافت) م٩٠٠تا  ٧۵٠(ھـ ق  ٢٨٨تا  ١٣٣ال كار ترجمة مفید و ثمربخش از س
ارشد . مترجمان، كتابھاي اساسي را از سریاني، یوناني، پھلوي، و سانسكریت بھ عربي ترجمھ كردند

بود كھ، ) م٨٧٣-٨٠٩ھـ ق،  ٢۶٠- ١٩۴(الحكمھ یك طبیب نسطوري بھ نام حنین بن اسحاق  مترجمان بیت
تنھایي یكصد رسالھ از رسایل جالینوس و مكتب علمي وي را بھ سریاني، و سي و  چنانكھ خود او گفتھ، بھ

ھاي او بعضي رسایل جالینوس از فنا رھایي  دیگر را بھ عربي برگردانیده بود، و در نتیجة ترجمھ  نھ رسالة
ق كبیر و فیزیك و اخال) كھ مسلمین قاطیغوریاس گویند(حنین، بھ جز رسایل مذكور، كتاب مقوالت . یافت

ارسطو، جمھور و تیمایوس و نوامیس افالطون، حكم بقراط، كتاب االدویة المفرده دیوسكوریدس، و كتاب 
االربعھ بطلمیوس را بھ عربي ترجمھ كرده بود، و ھمچنین عھد قدیم را از روي ترجمة ھفتادي یوناني بھ 

بھ پاداش كار حنین معادل وزن مأمون نزدیك بود خزانھ را ورشكست كند، زیرا . عربي برگردانیده بود
ولي بعد او . وقتي متوكل بھ خالفت رسید، وي را طبیب دربار كرد. كتابھایي كھ ترجمھ كرده بود طال داد

خواست بھ وسیلة آن یكي از  را مدت یك سال بھ زندان انداخت، زیرا از تركیب دارویي كھ خلیفھ مي
ھدید خلیفھ، كھ گفتھ بود اگر تمرد كند او را خواھد كشت، دشمنان خود را نابود كند دریغ كرده بود و بھ ت

اسحاق بن حنین در كار ترجمھ دستیار پدر بود و ھمو از كتابھاي ارسطو در مابعد . وقعي ننھاده بود
  را بھ ) و در تولید مثل حیوان(الطبیعھ و در نفس 

  .بسیار داشت، ترجمھ كرد

ترجمة . ي در ریاضیات و نجوم و طب بھ عربي درآمده بودمھمترین آثار یونان) م٨۵٠(ھـ ق  ٢٣۶تا سال 
– VIIعربي كتاب بطلمیوس المجسطي نامیده شد؛ مقولة  V  قطوع مخروطي آپولونیوس پرگایي، و كتاب

اثر ھرون اسكندراني، و پنوماتیكا اثر فیلن بھ بركت ترجمة عربي در جھان بھ جا مانده ) مخانیكا(الحیل 
انان با وجود عالقة فراواني كھ بھ شعر و تاریخ داشتند، از شعر و نمایشنامھ و عجیب است كھ مسلم. است

تاریخنگاري یوناني غافل ماندند و در این مرحلة فعالیت علمي و ادبي، بھ جاي تبعیت از یونان، پیرو 
و ارسطو این براي جھان اسالم و براي انسانیت عمومًا یك تصادف بد بود كھ آثار افالطون . ایرانیان شدند

مؤلفات افالطون، بھ صورتي كھ فرفوریوس تفسیر كرده . با صبغة نوافالطوني بھ دست مسلمانان رسید
كتاب . بود، و نظریات ارسطو بھ صورت مسخ شده در قالب كتابي بھ نام اثولوجیا بھ دست مسلمانان رسید

ألیف شده بود، ولي بھ نام خود زیست ت مذكور توسط یكي از پیروان نوافالطوني كھ در قرن پنجم و ششم مي
اعراب ھیچ یك از مؤلفات افالطون و ارسطو را ترجمھ نكرده نگذاشتند، ولي . ارسطو بھ عربي ترجمھ شد

علماي اسالم كوشیدند تا فلسفة یونان را با قرآن ھماھنگ كنند . ھا در بسیاري موارد دقیق نبودند این ترجمھ
. نوشتھ بودند بیشتر از اصول مؤلفات فالسفة یونان توجھ داشتند و بھ شرحھایي كھ طرفداران نوافالطوني

  .بھ دست مسلمانان نرسید  بدین جھت، كتابھاي واقعي ارسطو، جز آنچھ دربارة منطق و علوم طبیعي بود،

انتقال مستمر علوم و فلسفھ از مصر و ھند و بابل، از راه یونان و روم شرقي، بھ قلمرو شرقي اسالم و 
وقتي اعراب بر . و از آنجا بھ شمال اروپا و امریكا، از حوادث مھم و جالب تاریخ جھان بوده استاسپانیا، 

البتھ رواج علوم یوناني تا حدي بھ علت ابھام و پیچیدگي و . شام استیال یافتند، علوم یوناني در آنجا زنده بود
قنسرین، كھ شھري در  سوروس سبخت، راھب دیر. ھم بھ علت فقر والیت و فساد حكومت ضعیف بود

نوشت كھ ضمن آن براي اول بار در  ھایي دربارة ھیئت بھ زبان یوناني مي ناحیة فرات علیا بود، رسالھ
بیشتر آنچھ مسلمانان از ). م۶۶٢ھـ ق،  ۴٢(خارج از ھندوستان از ارقام ھندي سخن بھ میان آمده بود 

ھـ ق  ١۵٧بھ سال . نان در مرحلة دوم جاي داشتعلوم پیشینیان گرفتند از یونان بود، و ھند نسبت بھ یو
م  ق ۴٢۵را، كھ در علم ھیئت بود و تاریخ تألیف آن بھ » سد ھانت«ھاي  منصور فرمان داد رسالھ) م٧٧٣(

و صفر بھ وسیلة این رسایل بھ قلمرو اسالم راه » عربي«شاید ارقام معروف بھ . رسید، ترجمھ كنند مي
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. ارقام ھندي را در جدولھاي ریاضي خود بھ كار برد) م٨١٣(ھـ ق  ١٩٨خوارزمي بھ سال . یافتھ است
اي منتشر كرد كھ در زبان التیني بھ عنوان كتاب آلگوریسمي  رسالھ) م٨٢۵(ھـ ق  ٢١٠پس از آن، بھ سال 

معروف است، و چیزي نگذشت كھ كلمات آلگوریتم و آلكوریسم، كھ در ] بغلط، بھ جاي الخوارزمي[
  بھ معني فن محاسبھ بھ  زبانھاي اروپایي

. عملیات حساب در مرحلة عشرات عددي نباشد، باید دایرة كوچكي بھ جاي آن نھاد تا ردیفھا برابر شود
. از آن آمده است» زرو«مسلمانان این دایره را صفر نامیدند، كھ بھ معني خالي است و كلمة انگلیسي 

  .شد Zeroلیایي بھ اختصار گفتند، و در زبان ایتا Zephyrumعلماي التین صفر را 

مبادي علم جبر در مؤلفات دیوفانتوس یوناني از مردم قرن سوم میالدي است، اما نام آن از مسلمین است 
مھمترین شخصیت این میدان علمي محمد بن موسي . اند كھ این علم حالل مشكالت را بھ كمال رسانیده

واقع در شرق ) خیوة امروز(ه خود خوارزم است كھ، بھ انتساب زادگا) م٨۵٠-٧٨٠ھـ ق،  ٢٣۶- ١۶۴(
اي  رسالھ. وي در پنج رشتة علوم رسایل گرانبھا نوشت. معروف شده است» خوارزمي«دریاي خزر، بھ 

دربارة ارقام ھندي داشت و زیجي مرتب كرد كھ در اسپانیا تجدید نظر شد و تا قرنھا در ھمة ممالك، از 
رین جدولھاي محاسبة مثلثات را او نوشت و با ھمكاري شصت و نھ قدیمت. قرطبھ تا چانگان چین، متبع بود

در كتاب معروف خود بھ نام حساب الجبر و . تن از علما یك فرھنگ جغرافیایي براي مأمون فراھم كرد
اصل عربي این كتاب از میان رفتھ، اما . المقابلھ، راه حلھاي ھندسي براي معادالت درجة دوم نشان داد

اردوس كرموننسیس در قرن دوازدھم از آن كرده بود تا قرن شانزدھم در دانشگاھھاي اي كھ گر ترجمھ
ثابت بن . از این كتاب گرفت  شد، و مغرب زمین كلمة جبر را، كھ نام علم معروف شد، اروپا تدریس مي

ھاي ھیئت و طب  ھاي فراوان، مؤلفاتي در رشتھ ، بھ غیر از ترجمھ)م٩٠١- ٨٢۶ھـ ق،  ٢٨٨- ٢١١(قره 
، كھ فردي )م٩٢٩- ٨۵٠ھـ ق،  ٣١٧- ٢٣۶(ابوعبداهللا بتاني . اشت و بزرگترین عالم ھندسھ در اسالم شدد

صابئي مذھب از مردم رقھ بود و در اروپا بھ نام آلباتنیوس معروف است، علم محاسبة مثلثات را از آنچھ 
چھار ضلعي بطلمیوس  در حل مسائل، مثلث را جانشین: در ایام ابرخس و بطلمیوس بود خیلي جلوتر برد

كرد، وجب را بھ جاي وتر قوس ابرخس بھ كار برد؛ و ھمو در حساب مثلثات نسبتھا را تقریبًا بھ صورتي 
  .بریم مرتب كرد كھ اكنون بھ كار مي

مأمون گروھي از منجمین را بھ كار رصد اجرام سماوي و ثبت نتایج آن و تحقیق ھیئت بطلمیوس و 
النھار را  با مسلم انگاشتن كرویت زمین، طول یك درجة نصف. مطالعھ دربارة كلفھاي خورشید برگماشت

در نتیجة . فتندو از دشت سنجار، اندازه گر) پالمورا(بھ وسیلة رصد كردن خورشید در یك زمان از تدمر 
تعیین شد كھ فقط نیم ] كیلومتر ٩١‘١٧٧[گیري، مقدار آن درجھ پنجاه و شش میل و دو ثلث میل  این اندازه

. كیلومتر معین كردند ٣٢‘٨٢٠بر این اساس، محیط زمین را در حدود . میل از اندازة زمان ما بیشتر است
پذیرفتند و در تحقیقات خودشان  آمد، نمي ر نمياین منجمین چیزي را تا از امتحان و تجربة علمي درست د

یكي از ایشان بھ نام فرغاني، كھ از مردم فرغانة . رفتند بھ اقتضاي قوانین علمي صرف، پیش مي
) م٨۶٠ھـ ق،  ٢۴۶حدود سال (نوشت ] بھ نام جوامع علم النجوم[ماوراءالنھر بود، در رشتة نجوم كتابي 

  و اروپا مرجع و مورد استفاده كھ ھفت قرن تمام در آسیاي باختري 

مشھورتر بود؛ بتاني چھل و یك سال تمام در كار تنظیم رصدھایي كھ بھ دقت و شمول شھره بود وقت 
صرف كرده و، در نتیجة رصدھاي خود، بھ نتایجي رسید كھ بھ صورتي عجیب با نتایج روزگار ما نزدیك 

یكي دیگر از . تعیین كرده بود ٢٣ْ ۵۵ل كلي را در سال، و می ۵۴,۵از جملھ، تقدیم اعتدالین را . است
كھ (زیست؛ و ھمو بود كھ، بھ گفتة سدیو  ایشان ابوالوفاست كھ در حمایت نخستین حكام دیالمة بغداد مي

منجمین . تغییر سوم قمر را ششصد سال پیش از تیكوبراھھ كشف كرده بود  ،)ھنوز مورد گفتگوست
كھ منحصر بھ اسطرالب و ذات الحلق یونانیان قدیم نبود، بلكھ داراي  مسلمان دستگاھھاي گرانقیمتي داشتند

اسطرالب، كھ مسلمانان . بودند) متر ٢٧بھ شعاع (و ذات السدس ) بھ شماع ده متر(دستگاھھاي ذات الربع 
pyدر آن اصالحات بسیار كرده بودند، در قرن یازدھم میالدي بھ اروپا رسید و ھمچنان تا قرن ھفدھم میان 

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



مسلمین در طرح و ساختمان اسطرالب دقت فراوان بھ كار برده بودند، . رفت نوردان بھ كار مي دریا
  .چنانكھ ھم یك ابزار علمي و ھم یك اثر ھنري شده بود

تصویر اقالیم زمین حتي از تھیة نقشة آسمان ھم مھمتر بود، زیرا زندگي مسلمین وابستھ بھ كشاورزي و 
یك . كاالي خود را بھ خاور دور برده بود) م٨۴٠(ق   ھـ ٢٢۶حدود سال  سلیمان تاجر در. بازرگاني بود

 ۴٢۵مورخ ناشناس سرگذشت سفر او را بھ قلم آورد، و این قدیمترین وصف عربي از دیار چین بود كھ 
در ھمین قرن ابن خردادیھ، كتابي دربارة ھند و سیالن و جزایر . سال پیش از ماركوپولو نوشتھ شده بود

كھ ظاھرًا براي تنظیم آن از سفرھا و مشاھدات خود در ] المسالك و الممالك[و چین نوشتھ بود  ھند شرقي
ابن حوقل گزارشي از ھند و افریقا نوشت و احمد یعقوبي از مردم ارمنستان و . این مناطق استفاده كرده بود

و شھرھاي مسلمان و كتاب البلدان را تألیف كرد كھ در آن ممالك ) م٨٩١(ھـ ق  ٢٧٨خراسان بھ سال 
محمد مقدسي در ھمة قلمرو . بسیاري از كشورھاي بیگانھ را بھ وضعي قابل اعتماد وصف كرده بود

كتاب ) م٩٨۵(ھـ ق  ٣٧۵اسالم، بھ جز اسپانیا، سفر كرد و در اثناي سفر سختیھاي بسیار دید، و بھ سال 
ق ماللھند بیروني مھمترین كتاب جغرافیایي احسن التقاسم في معرفة االقالیم را نوشت كھ پیش از كتاب تحقی

  .ممالك اسالمي بود

راه و رسم تحقیق علمي را بھ بھترین ) م١٠۴٨-٩٧٣ھـ ق،  ۴۴٠-٣۶٢(ابوریحان محمد بن احمد بیروني 
بیروني فیلسوف، مورخ، جھانگرد، جغرافیدان، زبانشناس، ریاضیدان، . نمایاند وجھي در جھان اسالم مي

مقام . ھا آثار معتبر و تحقیقات مھم ابتكاري داشت م طبیعیات بود و در ھمة این رشتھمنجم، شاعر، و عال
او نیز چون خوارزمي . بیروني در جھان اسالم شامختر از مقام الیبنیتز و لئوناردو داوینچي در اروپا بود

  وسطي بود،در نزدیكي خیوة كنوني بزاد و مانند او، در قرني كھ اوج اعتالي علوم اسالمي در قرون 
رفت، امیران خوارزم و طبرستان كھ  عنوان اعتبار علمي موطن خود در مشرق دریاي خزر بھ شمار مي

  بھ فضیلت 

بود در خوارزم گروھي از شاعران و فیلسوفان ھستند، از امیر آنجا خواست كھ بیروني و ابن سینا و 
اطاعت محمود ناچار بود، بیروني بھ  امیر از) م١٠١٨ھـ ق ،  ۴٠٩(علماي دیگر را بھ نزد او بفرستد 

غزنھ رفت تا در قلمرو سلطان غازي و فاتح ھند زندگي آرام و قرین عزت و احترام آغاز كند؛ شاید ھم در 
بھ ھر حال، دانشمند فیلسوف چند سال در ھندوستان اقامت داشت و زبان و . ركاب محمود بھ ھند رفتھ باشد

گویند . بھ دربار محمود بازگشت و از مقربان آن مستبد وصف ناپذیر شدكتب قدیم آنجا را بیاموخت، آنگاه 
گفت شخصًا دیده  یكي از مردم شمال آسیا بھ حضور محمود رسیده بود و با وي از اقلیمي سخن راند كھ مي

محمود این گفتھ را نوعي شوخي پنداشت . كند است كھ در آنجا چند ماه تمام روز است و آفتاب غروب نمي
آن مرد خشم گرفت و خواست بھ زندانش كند، ولي بیروني قضیھ را توضیح داد و سلطان را قانع كرد و بر 

داد، كھ  مسعود، پسر محمود، دوستار علم بود و ھدیھ و مال بسیار بھ بیروني مي. و آن مرد نجات یافت
  .فرستاد، چون بیش از حاجت وي بود بیروني غالبًا آن را بھ خزانھ پس مي

كھ از گاھشماري ) م ١٠٠٠ھـ ق،  ٣٩٠حدود (ألیف معتبر او كتاب علمي و عمیق آثار الباقیھ بود نخستین ت
این . راند صابئین، زردشتیان، و اعراب سخن مي  و اعیاد ایرانیان، شامیھا، یونانیان، یھودیان، مسیحیان،

بیروني بھ مذھب شیعھ . اھاي دیني كامال مبر العاده بیطرفانھ است و از كینھ كتاب یك تحقیق علمي فوق
دلبستھ بود، بي تظاھر و ادعا، تمایالت شكاكانھ داشت، ولي بھ نسبت زیاد احساسات وطندوستي را حفظ 

گذشتھ از این، وي یك . اند كرد كھ تمدن عظیم ساساني را از میان برده كرده بود و اعراب را مالمت مي
ت و متون و از جملھ انجیل كوشش و دقتي بیطرفانھ عالم تجربي بود كھ در تحقیقات علمي و نقادي روایا

داد تحقیقات خود را  شد و وعده مي كرد و احیانًا بھ جھل خود معترف مي داشت، با وجدان پاك قضاوت مي
در مقدمة آثار الباقیھ، ھمچنانكھ فرانسیس بیكن در یكي از كتابھاي خود . ادامھ دھد تا حقیقت را كشف كند

كشاند و موجباتي كھ چشم  باید جان را از عللي كھ غالب خلق را بھ سقوط مي«: یدنوشتھ است، چنین گو
… كند، چون عادت، تعصب، رسم رایج، پیروي از ھوس، یا حب ریاست و امثال آن  حقبین را كور مي

در آن اثنا كھ » .پاك كنیم كھ جز بدین وسیلھ ھر چھ بكوشیم و تحمل رنج كنیم بھ مقصود نخواھیم رسید
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كشانید؛ بیروني سالیان دراز را بھ تحقیق  برد و شھرھاي آنجا را بھ ویراني مي ي وي بھ ھند حملھ ميحام
نتیجة تحقیقات وي كتاب . گذرانید دربارة نژادھا و زبانھا و دینھا و فرھنگھا و طوایف مختلف ھند مي

در این . آید بھ شمار ميم تألیف شده است و بزرگترین اثر بیروني ١٠٣٠تحقیق ماللھند بود كھ در سال 
كتاب آنچھ را شخصًا دیده با آنچھ از دیگري شنیده از ھم جدا كرده و از اقسام دورغزناني كھ كتابھایي 

تاریخ سیاسي ھند قسمت ناچیزي از كتاب او را گرفتھ است، ولي . اند سخن آورده است دربارة تاریخ نوشتھ
ابوریحان شیفتة . دربارة ادیان آن، بھ قلم آورده استچھل و یك فصل دربارة نجوم ھندي، و یازده فصل 

  بھاگاواد ـ گیتا 

میان افكار رازورانة ودایي، تصوف، و معتقدات نوفیثاغورسي و نوافالطوني تشابھي یافتھ بود؛ . شده بود
را با  ھاي متفكران ھند را با نظایر آن از فالسفة یونان مقایسھ كرده و نظریات یوناني و منتخباتي از نوشتھ

اي چون سقراط پا نگرفتھ و یك روش منطقي  نظریات ھندي برتري داده و گفتھ است كھ در ھندوستان نابغھ
با وجود این، تعدادي از كتابھاي سانسكریت را بھ عربي . كھ علم را از اوھام پاك كند بھ وجود نیامده است

وي اصول ھندسة اقلیدس و . ادا كرده باشد ترجمھ كرد، كھ شاید خواستھ بود بدین وسیلھ دین خود را بھ ھند
  .المجسطي بطلمیوس را بھ زبان سانسكریت ترجمھ كرده است

مفصلترین بحث قرون وسطي را دربارة ارقام ھندي او بھ عمل آورد، و . وي بھ ھمة علوم توجھ داشت
. ود تنظیم كردزیجي براي سلطان مسع: اي دربارة اسطرالب و نقشة جھان نما و ذات الحلق نوشت رسالھ

گفتھ بود كھ . شوند در كروي بودن زمین تردید نداشت؛ معتقد بود كھ اشیا بھ طرف مركز زمین جذب مي
ھاي نجومي را، مطابق این فرض كھ زمین ھر روز یك بار بھ دور محور خود و ھر سال یك بار بھ  داده

گفتھ بود كھ . س آن را فرض كنیمتوان توضیح داد كھ اگر عك گردد، بھ ھمان سھولت مي دور خورشید مي
كتاب مفصلي دربارة احجار نوشت و ضمن آن عدة زیادي از . شاید درة سند روزگاري قعر دریا بوده است

وزن مخصوص . سنگھا و فلزات را از لحاظ طبیعي وصف كرد و از اھمیت تجارتي و طبي آن سخن آورد
وص جسم متناسب با مقدار آبي است كھ جا بھ ھجده قسم سنگ گرانقدر را معین كرد و گفت كھ وزن مخص

اي براي بھ دست آوردن قوة اعداد، بدون توسل بھ عملیات مالل انگیز جمع و ضرب،  و طریقھ. كند جا مي
ھاي گندم سخن بھ میان آورد؛ براي بعضي قضایاي  ھاي شطرنج و دانھ پیدا كرد؛ از قضیة ھندسي خانھ

اي در جغرافیا، و  المعارفي در نجوم، رسالھ م وي معروف شد؛ دایرةھندسي راه حلھایي كشف كرد كھ بھ نا
علت برون آمدن آب را از چشمھ و چاه . علم احكام نجوم، و ریاضیات تألیف كرد  اي در نجوم، خالصھ

تاریخي براي دوران سلطان محمود و سبكتكین و تاریخي . آرتزین طبق قانون ظروف مرتبطھ شرح داد
دھند و گویا منظورشان این است كھ وي  عنوان مي» شیخ«مورخان شرقي وي را  .براي خوارزم نوشت
اند معلوم  كثرت تألیفات او در عصري كھ ابن سنا و ابن ھیثم و فردوسي بھ وجود آمده. شیخ علما بوده است

یده دارد كھ بھ دوران مابین اواخر قرن دھم و اوایل قرن یازدھم اندیشة قرون وسطي بھ اوج كمال رس مي
  . بود

شیمي، بھ عنوان یكي از علوم، تقریبًا از مبدعات مسلمین است، زیرا آنھا مشاھدة دقیق و تجربة علمي و 
دانیم، بھ بعضي تجربیات و فرضیات مبھم  توجھ بھ ثبت نتایج را بر محصول كار یونانیان ـ كھ، چنانكھ مي

تعداد زیادي مواد را تجزیھ . نیز از ایشان استانبیق را اختراع كردند و نام آن . انحصار داشت ـ بیفزودند
  كردند و دربارة سنگھا تألیفاتي داشتند؛ مواد قلیایي 

تبدیل فلزات  فرضیة[از نظریة كیمیا  ساختند؛دربارة صدھا داروي طبي تحقیق كردند و صدھا داروي تازه 
كھ از مصر گرفتھ بودند، و از نتیجة صدھا كشف تازه كھ بر حسب تصادف كردند روشي ] عادي بھ طال

در این زمینھ پیش گرفتھ بودند كھ از ھمة روشھاي قرون وسطي بھ ترتیب صحیح علمي نزدیكتر بود؛ و 
ان قرون وسطي اتفاق داشتند كھ ھمة تقریبًا ھمة دانشمندان مسلم. از ھمة اینھا بھ شیمي واقعي دست یافتند

ھدف كیمیاگران این بود كھ فلزات پست . فلزات از یك مایة واحد، و بھ ھمین جھت قابل تبدیل بھ یكدیگرند
اي كھ پیوستھ  اگر حجرالفالسفھ، یعني ماده. چون آھن و مس و سرب و روي را بھ نقره یا طال تبدیل كنند

شد، تبدیل مطلوب رخ  ند، بھ صورت درست با این فلزات جفت ميجستجو كرده و بدان دست نیافتھ بود
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شد و بھ  خون، مو، مدفوع، و مواد دیگر با وسایل مختلف تصفیھ، تكلیس، تصعید، و تجزیھ مي. داد مي
اعتقاد رایج این بود كھ ھر كس . گرفت تا شاید آن اكسیر جادویي پیدا شود معرض نور و آتش قرار مي

ھـ  ١۴٩-٨٣(معروفترین كیمیاگر اسالم جابر بن حیان . تواند زندگي خود را دراز كند مياكسیر را پیدا كند 
جابر فرزند یك داروگر كوفي بود كھ بھ طب . بود كھ در اروپا بھ نام گبر معروف است) م٧۶۵- ٧٠٢ق، 

یشتر بھ او مورخان یكصد تألیف یا ب. كرد اشتغال داشت، اما بیشتر وقت خود را با انبیق و بوتھ بھ سر مي
بسیاري از این كتابھا كھ . اند زیستھ دھند كھ در حقیقت از مؤلفاني گمنام است كھ بھ قرن دھم مي نسبت مي

پس از . نویسندة آنھا شناختھ نیست بھ زبان التیني برگشتھ و مایة پیشرفت علم شیمي در اروپا شده است
ي داد و براي مدت سھ قرن سر بلند قرن دھم، شیمي چون بعضي علوم دیگر جاي خود را بھ جادوگر

  .نكرد

شناسي اسالمي آثار كمي بھ جا مانده است، از جملھ كتاب النبات ابوحنیفة دینوري است  از علم زیست
كھ با مراجعھ بھ كتاب دیوسكوریدس نوشتھ شده، اما داروھاي بسیار ) م٨٩۵ – ٨١۵ھـ ق،  ٢٨٢ – ٢٠٠(

وسیلة پیوند را ھاي تازه بھ  شناسان مسلمان روش تولید میوه زیست. بھ علم داروشناسي افزوده است
ابوعثمان عمرو بن بحر . دانستند؛ از پیوند درخت گل سرخ و بادام، گلھاي كمیاب زیبا بھ وجود آوردند مي

گفت  اي ھمانند فرضیة مسعودي داشت و مي دربارة تكامل، فرضیھ) م٨۶٩ھـ ق،  ٢۵۵متوفا در (جاحظ 
شاعر صوفي جالل . سان تكامل یافتھ استاز نبات بھ حیوان، و از حیوان بھ ان  حیات از جماد بھ نبات،

الدین رومي این فرضیھ را پذیرفتھ و بر آن افزوده است كھ اگر در گذشتھ چنین بوده، در مرحلة بعد 
   .شدانسانھا فرشتھ و در نھایت خدا خواھند 

III  - شكيپز  

كردند تا ساعت  افراد بشر در آن دوران نیز مثل ھمیشھ زندگي را دوست داشتند و اموال گزاف خرج مي
اعراب وقتي . گفتند و از آن شكایت داشتند مرگ را عقب بیندازند، و در عین حال پیوستھ بھ زندگي بد مي

طبي، جز اندكي كھ آن ھم بیفایده  وارد شام شدند دربارة طب فقط اطالعات ابتدایي داشتند و ابزار و لوازم
وقتي ثروت فزوني گرفت، بھ شام و ایران گروھي طبیب دانشور ماھر بھ وجود آمد، . بود، چیزي نداشتند

خود مسلمانان از تشریح موجودات زنده یا پیكر اموات ابا داشتند؛ معلوماتشان در . یا از یونان و ھند آمدند
بدین . جالینوس آمده بود یا از مطالعة افراد مجروح بھ دست آورده بودندزمینة تشریح ھمان بود كھ در آثار 

. ھا قویتر بود جھت، جراحي از ھمة علوم اسالمي ضعیفتر و طب بالیني و داروشناسي از ھمة رشتھ
مسلمین عنبر، كافور، فلوس، میخك، جیوه، سناي مكي، و مر را بر علم قرابادین كھن افزودند و مركبات 

از بازرگانیھاي مھم مابین . اي چون اقسام شربت و گالب و امثال آن را بھ صف داروھا آوردند طبي تازه
نخستین بار داروخانھ بھ وسیلة مسلمانان ایجاد شد و . ایتالیا و خاور نزدیك، واردات داروھاي اسالمي بود

طبیبان مسلمان . عتبر نوشتندھم آنھا نخستین مدرسة داروشناسي را بنیاد كردند و در علم قرابادین كتابھاي م
پزشكي كنوني بھ . دادند بھ شست و شو، مخصوصًا بھ ھنگام تب، و بھ حمام بخار اھمیت فراوان مي

بیھوشي بھ وسیلة استنشاق را در بعضي . معالجات آنھا دربارة آبلھ و سرخك چیز زیادي نیفزوده است
. كردند ت براي ایجاد خواب عمیق استفاده ميبردند، و از حشیش و دیگر مخدرا كارھاي جراحي بھ كار مي

دانیم كھ ظاھرًا ھمگي بھ  نام سي و چھار بیمارستان را كھ در این دوران در قلمرو اسالم بھ پا بوده است مي
اولین بیمارستاني كھ از آن خبر داریم در . شیوة انجمن علمي و بیمارستان ایراني جندیشاپور پدید آمده بود

. سپس، درقرن دھم میالدي پنج بیمارستان دیگر ایجاد شد. الرشید بھ وجود آمد ارونبغداد بھ دوران ھ
بزرگتر از ھمة . گویند از مدیر بیمارستان بغداد سخن مي) م٩١٨(ھـ ق  ٣٠۶مورخان ضمن حوادث سال 

 ٣۶٨ در دمشق بنیاد شد، و بھ سال) م٧٠۶(ھـ ق  ٨٨بیمارستانھاي قلمرو اسالم بیمارستاني بود كھ بھ سال 
ھیچ كس حق . بیمارستانھا مھمترین جاي تدریس طب بود . بیست و چھار طبیب در آنجا بود) م٩٧٨(ھـ ق 

. شد شركت كند و از دولت اجازه بگیرد طبابت نداشت مگر اینكھ در امتحاني كھ براي این منظور داده مي
علي بن . ت آنھا وضع كرده بودداروساز و سلماني و شكستھ بند تابع نظاماتي بودند كھ دولت براي مراقب

عیسي، وزیر و طبیعیدان، گروھي از طبیبان موظف برگماشتھ بود كھ در شھرھاي مختلف بگردند و 
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كشیدند  ھمچنین طبیباني بودند كھ ھمھ روزه بھ زندانھا سر مي). م٩٣١ھـ ق،  ٣١٩(بیماران را عالج كنند 
  . و زندانیان بیمار را معالجھ مي كردند

اشت عمومي در ھمھ جا چنانكھ باید مورد توجھ نبود، از این رو در مدت چھار قرن چھل بار در وسایل بھد
  .ممالك مختلف اسالمي بیماریھاي ھمھ گیر رخ داد

حق ویزیت طبیبان بھ نسبت . ھشتصد و شصت طبیب رسمي بود) م٩٣١(ھـ ق  ٣١٩تنھا در بغداد بھ سال 
الرشید و مأمون و برمكیان،  برائیل بن بختیشوع، طبیب ھارونج. گرفت تقربشان بھ دربار خلفا فزوني مي

بھ گفتة . اندوختھ بود) دالر امریكایي ٧,١٠۴,٠٠٠یعني در حدود (درھم  ٨٨,٨٠٠,٠٠٠ثروتي بالغ بر 
گرفت و ھر شش ماه یك بار  درھم مي ١٠٠,٠٠٠تاریخنویسان، از خلیفھ در مقابل دوبار حجامت ساالنھ 

كنیزي فلج ھیستریك داشت، و جبریل . د كھ معادل ھمین مبلغ دستمزد بھ ھمراه داشتدا مسھلي بھ خلیفھ مي
پس . چنان وانمود كھ در مقابل كسان لباس از تن او بیرون خواھد كرد، و بدین ترتیب فلج او برطرف شد

سویھ از او در قلمرو شرقي اسالم تعدادي طبیب معروف بھ دنبال ھم آمدند كھ از آن جملھ یوحنا پسر ما
ھمچنین حنین . كنیم كھ تشریح را در پیكر میمون مطالعھ كرد را یاد مي) م٨۵٧-٧٧٧ھـ ق،  ٢۴٣- ١۶١(

بن اسحاق، مترجم معروف و مؤلف كتاب العشر مقاالت في العین كھ قدیمترین كتاب درسي منظم چشم 
ي تا قرن ھجدھم پزشكي است، و علي بن عیسي، بزرگترین چشم پزشك اسالم كھ كتاب تذكرة الكحالین و

  .شد، قابل ذكرند در اروپا تدریس مي

است كھ در اروپا بھ نام ) م٩٢۶ – ٨۶۵ھـ ق،  ٣١٣ – ٢۵١(معروفتر از ھمة اینان ابوبكر محمد رازي 
وي چون غالب عالمان و شاعران بزرگ دوران خود ایراني نژاد بود و بھ عربي چیز . رازس معروف بود

كیمیاي خرافي و علمي طب را در بغداد آموخت . ك تھران كنوني استنوشت؛ زادگاھش شھر ري نزدی مي
از جملھ كتابھاي معروف وي حاوي در . كتاب تألیف كرد كھ قسمت اعظم آن نابوده شده است ١٣١و 

این كتاب با عنوان لیبركونتیننس بھ التیني . گفت بیست جلد مفصل بود كھ از ھمة فروع طب سخن مي
قوي تا چند قرن معتبرترین كتاب طبي و مھمترین مرجع این علم در قلمرو انسان ترجمھ شد و بھ احتمال 
كتابخانة دانشكدة طب پاریس را  ١٣٩۵رفت و یكي از نھ كتابي بود كھ بھ سال  سفیدپوست بھ شمار مي

یق رسالة رازي دربارة آبلھ و سرخك نمونة مشاھدة مستقیم و تحلیل دقیق و ھم نخسیتن تحق. دادند تشكیل مي
اگر . داد علمي درست در زمینة امراض مسري بود، و براي اولین بار این دو مرض را از ھم امتیاز مي

میالدي چھل بار بھ زبان انگلیسي چاپ شده، میزان نفوذ و  ١٨۶۶تا  ١۴٩٨بدانیم كھ رسالة رازي از سال 
د، بود كھ بھ یكي از معروفترین اثر رازي كتاب منصوري، شامل ده جل. شھرت آن را درخواھیم یافت
این كتاب را گراردوس كرموننسیس بھ التیني ترجمھ كرده بود و جلد نھم آن، . امراي ساماني اھدا كرده بود

كھ بھ نزد مردم مغرب زمین بھ نام كتاب نھم منصوري شھره بود، تا قرن نوزدھم در میان دانشجویان طب 
مرھم جیوه و استفاده از رودة حیوان در بخیھ زدن زخم اي از قبیل  رازي روشھاي تازه. اروپا متداول بود

  وي از افراط طبیبان در كار تجزیة ادرار، بھ دوراني كھ اطبا . كشف كرد

بعضي رسایل كوتاه رازي خالي . دقت در ادرار و احیانًا بدون دیدن بیمار تشخیص بدھند، جلوگیري كرد
اینكھ طبیب حاذق آن نیست كھ ھمة بیماریھا را در باب «از ظرافت و مزاح نیست؛ از جملھ رسالة وي 

علت اینكھ طبیبان نادان و عوام و زنان در شھرھا در «، و رسالة »عالج تواند كرد و اینكار مقدور نیست
بھ اتفاق آرا، رازي . »شوند، و عذر طبیب در این باب عالج بعضي امراض بیشتر از علما موفق مي

وي در ھشتاد و دو سالگي در . الم طب بالیني در قرون وسطي بودمھمترین طبیب اسالم و بزرگترین ع
  .حال فقر درگذشت

اند كھ یكي از رازي است و  در مدرسة طب دانشگاه پاریس دو تصویر رنگي از دو طبیب مسلمان آویختھ
بزرگترین فیلسوف و ) م١٠٣٧ – ٩٨٠ھـ ق،  ۴٢٨ – ٣٧٠(ابوعلي حسین بن سینا . دیگري از ابن سینا

گزارش حال وي كھ شخصًا نوشتھ ـ و این گونھ گزارشھاي شخصي در . ترین طبیب اسالم استمعروف
دھد كھ در قرون وسطي زندگي علما و حكما دستخوش حوادث بوده  مآخذ عربي كمیاب است ـ نشان مي
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ابن سینا پسر صرافي از مردم بخارا بود و علم از معلمان خصوصیي آموخت كھ تمایالت صوفیانة . است
ابن خلكان با مبالغة معمولي مورخان عرب گوید كھ وقتي وي بھ دھسالگي رسید، . ي مایھ از آنھا گرفتو

ابن سینا طب . علم قرآن و ادب آموختھ و چیزي از اصول دین؛ حساب، و جبر و مقابلھ بھ خاطر سپرده بود
بود كھ نوح بن منصور،  ھفدھسالھ. را بدون معلم آموخت و ھنوز جوان بود كھ بھ درمان رایگان پرداخت

امیر بخارا، را معالجھ كرد، در دربار او منصبي یافت، و ساعتھاي دراز در كتابخانة مفصل دربار بھ 
وقتي در اواخر قرن دھم میالدي دولت سامانیان برافتاد، ابن سینا بھ دربار مأمون، امیر . تحقیق پرداخت
بیروني و دیگر علماي معروف را از دربار مأمون ھنگامي كھ محمود غزنوي ابن سینا و . خوارزم، رفت

بخواست، ابن سینا از قبول این دعوت امتناع ورزید و با یكي دیگر از علماي ھمكار خود بھ صحرا 
ھمسفر وي، ابوسھل مسیحي، در طوفان شن جان بداد، اما ابن سینا جان بھ در برد و پس از . گریخت

محمود غزنوي تصویر ابن . جا در دربار قابوس منصبي یافتسختیھاي فراوان بھ گرگان رسید و در آن
اي سنگین معین كرد؛ اما  سینا را بھ ھمھ جاي ایران فرستاد و براي كسي كھ او را دستگیر كند جایزه

وقتي قابوس كشتھ شد، ابن سینا را براي معالجة امیر . قابوس وي را از جاسوسان محمود حمایت كرد
دست وي شفا یافت و متعاقبًا او را وزیر خویش كرد، ولي سپاھیان كھ از او ھمدان خواندند؛ امیر بھ 

ابن سینا از چنگ . خواستند خونش را بریزند اش را غارت كردند و مي خشنود نبودند او را دستگیر و خانھ
آن در . آنھا گریخت و در خانة یك داروفروش نھان شد و تأیف كتابھایي را كھ پایة شھرت او شد آغاز كرد

كرد، پسر امیر او را بگرفت و بھ زندان كرد؛ او چند  اثنا كھ مقدمات فرار محرمانھ را از ھمدان مھیا مي
یك بار دیگر از زندان گریخت و در زي درویشان نھان . ماه در آنجا بود و ھمچنان بھ تألیف اشتغال داشت

  شد و پس از حوادث بسیار كھ 

از . ر وي گرد آمدند و مجالس علمي بھ ریاست امیر تشكیل دادندآنجا گروھي عالمان و فیلسوفان بھ دو
ھاي دیگر او  ور بوده است، ولي قصھ ه توان دریافت كھ فیلسوف ما از لذتھاي عشق بھر بعضي حكایتھا مي

ابن خلكان چیزي از . دھد كھ ھمھ روز و شب بھ تحقیق و تعلیم و امور عامھ مشغول بوده است را نشان مي
غذاي خود را ھر روز یك بار صرف كن و از غذاي «: گوید . ا نقل كرده كھ كھنھ نشدني استنصایح او ر

تا تواني مني خویش را نگاھدار كھ این آب زندگي است كھ در رحمھا . پیش از ھضم غذاي سابق بپرھیز
و  او در پنجاه و ھفتسالگي در سفر ھمدان درگذشت. زندگي پرتالش صحت او را مختل كرد» .ریزي مي

  .قبر وي ھنوز مورد احترام و تكریم است

ابن سینا ضمن حوادث زندگي، در حال اشتغال بھ منصب، یا در زندان وقت كافي براي تألیف یكصد كتاب 
بھ . ھاي علوم و فلسفھ سخن گفتھ است فارسي یا عربي بھ دست آورد كھ ضمن آن تقریبًا از ھمة رشتھ

ه كھ جمعًا پانزده قطعھ است و یكي از آنھا ضمن رباعیات خیام آمده عالوه، اشعار جالبي از وي بھ جا ماند
نفس و ھبوط آن از عالم باال گفتھ، و  است؛ و ھمچنین از اشعار او قصیدة معروف عینیھ است كھ دربارة 

  :مطلع آن چنین است

  ھبطت الیك من المحل االرفع

  ورقاء ذات تعزز و تمنع

و ھنوز ھم طالب مشرق . آمد، چون كبوتري كھ عزت و مناعت داشتاز محل باال بھ سوي تو فرود : یعني
ابن سینا اقلیدس را ترجمھ كرد، رصدھاي نجومي بھ عمل آورد، و . كنند اسالمي این قصیده را از بر مي

در زمینة حركت، نیرو، خأل ، نور، حرارت، و چگالي تحقیقات . اسبابي نظیر ورنیة كنوني ابداع كرد
الة وي دربارة كانیھا یا مواد معدني تا قرن سیزدھم در اروپا مھمترین مرجع علم رس. ابتكاري داشت

  :بھ گفتة او. ھاي او در این رسالھ، دربارة پیدایش كوھھا، نمونة وضوح علمي است نوشتھ. زمینشناسي بود

خت؛ و ھاي س آیند؛ یكي از اختالل پوستة زمین، در نتیجة زلزلھ كوھھا از دو علت مختلف بھ وجود مي
ھاي زمین  زیرا چینھ. گشاید اي براي عبور مي ساید و راه تازه ھا را مي دیگري نتیجة جریان آبھاست كھ دره
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ساید، ولي قسم دوم بھ  باد و آب قسم اول را در ھم مي. مختلف است، بعضي نرم و بعضي دیگر سخت است
ارة حیوانات آبي در بسیاري كوھھا ولي وجود سنگو… . این تحول محتاج زمانھاي دراز است. ماند جا مي

  . دھد كھ آب علت این تغییرات بوده است نشان مي

المعارفي در ھجده  كھ دایرة) شفاي نفس(یكي شفا . ابن سینا دو كتاب دارد كھ ھمة تعلیمات وي در آن ھست
مجلد در ریاضیات، طبیعیات، مابعدالطبیعھ، االھیات، اقتصاد، سیاست، و موسیقي است، و دیگري قانون 

ھداشت، درمان، و كھ بحث بسیار مفصلي دربارة وظایف االعضا، علم ب) كتاب القانون في الطب(
  داروشناسي است، و گاه بھ گاه از مسائل فلسفي 

. بندي و تفكیك آفتي است كھ خود او دوایي براي آن نیافتھ است ولي عالقة شدید شیخ الرئیس بھ طبقھ
ھر كھ بخواھد تعلیمات آن «: گوید یادآوري مؤلف در آغاز كتاب موجب تشویق مطالعة آن نیست، زیرا مي

بھ نظر وي . و كتاب یك میلیون كلمھ دارد» باید بیشتر آن را بھ خاطر بسپارد و بھ كار بندد، ميرا فرا گیرد 
وي در آغاز از امراض خطرناك سخن . دارد طبابت فني است كھ موانع را از راه طبیعت سالم برمي

و  بعضي فصول كتاب دربارة پیشگیري. شمارد گوید و عالیم و تشخیص طریق عالج آن را برمي مي
وسایل بھداشت عمومي و خصوصي و معالجھ بھ وسیلة تنقیھ و حجامت و داغ كردن و استحمام و ماساژ 

كتاب دوم . كند تنفس عمیق و فریاد گاه بھ گاه را براي تقویت ریھ و سینھ و حنجره توصیھ مي. است
ضي بیماریھا و كتاب سوم از بع. كند اطالعات یونانیان و مسلمین را دربارة گیاھان طبي خالصھ مي

كند و ضمن آن دربارة ذات الجنب، و ذات الصدر، نزلة امعا، امراض تناسلي،  طبیعت آن بحث مي
كتاب چھارم دربارة تبھا و . انحرافات جنسي، و امراض عصبي، و از جملھ عشق، تحقیقات عالي دارد

دارویي است، طریقة  در كتاب پنجم، كھ خاص مواد. جراحي و وسایل آرایش و مراقبت مو و پوست است
كتاب قانون در قرن دوازدھم بھ التیني ترجمھ شد و بھ جاي . ساختن ھفتصد و شصت دارو ذكر شده است

ھاي قرن ھفدھم این  ھاي طب اروپا قرار گرفت و تا نیمھ كتابھاي رازي و جالینوس مورد استفادة مدرسھ
  .كردند ن را بھ شاگردان سفارش ميمقام را حفظ كرد؛ در دانشگاھھاي لوون و مونپلیھ مراجعة آ

رازي بزرگترین طبیب، بیروني بزرگترین . تر بود ابن سینا از ھمة مؤلفان طبي قرون وسطي برجستھ
. اند جغرافیدان، ابن ھیثم بزرگترین دانشمند نورشناس و جابر بن حیان بزرگترین شیمیدان این دوران بوده

داند و این قضیھ نشان محدودیت افق و غفلت ما از  زیادي نمي اكنون جھان مسیحي دربارة این پنج نام چیز
یك نكتھ را نیز باید بگوییم كھ علوم اسالمي بھ اقتضاي قرون وسطي بھ . مطالعة تاریخ قرون وسطي است

اوھام آلوده بود و اھمیت آن، بھ جز علم نورشناسي، در زمینة تركیب نتایج بیشتر بود تا در كشفیات تازه و 
در علم شیمي، كھ بزرگترین ابزار و مایة تفاخر عقل نو بھ شمار است، روش   منظم؛ مع ذلك، تحقیقات

راجر بیكن، كھ پانصد سال پس از جابر بن حیان این روش را بھ اروپا شناسانید، . علمي تجربي را نفوذ داد
  .مي دریافت كرده بودندآن را از مسلمین اسپانیا اقتباس كرده بود و ایشان نیز بھ نوبة خود از شرق اسال

IV - فلسفھ  

اسالم در زمینة فلسفھ نیز، چون طب، میراث یونان بت پرست را از شام مسیحي وام گرفت و دین خویش 
  البتھ عوامل زیادي جمع آمد تا . را از راه اسپانیا بھ اروپاي مسیحي پس داد

اندیشة ھندي از راه غزنھ و ایران در . یدانقالب معتزلھ، فلسفة كندي، فارابي، ابن سینا، و ابن رشد پدید آ
بدعتگذاران مسیحي . رسید، و عقاید زردشتي و یھودي دربارة قیامت در فلسفة اسالم تا حدي بازتاب یافت

در خاور نزدیك دربارة صفات خدا، طبیعت مسیح و لوگوس، قضا و قدر، مكاشفھ و تعقل بحث در انداختھ 
ر تفكر مسلمانان آسیا ـ مانند ایتالیاي دوران رنسانس ـ اثر كرد كشف بودند، ولي عاملي كھ بیش از ھمھ د

ھاي ناقص و معیوب از كتابھاي مشكوك انجام  این كشف گرچھ بھ وسیلة ترجمھ. آثار معنوي یونان بود
pyكردند و  اي بھ وجود آورد كھ در آن مردم بدون ترس و بیم دربارة ھمھ چیز اندیشھ مي گرفت، جھان تازه
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بھ مندرجات كتاب مقدس مقید نبود و آسمان و زمین را با ھر چھ در آن ھست مخلوقات بیھوده یا عقلشان 
گفتند كھ جھان بر یك قانون بزرگ استوار است  پنداشتند، بلكھ مي اي خارج از قوانین عقل نمي نتیجة معجزه

ان مجال كافي براي تفكر وقتي مسلمان. كھ در ھمھ جا نفوذ دارد و اثر آن در ھمة اجزاي كاینات ھویداست
یافتند، بھ منطق یونان، كھ بھ صورت كامل و واضح در ارغنون ارسطو آمده بود و ابزار الزم تفكر را بھ 

داد، عالقھ پیدا كردند و سھ قرن تمام بھ دستیاري منطق، بحث و گفتگو داشتند و شور دل انگیز  دست مي
چندي نگذشت كھ . ربود ذوب كرده بود، خاطرشان را ميفلسفھ، ھمچنانكھ در ایام افالطون جوانان را مج

بناي اعتقادات پرتكلف ریختن گرفت، چنانكھ عقاید یونانیان تحت تأثیر بالغت سوفساطییان فرو ریخت، و 
  .المعارف و ریشخند نافذ ولتر از پا در آمد عقاید مسیحیان زیر ضربات نویسندگان دایرة

اي بود كھ دربارة یك موضوع عجیب،  ري اسالم توان نامید مناقشھآغاز تقریبي دوراني كھ آن را روشنگ
زیرا نظریة فیلن، دانشمند معروف یھودي كھ گفتھ بود لوگوس حكمت . یعني حدوث یا قدم قرآن، درگرفت

در ابتدا «: جاوید خداست، مندرجات انجیل یوحنا كھ مسیح را كلمة خدا و عقل االھي دانستھ و گفتھ است
لمھ نزد خدا بود و كلمھ خدا بود؛ ھمان در ازل نزد خدا بود؛ ھمھ چیز بھ واسطة او آفریده شد كلمھ بود و ك

، عقیدة پیروان گنوستیسیسم و مذھب نوافالطوني كھ حكمت االھي »و از او چیزي از حوادث وجود نیافت
تورات ـ ھمة این افكار و اند، و عقیدة یھودیان دربارة قدم  را عینیت داده و آن را وسیلة فعال آفرینش شمرده

گفت قرآن ھمیشھ نزد خداوند موجود بوده و فقط  اي ھمانند پدید آورد كھ مي عقاید در نزد مسلمین سني عقیده
پیدایش فلسفة اسالم بھ دست معتزلھ بود . نزول آن بر پیامبر در زمان خاص انجام گرفتھ و حادث بوده است

گفتند اگر قرآن یا حدیث با عقل تعارض  داشتند، اما مي محترم مي كھ منكر ازلیت قرآن بودند؛ كتاب خدا را
اللفظي گرفت بلكھ باید تأویل كرد؛ و كوششھایي را كھ براي ایجاد توافق  داشت، نباید آن را بھ معني تحت

پا بھ نظر آنھا كودكانھ بود كھ آیات قرآن را دربارة دست و . یا منطق نام دادند» كالم«كردند  عقل و دین مي
گفتند ھمانند كردن خدا با موجودات  مي. اللفظي بگیریم داشتن، یا خشم و نفرت كردن خدا بھ معني تحت

انساني بھ این صورت شاعرانھ اگر ھم با ھدف اخالقي و سیاسي پیامبر بھ دوران رسالت سازگار بود، 
  مورد قبول 

عقل انساني از معرفت خدا و حقیقت صفاتش  گفتند مي. تواند باشد تعلیم یافتگان و روشنفكران دوران ما نمي
بھ . تواند وجود یك نیروي معنوي واال را كھ اساس ھمة حقایق است بپذیرد عاجز است و بھ تبعیت دین مي

عالوة ھمة اینھا، معتزلھ این اعتقاد عامة مسلمانان را كھ ھمة حادثات از جانب خدا مقدر است و از روز 
  .شمردند ده است براي اخالق و اعمال مردم خطرناك ميازل، مؤمن و كافر را معین كر

عقاید معتزلھ بھ ھمین صورت، و بھ صورتھاي بیشمار دیگر، در عصر منصور و ھارون و مأمون رواج 
گرفت؛ در آغاز كار گروھي از علما و مردم بیدین مبادي عقلي تازه را محرمانھ پذیرفتند، آنگاه در انجمن 

ھا مردم را بدان دعوت كردند،  سخن بھ میان آوردند، بعد كساني در مسجدھا و مدرسھشبانة خلفا علنًا از آن 
و در بسیاري جاھا بر عقاید دیگر چیره شد، مأمون شیفتة این نھضت عقلي شد و آن را بھ حمایت گرفت و 

د مأمون چیزي از رسوم سلطنت شرق را با آخرین عقای. عاقبت عقاید معتزلھ را مذھب رسمي دولت كرد
فرماني از جانب ) م٨٣٢(ق  ھـ  ٢١٧اسالمي كھ از فرھنگ یونان مایھ داشت بھ ھم آمیختھ بود، و بھ سال 

پس از آن، بھ موجب فرماني دیگر، . بایست قرآن را مخلوق بدانند وي صادر شد كھ ھمة مسلمانان مي
ر آنكھ بھ عقیدة مقرر داشت ھیچ كس بھ قضاوت منصوب نشود و شھادت كسي را در محاكم نپذیرند مگ

از آن پس فرمانھاي دیگري صادر شد كھ كسان را بھ قبول اختیار و عجز انسان از . تازه گرویده باشد
كرد، و كار بدانجا رسید كھ انكار این عقاید در شمار جرایمي درآمد كھ  رؤیت خداوند با چشم سر مكلف مي

شت، ولي معتصم و واثق كھ پس از او بھ در گذ) م٨٣٣(ھـ ق  ٢١٨مأمون بھ سال . مجازات اعدام داشت
احمد ابن حنبل با این تفتیش عقاید و افكار مقاومت كرد و بھ . خالفت رسیدند روش او را دنبال كردند

وقتي او را براي بحث دربارة عقاید جدید خواندند، ھمة سؤاالت را با شواھدي از . عیبجویي آن پرداخت
سپس او را تازیانھ زدند تاغش كرد و بھ زندانش فرستادند، . واب دادقرآن، كھ مؤید عقاید اھل سنت بود، ج

آزار وي از . ولي در نتیجة ھمین تحمل آزار در نظر مسلمانان بھ صف شھیدان و اولیا و صلحا درآمد
  .جملھ عواملي بود كھ زمینھ را براي حملھ بھ فلسفة اسالمي فراھم آورد
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) م٨٠٣(ھـ ق  ١٨٨ي ابویوسف یعقوب بن اسحاق كندي بھ سال در این ھنگام نخستین پیشرو فلسفة اسالم
كندي در كوفھ و در بغداد علم آموخت و بھ دربار مأمون و . پدر كندي والي كوفھ بود. در كوفھ زاده شد

وي نیز چون ھمگنان خود بھ دوران اوج معنویات اسالم در . معتصم در ترجمھ، علم، و فلسفھ شھرت یافت
رسالھ در موضوعات مختلف ـ حساب،  ٢۶۵ستھ شد و در ھر موضوعي تحقیق كرد و ھاي علوم برج رشتھ

وي . ھندسة نظري، نجوم، علم آثار علوي، جغرافیا، فیزیك، سیاست، موسیقي، طب، و فلسفھ ـ بھ قلم آورد
خواست بھداشت و  مي. نیز چون افالطون معتقد بود كھ ھیچ كس بي اطالع از ریاضیات فیلسوف نتواند شد

  دربارة جزر و مد ھم در قوانیني كھ سرعت سقوط . ب و موسیقي را بر اساس تناسب ریاضي استوار كندط

كند تحقیق كرده بود؛ تحقیقات وي دربارة نور در كتاب نور شناخت و راجر بیكن، دانشمند اروپایي  مي
سیحیت نوشت جھان اسالم اي كھ دربارة دفاع از م كندي با رسالھ. دورانھاي بعد، اثر فراوان بر جاي نھاد

العاده تحت  كتاب االھیات منسوب بھ ارسطو را با ھمكاري دیگري ترجمھ كرد و فوق .انداخترا بھ حیرت 
دھد و ھر دو را از  را توافق مي نفوذ این كتاب مجعول قرار گرفت، و خوشدل بود كھ ارسطو و افالطون

كند؛ زیرا فلسفة كندي نیز فلسفة نوافالطونیي بود كھ در قالب دیگري  پیرون فلسفة نوافالطوني قلمداد مي
اي از  خدا، نفس خالق جھان، و نفس انساني كھ شعلھ: بھ نظر وي، نفس سھ مرحلھ داشت. ریختھ شده بود

خویش را با علم حقیقي مأنوس كند، بھ آزادي و زندگي جاوید تواند نفس دوم بود؛ و اگر انسان بتواند جاي 
كوشید كھ از افكار معتزلھ دوري كند و پیرو عقاید اھل سنت باشد، با این  ظاھرًا كندي بسیار مي. رسید

از عقل منفعل انسان، كھ فقط قدرت تفكر است، را از ) یعني عقل االھي(وجود قضیة امتیاز عقل فعال 
ھمین قضیھ از ابن سینا بھ ابن رشد رسید كھ دنیا را خبر كرد و آن را بر ضد طرفداران . تارسطو گرف

خلود دلیل آورد، ولي كندي عاقبت بھ معتزلھ پیوست، و چون اھل سنت بر ضد معتزلھ قیام كردند، كتابخانة 
رفت و تا سال وي مصادره شد و جانش بھ خطر افتاد، ولي از این حادثھ جست و كتابخانة خود را پس گ

  .زنده بود) م٨٧٣(ھـ ق  ٢۶٠

در اجتماعي كھ نظم حكومت و قانون و اخالق بھ عقیدة دیني وابستھ است، ھر مخالفتي با عقاید دیني بھ 
در این دوران، ھمة نیروھایي كھ مغلوب فتح عرب شده بودند ـ فلسفة . منزلة تھدید نظم اجتماعي است

و كمونیسم مزدك ـ ھمگي سر برداشتھ و فعالیت آغاز كرده بودند و  یونان، مسیحیت گنوسي، ملیت ایران،
علنًا گفت كھ شعر وي از قرآن برتر است، و بھ جرم این -١یك شاعر ایراني. كردند دربارة قرآن مجادلھ مي
ظاھرًا بناي اسالم كھ بر قرآن تكیھ داشت لرزان شده بود، ولي ). م٧٨۴ھـ ق،  ١۶٨(سخن سرش را بریدند 

محافظھ كاري خلیفھ كھ بھ : ن بحران سخت سھ عامل اساسي پیروزي نھایي اھل سنت را تأمین كرددر ای
ھـ  ٢٣۴وقتي بھ سال . دین عالقھ داشت، قدرت نگھبانان ترك، و دلبستگي طبیعي مردم بھ عقاید موروث

سلماني انس از مردم و از تركان كمك خواست؛ تركان، كھ تازه بھ م  متوكل بھ خالفت رسید،) م٨۴٧(ق 
گرفتھ بودند و با ایرانیان كینھ داشتند و از فكر یوناني بھ دور بودند، با ھمة نیروي خود بھ تأیید سیاست 

متوكل آزاد فكري مقید مأمون را از میان برداشت . دولت، كھ یاري دین بھ نیروي شمشیر بود، قیام كردند
  ن را از مناصب و فرمانھاي وي را منسوخ كرد؛ معتزلھ و دیگر بدعتگذرا

فلسفھ ممنوع داشت؛ و، بھ موجب قانوني، ھمھ را بھ این اعتقاد كھ قرآن مخلوق نیست و موجود ازلي است 
). م٨۵١ھـ ق،  ٢٣۶(را در كربال ویران كرد ] ع[شیعیان را در فشار گذاشت و قبر حسین. مكلف ساخت

و ھارون آن را شامل یھودیان نیز متوكل فرمان منسوب بھ عمر بن خطاب را، كھ بر ضد مسیحیان بود 
ھـ ق،  ٢٣۶(اما اجرایش كمي پس از صدور متوقف مانده بود، تجدید كرد ) م٨٠٧ھـ ق،  ١٩١(كرده بود 

یھودیان و مسیحیان مكلف شدند لباس از رنگ معین داشتھ باشند تا از مردم دیگر شناختھ شوند، ) . م٨۵٠
گین بدوزند و جز بر استر و خر سوار نشوند و یك مجسمة بایست بر آستین بردگان خود وصلة رن و ھم مي

ھا و كلیساھاي نوبنیاد را ویران  متوكل فرمان داد تا ھمة كنیسھ. چوبي از شیطان بر در خانة خود بیاویزند
كنند؛ افراشتن صلیب را در تشریفات و مراسم مسیحي ممنوع داشت، و مسیحیان و یھودیان را از تعلیم در 
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گروھي از علماي سني شجاعانھ ابراز داشتند كھ . انعكاس این كار در نسل بعد بھ صورتي مالیم آشكار شد
پذیرند، و داوطلب شدند كھ صحت ایمان دیني را بھ وسیلة عقل اثبات  در جدال مذھبي حكم منطق را مي

ا در قرون وسطي بودند و، ھمچون موسي بن در اسالم ھمانند فیلسوفان مدرسي اروپ» متكلمان«این . كنند
كوشیدند تا عقاید دیني را با  میمون یھودي در قرن دوازدھم و توماس آكویناس مسیحي در قرن سیزدھم، مي

، كھ مدت ده سال مبادي ) م٩٣۵ – ٨٧٣ھـ ق،  ٣٢۴ – ٢۶٠(ابوالحسن اشعري . فلسفة یونان توافق دھند
چھل سالگي از آنھا برگشت و حربة ایشان یعني ھمان منطق را برضد معتزلھ را بھ مردم آموختھ بود، در 

خودشان بھ كار بست، و مجادالت وي، كھ در پیروزي عقاید اھل سنت اثر فراوان داشت، چون سیلي 
گفت خدا در ازل ھمة  ابوالحسن بھ مبدأ جبریان ایمان قوي داشت؛ مي. نیرومند بر ضد معتزلھ بھ راه افتاد

را مقدر كرده است، علت ھمھ چیز است، مافوق قوانین و اخالق است دربارة مخلوق  اعمال و حوادث
ھمة سنیان از جدال . خویش ھر چھ خواھد كند، و اگر ھمة مردم را بھ جھنم افكند بھ ھیچ وجھ خطا نیست

 بایست انسان مي«شدندـ » بي چوني«منطقي در كار دین خشنود نبودند، و بسیاري از ایشان پیرو اصل 
اي كھ اساس آن را  غالب علماي دین در جزئیات عقیده  » .مؤمن باشد و نپرسد كھ اساس ایمان چون است

  .كردند گفتگو مسلم داشتھ بودند مناقشھ مي بي

. بدین سان، موج فلسفھ در بغداد آرام شد، ولي در ھمان وقت در دربارھاي كوچك اسالم بھ جنبش آمد
فارابي نخستین ترك بود كھ در فلسفھ شھرت یافت؛ . ابونصرفارابي بخشید اي بھ الدولھ، در حلب، خانھ سیف

وي در فاراب تركستان زاده شد، در بغداد و حران از معلمان مسیحي منطق آموخت، و كتاب فیزیك 
در بغداد بھ زندقھ متھم شد و لباس . ارسطو را چھل بار و كتاب دربارة روح را دویست بار خوانده بود

  بھ گفتة ابن . برد د و روش ایشان گرفت و چون پرندگان بھ سر ميصوفیان پوشی

. او را بس است) دو دالر(سیف الدولھ از احتیاجات او پرسید؛ فارابي گفت كھ روزانھ چھار درم » .نداشت
  .كرد تا درگذشت و بھ ھمان قناعت مي: امیر ھمین مبلغ از خزانھ براي او مقرر داشت

در كتاب . از مؤلفات فارابي سي و نھ كتاب بھ جاست كھ غالب آن شرح و حاشیة نظریات ارسطوست
احصاءالعلوم ھمة علوم عصر خویش را از زبانشناسي، منطق، ریاضیات، فیزیك، شیمي، اقتصاد، و 

یا كلي بھ این سؤال، كھ بعدھا مایة ھیجان فیلسوفان مسیحي شده بود، كھ آ. سیاست باختصار آورده است
او نیز چون . مستقال و خارج از جزئیات وجود دارد، صریحًا جواب منفي داد) یعني جنس، نوع، یا صفت(

عمرش . كرد سرسخت را بھ یك مرد صوفي مبدل استاگیريدیگران فریب االھیات ارسطو را خورد و آن 
در جواني تمایالت شكاكي داشت و بعد . دوام یافت تا شور فلسفیش فرو نشست و بھ قواعد دین تمكین كرد

سیر مراحل كرد و، بھ كمك براھیني كھ ارسطو در اثبات خدا آورده بود و سھ قرن پس از فارابي مورد 
آورد و گفت حدوث یك سلسلھ  استفادة توماس آكویناس قرار گرفت، وصف مفصلي دربارة خالق بھ قلم

وجود یك . حوادث ممكن الوجود قابل تصور نیست، مگر آن را در آخر كار بھ واجب الوجودي نسبت دھیم
یابد كھ غیر  سلسلھ علل، مستلزم وجود علت اولي است، و یك سلسلھ حركت متوالي را در آخر محركي مي

ھدف نھایي فلسفھ، كھ كامال بدان نتوان . استمتحرك باشد، و تعداد اشیا و حركات مستلزم وحدت علت 
گفتار فارابي نیز دربارة . رسید، معرفت علت اولي است، و بھترین طریق وصول بدان، تزكیة نفس است

  .در دمشق درگذشت) م٩۵٠(ھـ ق  ٣٣٩وي بھ سال . خلود چون گفتار ارسطو پیچیده و نامفھوم است

قدرت ابتكاري كھ فارابي در این . اي اھل المدینةالفاضلھ استاز جملة مؤلفات فارابي كھ بھ جا مانده آر
كتاب بھ كار برده شگفت انگیز است؛ در آغاز كتاب، قانون طبیعت را پیكار دایم موجود زنده بر ضد 

سپس فارابي گوید كھ ھر . گوید ھمة اشیا با ھمدیگر در ستیزند شمارد، مانند ھابز كھ مي كاینات دیگر مي
رسد كھ سایر موجودات زنده وسایلي ھستند كھ بھ كمك آنھا مقاصد  قبت بھ این نتیجھ ميموجود زنده عا

گیرند كھ در این پیكار  شود كھ مردم بدگمان از این مقدمھ نتیجھ مي خود را انجام تواند داد؛ آنگاه متذكر مي
ند و بیشتر از ھمھ اجتناب ناپذیر عاقل آن است كھ بھتر از ھمھ بتواند دیگران را مطیع ارادة خویش ك

بنابراین، اجتماع انساني چگونھ از قانون جنگل پدید آمده است؟ از سخنان . مقاصد خود را بھ عمل آرد
اند داراي افكاري نظیر روسو و  شود بعضي فیلسوفان مسلمان كھ در این زمینھ بحث كرده فارابي معلوم مي
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ع در آغاز كار از آنجا پدید آمد كھ گروھي از افراد بر اند اجتما بعضي گفتھ. اند معتقداتي ھمانند نیچھ بوده
  بقاي خویش بناچار باید   این نكتھ توافق كردند كھ براي ادامة

اند كھ ھرگز در  را بھ استھزا گرفتھ» قرارداد اجتماعي«بعضي دیگر این . از عادت و قانون را بپذیرند
كھ اجتماع و دولت از آنجا پدید آمد كھ نیرومندان  اند تاریخ جھان چنین توافقي نبوده است، و بتأكید گفتھ

بھ عقیدة این دستھ از پیروان نیچھ، دولتھا نیز وسایل رقابتند و طبیعي . ضعیفان را زیر تسلط خویش آوردند
بھ پندار آنھا، جنگ طبیعي است و . است كھ براي بسط قدرت و تأمین سالمت خود با ھمدیگر پیكار كنند

. باید با قانون ازلي طبیعت، كھ زور حق واقعي است، ھماھنگ باشد و این پیكارھا مي ناچار باید رخ دھد
اي است كھ از اعمال قدرت و ستیز و حسد دور، و بر  فارابي با این فكر مخالف است و خواستار جامعھ

ة فارابي بحث خویش را با دعوت بھ ایجاد سلطنتي بر اساس عقید. عقل و ایثار و محبت استوار باشد
  . برد نیرومند دیني با موفقیت بھ پایان مي

شاگرد یكي از شاگردان فارابي در بغداد انجمني از علما بنیاد كرد كھ، بھ نام ) م٩٧٠(ھـ ق  ٣۶٠بھ سال 
ھدف انجمن بحث در مسائل فلسفي بود؛ از اصل و نژاد اعضا . مؤسس آن، انجمن سجستاني خوانده شد

وجود انجمن . شد تحقیق در منطق و فرضیة معرفتشناسي صرف مي نمي پرسیدند و ھمة كوشش آنھا بھ
مھمتر و مؤثرتر . دارد كھ در پایتخت دولت اسالمي شوق بحث علمي و فلسفي سستي نگرفتھ بود معلوم مي

رفت  از آن انجمن اخوان الصفا بود كھ در واقع یك انجمن سري مركب از عالمان و فیلسوفان بھ شمار مي
از » اخوان«پیدایش اخوان الصفا از آنجا بود كھ این . در بصره بنیاد گرفت) م٩٨٣(ق  ھـ ٣٧٣و بھ سال 

خواستند نیروي مسلماني را  مشاھدة ضعف خالفت اسالم و فقر و فساد اخالق مسلمانان متأسف بودند و مي
فة یوناني و از لحاظ اخالقي و روحي و سیاسي تجدید كنند، و پنداشتند كھ این كار بھ كمك تركیبي از فلس

دوستي را عبارت از . مسیحي و تصوف اسالمي و عقاید سیاسي شیعھ و شریعت اسالم انجام تواند گرفت
دانستند، كھ ھر دستھ براي رفع نیاز جامعھ آنچھ را  ھمكاري صاحبان مواھب و فضایل مختلف مي

قول آسانتر از تفكر فردي بھ عقیدة آنھا كشف حقیقت از راه اجتماع ع. ھاي دیگر نداشت فراھم كند دستھ
آمدند و با آزادي كامل و ادب و وسعت نظر از ھمة مشكالت اساسي  بود؛ بدین جھت، محرمانھ گرد مي

رسالھ جا داد و خالصة علوم طبیعي و  ۵١عاقبت، انجمن ھمة تحقیقات خود را در . كردند زندگي بحث مي
ھـ ق  ٣٩١ا، ضمن سفر بھ خاور نزدیك، بھ سال یكي از مسلمانان اسپانی. دیني و فلسفي را ضمن آن آورد

  .مند شد و آن را فراھم آورد و نگاه داشت بھ این رسایل عالقھ) م١٠٠٠(

شود، توضیح علمي جزر و مد، زلزلھ، خسوف و  صفحھ مي ١‘١٣۴در رسایل اخوان الصفا، كھ بالغ بر 
نجوم و كیمیاگري را نیز  كسوف، امواج صوتي، و بسیاري دیگر از مسائل طبیعي ھست؛ علم احكام

عقاید دیني رسایل، مانند بیشتر . اند اند؛ و احیانًا از جادوگري و علم اعداد سخن گفتھ صریحًا پذیرفتھ
  ھاي متفكران اسالم، با گنوستیسیسم و فلسفة  نوشتھ

موجود  یابد؛ ھمة چیزھاي مادي بھ وسیلة نفس آید، و دنیاي اجسام و نفوس از این عقل فعال ھستي مي مي
نفس ھمچنان نگران و آشفتھ است تا بھ عقل فعال یا نفس جھان یا نفس . كنند شوند و بھ كمك آن عمل مي مي

، فلسفھ، و  براي این وصول، نفس باید كامال تزكیھ شود؛ اخالق، فن تزكیة نفس است؛ علم. كلي واصل شود
چون سقراط، در احسان بھ ھمة خلق خدا باید، در راه تزكیة نفس، در امور عقالني . دین وسیلة حصول آن

وقتي عقل بھ وسیلة معرفت آزاد شد، باید آزادي . باشیم] ع[چون مسیح، و در بزرگي و تواضع چون علي 
خویش را احساس كند و با فلسفھ خو گیرد و عبارات قرآن را، كھ متناسب با فھم بدویان عاري از فرھنگ 

كھ این پنجاه و چھار رسالھ از ھمة توضیحاتي كھ دربارة فكر  توان گفت مي. صحرانشین است، تأویل كند
عالمان . رسایل دیگر در این زمینھ منظمتر  اسالمي در عصر عباسي بھ ما رسیده كاملتر است و از ھمة

مع ذلك، این مجموعھ . آنھا را سوختند) م١١۵٠(ق  ھـ ۵۴۵بغداد این رسایل را الحادآمیز دانستند و بھ سال 
ھاي  رفت و در فلسفة اسالم و یھود نفوذي عمیق داشت، و اثر آن را در نوشتھ ت بھ دست ميھمچنان دس

pyمعري، شاعر فیلسوف، نیز تحت نفوذ آن بود، . توان دید غزالي، ابن رشد، ابن جبرون، و یھودا ھالوي مي
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تفكر اخوان  و شاید در ابن سینا نیز، كھ در زندگي كوتاه خود در اندیشة عقالني و اصالت نظر و عمق
  .الصفا پیشي گرفت، بي اثر نبود

بدون . ابن سینا بھ این قانع نبود كھ در طبیعیات سرآمد، و در طب مرجع بلند آوازة عصر خویش باشد
خود او . رسد تردید، وي این نكتھ را دریافتھ بود كھ شخص دانشمند تا فیلسوف نباشد، دانشش بھ كمال نمي

و عاقبت، وقتي بھ كمك شرح  نفھمید،ي ارسطو را چھل بار خواند و  بیعھكند كھ كتاب مابعدالط نقل مي
وي تا . فارابي این كتاب را فھمید، بسیار خوشحال شد و خدا را سپاس گفت و بھ خیابان رفت و صدقھ داد

چنان بھ فلسفة ارسطو پایبند بود و، در كتاب قانون، ارسطو را فیلسوف مطلق آخرین ایام عمر ھم
ابن سینا فلسفة خویش را در . اي است كھ در التیني مرادف كلمة ارسطو شده است خواند، و این كلمھ مي

وي عقلي منطقي داشت و بھ تعریفات دقیق . كتاب شفا شرح داد، و آنگاه در كتاب نجات خالصھ كرد
بھ این سؤال، كھ مدتھاي دراز علماي قرون وسطي را بھ خود مشغول داشتھ بود، كھ آیا . داد مياھمیت 

مستقل از جزئیات حقیقي وجود دارد، جواب ) چون انسان، فضیلت، و سرخي(كلیات یا انتزاعیات 
وجود  در ذھن خدا ھستند و اشیا از روي آن بھ» پیش از اشیا«كلیات، چون مثل افالطون، ) ١: گوید مي
، بھ »بعد از اشیا«و ) ٣یابند؛  كنند و تمثیل مي ھستند، و در آنجا تجلي پیدا مي» در اشیا«و ) ٢آیند؛  مي

ھاي انتزاعي در ذھن انساني وجود دارند؛ ولي، در عالم، منفصل از اشیاي جزئي وجود  صورت اندیشھ
  از پس یك قرن جدل و مناقشھ، آبالر و آكویناس نیز ھمین . ندارد

  . واب را دادندج

در حقیقت، فلسفة مابعدالطبیعة ابن سینا خالصة مطالبي است كھ متفكران التیني دو قرن پس از زمان وي 
وي در آغاز كار با . بدان رسیدند و توانستند مذاھب مختلف مسیحي را در فلسفة مدرسي ھماھنگ كنند

بعھ، ممكن و كوشش فراوان شرح مفصلي از مذھب ارسطو و فارابي دربارة ھیولي و صورت، علل ار
دھد و این قضیھ را كھ كثرت ممكن متغیر ـ كثرت اشیاي فاني ـ از واحد  واجب، و كثرت و وحدت مي

داند و، مانند فلوطین، براي حل این مشكل، میان  آید مایة شگفتي مي واجب الوجود نامتغیر بھ وجود مي
موجودات علوي و مادي و این واسطھ عقل فعال است كھ در . كند اي فرض مي ممكن و واجب واسطھ

آنگاه در قضیة انتقال خدا از عدم بھ خلقت و توافق آن با تغییر . شود انساني ساري است و نفس نامیده مي
داند كھ  چون مي. شود خورد، و چون ارسطو قایل بھ قدم جھان مادي مي ناپذیري ذات االھي بھ مشكل برمي

اي را كھ غالبًا فیلسوفان مدرسي بدان متوسل  حل میانھاین جواب مایة اعتراض متكلمان خواھد شد، راه 
بھ موجب این راه حل، وجود خداوند بر وجود جھان تقدم ذاتي دارد نھ زماني، یعني . كند اند پیشنھاد مي شده

این تقدم در مرتبھ و جوھر و علیت است، و خود جھان در ھر لحظھ بھ علت مبقیھ، كھ ھمان خداست، 
و چون وجودشان واجب . تة ابن سینا، ھمة موجودات، حتي افالك، ممكن الوجودندبھ گف. احتیاج دارد

نیست، ناچار براي وجود آن علتي باید كھ بر آن مقدم باشد؛ بدین جھت، تفسیر وجود ممكنات با مراجعة 
. شود سلسلھ علل بھ واجب الوجود، یعني واحد قائم بھ ذات كھ علت اوالي ھمة موجودات است، میسر مي

اگر وجود او نبود، ھیچ یك از . وجودش عین ماھیت، و واجب الوجود است نھا خدا موجود بھ ذات، ت
خدا ماده نیست، بلكھ . چھ، وجود عالم بھ ذات خود نیست. یافت و عالم نیز وجود نداشت ممكنات وجود نمي

؛ و چون ھمة از جسم میراست، و چون عقل است، از ھمھ جھت یكي است و تركیب و دویي در آن نیست
مخلوق را عقلي ھست، بالضروره خالق آن نیز عاقل است، و این عقل اول چیزھا را ـ گذشتھ و حال و 

حدوث اشیا نتیجة ظھور فكر بیزمان . كند آینده را ـ نھ در زمان و نھ بتوالي، بلكھ یكجا و یكباره ادراك مي
آیند، بلكھ اشیا در نتیجة حكمت علل غایي  نميدر زمان است؛ ولي افعال و حوادث مستقیمًا از خدا بھ وجود 

بنابراین، خدا مسئول شرنیست؛ بلكھ . یابند ـ در ذات آنھا مقاصد و اغراضشان ضبط است دروني تكامل مي
  . پردازیم، و ممكن است شر جزئي از لحاظ كلي خیر باشد شر غرامتي است كھ در قبال اختیار مي

بسادگي ھمین طور : نفس بھ این دالیل غیر مادي است. علوم استوجود نفس با مالحظة مستقیم باطني م
pyكنیم؛ و افكار ما بوضوح از اعضاي ما جدا ھستند؛ نفس مبدأ حركت ذاتي و نمو جسم است؛  دركش مي
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جسم بھ خودي » .اي از مبدأ عام حیات است ھمة كاینات جلوه«ستارگان نیز بھ ھمین معني نفس دارند؛ 
  زي شود؛ علت ھمة حركات آن تواند علت چی خود نمي

نفس پاك پس از . ابداع نظیر آزادي و قدرت علت اول دارد، چون نفس و عقل تجلیلي از آن علت اول است
  . شود، و سعادت نیكوكاران نیز چیزي جز این نیست مرگ بھ عقل كلي واصل مي

وي نھ مثل . ابن سینا كوشش فراوان كرده است تا نظریات فلسفي را با عقاید عامة مسلمانان توافق دھد
لوكرتیوس بود كھ بخواھد دین را بھ خاطر فلسفھ از میان ببرد، و نھ مثل غزالي كھ یك قرن بعد از ابن سینا 

را تنھا بھ روش عقلي و كامال  خواست فلسفھ را بھ خاطر دین نابود كند؛ بلكھ وي ھمة قضایا آمد و مي
دھد، ولي با تأكید  دھد؛ وحي را براساس قوانین طبیعت توضیح مي مستقل از قرآن مورد بحث قرار مي

گوید كھ وجود انبیا براي مردم الزم است تا قوانین اخالق را بھ صورت استعاره و مجاز، كھ قابل فھم  مي
بدین معني، پیامبر فرستادة خداست كھ اساس نظام اخالقي و . مردم باشد و در آنھا مؤثر افتد، توضیح دھند

گفت و احیانًا بھشت را  بھ ھمین دلیل بود كھ پیامبر از معاد جسماني سخن مي. كند اجتماعي را استوار مي
فیلسوف ما در خلود جسماني تردید دارد و معتقد است كھ پیامبر اگر . كرد بھ صورت مادي وصف مي

دادند و از آنھا یك ملت نیرومند و  كرد، مردم بھ او گوش نمي ورت روحاني وصف ميبھشت را فقط بھ ص
توانند خدا را براساس محبت آزاد فارغ از امید و بیم عبادت كنند  كساني كھ مي. آمد منظم بھ وجود نمي

ي كھ عقلشان كنند، بلكھ فقط با كسان انسان كاملند، ولي این مرحلة عالي را براي ھمة پیروان خود فاش نمي
  . گویند كامل است و نفوسشان اوج گرفتھ از آن سخن مي

كتاب شفا و قانون ابن سینا اوج كمالي است كھ تفكر قرون وسطي بدان دست یافتھ است، و در تاریخ تفكر 
گیرد، درست ھمان  وي در غالب مباحث خود از ارسطو و فارابي مایھ مي. انساني پایگاھي شامخ دارد

تنھا ساكنان تیمارستان بھ   كاھد، اما این قضیھ از منزلت او نمي. طو تحت تأثیر افالطون بودگونھ كھ ارس
بعضي از سخنان ابن سینا بھ نظر عقل ممكن . گیرند رسند و از عقل دیگران مایھ نمي مقام ابداع كامل مي

اي  ز صادق است؛ یاوهرسد، ولي ھمین قضیھ دربارة گفتار افالطون و ارسطو نی الخطاي ما یاوه و پوچ مي
ابن سینا بلندنظري علمي و قدرت نقد و تحلیل بیروني را ندارد و . نیست كھ در مؤلفات فالسفھ نتوان یافت

اشتباھات وي از بیروني بیشتر است، زیرا مادام كھ زندگي چنین كوتاه است، تحقیقاتي كھ بر اساس 
ابن سینا در وضوح اسلوب، شیوة جاندار، و . داد مطالعات دیگران استوار باشد ناچار چنین غرامتي خواھد

كند، و نیز در وسعت افق  ھاي توضیحي و اشعار روشن مي قدرتي خاص كھ افكار مجرد را بھ وسیلة قصھ
دار بود و از دیار مشرق گذشت و بھ  نفوذ وي بسیار دامنھ. علمي و فلسفي، از ھمگنان خود ممتاز است

شد و موسي بن میمون اثر گذاشت و بھ دنیاي مسیحي التیني و فیلسوفان اسپانیا رسید و در فلسفة ابن ر
و توماس آكویناس حیرت ) كبیر(فراواني افكار ابن سینا در فلسفة آلبرتوس ماگنوس . مدرسي نیز رسید

آكویناس، كھ از ابن . دھد لقب مي» بزرگترین استاد فلسفھ، بعد از ارسطو«انگیز است؛ راجر بیكن او را 
  ا احترامي چون افالطون سینا ب

  . زمینھ، چنانكھ معمول اوست، مجاملھ نكرده است

گري  با مرگ ابن سینا تقریبًا عصر فلسفة اسالمي نیز در مشرق بھ سر رسید، زیرا تمایالت سني
سلجوقیان، بیم رجال دین از افكار جسورانة فلسفي، و پیروزي تصوف غزالي خیلي زود اندیشة فلسفي را 

ھـ  ۴۴٢ـ  ١٣٣(متأسفانھ اطالعات ما دربارة سھ قرني كھ فكر اسالمي در اثناي آن شكوفا شد . داز میان بر
بسیار ناقص است؛ زیرا ھزاران نسخة خطي عربي در علوم و ادبیات و فلسفھ ) م١٠۵٠ـ  ٧۵٠ق، 

دھا ھست كھ تنھا در استانبول سي كتابخانھ در مسج. ھاي دنیاي اسالم نھان مانده است ھمچنان در كتابخانھ
ھاي  در قاھره، دمشق، موصل، بغداد، و دھلي مجموعھ. ھاي خطي آن اندكي منتشر شده است از نسخھ

در اسكوریال، در مجاورت مادرید، كتابخانة . فراواني ھست كھ حتي فھرستي براي آن تنظیم نشده است
. اند الم شمارش نكردهھاي خطي آن را در علوم و ادبیات دین و فلسفة اس مفصلي است كھ ھنوز نسخھ

اطالعاتي كھ دربارة ثمرات فكر اسالمي در این سھ قرن داریم اندكي از باقیماندة آثار آنھاست، و این نیز 
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مختصري از محصول قریحة آنھا بوده است، و آنچھ در این صفحات آوردیم از دریاي مواریث اسالم فقط 
شف كنند، بھ احتمال قوي قرن دھم مشرق اسالمي را اگر علما این میراث فراموش شده را ك. اي بود قطره

  .در تاریخ عقل انساني باید یكي از قرون طالیي تاریخ خواند

V   - تصوف و بدعت  

نفس انساني وقتي . رسند بھ یكدیگر مي  دین و فلسفھ در مرحلة باال، در معني وحدت كاینات و مطالعة آن،
در كار وصول از كثرت بھ وحدت یا از موجود حادث فرد  رود، یا در راه بحث بھ روش عقل و منطق نمي

جایي كھ علم و . ماند، از راه محو و فناي نفس فردي در نفس كلي بھ این رؤیا تواند رسید بھ كلي عام وا مي
ماند، ایمان  شوند و عقل محدود و نارساي انسان در مقابل نامتناھي سرگشتھ و حیران مي فلسفھ عاجز مي

ا تا پیشگاه عزت خداوند باال برد، بھ شرط آنكھ در راه زھد و ریاضت و عبادت و تجرد از تواند او ر مي
  .ھوسھاي خودپرستانھ و افناي كامل جزء در كل كوششي منظم و سرسخت كند

ھاي فراوان دارد كھ ریاضت كشي مرتاضان ھندي، گنوستیسیسم مصر و شام،  تصوف اسالمي ریشھ
متأخر، و نفوذ راھبان مسیحي كھ در ھمة قلمرو اسالم پراكنده بودند از آن مباحث نو افالطوني یونانیان 

خواست دین با وسایل و  در جھان اسالم، مانند دنیاي مسیحي، یك اقلیت پرھیزكار بود كھ نمي. جملھ است
ا كرد و مسلمانان ر تجمل پرستي خلفا، وزیران، و تاجران را تقبیح مي. مقاصد دنیاي اقتصاد ھماھنگ شود
  خواند؛ فكر وجود ھر قسم  بھ تجدید سادگي ابوبكر و عمر مي

نظرشان مانعي بود كھ میان انسان و تعالي روح، كھ در نتیجة رھایي از ھمة مشاغل دنیوي بھ شھود ذات 
آید و  رسد، بھ دیدار جمال سرمدي نایل مي شتابد، حایل تواند شد؛ وقتي روح بھ این مرحلھ مي واالي خدا مي

نھضت تصوف عمدتًا در ایران رونق یافت، شاید موجب آن مجاورت با ھندوستان، . شود كي ميبا آن ی
میالدي از  ۵٢٩نفوذ مسیحیان در جندیشاپور، و نیز افكار و معتقدات نوافالطوني یونان باشد كھ در سال 

شود، مایھ  الق ميكلمة صوفي، كھ بھ ھمة زاھدان مسلمان اط. آتن فرار كرده و در ایران مقام گزیده بودند
در صف . كردند ھاي سادة پشمین بھ تن مي است؛ زیرا این گروه پارچھ» پشم«از صوف دارد كھ بھ معني 

مند بھ مبادي تصوف، شاعران معروف، طرفداران وحدت وجود، زاھدان،  صوفیان اشخاص مؤمن عالقھ
ادي صوفیان بھ اختالف زمان و محیط مب. بازان، و مرداني كھ زنان متعدد داشتند بھ ھم آمیختھ بودند حقھ

گفتند اگر قلوبشان از ھمة عالیق جسماني پاك شود و منحصرًا  بھ گفتة ابن رشد، صوفیان مي. تفاوت داشت
خواستند از طریق  ولي بسیاري از صوفیان مي. بھ خدا توجھ كنند، معرفت االھي در آن قرار خواھد گرفت

گفتند كھ ھمة كمال و جمال موجود در دنیا از آنجاست كھ خدا در  اشیاي خارجي بھ خدا واصل شوند، و مي
وقتي صداي جانور، نغمة خفیف برگ درختان، و زمزمة «: یكي از صوفیان گفتھ بود. آن تجلي كرده است

در » .آورم كھ اینھمھ شاھد وحدانیت خداست، و او سبحانھ ھمتا ندارد شنوم، بھ یاد مي آب و وزش باد را مي
اند و دوام ھستي آنھا از روح  اعتقاد صوفي، این اشیاي پراكنده بھ بركت نیروي االھي وجود یافتھواقع، بھ 

بنابراین، خدا ھمھ چیز است، و صوفیان تنھا بھ گفتن ال الھ اال اهللا اكتفا . خداست كھ در آنھا مكنون است
كسي خداست، و صوفي بي  گویند كھ در حقیقت موجودي جز او نیست؛ بنابر این ھر كنند، بلكھ مي نمي

من خودم خدا ھستم و «: بایزید بسطامي گفتھ بود. گوید كھ او خود ذات االھي است پرده و صریح مي 
من آن كسم كھ شیفتة اویم، و كسي «: حسین بن منصور حالج گوید» .خدایي بھ جز من نیست، مرا بپرستید

اي، و اگر او را ببیني  ایم؛ اگر مرا ببیني او را دیده ما دو روحیم كھ بھ یك پیكر رفتھ. كھ شیفتة اویم من است
حالج را بھ » .من خدایم… . من غرق كنندة قوم نوح و ھالك كنندة قوم عادم«: و ھمو گوید» .اي ما را دیده

پیروانش ادعا . سبب این سخنان مبالغھ آمیز دستگیر كردند، صد تازیانھ زدند، و در آتش سوزانیدند
بسیاري از صوفیان نیز او را ولي . اند ز مرگش تا مدتي او را دیده و با وي سخن گفتھكردند كھ پس ا مي
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صوفي، چون ھندو، عقیده دارد كھ كوششي سخت در راه تزكیة نفس باید تا پرده را از پیش انسان بردارد 
بادت، تأمل و مشاھده و و بھ عالم فیض و الھام اوج گیرد؛ تزكیة نفس بھ وسیلة از خودگذشتگي در كار ع

تفكر، اطاعت مرید از مراد، و تجرد كامل از ھمة عالیق جسماني ـ حتي عالقھ بھ نجات یا اتحاد صوفیان 
  صوفي كامل . شود با ذات االھي ـ حاصل مي

معموال صوفي ریاضت را وسیلة كشف حقیقت اشیا » .بخشنده از بخشش بھتر است«: زمینھ گفتھ است
ولي ھمیشھ . خواھند از این راه صاحب كرامات شوند و بر طبیعت تسلط یابند یز ميبعضیھا ن. كند مي

ریاضت وسیلة اتحاد با ذات خداست، و ھر كھ خویشتن را در این وحدت فنا كند بھ نزد صوفیان انسان 
اداي بھ اعتقاد صوفیان ھر كھ بھ این مرحلھ رسید مافوق قوانین است و حتي مكلف بھ . شود كامل نامیده مي

ھمة چشمھا بھ كعبھ نگران است، اما دیدگان ما «: یكي از صوفیان در این باب گوید. فریضة حج نیست
  » .نگران چھرة محبوب است

زیستند و احیانًا با خانواده و فرزندان خود بھ یك جا بودند و براي  صوفیان تا قرن یازدھم مثل ھمة مردم مي
ولي حقیقي، میان مردم راه «: ابوسعید در این زمینھ گفتھ است. ندتجرد از لحاظ اخالقي اھمیتي قایل نبود

كند، و  فروشد، و در مجالس شركت مي خرد و مي خوابد، در بازارھا مي خورد و مي رود، با آنھا غذا مي مي
صوفیان با دیگران بھ جز سادگي معیشت و تقوا و خشوع تفاوتي » .كند یك لحظھ خدا را فراموش نمي

گاه و بیگاه بھ سوي . ز این جھت ھمانند گروه مذھبي انجمن دوستان یا كویكرز مسیحي بودندنداشتند و ا
مجالس ذكر كھ در نزد . آمدند شتافتند یا براي نماز و دعاي جمعي گرد مي شخصي پرھیزكار و پارسا مي

د و بھ آزار بعضي از صوفیان نیز از جھان گوشھ گرفتن. صوفیان اھمیت بسیار یافت از قرن دھم آغاز شد
عنوان ولي، كھ در . كردند خویش پرداختند؛ ولي ریاضت در آن روزگار نادر بود و مردم آن را تأیید نمي

ھـ  ١٨۵ – ٩٩(صدر اول اسالم نبود، در میان صوفیان رواج یافت؛ از آن جملھ رابعة عدویة بصري بود 
الة نوري بھ دور سرش دیده و كھ جواني برده بود و مالك وي ھنگام نماز شب ھ) م ٨٠١ – ٧١٧ق، 

یك بار از . گذرانید رابعھ شوھر نكرد و با زھد و از خودگذشتگي و نكوكاري روزگار مي. آزادش كرده بود
» .محبت خدا براي من فرصت تنفر از شیطان نگذاشتھ«: گفت» آیا از شیطان تنفر داري؟«: او پرسیدند

ام، مرا بھ  خدایا، اگر ترا از بیم جھنم عبادت كرده«: اند این مناجات صوفیانة معروف را از او روایت كرده
ام، بھشت را بر من حرام كن؛ اما اگر ترا فقط بھ خاطر تو  آتش بسوزان یا اگر بھ طمع بھشت عبادت كرده

خدایا، ھر چھ نیكي در این دنیا براي من مقدر . ام، مرا از مشاھدة روي خود محروم نكن عبادت كرده
اي بھ دوستان خود ده كھ من رو جز بھ  نان خود ده و ھر چھ در بھشت براي من مقرر كردهاي بھ دشم كرده

  » .سوي تو ندارم

ـ  ٩۶٧ھـ ق،  ۴۴٠ـ   ٣۵٧(كنیم  از جملھ صوفیان ابوسعید ابوالخیر را، كھ شاعر و ھم از اولیاست، یاد مي
گویند كھ دربارة آن فیلسوف . ر كردوي در میھنھ از بالد خراسان زاده شد، و با ابن سینا دیدا) . م١٠۴٩

كند كھ سي  خود او نقل مي. در كودكي بھ ادبیات دلبستھ بود ».بینیم ميھر چھ او مي داند ما « : گفتھ بود
  ھزار بیت از شاعران جاھلیت را بھ خاطر 
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  حیاط مسجد بزرگ دمشق، از موزة ھنري مترپلیتن

قل اهللا ثم ذرھم «: وقتي بیست و شش سالھ بود، در مجلسي، ابوعلي در اطراف این آیھ كھ گوید. سپرده بود
. داد توضیحاتي مي» بگو آن خداست، و بگذار بھ بازیچة خود فرو روند«یعني » في خوضھم یلعبون

خدا در ایمان را بر او بگشود، گویي از خویشتن جدا شد؛ ھمة كتابھاي خود ابوسعید ھمینكھ این آیھ را شنید 
تكرار نام خداوند در . گفت را بسوخت و بھ گوشة خانھ شد و ھفت سال در آنجا نشستھ بود و نام خدا مي

بود كھ بھ كمك آن صوفي در حال وجد از خویشتن برون » فنا«نظر صوفیان مسلمان وسیلة مطلوب 
پوشید و جز بھ  بھ جز یك پیراھن نمي: عید طرق دیگري از زھد و ریاضت بر این بیفزودابوس. شد مي

خورد؛ غذایش پاره ناني بود و ھرگز بر  گفت و فقط موقع غروب چیزي مي ھنگام ضرورت سخن نمي
اي بھ اندازة قامت خویش پدید آورد و غالبًا خود را در آنجا محبوس  در دیوار خانھ حفره. بستري نخفت

بست كھ صداي خارج بدو نرسد؛ بعضي شبھا خویشتن را با ریسماني از سر در  كرد و گوشھا را مي مي
مدتھا بھ خدمت . كرد كرد و اگر گفتار پدر او را بپذیریم، در آن حال یك قرآن را ختم مي چاه آویزان مي

كند كھ  خود او نقل مي. شتكرد و نظافت اطاق ایشان را بر عھده دا صوفیان دیگر بود، براي آنھا گدایي مي
الیس اهللا بكاف عبده؟ «: شنید كھ مي گفت وقتي در مسجد بود، زني از باال زبالھ بر او ریخت و او ندایي مي

در چھل سالگي بھ مرحلة شھود كامل رسید و مجلس گفتن آغاز » )آیا بندة خدا را حمایت خدا كافي نیست؟(
بھ گفتة خود او بعضي مستمعان چھرة خویش . او گرد آمدندكرد و گروھي از پرھیزكاران مخلص بھ دور 

آلودند تا بركت یابند؛ نفوذ وي در تصوف بھ جا ماند و خانقاھي براي درویشان  را بھ سرگین االغش مي
  .بنیاد كرد و قواعدي براي خانقاه مقرر كرد كھ سرمشق صوفیان قرون بعد شد

. گفت وسیلة نجات رحمت خداست نھ حسن عمل انسان ابوسعید نیز چون قدیس آوگوستینوس بھ مردم مي
  :گفت مي. مقصود وي از نجات، آزادي معنوي بود نھ دخول در بھشت

اول در توبھ است، پس از آن در یقین گشوده . گشاید خدا درھا را یكي پس از دیگري بھ روي انسان مي
آنگاه خدا … . شناسد را بھ طور قطع مي پذیرد و منبع آن شود؛ ھر كھ بدینجا رسید ناسزا و تحقیر را مي مي

و بداند … . آنگاه در توحید گشوده شود..  .».دوست دارم«: گشاید و او پیوستھ گوید در محبت را بر او مي
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را بیجا شمارد، » مال من«و » من«و ..  .كھ خدا ھمھ چیز است و ھمھ چیز از اوست و بھ پرتو اوست 
زیرا انسان از شر نفس نتواند گریخت مگر آن را ..  .رام شده است زیرا ھوشھا از او برفتھ و خاطرش آ

اند و فالني با من نكویي  نفس توست كھ از خدا دورت كند و گوید فالن و فالن مرا تھدید كرده… . بكشد
ھمة اینھا شرك بھ خداست؛ ھیچ چیز مربوط بھ مخلوق نیست، بلكھ ھمھ چیز مربوط بھ خالق . كرده است

معني استواري این است كھ وقتي گفتي ..  . .ین را بداني، وقتي این سخن گفتي بر آن استوار باشباید ا. است
  . بگو خدا و بر این گفتھ استوار باش… . »دو تا«ھرگز نگویي » یكي«

  : اند این فكر ھندي ـ امرسني را در سخناني كھ صحت انتساب آن مورد تردید است بھ ابوسعید نسبت داده

براي من است كھ موجودي بھ جز من نیست، من عاشق و «: گفت» جمالت براي كیست؟«م از او پرسید
  » .معشوق و عشق ھمھ با ھمم، و آینھ و دیدگان بینا منم

چون مسلمانان دستگاه خاصي مانند مسیحیان نداشتند كھ این قھرمانان پارسا را تقدیس كنند، مردم آنھا را 
پرستي  احساسات مردم بر مقررات دین، كھ تقدس اولیا را یك قسم بتمیالدي  ١٢در قرن . اند مقدس ساختھ

بود كھ لي ھانت در قصیدة ) قرن ھشتم؟(از جملھ اولیاي پارسا ابراھیم بن ادھم . شمرد، غلبھ كرد مي
گویند  مي. قایل است  العاده پندار عامھ براي اولیا نیروي خارق. ادھم نامیده است او را ابو ابن خودمعروف 

خوانند و از حوادث  بینند كھ مردم نتوانند دید و افكار را مي پرده از دیدگان ایشان برداشتھ شده و چیزھا مي
ناراحتي آتش و شیشھ را  توانند بي گویند آنھا مي شود؛ مي حتي در قدرت آنھا مبالغھ مي. شوند دور مطلع مي

ببلعند و بدون آنكھ بسوزند از آتش بگذرند، و روي آب راه بروند و در ھوا پرواز كنند و مسافتھاي دراز 
كنند كھ بھ غرابت، از حوادث  دربارة ابوسعید قضایایي از قرائت افكار نقل مي. را در یك لحظھ طي كنند

دین، كھ بھ تصور فالسفھ مصنوع كشیشان و كاھنان است، در بدین سان، بھ مرور ایام . ایام ما كمتر نیست
دھد و یكتاپرستي پیامبران بھ صورت شرك مورد  نتیجة حاجات و عواطف و پندارھاي مردم تغییر شكل مي

  .كند عالقة مردم جلوه مي

دادند، ولي مسلمانان سني صوفیان را در دایرة دین اسالم پذیرفتند و بھ عقاید و اقوال ایشان مجال فراوان 
ھاي بدعتگذار، كھ عقاید سیاسي و انقالبي را زیر پردة دین نھان كرده بودند یا بھ ھرج و مرج اخالقي  فرقھ

ھاي انقالبي، كھ عقاید آن  از جملة این فرقھ. كردند، مشمول این روش خردمندانھ نشدند دیني دعوت مي
ین گفتیم كھ بھ گفتة شیعیان تا دوازده نسل در پیش از ا. مخلوطي از دین و سیاست بود، اسماعیلیان بودند

ھست، و این امام جانشین خود را، كھ عنوان امامت خواھد داشت، ] ع[ھر نسلي امامي از فرزندان علي 
، پسر خود، اسماعیل را بھ عنوان جانشین ]ع[بر این اساس امام ششم، امام جعفر صادق . كند انتخاب مي

، امام ھفتم ] ع[او را از امامت خلع كرد و موسي ] ع[و جعفر  ٢اره بودگویند اسماعیل شرابخو. برگزید
بعضي شیعیان پنداشتند ). م٧۶٠. ھـ ق ١۴٣حدود سال (، را بھ جاي وي برگزید )]) ع[(امام موسي كاظم (

این . ، امام ھفتم و ختم امامان است]ع[كھ نقض بیعت اسماعیل روا نیست و گفتند كھ او یا پسرش، محمد 
فة اسماعیلي قریب صد سال چندان اھمیتي نداشت تا عبداهللا قداح پیشواي آن شد و مبلغان بھ بالد اسالم طای

  پیش از . فرستاد تا مردم را بھ عقیدة این فرقھ دعوت كنند

دادند كھ اسرار فرقھ را فاش نكند و از ھمھ جھت مطیع اوامر پیشواي فرقھ یا  وارد فرقھ شود او را قسم مي
گفتند كھ وقتي از  بھ پیرو مذھب خود مي. باطني و ظاھري: تعلیمات آنھا بر دو قسم بود. عا باشدداعي الد

) كھ خدا ھمھ چیز است(شود، و تعلیم با عقیدة مخفي را  ھفت مرحلھ بگذرد حجابھا از پیش وي برداشتھ مي
توان  موجود اعال را نمي گفتند كھ در مرحلة ھشتم بھ وي مي. شود كند و مافوق عقیده و قانون مي كشف مي

بسیاري از باقیماندگان نھضتھاي قدیم كمونیستي بھ فرقة . شناخت و ھیچ كس عبادت او نتواند كرد
كند و  گفتند در یكي از دورانھاي آینده مھدیي ظھور مي اسماعیلیھ پیوستند، براي آنكھ اسماعیلیان مي

این فرقة اخواني عجیب در جھان اسالم . ھدد مساوات و عدالت و محبت برادرانھ را در جھان بسط مي
نیروي معتبر شد و روزگاري چند بر شمال افریقا و مصر استیال داشت، خالفت فاطمي را پایھ نھاد، و در 

  .اواخر قرن نھم نزدیك بود خالفت عباسي را نیز از میان بردارد
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ابن (بھ نام حمدان قرمط  درگذشت، یك كشاورز عراقي) م٨٧۴(ھـ ق  ٢۶١وقتي عبداهللا قداح بھ سال 
پیشواي اسماعیلیان شد و فعالیت فرقھ را چنان بیفزود كھ مردم آسیا تا مدتي بھ انتساب وي ) االشعث

خواست نیروي عرب را از پیش بردارد و امپراطوري ایران  قرمط مي. نامیدند اسماعیلیان را قرامطھ مي
ستند و قرمط مقرر كرد یك پنجم دارایي و درآمد خود را تجدید كند؛ ھزاران ھمدل و یاور نھاني بھ او پیو

بار دیگر عناصر انقالب اجتماعي با نھضتي كھ بھ ظاھر یك قسم تصوف دیني . را بھ ملكیت فرقھ بدھند
دانستند؛ كارگران را بھ اقتضاي حرفھ بھ  قرمطیان زنان و اموال را مشترك مي. نمود، درآمیخت مي

كردند و بھ معني  گفتند و آیات قرآن را تأویل مي مساوات عمومي سخن مي كردند، از ھایي تقسیم مي دستھ
اعتنا بودند و ابلھاني را كھ پرستشگر ضریح و سنگ بودند  بھ مراسم دین و روزه بي. گرفتند مجازي مي
بر ساحل باختري خلیج فارس ) م٨٩٩(ھـ ق  ٢٨۶كارشان چنان باال گرفت كھ بھ سال . كردند مسخره مي

سپاه خلیفھ را شكستند و نابود كردند چنانكھ فقط ) م٩٠٠(ھـ ق  ٢٨٧تقلي بنیاد كردند و بھ سال دولت مس
بھ . ھاي دمشق رسیدند بھ شام ریختند و تا دروازه) م٩٠٢(ھـ ق  ٢٨٩بھ سال . یكي از آن جملھ زنده ماند

مكھ را نیز ) م٩٣٠(ھـ ق  ٣١٨بھ سال . بصره و سپس كوفھ را غارت كردند)م٩٢۴(ق ھـ  ٣١٢سال 
و سي ھزار كس از مسلمانان را كشتند و غنایم بسیار گرفتند كھ پردة كعبھ و حجراالسود از . چپاول كردند

مردم براي مقاومت با دعوتي ولي این تندروي و آن پیروزیھا نیروي نھضت را نابود كردند؛  .بودآن جملھ 
مبادي و روشھاي خشونت آمیز فرقھ در قرن بعد . كردند متحد شدند كھ مالكیت و نظم عمومي را تھدید مي

  .اند بھ اسماعیلیان الموت انتقال یافت كھ بھ حشیشیھ معروف شده

VI   - ادبیات  

نمود، اما در ادبیات این قسم  ميدر اسالم در زندگي و دین حوادثي وجود داشت كھ ھمانند نمایشنامھ 
حوادث كھ ظاھرًا با عقل سامي سازگار نیست موجود نبود، و نیز ادبیات اسالم، چون دیگر ادبیات قرون 

. ھا از آن نوع بود كھ مردم باید بشنوند تا اینكھ آھستھ پیش خود بخوانند بیشتر نوشتھ. وسطي، رمان نداشت
ھاي پیچیده و  توانستند ذھن خود را براي نوشتن قصھ پرداختند نمي كساني كھ بھ ایجاد كارھاي تخیلي مي

ھاي كوتاه، مانند اسالم یا آدم ابوالبشر قدیمي بود و مسلمانان ساده با شوق و  قصھ. حادثھ دار تمركز دھند
ھاي كوتاه  معروفترین قصھ. بردند دادند؛ ولي علما آن را بھ صف ادبیات نمي عالقة اطفال بدان گوش مي

داستانھاي بیدپاي در قرن ششم از ھند بھ ایران آمد، بھ زبان پھلوي . داستانھاي بیدپاي و ھزار و یكشب بود
بعدًا اصل سانسكریت آن از میان رفت و از روي . ترجمھ شد، در قرن ھشتم از پھلوي بھ عربي راه یافت

  .متن عربي تقریبًا بھ چھل زبان نقل شد

در مروج الذھب و معادن الجوھر از یك كتاب فارسي بھ نام ) م٩۵٧ق و  ھـ ٣۴۶متوفا بھ سال (مسعودي 
دانیم این  تا آنجا كھ مي. گوید ھزار افسانھ یا ھزار قصھ، و ترجمة عربي آن الف لیلھ و لیلھ، سخن مي
طرح كتاب، بھ طوري كھ . آید نخستین ذكري است كھ از كتاب ھزار و یكشب در متون قدیم بھ عمل مي

یابیم كھ یك سلسلھ داستانھاي قدیم ھندي را،  داده، ھمان است كھ در الف لیلھ و لیلھ عربي مي مسعودي شرح
اي با مجموعة دیگر  كھ قسمتي از آن در دنیاي شرق نیز رواج داشت، فراھم آورده بود و ھر مجموعھ

ھاي  جزو قصھ توان بھ طور قطع گفت ھر قصھ كھ در الف لیلة كنوني ھست اختالف داشت، تا آنجا كھ نمي
میالدي یك نسخة  ١٧٠٠كمي پس از سال . گوید موجود بوده است اي كھ مسعودي از آن سخن مي مجموعھ

رسید، از شام براي آنتوان گاالن، خاورشناس  نمي ١۵٣۶ناتمام از الف لیلھ كھ تاریخ آن بھ پیش از 
اخلي مسلمانان داشت و، ھا و توصیفي كھ از زندگي د فرانسوي، فرستاده شد، و تخیالت عجیب قصھ

میالدي نخستین ترجمة  ١٧٠۴گاالن بھ سال . اي مطالب مبتذل آن، گاالن را مجذوب كرد محتمال پاره
این كتاب توفیقي بیش از انتظار یافت و بھ ھمة زبانھاي اروپایي . اروپایي ھزار و یكشب را منتشر كرد

. ءالدین، علي بابا و چھل دزد سخن ھمي گفتندترجمھ شد، و كودكان ھمة ملل از سندباد بحري و چراغ عال
داستانھاي بیدپاي و داستانھاي ھزار و یكشب از ھمة كتابھاي جھان بھ استثناي كتاب مقدس، كھ آن نیز یك 

  .كتاب شرقي است، بیشتر خواننده دارد
سي بھ نثر ادبي اسالم صورتي از شعر است، زیرا ذوق عرب بھ احساس قوي متمایل است و ادبیات فار
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گوییم ھر دو قوم زبان عربي داشتند و بھ اقتضاي  در زماني كھ از آن سخن مي. سخن آراستھ عالقھ دارد
كردند، زیرا بھ موجب قواعد تصریف خیلي كلمات بھ حروف مشابھ ختم  دار مي طبیعت آن نثر را قافیھ

  واعظان و خطیبان. شد، و بھ این جھت نثر ادبي غالبًا مسجع بود مي

) م١٠٠٨ھـ ق ،  ٣٩٨متوفا بھ سال (بدیع الزمان ھمداني . سرایان بھ نثر مسجع تمایل داشتند و قصھ
سر و  مقامات وي مجموعة سرگذشتھایي است كھ از زبان آشفتة بي. مقامات خود را بھ ھمین روش نوشت

ور نزدیك، در آن زمان عقول مردم خا. كند سامان، كھ ظرافت و ھوش بیشتر از اخالق نكو داشت، نقل مي
مثل ھمة مردم دیگر پیش از اختراع چاپ، زیر نفوذ مسموعات بود و بھ نظر بیشتر مسلمانان ادبیات 

نوشتند تا بھ صداي بلند یا بھ آواز خوانده  قصیده را مي. اي كھ نقل كنند اي بود كھ بخوانند یا قصھ قصیده
در میان مسلمانان . شد ماع آن طربناك ميشود، و در ھمة دیار اسالم ھمھ كس از خلیفھ تا كشاورز از است

یكي از سرگرمیھاي عمومي طبقة متعلم این . نیز چون طبقة ساموراي ژاپن كمتر كسي بود كھ شعر نگوید
اي را كھ دیگري آغاز كرده بود تكمیل كند، یا بھ رقابت دیگران یك قطعة  بود كھ یكي بیت شعري یا قطعھ

ھاي مشكل ھمچشمي داشتند؛ بسیاري از  شاعران در ابداع وزن و قافیھ. غنایي یا نكتة شعري بھ بدیھھ گوید
آوردند؛ اقسام وزن و قافیھ در شعر فراوان شد و در پیدایش قافیھ  آنھا بھ تفنن در وسط و آخر شعر قافیھ مي

  .در شعر اروپایي مؤثر افتاد

تمدن وایمار، ھنگامي كھ یكصد  شاید در ھیچ تمدن و بھ ھیچ عصر حتي تمدن چین در ایام لي پو و توفو و
شارمند و ده ھزار شاعر داشت، شماره و آثار شاعران بھ میزان تمدن اسالم در عصر عباسیان نرسیده 

در اواخر این دوران بسیاري از آثار شاعران ) م٩۶٧-٨٩٧ق،   ھـ ٣۵۶ – ٢٨۴(ابوالفرج اصفھاني . باشد
 .استشعر عرب ھمین بس كھ بدانیم این كتاب بیست مجلد دلیل غنا و تنوع . را در كتاب اغاني فراھم آورد

شاعران ناشر تبلیغات مختلف بودند، مردم از ھجو تندشان بیمناك بودند و اغنیا مدح ایشان را شعر بھ شعر 
شد مناصب  دي كھ بھ ستایش و تمجید اعمال یا مدح قبیلة ایشان گفتھ ميخلفا در مقابل قصای. خریدند مي

اي را بھ یاد آرد و  خواست قصیده گویند ھشام خلیفھ یك بار مي. دادند عالي و عطایاي كافي بھ شاعران مي
از حسن اتفاق، وي ھمة قصیده را بھ یاد . ھر كس بھ طلب حماد فرستاد كھ ھم شاعر و ھم روایتگر بود

گمان . بدو جایزه داد) دالر ٢٣٧‘۵٠٠(دینار  ۵٠‘٠٠٠ت و چون براي خلیفھ بخواند، خلیفھ دو كنیز و داش
شعر عرب، كھ سابقًا براي بدویان صحرا . نداریم ھیچ یك از شاعران دوران ما این قصھ را باور كنند

بیشتر بھ . تكلف كشیدشد، اكنون روي سخن با قصر خلفا و وابستگان دربار داشت و كار آن بھ  خوانده مي
پرداخت، عمدتًا مجاملھ بود، و خلوص كمتر  صورت توجھ داشت و بھ حد ابتذال بھ صناعت لفظي مي

گفتند  بدین جھت كشاكشي میان طرفداران شھر كھنھ و نو رخ داد و نقادان آزرده دل بھ شكوه مي. داشت
  . اند هبھ وجود نیامد] ص[شاعران بزرگ جز بھ دوران پیش از حضرت محمد 

در شعر عرب تمایالت صوفیانھ كمتر بود، . عشق و جنگ بیش از موضوعات دیني با شعر سازگار است
شاعر عرب نشید جنگ و عاطفھ و احساسات دروني را . والبتھ این قصھ دربارة شعر فارسي صادق نیست

ت جنگي و دیني داد، و وقتي دوران فتوح اسالم بھ سر آمد شاعران از زن بیش از موضوعا ترجیح مي
شاعران اسالم در وصف زیباییھاي زن ـ موي غالیھ بوي، چشمان گوھروش، لبان عناب . گرفتند الھام مي

رنگ، و تن سیمین ـ سخن گفتند، و در صحرا و ھم در شھرھاي مقدس اسالم اشعار تغزلي بھ وجود آمد، و 
این معني از راه مصر و . ن شددر عرف فیلسوفان و شاعران ادب بھ معني آداب عشق و رفتار عاشقا

ھا بھ شعر موزون و مقفا  افریقا بھ سیسیل و اسپانیا و از آنجا بھ ایتالیا و پرووانس رسید، و زبانھا و قریحھ
  .گویا شد

حسن بن ھاني كھ موھایي مجعد و فرو ریختھ تا شانھ داشت، و بھ نام ابونواس معروف شد، ایراني نژادي 
ز مقربان ھارون شد؛ شاید ھم یكي دوبار با خلیفھ در حوادثي كھ ھزار و یكشب بھ بود كھ بھ بغداد رفت و ا

غالبًا خلیفھ را از . ابونواس بھ شراب و زن و آواز دلبستھ بود. دھد شركت داشتھ بود آنھا نسبت مي
ز رھا خلیفھ بارھا او را بھ زندان فرستاده و با. كرد شرابخواري علني و زندقھ و رسوایي خود خشمگین مي

رفت  تا آنجا كھ ھر جا مي  ابونواس بھ تدریج توبھ كرد و آخر كار مردي فضیلت شعار شد،. كرده بود
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تسبیح و قرآن ھمراه داشت، ولي مجامع پایتخت بیشتر بھ واسطة اشعارش كھ سخن از شراب و گناه داشت 
  :بھ او عالقھ داشتند

  اي سلیمان، براي من نغمھ بخوان

  …! ن بنوشانو از این شراب بھ م

  وقتي پیمانھ بھ گردش افتاد

  بگیر و بھ من بده؛

  دم را دیدي كھ وقتي سپیده

  در جامة روشن عیان شد

  جامي بھ من بده تا مرا

  از اذان مؤذن سرگرم كند 

  :ھر چھ تواني گناه كن

  .كھ بھ حضور خدایي بخشنده خواھي رسید

  وقتي بھ پیشگاه او شدي بخششي خواھي دید،

  زرگ و تونا برخورد خواھي كرد؛و با خدایي ب

  آنگاه از پشیماني آن خوشیھا

  اي، انگشت خواھي گزید  كھ از بیم جھنم رھا كرده

در دربار سیف الدولھ شاعري بود كھ اروپا تقریبًا چیزي دربارة . در دربارھاي كوچك نیز شاعران بودند
وي احمد بن حسین نام داشت . شمارند داند، اما اعراب علي االطالق او را بزرگترین شاعر خود مي او نمي

  ولي بھ نزد مسلمانان بھ نام 

فھ زاده شد، در دمشق علم آموخت؛ آنگاه دعوي پیامبري در كو) م٩١۵(ھـ ق  ٣٠٣متنبي بھ سال . است
او نیز چون ابونواس بھ دین . كرد، او را بگرفتند و بعد آزادش كردند، و بھ دربار امیر حلب اقامت گرفت

گرچھ زندگي را در خور شأن خود . خواند كرد و قرآن نمي گرفت و نماز نمي اعتنا بود، روزه نمي بي
الدولھ قصایدي سروده  دربارة پیروزیھاي سیف. لذات از اندیشة خلود آسوده بود دانست، بھ سرگرمي نمي

كھ بھ قوت لفظ و كمال معني چنان است كھ در میان خوانندگان عرب زبان رواج فراوان دارد، و ترجمة 
  :از اشعار او یكي این بیت معروف است كھ سبب ھالك وي شد. آن بھ زبان انگلیسي میسر نیست

  و صحرا و شمشیر و نیزهاسب و شب 
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و قصھ چنان بود كھ جمعي از دزدان بدو ھجوم بردند و او خواست بگریزد، اما غالمش این شعر تفاخر 
خواست رفتارش با گفتارش مناسب باشد، بجنگید و زخم برداشت و  آمیز را بھ یادش آورد؛ شاعر كھ مي

   ).م٩۶۵ھـ ق،  ٣۵۵(كشتھ شد 

وي در . ھشت سال بعد در معره، نزدیك حلب، ابوالعالي معري، عجیبترین شاعر عرب، از مادر زاده شد
چھار سالگي چشم خود را بر اثر ابتالي بھ بیماري آبلھ از دست داد، ولي در طلب علم كوشید و از 

و از استادان  خواست بھ خاطر سپرد، و در قلمرو اسالم سفر كرد ھاي خطي كتابخانھ ھر چھ مي نسخھ
در مدت پانزده سال اول كھ بھ بھ معره آمده بود، . مشھور علم آموخت؛ آنگاه بھ زادگاه خویش بازگشت

اش سي دینار، یعني ماھانھ دوازده دالر امریكایي، بیشتر نبود كھ خرج خادم و عصاكش او نیز از  ساالنھ
گفت با گرسنگي دست  اما چون مدیحھ نميرفت،  شھرت وي با اشعارش در اقطار اسالم مي. ھمین پول بود
. بھ بغداد رفت، و شاعران و عالمان مقدمش را گرامي داشتند) م١٠٠٨(ھـ ق  ٣٩٩بھ سال . بھ گریبان بود

ھـ ق  ۴٠٢بھ سال . آشنایي یافت  شاید در پایتخت با عقاید شكاكان، كھ در اشعار او منعكس شده است،
. اي داشت ولي تا پایان عمر زندگي فیلسوفانة ساده درآمدروتمندان بھ معره بازگشت و بھ شمار ث) م١٠١٠(

طیور و عسل   خورد بلكھ از خوردن شیر و تخم وي گیاھخوار كامل بود؛ نھ تنھاگوشت حیوان و پرنده نمي
و بھ نظر وي گرفتن این چیزھا از حیوانات عین غارت بود؛ بدین جھت در پوشش زنبور نیز دریغ داشت، 

گفت باید كفش  مي. كرد برد و زنان را از داشتن لباس پوستي منع مي خویش نیز پوست حیوان بھ كار نمي
بھ گفتة یكي از پیروان صمیمي وي یكصد و . معري در ھشتاد و چھار سالگي در گذشت. چوبین بھ پا كرد

  . اش بودند و ھشتاد و چھار تن از علما بر قبرش مرثیھ گفتند تاد شاعر در تشییع جنازهھش

. قطعھ شعر است كھ بھ عنوان لزومیات معروف شده است ١۵٩٢شھرت وي در مغرب زمین بھ سبب 
ابوالعال در این اشعار، چون دیگر شاعران، از زن و جنگ سخن نیاورده، بلكھ جسورانھ از مھمترین 

آیا باید پیرو وحي باشیم یا عقل؟ آیا زندگي ارزش زیستن دارد؟ آیا پس از . زندگي سخن گفتھ است مسائل
گوید كھ این تظاھر  كند، ولي مي مرگ زندگیي ھست؟ آیا خدایي ھست؟ شاعر گاه بھ گاه بھ ایمان تظاھر مي

ل سخن دارم، صداي وقتي از محا«: احتیاطي معقول براي دوري از خطر مرگي است كھ مایل بدان نیست
در بعضي سخنان خود امانت و راستي و » .گویم كنم؛ و وقتي از یقین سخن دارم، آھستھ مي خود را بلند مي

ھرگز كسان را از كنھ دین خویش خبردار مكن؛ اگر خبر دھي، خود « :شمارد درستي مطلق را نامناسب مي
  . و بھ عقل ایمان دارد نھ بھ وحيمعري بھ طور وضوح بدبین و شكاك است » .اي را نابود كرده

  گروھي امید دارند كھ در میان مردم بیزبان

  .پیشواي ناطقي بھ پا خیزد

  این پنداري نابجاست، پیشوایي جز عقل نیست،

  …. كھ صبح و شب مشورت تواند داد

  آیا گفتار راوي درست است تا آن را بپذیریم؟

  یا اینھمھ اباطیل و افسانھ است؟

  اند كھ این دروغ است داشتھ ولي عقلھا مقرر

  .و عقل درختي است كھ میوة آن راستي است
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  كھ در ایمان ھمسانم نبودند افترا بستم؛

  .ولي اكنون روحم نشیب و فراز بسیار دیده

  . جز عشق ھر چھ ھست نام است و بس  اینك، نزد من،

بھ ھنگام وعظ «گیرند و  طامع پست انسان را بھ استھزا ميكند كھ م شاعر بھ علماي دین اعتراض مي
كساني كھ در میخانھ بھ نغمة مغنیان شراب «، ولي رفتارشان از »كنند مسجدھا را از ترس پر مي

  .بھتر است» خورند مي

  كساني را كھ دینشان

  .دامي براي باج گرفتن است اطاعت مكن

  بي گفتگو، مذھبھا وسیلة جلب دنیا

  .ستندبراي رؤسا ھ

  چرا از آن دروغھا كھ پیوستھ بر منبرھا

  رود؟ گویند منبرھا از جا نمي

  سخت مگیر كھ تو مرد آزاد

  كند گري كھ زنان را وعظ مي از حیلھ

  .اي فریب خورده

  كند، صبحگاھان شراب را بھ شما حرام مي

  و شبانگاھان بھ فراغت شراب را

  .نوشد خالص و مخلوص و پیاپي مي

  .رود است و بھ منبر مي در طلب مطامع پست

  .تا از قیامت براي مردم سخن كند و آنھا را بترساند

  اما قیامتي را كھ حیات آن را براي

  . كند باور ندارد كسان مجسم مي

كند كھ از ارتكاب ھیچ گناھي در  اند تقبیح مي كساني را كھ بھ دوران وي بر اماكن مقدس مكھ نظارت داشتھ
كند كھ وقت خویش را بھ كار حج تلف  مستمعان خود را نصیحت مي. اند ھراه تحصیل مال دریغ نداشت

  .نكنند، و بھ یك دنیا قناعت كنند

  ر داخل مكھ بدترین كسانندد
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  .كھ نھ حمایتگرند و نھ غیرت دارند

  داران حرم، مردان، شبیھ پرده

  وقتي گروھھا بھ سوي كعبھ رو آورند،

  بپا خیزند و مردم را گروه گروه

  .حرام رانند و خود مست باشندال بھ بیت

  اگر پول بگیرند، ھمھ را، اگر ھم

  .دھند یھود و مسیحي باشند، راه مي

  اي كھ زیارت سنگھاي خانھ

  خورند، چھ سود دارد؟ در پناه آن شراب مي

  گویم، بھ گفتة مرداني كھ نامشان را نمي

  .ركن حرم باقیماندة بتان و بت سنگان قدیم است

  .ز روح ادراكي نداردآنچھ دانیم جسم پس ا

  آیا وقتي روح از جسم دور شد، ادراكي خواھد داشت؟ 

  كنیم و خندة ما سفاھت است؛ خنده مي

  حقًا مردم جھان باید بگریند،

  شكند كھ گویي زمانھ ما را چنان در ھم مي

  . ھایي ھستیم كھ ھرگز دوباره ما را بھ قالب نخواھند ریخت شیشھ

اگر مرا بھ فرمان خدا سفالي كنند كھ در تطھیر بھ كار رود، شاكر و خشنود «: رسد و آخر بھ این نتیجھ مي
داند و با وجود این منكر  بھ وجود خداي حكیم و توانا ایمان دارد؛ از طبیبي كھ تشریح مي» .خواھم بود

» .از كار طبیب در عجبم كھ درس تشریح خوانده و با وجود این منكر خالق است«: كند خداست تعجب مي
اخالق ما بھ اختیار ما فاسد نشده است، بلكھ تقدیر موجبات آن »  :كند ر ھمین زمینھ نیز اشكاالتي طرح ميد

  … ». را فراھم كرده است

  كنیم، دنیا گناه ندارد و بي جھت آن را مالمت مي

  .مالمت در خور من و توست

  انگور و شراب و پیمانھ و شرابخوار،

  گیر یا شرابخوار را؟كدام یك را مالمت باید كرد، شراب
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مردمان در فطرت نسبت بھ ھم ظالمند، ولي در عدالت آنكھ ظلم را آفرید «: و با طنزي نظیر ولتر گوید
  :آنگاه با خشمي چون دیدرو گوید» .تردید نیست

  !بس كنید، بس كنید! اي گمراھان

  كھ دینھاي شما حیلة گذشتگان است؛

  خواستند بھ وسیلة آن مال بیندوزند،

  . و بمردند و رسم لئیمان از میان برخاست

شاعر از دروغگویي و خشونت كسان رنجیده خاطر بود و از مردم گوشھ گرفت و بدبیني بر او غلبھ یافت 
ھ اصالحات امیدي نیست، زیرا بدیھاي جامعھ از بھ نظر وي ب. بود آتنيو نزد مسلمانان چون تیمون 

  :طبیعت خلق زاده است

  .اند بدبختي را در زندگي براي مرد مقرر كرده

  .و ناچار بھ قضاي محتوم خواھد رسید

  .كني گناه روزگار چیست كھ آن را مالمت مي

  .كنند این فرزندان حوایند كھ ستم و گناه مي

  واقف و دانایي، خدایا، تو كھ بھ كار و بار این مردم

  چھ وقت از این جھان خواھم رفت؟

  خدایا چھ وقت از این دنیا خواھم رفت؟

  . كھ اقامت من در آن طول كشید

از این رو بھتر است كھ انسان از جھان گوشھ گیرد و تنھا سركند و جز یك دو دوست را نبیند و، چون 
آمد، زیرا از  این بود كھ انسان اصال بھ دنیا نمي بھ گفتة او، بھتر. آزار، دور از كسان زندگي كند حیوان بي

  .وقتي از مادر بزاد ھمواره در محنت و رنج است تا بھ آرامش مرگ برسد

  …زندگي بیماریي است كھ دارویش مرگ است 

  ھمھ كس، آن كھ در خانة خویش است و آن كھ غریب است،

  .رو سوي مرگ دارند

  .اك استزمین نیز مانند ما ھر روز بھ جستجوي خور

  …. آشامد خورد و مي و از گوشت و خون این مردم مي
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  اي از كار درآمده است، منحني شده است؛ بھ دست مرگ، كھ نیزه

  گویي سپیده دم شمشیري است، و صبحگاھي

  .كھ در كار مرگ تیزپنجھ است آن را از غالف بیرون كشیده است

  .قلمرو مرگ را محدود كنیم شوپنھاور، فرزند نیاوریم و

  خواھید بھ فرزندان خویش در عمل ثابت كنید اگر مي

  كند كھ چقدر دوستشان دارید، خرد حكم مي

  . كھ آنھا را بھ دنیا نیاورید

انگیزتر و مختصرتر و  ھاي قبور غم خود بھ نصیحت خویش عمل كرد و نوشتة قبرش را، كھ از ھمة نوشتھ
  :نگاشتحكمت آمیزتر است چنین 

  این جنایت را پدرم در حق من كرد،

  . ولي من در حق كسي نكردم

تجدید قدرت عقاید سني، كھ . دانیم چقدر از مسلمانان با معري در این افكار شك آمیز شریك بودند ما نمي
پس از روزگار وي انجام گرفت، نقش صافي عمدي یا غیر عمدي ادبیات منتقل شده بھ نسل آتي را ایفا 

ممكن است ما را بھ این بیراھھ بكشاند كھ افكار شكاكانة قرون وسطي در جھان اسالم را، چون كرد و 
پس از آنھا تفوق االھیات و  ٣شعر عربي با متنبي و معري بھ اوج رسید؛. جھان مسیحیت، ناچیز بینگاریم

تكلف  خاموش شدن صداي فلسفھ موجب آن شد كھ شعر عربي نشان عدم خلوص و ضعف احساس و لفاظي
در ھمین اثنا نھضت و تجدید فعالیت ایران براي . آمیز بگیرد و بھ صورت قصاید كم رونق درباري درآید

زبان فارسي . آورد كرد و یك جنبش واقعي بھ وجود مي آزادي از تسلط اعراب حمیت مردم را تحریك مي
بتدریج این زبان موجودیت گفتند؛ از قرن دھم  كامال مغلوب زبان عرب نشده بود و مردم بدان سخن مي

خود را تثبیت كرد و زبان حكمت و ادبیات شد و در عصر سامانیان و غزنویان مظھر استقالل فرھنگي 
پس از آنكھ سرمایة خوبي از كلمات عربي بھ دست آورد و خط زیباي عربي را بھ . ایرانیان بھ شمار رفت

مظاھر نھضت ایران ساختمانھاي باشكوه و  بزرگترین. كار گرفت، بھ صورت زبان فارسي كنوني درآمد
شاعران ایران مثنوي یا شعر داستاني و رباعي را نیز بھ قصیده، قطعھ، و غزل . دار آن بود شعر دامنھ

  .افزودند؛ در ایران ھمھ چیز، از تمایالت وطني و احساس و فلسفھ و فساد و صالح، بھ زبان شعر گفتھ شد

آغاز شد كھ در دربار سامانیان در بخارا بالبداھھ شعر ) م٩۴٠ق،  ھـ ٣٢٩متوفا در (نھضت از رودكي 
در ھمین شھر بود كھ یك نسل بعد امیر نوح، پسر منصور، . نواخت خواند، و چنگ مي گفت، نغمھ مي مي

ھـ ق،  ٣١حدود سال (دانشور . از دقیقي شاعر خواست كھ خداي نامھ یا سیرالملوك را بھ نظم درآرد
دقیقي ھزار شعر گفتھ بود كھ بھ دست یكي  .بودقدیم ایران را در این كتاب فراھم آورده داستانھاي ) م۶۵١

  .پس از او فردوسي این كار را بھ انجام برد و ھومر ایران شد. از بندگان مقرب خویش از پا درآمد

پدرش . زاده شد) م٩۴٠(ھـ ق  ٣٢٩حدود سال ) نزدیك مشھد(قاسم منصور بن حسن در شھر طوس ابوال
. در دربار سامانیان منصب دولتي داشت و براي پسر خود ملكي در باژ، نزدیك طوس، بھ جا گذاشت

پس، . دگذرانید و كتاب خداي نامھ توجھ وي را جلب كر ابوالقاسم اوقات فراغ را بھ جستجوي آثار قدیم مي
درصدد برآمد از این داستانھاي منثور یك حماسة ملي بسازد، و كتاب خویش را شاھنامھ نامید و بھ رسم 

. ـ اختیار كرد، شاید این تخلص را از باغستان ملك خود گرفتھ است  شاعران براي خود تخلصي ـ فردوسي
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آماده كرد؛ آنگاه بھ غزنھ  فردوسي پس از بیست و پنج سال كوشش مستمر، نخستین طرح حماسة خود را
  .بھ این امید كھ كار خود را بھ سلطان محمود وحشت انگیز اھدا كند) م٩٩٩ھـ ق،  ٣٩٠(رفت 

یكي از مورخان پیشین ایراني بتأكید گفتھ است كھ در غزنھ چھار صد شاعر ھمواره در دربار سلطان 
ر فردوسي مانعي بزرگ بود؛ مع ذلك، او اگر این گفتھ درست باشد، وجود این شاعران در راه منظو. بودند

بنابر روایات، محمود در . توانست توجھ وزیر را جلب كند كھ نسخة قطور را بھ حضور سلطان تقدیم كند
اي براي شاعر فراھم كرد و مقداري فراوان مواد تاریخي در دسترس وي نھاد كھ  قصر خود جاي آسوده

وناگون كھ در این زمینھ در دست است ھمھ بر این نكتھ اتفاق روایتھاي گ. ھمھ را بھ حماسة خود بیفزاید
 -۴.بھ شاعر عطا كند) دالر ۴,٧٠(دارند كھ محمود وعده داد در مقابل ھر بیت شاھنامھ یك دینار طال 

) م١٠١٠ھـ ق،  ۴٠٠حدود سال (بیت كامل كرد  ۶٠‘٠٠٠فردوسي مدتي نامعلوم كوشید و شاھنامھ را در 
خواست مبلغ موعود را براي فردوسي بفرستد، ولي بعضي  محمود مي. ود فرستادو بھ حضور سلطان محم

در نتیجة گفتار آنھا . درباریان این مبلغ را گزاف دانستند و گفتند فردوسي شیعھ و بدعتگذار معتزلي است
او خشمگین شد و عطاي سلطان را . براي شاعر فرستاد) دالر ٣٠‘٠٠٠(درھم نقره  ۶٠‘٠٠٠محمود 
شش ماه در دكان یك كتابفروش نھان شد تا عمال . مامي و فقاعي تقسیم كرد و بھ ھرات گریختمیان ح

 شیرزادآنگاه بھ دربار شھریار، امیر . محمود، كھ مأمور دستگیري وي بودند، از یافتنش نومید شدند
شھریار كھ از خشم سلطان . اي بساخت و ضمن آن محمود را بسختي ھجا گفت رستان، پناه برد و قطعھطب

اگر این ارقام را باور كنیم و تقویمي كھ از . درھم بخرید و نابود كرد ١٠٠‘٠٠٠بیمناك بود آن قطعھ را بھ 
قرون وسطي شاعري كار ایم درست باشد، باید بگوییم كھ در ایران  آن نسبت بھ پول این دوران كرده

 ۵پس از آن فردوسي بھ بغداد رفت و در آنجا داستان یوسف و زلیخا را بھ نظم آورد؛. پرسودي بوده است
ده سال پس از بازگشت بھ طوس، . در این وقت پیري ھفتاد و شش سالھ بود. سپس بھ طوس بازگشت

آن پرسید؛ چون بدانست كھ شعر از محمود شعري شنید و از قوت و فصاحت آن در شگفت شد و از گویندة 
  فردوسي است، از اینكھ وعدة خویش را با شاعر وفا نكرده بود پشیمان شد و چند شتر كھ 

اي كھ متضمن عذرخواھي بود، براي او فرستاد؛ ولي  دینار طال نیل بھ بار داشت، و نامھ ۶٠,٠٠٠معادل 
  ).م١٠٢٠ھـ ق،  ۴١١(بردند  شاعر را ميوقتي كاروان بھ طوس رسید، فردوسي درگذشتھ بود و جنازة 

حقًا این كاري بزرگ است . شاھنامھ، اگر از جھت حجم ھم باشد، یكي از بزرگترین آثار ادبي جھان است
كھ شاعر مسائل عادي و كارھاي آسان را رھا كند و، با صرف سي و پنج سال عمر، سرگذشت كشورش 

این پیر . اھنامھ از مجموع ایلیاد و ادیسھ درازتر استبدین طریق ش. مصرع بھ نظم آورد ١٢٠,٠٠٠را در 
. ورزید سالخورده دلباختة وطن خود بود و بھ ھمة تفصیالت تاریخ آن، اعم از افسانھ یا حقیقت، عشق مي

گوید؛ از  اي اوستا سخن مي شود و از اشخاص افسانھ یك نیمة حماسھ صرف دورانھاي داستاني مي
سال فرمانروایي جھان كرد  ٧٠٠و از جمشید بزرگ، نوادة كیومرث، كھ  دیانت زردشت،» آدم«كیومرث؛ 

  :و جھان در حكومت وي روي سعادت دید… 

  ندیدند مرگ اندر آن روزگار

  نبد دردمندي و بیماریي

ولي جمشید پس از چند قرن سلطنت فریب شیطان خورد و از اطاعت مالك الرقاب سر زد و بھ جرم حق 
؛ پنداشت كھ در جھان كس چون او نیست، دعوي خدایي كرد، و تصویر خویش ناشناسي در خور عقاب شد

وقتي رستم . رسیم بعد بھ قھرمان داستان، رستم پسر زال، مي. را بفرستاد تا مردم او را پرستش كنند
زاید؛ رستم بھ سھ پادشاه خدمت  بازد و برادر رستم از او مي شود، زال بھ كنیزي دل مي پانصدسالھ مي

عمر رخش . گیرد رھاند؛ آنگاه در چھارصد سالگي از پیكارجویي كناره مي و آنھا را از مرگ مي كند مي
این اسب نیز، چون ھر . وفادار وي نیز چون عمر خودش دراز است و در پھلواني نیز ھمسنگ اوست

قي ھاي زیباي عش در شاھنامھ قصھ. اسب خوب در نظر یك ایراني، مورد عالقھ و شوخ طبعي شاعر است
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ھاي  نیز ھست كھ در آن، چون اشعار غنایي و قھرماني قرون وسطي، زنان مورد احترامند، و نمونھ
از جملھ شاھزاده سودابھ، كھ در پرده بود تا كسي جمالش را نبیند و . دلفریبي از زنان زیبا تصویرشده است

ت چنداني ندارد، زیرا بھ ولي عشق در زندگي رستم اھمی. از مردان، چون خورشید در پس ابر، نھان بود
ضمن   اما رستم،. نظر فردوسي ممكن است محبت پدر و فرزندي در جانھا از محبت جنسي مؤثرتر باشد

شود، و تھمینھ  آنگاه از او جدا مي. دھد جنگي در مناطق دور، بھ عشق یك دختر ترك بھ نام تھمینھ دل مي
ست، ولي میان ھمگنان از غرور سربلند است؛ با كند؛ دلش از غم لبریز ا فرزندشان سھراب را بزرگ مي

پدر و پسر در اثناي جنگ ایران و توران رو . گوید داند سخن مي پسر جوان از پدرش، كھ محل او را نمي
رستم از شجاعت جوان پاكیزه روي . بندند شوند و، بي خبر از حقیقت كار، بھ جنگ ھم كمر مي بھ رو مي
  زندگي گوید  كند و بھ او مي حیرت مي

   

  

  االزھر، قاھره حیاط مسجد جامع

جنگد و زخمي كشنده  كند و دلیرانھ مي اما جوان این پیشنھاد را با تحقیر رد مي. خود را بھ خطر نیندازد
گوید كھ بیشتر از ھمھ غمش این است كھ پدر خود رستم را ندیده است، و  دارد؛ و بھ ھنگام مرگ مي برمي

رود و  اسب سھراب بدون سوار بھ اردوگاه تركان مي. پسر خویش را كشتھ استفھمد كھ  پھلوان پیروز مي
  .ھاي حماسھ است این یكي از جالبترین صحنھ. رسد خبر بھ مادرش مي
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  زمان تا زمان زو ھمي رفت ھوش

  ز بس كو ھمي شیون و نالھ كرد

  ھمھ خلق را چشم پر ژالھ كرد

  مرده گشتبیفتاد بر خاك و چون 

  تو گفتي ھمي خونش افسرده گشت

  بھ ھوش آمد و باز نالش گرفت

  بر آن پور كشتھ سگالش گرفت

  ز خون او ھمي كرد لعل آب را

  بھ پیش آورید اسب سھراب را

  بھ مھر اسب او را بھ بر درگرفت

  بمانده جھاني بدو در شگفت

  بیاورد آن جامة شاھوار

  گرفتش چو فرزند اندر كنار 

رود و وحدت داستان از احساس  اي مي اي بھ حادثھ روشن است و خواننده بسرعت از حادثھ داستان ھمھ
ما، چون مردم قدیم كھ وسایل كافي براي وقت . شود وطن محبوب، كھ در ھر شعر نمودار است، ادراك مي

بھ خاك  گذرانیشان اختراع نشده بود، فرصت كافي نداریم كھ ھمة شاھنامھ را بخوانیم و ھمة شاھانش را
ایم؟ این  سپاریم؛ ولي مگر ھیچ یك از ما ھمة ایلیاد یا ادیسھ یا كمدي االھي یا بھشت مفقود را خوانده

ما، پس از . ھاي داستاني را فقط كساني توانند خواند كھ قدرت درك زیباییھاي آن را داشتھ باشند حماسھ
، درندگان، جادوگران، و تركان ملول خواندن دویست صفحة شاھنامھ، از قصة پیروزیھاي رستم بر دیوان

ایم و، مانند  ھاي خوشنوا و دلچسب شعر اصیل فارسي را نشنیده شویم، زیرا ما ایراني نیستیم و نغمھ مي
بھ سال . اند، زیر نفوذ آن نیستیم ایرانیان كھ در یك استان كشورشان نام رستم را بھ سیصد دھكده داده

ھزارة شاعري را كھ در ) شمالي و جنوبي(آسیا و اروپا و امریكا جھان متمدن در ) م١٩٣۴(ھـ ش  ١٣١٢
  .مدت ھزار سال كتاب وي غذاي روح ملت ایران بوده است جشن گرفت

VII    - ھنر  

و ھمو موسیقي و لباس ابریشمي  ۶پرستي دانستھ بود؛سازي و نقاشي را تحریم كرده و آن را در شمار بت 
. دانست تحریم كرد، چھ این لوازم تجمل را مایة سستي مي] البتھ براي مردان[و زیور طال و نقره را 

اعراب بتدریج این تحریم را نادیده گرفتند؛ مع ذلك، ھنر اسالمي در آغاز بھ معماري و سفالكاري و 
وه، خود اعراب تا كمي پیش بدوي یا تاجر بودند، ذوق ھنري عالي نداشتند، بھ عال. تزیینات انحصار داشت

بدین جھت، اشكال و رسوم ھنري روم شرقي، مصر، شام، . و بھ قصور خود در این زمینھ معترف بودند
النھرین، ایران و ھند را اقتباس كردند؛ بھ اقتضاي سلیقة خود در آنھا تغییراتي دادند؛ و ھم از این  بین
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المقدس و مسجد ولید دوم در  الصخره در بیت نقشھاي قبة. شورھا ھنرمندان و صنعتگران را بھ كار گرفتندك
ھاي كاشیكاري آشور و بابل قدیم، و نیز از  اعراب، در مناطق خاوریتر، از شیوه. دمشق كال رومي بود

از آنكھ در قلمرو ایران  مسلمانان پس. شیوة معماري كلیساھاي ارمني و نسطوري موجود، استفاده كردند
بسیاري از آثار ادبي و ھنري ساسانیان را محو كردند، تازه از اھمیت ستونھا، طاقھاي ضربي و مدور، 

شیوة تزیین . نقشھاي گل بوتھ، و اشكال ھندسي كھ شیوة معروف تزیین عربي از آن زاد خبردار شدند
بود كھ اقتباس از ملل دیگر از اھمیت آن عربي تقلید صرف نبود، تركیبي ماھرانھ از اشكال مختلف 

ھنر اسالمي كھ از قصر الحمراي اسپانیا تا تاج محل ھند رواج گرفت از حدود زمان و مكان . كاست نمي
ھاي برجستھ و گوناگون ابداع كرد؛ با ظرافت  فراتر رفت، اختالف نژادھا و اقوام را نادیده گرفت، و شیوه

  .اي بھتر از آن بھ وجود نیامده بود كرد، و تا آن وقت شیوه ميكامل احساسات انساني را تعبیر 

ھا براي آن  خانھ. ھنر معماري اسالمي، مثل بیشتر معماریھاي عصر ایمان، تقریبًا یك ھنر دیني صرف بود
ھاي خدا، دست كم از  شد كھ انسان زندگي كوتاه و ناچیز خود را در آنجا بگذراند، ولي خانھ ساختھ مي

ھا، آبنماھا، مخزنھاي آب، حمامھاي عمومي،  با وجود این، از پلھا، آبراھھ. نة زیبایي جاوید بوددرون، نمو
این تأسیسات را . شنویم، كھ از آثار آن جز اندكي بھ جا نیست ھا، و باروھاي برجدار سخنھا مي قلعھ

حي، ولي در دورة بعد مھندسان و معماراني بھ پا كردند كھ در قرن اول پس از فتوح اسالم بیشترشان مسی
صلیبیون در حلب و بعلبك و دیگر شھرھاي مشرق اسالمي بناھاي جنگي ممتاز یافتند . غالبًا مسلمان بودند

. ھاي مزغلداررا از آنجا آموختند و بیشتر طرحھاي قالع كم نظیرشان را از دشمنانشان گرفتند و فایدة قلعھ
  .جنگي و ھم قصر بود قصر اشبیلیھ و قصر الحمرا در غرناطھ، ھم قلعة

  از قصرھاي اموي جز كمي نمانده است، از آن جملھ یك بناي ییالقي در قصیر عمره در 
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  كاله فرنگي حیاط شیرھا، الحمرا، غرناطھ

بھ گفتة . صحراي شرقي بحرالمیت است كھ از بقایاي آن حمامھاي گنبددار و دیوارھاي گچبري بھ جاست
راز سیصد و شصت اطاق داشت كھ ھر یك خاص یكي از روزھاي سال مورخان، قصر عضدالدولھ در شی

یك اطاق وسیع دو طبقھ، كھ قبھ و . اي از رنگھاي جالب رنگ كرده بودند ھر اطاق را با مجموعھ.بود
طاقنماھاي زیبا داشت، خاص كتابخانھ بود و، بھ گفتة یكي از مورخان پرشور مسلمان، كتابي نبود كھ یك 

تردید وصف شھرزاد از شھر بغداد آمیختھ بھ تخیل است، ولي شكوه  بي. ابخانھ نباشداش در آن كت نسخھ
ثروتمندان مسلمان در ییالق ویالھا، و در شھر قصرھا . دھد تزیینات داخل قصر را بخوبي نشان مي

دار و  ھاي ییالقي حقًا بھشتي بود كھ بستانھاي چشمھ باغ خانھ: در شھرھا نیز باغھاي بزرگ داشتند. داشتند
در . دار و درختان میوه و جوز داشت نھرھا و آبنماھا و استخرھاي كاشي و گلھاي كمیاب و اشجار سایھ

ایرانیان بھ گل . مند توانستند شد ه زحمت آفتاب، از ھواي آزاد بھر آنجا سایبانھا بھ پا بود كھ اھل قصر، بي
شھرت گل سرخ شیراز و . داشتند بھ پا مي بسیار دلبستھ بودند و عید گل را با تشریفات مجلل و باشكوه

ھایي بود كھ خلفا و شاھان از آورندة آن قدرداني  گل صد پر از جملھ ھدیھ. فیروزآباد جھانگیر بود
  . كردند مي

خانة فقیران مانند امروز بناھایي مستطیل بود كھ با خشت و مالط گل بھ پا كرده و سقف آن را با گل، تیر و 
ھاي بھتر یك صحن سر باز داخلي داشت كھ  خانھ. ما، و پوشال پوشانیده بودندشاخة درخت، برگ خر

احیانًا حوضي و درختي نیز در آن بود، و گاھي چند ستون چوبي و یك ایوان سرپوشیده مابین حیاط و 
ساختند، زیرا خانھ حصار عزلت بود  ھا را كمتر وصل یا مشرف بھ خیابان مي خانھ. اطاقھاي نشیمن داشت

ھا درھاي مخفي داشت تا اھل خانھ اگر مورد ھجوم یا در  بعضي خانھ. شد راي آرامش و امن بھ پا ميو ب
در . گرفتند، از آنجا فرار كنند، یا محبوب محرمانھ از آنجا درآید، و بیرون رود خطر دستگیري قرار مي
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لولة آب و فاضالب نبود؛ . اشتقسمتي خاص زنان بود كھ احیانًا حیاط مستقل د  ھا، بھ جز خانة فقیران، خانھ
شدند دو طبقھ بودند كھ در یك طبقھ اطاق گنبدداري براي نشیمن  ھا كھ بھ سبك نو بنیاد مي بعضي خانھ

ھاي خیلي  ھا، بھ جز خانھ ھمة خانھ. اي مشرف بھ حیاط عمومي خانواده بود، و در طبقة دیگر باالخانھ
گرفتند، و كساني كھ  دادند و از گرما جلو مي داخل راه مي ھاي چوبي داشتند كھ روشني را بھ فقیر، پنجره

. ساختند ھا را بسیار زیبا مي این پنجره. توانستند برون را ببینند و از آنجا دیده نشوند درون خانھ بودند مي
ھا بخاري  خانھ. حفاظ سنگي یا فلزیي را كھ بعدھا مایة تزیین قصور و مساجد شد از روي آن گرفتند

اطاقھا را گچ . شد سوخت گرم مي داشت و بھ وسیلة منقل دستیي كھ زغال چوب در آن ميدیواري ن
گاھي یك یا دو صندلي نیز . شد زمین با قالي دستباف فرش مي. كردند كشیدند و معموال بھ چند رنگ مي مي

قدر یك پا زمین اطاق از سھ طرف بھ . دادند روي قالي چھار زانو بنشینند بود، ولي مسلمانان ترجیح مي
  در این گونھ . نھادند داد كھ روي آن چند بالش مي بلندتر بود و ایواني تشكیل مي

لوازم مطبخ، : نھادند؛ اثاث خانھ ساده بود پیچیدند و در جاي مخصوص مي روزھا لوازم خواب را مي
  .است نیاز مشرق زمیني بھ سبب سادگي نیازمندیھایش بي. اي براي كتاب چراغھا، و احیانًا قفسھ

مال و كوشش وي بھ بناي آن صرف . براي مسلمان فقیر و پرھیزكار ھمین بس بود كھ مسجد زیبا باشد
اي پیشكش خدا  برد و مسجد را چون قالیچھ شد؛ او ھمة ھنر و صنعت خود را در آنجا بھ كار مي مي
در نزدیك بازار  معموال مسجد را. ور شوند توانستند از این زیبایي و شكوه بھره كرد، و ھمة مردم مي مي

نوعًا مسجد از بیرون چندان مجلل نبود، بھ جز . ساختند كھ از ھمھ طرف آسان بدانجا توان رسید شھر مي
مصالح بنا آجر بود، كھ با گچ . نماي رو بھ رو، از بناھاي مجاور امتیازي نداشت و غالبًا بدانھا پیوستھ بود

ود؛ یك صحن مربع كھ جمعیت نمازگزار در آن جا ھدف مسجد نقشة آن را معین كرده ب. شد بندكشي مي
حوضي در وسط براي وضو، و یك ایوان ستوندار در یك طرف صحن داشت كھ پناھگاه و   توانست گرفت،

اي  شد كھ محوطھ در قسمتي از صحن، رو بھ مكھ، بناي اصلي مسجد بھ پا مي. سایبان و محل درس بود
گاھي باالي . ایستادند در آنجا بھ صفھاي بلند رو بھ قبلھ ميمسقف و محصور و مربع بود و نمازگزاران 

ھمیشھ از آجر ساختھ شده بود؛ بناي گنبد چنان بود كھ بھ تدریج ردیف آجر را   این بنا گنبدي بود كھ تقریبًا
چنانكھ در معماري ساساني و . پوشانیدند آوردند و این پیش آمدگي را با گچ مي كمي بھ طرف داخل پیش مي

ي معمول بود، پایة مربع را بھ وسیلة چند سھ گوشھ بھ ھم پیوستھ یا با طاقنماھاي كوچك بھ گنبد مدور روم
مھمترین امتیاز مسجد مناره بود؛ ظاھرًا مسلمانان شام طرح مناره را از برج زیگورات . دادند اتصال مي

وانھ را از ھند، و مسلمانان مسلمانان ایران نیز شكل است. بابلي و برج ناقوس كلیساھاي مسیحي گرفتند
شاید برجھاي چھار . افریقا طرح منارة چھارگوش را از چراغ دریایي معروف اسكندریھ اقتباس كردند
در عصر اول . اند گوشي كھ معبد قدیم دمشق بر آن استوار شده بود در شكل منارة اسالمي اثر داشتھ

فاع آن در قرون بعد بیشتر شد و بالكنھاي كوچك پیرایھ بود، و دقت بنا و ارت اسالمي مناره ساده و بي
از ھمة برجھاي «: ظریف و قوسھا و كاشیكاري را بدان افزودند، تا آنجا كھ فرگسن دربارة آن گفتھ است

  » .معماري جھان زیباتر است

موزائیك و كاشي براق براي كف مسجد . تزیینات دل انگیز و زیبا و متنوع بھ داخل مسجد اختصاص داشت
صحن را با قالي و . رفت ھاي رنگارنگ براي پنجره و قندیل بھ كار مي تزیین محراب، و شیشھو 

ھا را  ازارة دیوارھا از مرمر زیباي الوان بود؛ طاقنماي محراب و كتیبھ. كردند ھاي گرانبھا فرش مي قالیچھ
نبت و فلزات منقش زینت ھا با چوب و عاج و م در و سقف و منبر و كتیبھ. آراستند ھاي عربي مي با نوشتھ

نزدیك . بردند منبر از چوب بود و در ساختن و آراستن آن با عاج و آبنوس دقت فراوان بھ كار مي. یافت مي
اي از خوشنویسي و ظرافت ھنري بود،  اي بود كھ یك نسخھ از كتاب خدا را، كھ طبعًا نمونھ منبر چھار پایھ

  بر آن 

اخل دیوار ساختھ بودند و محتمال از محراب كلیساھاي مسیحي گرفتھ یعني جھت مكھ طاقنمایي بود كھ در د
pyبردند و آن را، ھمانند  صنعتگران و ھنروران ھمة كوشش خود را در تزیین محراب بھ كار مي. شده بود
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قربانگاه و نمازگاه و كلیسا و معبد یھود، بھ كاشي و موزاییك و تصویر گل و بوتھ و نقشھاي برجستھ و 
  .كردند یبا از معرق و گچ و مرمر و سفال و كاشي مزین ميطراحیھاي ز

بھ احتمال قوي، شكوه و عظمت شیوة تزیین عربي از آنجاست كھ سامیان تصویر انسان و حیوان را ممنوع 
كرده بودند و ھنروران مسلمان، بھ تالفي این تحریم، طرحھاي فراوان از تصویرھاي غیر انسان و حیوان 

ھنرمند در مرحلة اول در اشكال ھندسي ـ خط، زاویھ، مربع، . از دیگران اقتباس كردندبھ وجود آوردند یا 
مكعب، كثیراالضالع، مخروط، مارپیچ، دایره، و كره براي استعداد ھنري خویش منفذي جست و از 

 وقتي بھ اشكال گیاھي پرداخت، بھ. ھا رسم كرد ھا و ستاره تركیب این اشكال صدھا طرح نو آورد و شبكھ
در قرن دھم . كمك مواد مختلف، تاج گل و تاك و گل نیلوفر و خارنقش و شاخ و برگ نخل را تصویر كرد

از آمیزش ھمة اینھا شیوة معروف تزیین عربي را بھ وجود آورد و خط عربي را نیز، كھ آرایش جالب و 
ھا  ھا و نقطھ را بھ دنبالھحروف كوفي را كشید یا بھ دو سو متمایل كرد و آن . كم نظیري است، بر آن افزود

وقتي مردم تا حدي بھ قیود و محرمات . آراست، و از حروف الفبا آثار ھنري جالب و زیبا بھ وجود آورد
اي از تزیین آوردند و پرندگان ھوا و حیوانات زمیني یا خیالي  ھاي تازه اعتنا شدند، ھنرمندان نمونھ دیني بي

ھاي ھنر ـ خاتمكاري، مینیاتور،  اواني كھ بھ تزیین داشتند، رشتھرا تصویر كردند و، با ھوش و عالقة فر
تقریبًا ھمیشھ اجزاي نقش از وحدت و نظم مایھ . سفالكاري، پارچھ بافي، و قالیبافي ـ را روح تازه دادند

داشت و یك طرح یا موضوع بر آن حكمروا بود كھ، چون یك نغمة موسیقي، از وسط بھ اطراف یا از اول 
اي در قبال ھنرمند مسلمان سخت نبود؛ چوب، فلز، آجر، گچ، سنگ، سفال،  ھیچ ماده. یافت سط ميبھ آخر ب

شیشھ، و كاشي را براي تعبیر اشكال و صور ھنري خویش، كھ ھیچ ھنري حتي ھنر چین بھ پایة آن 
  .برد نرسیده بود، بھ كار مي

النھرین، ایران،  ین، شام، بینمعماري اسالم از این ھنر تزییني كمك گرفت و در عربستان، فلسط
النھر، ھند، مصر، تونس، سیسیل، مراكش، و اسپانیا مسجدھا بھ پا شد كھ قوت و استحكام برون و  ماوراء

المقدس، رملھ، دمشق،  مسجدھاي مدینھ، مكھ، بیت: از آن جملھ بود. زیبایي و ظرافت درون را با ھم داشت
مسجد جعفر در بغداد، مسجد بزرگ سامرا، مسجد زكریا در كوفھ، بصره، شیراز، نیشابور، و اردبیل، 

حلب، مسجد ابن طولون و جامع االزھر در قاھره، و مسجد بزرگ تونس، مسجد سیدي عقبھ در قیروان، و 
زیرا، از صدھا مسجد كھ در این دوران ساختھ شد،   تنھا نام این مساجد را توانیم گفت،. مسجد ارزق قرطبھ
آثار قابل تشخیص بھ جا مانده است، و بقیھ را زمانھ در نتیجة زلزلھ یا اھمال یا جنگھا  تقریبًا از ده مسجد
  .از میان برده است
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  درون مسجد قرطبھ

بھ دوران ما تنھا در ایران، كھ قسمتي از قلمرو اسالم بوده، بناھاي مجللي كشف شده كھ سابقًا احتمال وجود 
ولي این  .رود ميرفت، و كشف آثار آن در زمینة رفع ابھام از گذشتة ناشناس حادثة مھمي بھ شمار  آن نمي

قضیھ خیلي دیرتر از آنچھ باید انجام گرفت، زیرا پیش از این بسیاري از شاھكارھاي معماري ایران بھ 
دست زمانھ نابود شده و اثري از آن بھ جا نمانده است؛ ھمین قدر كافي است یادآوري كنیم كھ مقدسي 

اند؛ بھ گفتة او، مسجد  سجد مدینھ و دمشق كم نبودهكند كھ در شكوه از م ایران از مسجدھایي یاد مي  دربارة
نیشابور، با ستونھاي مرمر و صفحات طال و دیوارھایي كھ نقوش فرورفتھ داشت، از عجایب روزگار 

از مطالعة گچبریھا و ستونھا و سرستونھا . بود، و در ھمة خراسان و سیستان مانند مسجد ھرات نبوده است
یین بھ جاست، و نیز دو منارة زیباي دامغان، تصور مبھمي از زیبایي و كھ از محراب مسجد ویرانة نا

) م١٠۵۵(از مسجد جمعة اردستان ایران . توان داشت جالل معماري ایران در قرن نھم و دھم میالدي مي
ھایي كھ بعدھا در طاقھاي گوتیگ ضربي و بازوھاي بھ  ھنوز یك محراب با یك در زیبا بھ جاست و مایھ

مصالح این مسجدھا . و طاقنماھاي متداخل و گنبد تركدار نمودار گشت، در آنجا كشف شده است ھم پیوستھ
النھرین، آجر بوده است، زیرا  و بیشتر قصرھا و مسجدھاي ایران، چون ھمھ بناھاي قدیمي سومر و بین

ھاي آجر، بھ ھنرمند ایراني از ردیف. سنگ در آنجا كم و پرخرج بوده است و، بھ عكس، گل و آتش فراوان
وسیلة سایھ روشن، طرحھاي تازه، و ایجاد حاالت مختلف، تزییناتي بھ وجود آورده كھ در این مصالح 

سفالگر ایراني براي سردر مسجد و منبر و محراب معرقھاي چند رنگ و . ناچیز سابقھ نداشتھ است
راق معمول شد؛ بدین سان، در در قرن یازدھم تزیین روكار با كاشي منقش ب. برد كاشیھاي براق بھ كار مي

py  .قلمرو اسالم ھمة ھنرھا در خدمت مسجد بھ كار رفت و از این راه جالل و سرفرازي یافت
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پرستي از تراشیدن مجسمھ ممنوع بود، كوشش خود را در راه ایجاد نقوش  ساز، كھ از بیم تجدید بت مجسمھ
نمونة زیبایي از این گونھ . بھ وجود آورد برجستھ بھ كار انداخت و از تراش سنگ و گچبري اشكال فراوان

در صحراي شام در مشرق ناحیة شرق ) م٧۴٣(ھـ ق  ١٢۵تزیین در قصر زمستاني ولید دوم، كھ بھ سال 
العاده زیبایي از سنگ تراشیده داشت  دیوار قصر ازارة فوق. اردن بنیاد كرد و ناتمام ماند، بھ جا مانده است

اي از گل و میوه و طیور و حیوان و نقوش عربي  ي سرخ داشت و حاشیھھا و گلھا كھ نقش آن سھ گوشھ
  بھ برلین برده شد و از خطر احتمالي در جنگ دوم جھاني محفوظ  ١٩٠۴این شاھكار زیبا بھ سال . داشت

ساختند و در تزیین آن كمال ظرافت را  درھا، حایل، بالكن، طاق، میز، رحل، منبر، و محراب را زیبا مي
بردند، كھ نمونة آن در لوحي كھ در تكریت بھ دست آمده و اكنون در موزة مترپلیتن نیویورك  يبھ كار م
ھا و  ھنروراني كھ بھ منبتكاري عاج و چوب اشتغال داشتند با ھنر خود مساجد و قرآن. توان دید است مي

ات آن دوران فقط از مصنوع. كردند اثاث و ظروف و تصاویر را با نقشھاي فرو رفتھ و برجستھ تزیین مي
یك رخ شطرنج بھ جا مانده كھ اكنون در موزة ملي فلورانس است و گویند مربوط بھ شطرنجي است كھ 

فلزكاران مسلمان این ھنر دقیق را از . ن الرشید در قرن نھم میالدي براي شارلماني ھدیھ فرستاد ھارو
و، قدح، طشت، و منقل بھ شكل شیر، ساسانیان گرفتند و با مفرغ و برنج یا مس چراغ، جام، كوزه، سب

افعي، ابوالھول، طاووس، و كبوتر ساختند و احیانًا شكلھاي بدیعي بر آن نقش كردند كھ نمونة آن را بر 
بعضي ھنروران نقش فرورفتة فلزات را با طال . توان دید روي چراغي كھ در بنگاه ھنر شیكاگو ھست مي

شمشیر دمشقي را از فوالد آبدار پر . ساختند شیوة دمشق ميكردند و كارھایي فلزي بھ  یا نقره پر مي
ساختند و بھ نقوش برجستھ یا فرو رفتھ با خط عربي یا اشكالي كھ از خطوط طال و نقره بھ وجود  مي
خالصة سخن، فلزكاران مسلمان در این رشتھ بھ جایي رسیدند كھ باالتر از آن . كردند آمد، تزیین مي مي

  .متصور نبود

صر فتوحات اسالمي بھ سر رسید و مسلمانان فرھنگ بالد مفتوح را گرفتند، شیوة سفالكاري اسالم وقتي ع
آقاي . النھریني، ایراني، و چیني مایھ گرفت در آسیا و افریقا و اسپانیا از شیوة مصري، یوناني، رومي، بین

یني ظریف بھ دست آورده ھایي از چ فریدریش زاره در سامرا سفالھایي از دورة خاندان تانگ با نمونھ
در بغداد و . ھاي چیني اقتباس شده بود ظروف ایران و اسالمي در آغاز بھ طور آشكار از نمونھ. است

در قرن دھم سفالكاران ایران . سامرا و ري و بسیاري شھرھاي دیگر كارگاھھاي سفالكاري بھ وجود آمد
فالین اشكال فراوان داشت؛ از سلفدان دستي تا ظرفھاي س. توانستند بسازند ھمھ گونھ ظرف بھ جز چیني مي

سفال خوب ایران بھ قوت تصور » .گرفت كھ دست كم یكي از چھل دزد بغداد در آن جا مي«گلدان بزرگ، 
برد، و شش  و مھارت رنگ آمیزي و دقت صنعتي چنان است كھ تنھا چیني و سفال ژاپن از آن سبق مي

سفالكاري مورد عالقة ایرانیان بود و . ت پامیر رقیب نداشتقرن تمام در ھمة قلمرو جنوب و غرب فال
ھاي خوب آن دل بستھ بودند؛ شاعراني چون معري و عمر خیام تشبیھات و  آوري نمونھ طبقة نخبھ بھ جمع

بھ روایت بعضي نویسندگان، در قرن نھم یك مھماني ترتیب داده . گرفتند اشارات فلسفي خود را از آن مي
  . وصف ظرفھاي سفالیني كھ بر سفره بود اشعاري بالبداھھ گفتھ شد شد كھ ضمن آن در

  سفالكاران سامرا و بغداد در ھمین قرن بھ ساختن سفال براق یا لعاب كاري امتیاز داشتند، و شاید 

نھادند تا رنگ بھ یك پوشش رقیق فلزي مبدل شود و لعاب را  كردند و دوباره آن را در كوره مي رسم مي
آوردند كھ زیباتر  بھ ھمین طریق، سفالكاران ظروف یكرنگ و زیبا یا الوان بھ وجود مي. ن كندبراق و الوا

. رسید اي، زرد، و قرمز بود كھ رنگھاي گوناگون سیر و روشن آن تا یكصد مي از ھمھ طالیي، سبز، قھوه
افزوده شد و رنگھاي   رفت، لعاب براق بھ كاشیكاري، كھ در ھنر قدیم بین النھریني براي تزیین بھ كار مي

جالب كاشیھاي چھارگوش و تركیب منظم آن سردر و محراب صدھا مسجد و دیوار بسیاري از قصرھا را 
گري، كھ با سفالكاري پیوستگي داشت، شیوة مصر و شام را  مسلمانان در رشتة شیشھ. رونقي كم نظیر داد

گرفت،  ھا زینت مي ویزھا و نقشھا و گل و بوتھشد و بھ وسیلة آ قندیلھاي درخشان با شیشھ ساختھ مي. گرفتند
و شاید مردم شام ھنر میناكاري شیشھ را، كھ در قرن سیزدھم بھ اوج كمال رسید، در ھمین دوران ابداع 

  .كردند
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اگر بھ یاد بیاوریم كھ نقاشي و مجسمھ سازي در كلیساھاي كاتولیك تا چھ حد رواج دارد ـ تا آنجا كھ ھیچ 
آن نیست ـ و ھم بھ یاد بیاوریم كھ این دو رشتھ ھنر در نشر عقاید و داستانھاي مسیحي تا كلیسایي خالي از 

سازي  البتھ قرآن مجسمھ. كنیم كھ چرا نظیر آن در اسالم نیست العاده حیرت مي چھ حد مؤثر بوده است، فوق
ولي دربارة نقاشي چیزي نگفتھ است، فقط حدیثي منسوب بھ عایشھ ھست كھ  ،)٨٩ مائده،(را حرام كرده 

بھ ھمین جھت مقررات اسالم ـ ھم مذھب سني و ھم شیعھ ـ . گوید پیامبر نقاشي را نیز حرام كرده بود
تورات و تعلیمات یھودي نیز  فرمانشاید این تحریم، كھ در ده  ٧.سازي را منع كرده است نقاشي و مجسمھ

اند ھنرمند با ساختن نمونة موجودات زنده بھ كاري كھ خاص  نظیر دارد، از آنجا آمده است كھ معتقد بوده
كنند و نقاشي جمادات  ي در این زمینھ تساھل ميبعضي از عالمین االھ. كند خداوند متعال است دخالت مي

. دانند شمارند، بعضي دیگر نقاشي حیوان یا انسان را بر اشیاي غیرمتبركھ مشمول تحریم نمي را مجاز مي
اعتنا بودند؛ شاھد سخن آنكھ ولید اول قصر تابستاني خود را در قصیر  بعضي خلفاي اموي بھ این تحریم بي

، با فرسكوھاي ھلنیستي آراستھ بود، كھ در آنجا تصویر مردان را ) م٧١٢(ھـ ق  ٩۴عمره، در حدود سال 
در حال تعقیب شكار، دختران را بھ حال رقص، و زنان را در حالت آبتني، و خود او را بر تخت نقش 

. كردند، در قصرھاي خود اطاقھاي نقاشي شده داشتند خلفاي عباسي، كھ بھ تقوا تظاھر مي. كرده بودند
  صم ھنروراني را، كھ بھ معت

اند، اجیر كرد تا بر دیوار قصر وي در سامرا مناظر شكار و كشیشان و زنان  احتمال قوي مسیحي بوده
برھنة در حال رقص نقاشي كنند؛ متوكل، كھ بھ تعقیب اھل زندقھ پرداختھ بود، بھ نقاشان رومي اجازه داد 

محمود غزنوي قصر خویش را با تصویرھایي كھ . زایندتا بر این تصویرھا مناظري از كلیسا و كشیشان بیف
پسرش، مسعود، پیش از آنكھ توسط تركان سلجوقي . داد تزیین كرده بود او و سپاه و فیلھایش را نشان مي

ھایي آراستھ بود كھ از مندرجات  از سلطنت خلع شود، دیوار اطاقھاي قصر خود را در ھرات بھ منظره
بھ گفتة یكي از داستانھا، دو تن از ھنروران، در . ارة تھییج شھوت مایھ داشتكتابھاي ایراني و ھندي درب

یكي از آن دو گفت دختري . قصر یكي از وزرا، در زمینة نقاشي دقیق و مطابق طبیعت بھ رقابت برخاستند
را در حال رقص خواھد كشید كھ چنان نماید كھ از دیوار برون شده است، و دیگري گفت كھ كاري سخت 

ھر دو فكر . خواھد داخل دیوار شود از این خواھد كرد و دختر را بھ حالتي خواھد كشید كھ گویي مي تر
شواھد . خود را چنان خوب بھ عمل آوردند كھ وزیر خلعتھاي خوب بھ آنھا داد و طالي بسیار بخشید

ر ایران، تصویر كافي است بگوییم كھ، مخصوصًا د. اعتنایي بھ دستور تحریم وجود دارد فراواني از بي
مع ذلك، مردم بھ . انگیز فراوان است انسان و حیوان، بھ سبكھاي گوناگون نقاشي و بھ وضعي مسرت

كردند، و ھمین قضیھ مانع  تحریم معتقد بودند، تا آنجا كھ بعضیھا شاھكارھاي ھنري را ناقص یا معدوم مي
یین بود، و تصویر اشخاص ممنوع قسمت اعظم كارھاي ھنري منحصر بھ تز. پیشرفت ھنر در اسالم شد

، و بھ ھمین جھت ھنروران ھمھ بھ تأیید و پشتیباني )ایم اگر چھ قصة چھل تصویر ابن سینا را شنیده(بود 
  .شاھان و طبقة اشراف اعتماد داشتند

اي از اختالط عجیب  از تصویرھاي دیواري این دوران جز تصویرھاي قصیر عمره و سامرا، كھ نمونھ
مسلمانان، شاید در جبران این . شود، چیزي نمانده است نر روم شرقي و ساساني محسوب ميھاي ھ شیوه

این ھنر از . اي از زیبایي رسانیدند كھ در ھمة تاریخ مانند آن نبوده است نقص، ھنر مینیاتور را بھ مرحلھ
در قرون وسطي  .گرفت و ثمرات مختلف بھ بار آورد ھاي گوناگون رومي و ساساني و چیني مایھ مي شیوه

تزیین كتابھاي خطي با مینیاتور، چون موسیقي مجلسي در اروپاي عصر جدید، خاص گروه معدود اشراف 
كرد كھ محتاج صبر  حمایت نگاھداري ھنرور فقیر، كھ در نتیجة فقر و عالقھ بھ ھنر بدایعي ایجاد مي. بود

ن مرحلھ نیز ھنر تزییني تصویر كاینات زنده در ای. و حوصلة فراوان بود، تنھا از مردم ثروتمند ساختھ بود
. را زیر نفوذ گرفت و ھنرور، از روي عمد، قواعد دیده را نادیده گرفت و از حدود مدل تجاوز كرد

گرفت و آن را  ھنرمند معموال یك موضوع با طرح اصلي را كھ فرضًا یك شكل ھندسي یا یك گل بود مي
شد  آورد، تا آنجا كھ ھر قسمت از صفحھ پر مي ون بھ وجود ميداد و صدھا تصویر گوناگ بسط و توسعھ مي

py  توانست كتابھاي  ھنرمند مي. از خطوطي كھ بدقت ترسیم شده بود و گفتي در متن فرو رفتھ است
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تفریح و عشق تزیین كند؛ اما شیوة تزیین ھمیشھ یكي بود ـ تصویري از خطوط دقیق و رنگھاي ھماھنگ 
  .شد اي داشت كھ مایة تمتع خاطر مي و زیبایي مالیم و فوق العاده كھ گویي در ھم محو شده بود

تنھا در دیار چین نظیر این ھمكاري میان خط و تصویر بوده . خوشنویسي جزء الینفك شیوة تزیین بود
داري بود كھ اشكال معین و  حروف كوفي در زادگاه خویش، یعني كوفھ، حروف خشن زاویھ. است

مند این اشكال خشن و بیروح را با حركات و عالیم تجوید و نقطھ و مد و گل و خطاط ھنر. یكنواخت داشت
ھاي معمولي، خط  در نوشتھ. اي نو داد، و خط كوفي یكي از وسایل تزیین معماري شد ھاي كوچك جلوه بوتھ

 حروف مدور و كششھاي افقي و انحنادار، خود بھ خود وسیلة تزیین بودند و. نسخ مطلوبتر از كوفي بود
از ھمة خطھاي جھان، چھ خط كتابت و چھ خط چاپ، ھیچ یك بھ زیبایي . حاجت بھ اضافات دیگر نداشتند

بیشتر كتابھاي . در قرن دھم خط نسخ در زمینة تزیین بنا و سفال بر خط كوفي چیره شد. نسخ نیست
ا قرآن است، زیرا ھ اسالمیي كھ از قرون وسطي بھ جا مانده بھ خط نسخ است و قسمت اعظم این باقیمانده

تزیین قرآن بھ وسیلة تصویر، . رسانید نوشتن قرآن جزو اعمال شایستھ بود كھ نویسنده را بھ ثواب مي
مینیاتوریستھایي كھ بر . رفت مخالف حرمت آن بود، ولي نوشتن آن بھ خط زیبا ھنري شریف بھ شمار مي

شدند، اما خوشنویسان ھمھ جا  اجیر مي ساختند با دستمزدھاي ناچیز عاج و چیزھاي دیگر گل و بوتھ مي
بعضي شاھان و . دادند خواستار داشتند و شاھان و امیران مالھا و اموال و ھدایاي فراوان بھ آنان مي

اي كھ بھ خط یكي از خوشنویسان بود گنجي گرانبھا بھ شمار  قطعھ. بزرگان خودشان خوشنویس بودند
ھاي  تاب بودند كھ ھمة وقت زندگي خود را در میان نسخھاي از دوستاران ك در قرن دھم عده. رفت مي

خطي زیبا، كھ بر كاغذ پوستي و با مركب سیاه و كبود و بنفش و قرمز یا طالیي نوشتھ شده بود، 
از كتابھاي آن دوران تعداد كمي بھ جا مانده و قدیمتر از ھمھ قرآني است كھ در دارالكتب . گذرانیدند مي

اگر بھ یاد بیاوریم كھ كتابھا را با . رسد مي) م٧٨۴(ھـ ق  ١۶٨تاریخ آن بھ سال المصریة قاھره ھست، و 
بردند و آن را با  العاده بھ كار مي كردند و در كار جلدسازي ذوق و مھارتي فوق پوست نرم و محكم جلد مي

قرن نھم تا قرن مبالغھ توانیم گفت كھ كتابھاي اسالمي از آغاز  آراستند، بحق و بي نقشھاي دقیق و زیبا مي
كیست كھ اكنون انتظار داشتھ باشد كھ كتابش با این رونق و . اند ھجدھم از ھمة كتابھاي جھان زیباتر بوده

  شكوه منتشر شود؟

نقشھاي ظریف در . ھمة ھنرھا در كار تزیین زندگي اسالم و ترقي آن بھ اوج زیبایي بھ كار گرفتھ شده بود
بست، یا بر سردر بناھا و نماي  ، یا بھ وسیلة آتش بر سفال نقش ميآمیخت بافي با خط بھ ھم مي پارچھ

گذاشت، این از مقام  اگر تمدن قرون وسطي بین صنعتگر ماھر و ھنرور فرق نمي. كرد محرابھا تجلي مي
  كاست، بلكھ قدر صنعتگر ماھر را باال  ھنرور نمي

بافت كھ عامة مردم  ھاي عادیي مي ه، پارچھبافند. ھدف ھر صنعتي این بود كھ بھ مرحلة ھنر زیبا ترقي كند
شد كھ مھارت و  كار سفالكار نیز بھ ھمین منوال بود، ولي گاه مي. شد بردند و بزودي فرسوده مي بھ كار مي

داد و  ھنر و رؤیاھاي خود را در جامھ، پرده، قالي، مفرش، پارچة زربفت، و حریر گلدار جلوه مي
آراست كھ براي چند قرن  ھاي درخشان مطلوب مشرق زمین چنان ميمصنوع خود را با نقش بدیع و رنگ

وقتي مسلمانان، شام، مصر، ایران، و ماوراءالنھر را گشودند، منسوجات رومي، قبطي، . ماند بھ جا مي
ساساني، و چیني شھره بود و خیلي زود مسلمانان صنایع این مناطق را آموختند، و مدتي نگذشت كھ 

بفراواني تولید كردند  بود،ھاي ابریشمي را، كھ پیامبر پوشش آن را حرام كرده  رچھكارگاھھاي اسالمي پا
. خواستند گناھان جسم و روحشان را ببخشد، از پوشیدن آنھا دریغ نورزیدند و مردان و زنان، كھ از خدا مي

چندي طول نكشید كھ مسلمانان . داد عت گرانبھاترین عطایي بود كھ خلیفھ بھ خدمتگزاران خویش ميخل
ھاي تافتة حریر در اروپا براي لباس  پارچھ. قرون وسطي در سراسر جھان بازرگانان معتبر ابریشم شدند

د، پارچة خوزستان اي و حریر موجدار بغدا ھاي پشمي شیراز، پارچة پرده رفت؛ پارچھ زنان بھ فروش مي
شد، قالي صور، جانمازي  بافتند، پوشش ھودج كھ در خراسان بافتھ مي كھ از كرك شتر و پشم گوسفند مي

روزگار این ھمھ را از میان برده است و از آن حتي . بخارا، و حریر زربفت ھرات شھرة آفاق بود
pyھاي قرون بعد و  جات را از نمونھتوانیم رونق و جالل این منسو اي بھ جا نیست، و ما فقط مي نمونھ
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، یادداشتي  الرشید بھ جا مانده ضمن اوراقي كھ از ایام ھارون. اند تصور كنیم اوصافي كھ معاصران آورده
  » .سكة طال، قیمت خلعتي كھ بھ جعفر بن یحیي بخشیده شد ۴٠٠‘٠٠٠«: است بھ این مضمون 

VIII - موسیقي  

البتھ تحریم . رفت ر در اسالم حرام بود، و گناه بھ شمار ميسازي، در آغاز كا موسیقي، چون مجسمھ
اند، وي از بیم  كھ بھ پیامبر نسبت داده ٨موسیقي در قرآن نیامده است، ولي، بھ موجب یك حدیث مشكوك

بندوبار گفتھ بود كھ ابزار موسیقي مؤذن شیطان است و ھر كھ را تواند بھ  نتایج آواز و رقص زنان بي
شد  عالمان دین و پیروان مذاھب چھارگانھ از موسیقي كھ مایة تھییج شھوت مي. كند ياطاعت وي جلب م

مردم، كھ معموال رفتارشان از . دانستند بیزار بودند، ولي بعضي از آنھا موسیقي را خود بھ خود گناه نمي
مسرت  شراب چون پیكر است و سماع چون روح، و«تر است، ضرب المثلي داشتند كھ  عقایدشان عاقالنھ

  موسیقي در ھمة مراحل زندگي اسالم نفوذ داشت و ھزار و یكشب عربي را با نغمة » .زادة آنھاست

گرفتند تا قصاید  گران را بھ خدمت مي در قصر امیران و بسیاري از قصور بزرگان، نغمھ. كرده بود
قضاوت در این گونھ  یك مورخ توانا، كھ صالحیت. شاعران را بھ آواز بخوانند و كسان را بھ طرب آورند

ھاي موسیقي بھ نزد اعراب یافت بمراتب  مقامي كھ رشتھ«: گوید انگیز مي مسائل را دارد، سخني حیرت
موسیقي عرب مھارت زخمھ را بر حسن تركیب » .باالتر از اھمیت آن در تاریخ ھر منطقة دیگر بود

و آھنگ آن از رونق و ظرافت خاص  شمارد و بھ جاي نیم پرده، ثلث پرده دارد و مایھ آھنگھا مرجح مي
. ور است؛ طبعًا گوش مردم مغرب زمین، بدون انس طوالني، از درك خصایص آن عاجز است شرقي بھره

كند، ولي مسلمین نیز  انگیز و عجیب و نامنظم جلوه مي موسیقي اسالمي بھ نظر ما مكررات ساده و مالل
لعاده، پیچیدگي بیحساب، و گامھاي تند و بیش از حد ا موسیقي ما را، از لحاظ محدودیت آھنگ، دقت فوق

. العاده داشت ظرافت تفكر انگیز موسیقي عرب در روح مسلمانان اثري خارق. پندارند بلند آن معیوب مي
غزالي در وصف . داشت گوید كھ بھ نغمة داوودي مرغ ھوا را از رفتار باز مي سعدي از پسري سخن مي

یكي از مؤلفان عرب در كتاب خویش فصلي » .استماع موسیقي حاصل شود حالتي است كھ از«: وجد گوید
گرچھ دین در آغاز . اند را بھ كساني اختصاص داده است كھ از شنیدن موسیقي از خود رفتھ یا جان داده

  .رفت كار موسیقي را ممنوع كرده بود، بعدھا موسیقي در حلقة ذكر و مراسم درویشان بھ كار مي

از آھنگھا و فرمھاي قدیم سامي آغاز گرفت؛ آنگاه در نتیجة ارتباط با موسیقي یوناني كھ  موسیقي مسلمانان
ھمچنان از موسیقي ایران و ھند نیز مایة فراوان گرفت، و یك عالمت . مایة آسیایي داشت، راه كمال پیمود

ا در این باب كتابھاي كندي و ابن سینا و اخوان الصف. موسیقي و بسیاري قواعد را از یونانیان اقتباس كرد
كتاب بزرگ موسیقي فارابي معروفترین تألیفات قرون وسطي در موسیقي نظري است و اگر . مفصل دارند

مسلمانان از قرن ھفتم موسیقي قابل . از ھمة كتابھاي موسیقي یونان كھ بھ ما رسیده برتر نباشد، كمتر نیست
عالیم ثبت . میالدي معمول نشد ١١٩٠ا قبل از سال ثبت را بھ وجود آوردند، و ظاھرًا این كار در اروپ

  .داد موسیقي اسالمي طول مدت و اوج ھر نغمھ را نشان مي

مسلمین در حدود یكصد ابزار موسیقي داشتند كھ معروفتر از ھمھ عود، لیر، چنگ، سنتور، و فلوت بود 
گون داشت و عود بزرگ را كیتار عود اقسام گونا. شد كھ احیانًا بھ وسیلة بوق، دف، سنج، و طبل تقویت مي

كلمة (اند  انگلیسي را از عربي گرفتھ luteو  guitarكلمة . گفتند كھ از كیتاراي یوناني گرفتھ شده بود مي
ارغنون آبي و بادي نیز . نواختند بعضي از سازھاي زھي را با مضراب مي). دومي تحریف العود است

بعضي شھرھاي اسالمي، چون اشبیلیة اندلس، بھ ساختن ابزارھاي دقیق موسیقیي . نزد مسلمین شناختھ بود
تقریبًا ھمة سازھا براي ھمراھي آواز یا مقدمة آن . ار داشتندكھ از مصنوعات دیگر شھرھا ممتاز بود اشتھ

ھاي مفصل نیز در متون گفتگو  بردند، ولي از دستھ بود و معموال فقط چھار یا پنج ساز را با ھم بھ كار مي
py  بنا بر . ھست
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كار  روایتھاي مكرر، ابن سریج، موسیقیدان مدینھ، نخستین بار باتون را براي رھبري دستة موسیقي بھ
  . برد

با وجود عالقة فراواني كھ مسلمانان بھ موسیقي داشتند، مقام موسیقیدانان، بھ استثناي ھنروران معروف، 
انگیز را  كرد كھ این ھنر جالب دل از طبقة نخبھ كمتر كسي از مقام خود تنزل مي. در نظر ایشان حقیر بود

بھ نظر بعضي فقھا، شھادت . كنیزان بودبھ ھمین جھت، در خانة بزرگان موسیقیگري خاص  ٩بیاموزد؛
. رفتند گرفتند و بھ اجاره مي رقص نیز خاص كنیزان بود، كھ تعلیم مي. موسیقیگر در محكمھ پذیرفتھ نبود

امین خلیفھ مجلس رقصي ترتیب داده بود كھ ھمھ . رقص گاھي شھوت انگیز بود و احیانًا جنبة ھنري داشت
وقتي اعراب با یونانیان و . در آنجا بھ رقص و آواز مشغول بودندشب ادامھ داشت و عدة زیادي كنیز 

خلفاي اموي و عباسي بھ موسیقیگران . پردازان را ارج نھادند ایرانیان ارتباط یافتند، موسیقیدانان و نغمھ
  سكة ٢٠,٠٠٠سلیمان بن عبدالملك براي یك مسابقھ میان موسیقیگران مكھ . دادند بزرگ عطاھاي خوب مي

داد و جایزة اول  ھایي ترتیب مي ولید دوم براي آوازه خواني مسابقھ. جایزه معین كرد) دالر ١٠,٠٠٠(نقره 
بود ـ شاید این ارقام بھ عادت مردم مشرق ) دالر ١۵٠,٠٠٠(سكة نقره  ٣٠٠,٠٠٠ھا  یكي از این مسابقھ

ھارون الرشید ابراھیم . اندمھدي یك آوازه خوان مشھور مكي را بھ دربار خویش خو. آمیز باشد زمین مبالغھ
درھم مقرري ماھانھ  ١٠,٠٠٠بدو بخشید و ) دالر ٧۵,٠٠٠(درھم  ١۵٠,٠٠٠موصلي را بھ دربار آورد و 

ھارون چنان بھ موسیقي دلبستھ بود كھ، . درھم جایزه داد ١٠٠,٠٠٠برایش معین كرد و در مقابل یك آواز 
ابراھیم . خود، ابراھیم بن مھدي، تشویق كردبرخالف رسوم طبقاتي، این موھبت را در برادر پدري 

رسید، و جالب توجھ آنكھ وي یك نھضت ابداعي بر  صدایي نیرومند داشت كھ بھ میزان ھشت دانگ مي
ھر «: گفت مأمون دربارة وي مي. ضد مكتب قدیم اسحاق بن ابراھیم موصلي در موسیقي پدید آورده بود

  . شود م كھ قلمرو من وسیعتر ميكن خواند، احساس مي وقت براي من آواز مي

این حكایت، كھ مخارق شاگرد ابراھیم موصلي نقل كرده است، بھ وضعي جالب كیفیت اجتماع اسالمي را 
براي آنكھ . دارد كھ موسیقي در جان شخص مسلمان چھ نفوذي داشتھ است سازد و معلوم مي نمودار مي

  :باور كرده باشیمھدف حكایت را در یابیم الزم نیست كھ حتمًا آن را 

اگر امیرالمؤمنین اجازه فرماید بھ «: صبحگاه بدو گفتم. شبي با امیرالمؤمنین تا صبح بھ شراب بودیم
و بھ حاجبان گفت كھ مرا آزاد » بسیار خوب«: گفت» .رصافھ روم و تا ھنگام بیداري ایشان ھوا بخورم

زنبیلي بھ دست داشت، . آفتاب روشن بود اش بیرون آمدم و در راه كنیزي دیدم كھ گویي چھره. بگذارند
من نیز بھ . پیش میوه فروش ایستاد و یك بھ و یك انار و یك گالبي ھر كدام بھ یك درھم خرید و بھ راه افتاد

اي مادر فالني، «: گفت» .خانم بھ دنبال شما«: گفتم» آیي؟ اي مادر فالني، كجا مي«: گفت. دنبال او رفتم
  او . رفتم و من ناچار عقب كشیدم و از دور مي» .یند و خونت بریزدبرگرد مبادا كسي ترا بب

آنگاه بھ در بزرگي رسید و بھ درون . چون بھ عقب نگریست و مرا بدید، ناسزایي زشت گفت. جلوتر بود
. خورشید باال آمد و روزي گرم بود. رفت و در بستھ شد و من نیز پھلوي در نشستم و عقلم خیره شده بود

. و جوان كھ گویي ماه تابان بودند سوار دو االغ بیامدند و اجازة ورود گرفتند و بھ درون رفتندكمي بعد د
غذا آوردند، بخوردیم و دست بشستیم؛ . من ھم با ایشان وارد شدم و پنداشتم كھ صاحبخانھ مرا خواستھ است

و او كنیز را بخواند و ھمان » .اگر كرم كني«: گفتند» خواھید فالن كنیز بیاید؟ مي«: آنگاه صاحبخانھ گفت
آورد؛ عود را بھ كنار گرفت و آواز خواند و  بود كھ دیده بودم، و كنیزي دیگر از دنبال عودش را مي

از استاد من مخارق «: گفت» این آھنگ از كیست؟«: حاضران بھ طرب آمدند و شراب نوشیدند و گفتند
باز . نگریست كردند، اما كنیز با تردید مرا مي سپس آھنگي دیگر بخواند و شراب بنوشیدند و طرب» .است

آنگاه آھنگ سوم را بخواند و طرب » .از استادم مخارق است«: گفت» این آھنگ از كیست؟«: بھ او گفتند
: من گفتم» .از استادم مخارق است»  :گفت» این آھنگ از كیست؟«: كردند و شراب نوشیدند و پرسیدند

من مضراب . تارھا را محكم كرد و از مقامي كھ در آن بود برون شدو او » .كنیزك كوك را محكم كن«
خواستم و آھنگي را كھ كنیزك در آغاز خوانده بود بخواندم و آنھا برخاستھ و پیشاني مرا بوسیدند؛ پیش از 

من «: گفتم» ترا بھ خدا تو كیستي؟«: آن آھنگ دوم و سوم او را بخواندم و عقلھاشان خیره ماند و گفتند
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. و قصة خویش را با آنھا بگفتم» .ام من طفیلي شده«: گفتم» چھ شد كھ اینجا آمدي؟«: گفتند» .رقممخا
: گفتند» خریدند و من ندادم؟ درھم مي ٣٠,٠٠٠دانید كھ این كنیز را بھ  مي« :صاحبخانھ بھ دو دوستش گفت

بھ  ١٠,٠٠٠عھدة ما و  درھم بھ ٢٠,٠٠٠«: و دو دوست وي گفتند» .كنیز را بھ او بخشیدم«: گفت. بلھ«
ھاي  ھاي گرانبھا و ھدیھ و كنیز ملك من شد؛ تا عصر بھ نزد ایشان بودم و با كنیز و جامھ» .عھدة تو باشد

: گفتم رسیدیم، مي دیگر كھ بھ ما داده بودند بیرون آمدم، و چون بھ جاھایي كھ بھ من ناسزا گفتھ بود مي
كرد تا  دادم كھ تكرار كند و او تكرار مي كرد و من قسمش مي و او شرم مي» خانم دوباره بگو كھ چھ گفتي«

بھ در قصر رسیدیم و بھ حضور رفتیم و ھمچنان دست كنیز بھ دست من بود امیرالمؤمنین كھ مرا دید، 
: و قصھ را براي او نقل كردم، بخندید و گفت» .اي امیرالمؤمنین كمي صبر كن«: گفتم. ناسزا گفتن گرفت

درھم و بھ ھر یك از  ۴٠‘٠٠٠و احضارشان كرد و بھ صاحبخانھ » .را تالفي خواھیم كردما رفتار آنھا «
  . درھم عطا كرد ١٠٠‘٠٠٠درھم و بھ من  ٣٠‘٠٠٠دو جوان 

  یادداشتھا

كشتھ ) ھـ ق ١۶٨(زیرا اوست كھ در این سال . گویا مقصود مؤلف بشار پسر برد طخارستاني است – ١
بشار . برتر است و نھ سر او را بریدند» قرآن«ادعا كرد كھ شعر وي از  اگر چنین باشد نھ بشار. شده است

ستود و گاھي  گاھي خلفا را مي. شاعري ھجوگو و بدكردار بود كھ ھیچ كس از سر زبان وي ایمني نداشت
اما سبب كشتن او این بود كھ چون . كرد و البتھ در برتر دانستن ایراني از عرب فروگذاري نمي. گفت بد مي

یعقوب بھ وي . قوب پسر داوود بھ وزارت مھدي رسید بشار بدو متوسل شد تا او را بھ خلیفھ نزدیك سازدیع
وزیر از او بھ خلیفھ شكایت كرد و او . بشار برافروخت و وزیر و خلیفھ را سخت ھجو گفت. اعتنایي نكرد

انھ زنند و چون ھفتاد تازیانھ را زندیق خواند، و مھدي دستور كشتن او را داد؛ لیكن گفت نخست او را تازی
  .بدو زدند مرد

گویا بین جعفر كذاب و اسماعیل بن جعفر خلط كرده . دانم نویسنده این نظر غلط را از كجا گرفتھ نمي – ٢
اسماعیل بن جعفر مردي پارسا بود و چون جنازة او را عریض بھ مدینھ آوردند، امام صادق با پاي . است

  .اند علماي شیعة امامیھ عمومًا او را ممدوح دانستھ. برھنھ او را مشایعت كرد

آیا او سراسر دیوان متنبي و ھمة . دانم موجب پیدایش این احساس در نویسنده چھ بوده است نمي – ٣
» ماھوي«ھاي  شعرھاي ابوالعالء معري را از نظر گذرانده و سپس چنین نظري داده است؟ اگر از مناقشھ

تردیدي نیست كھ اندیشة فلسفي او در شعرھایش بھ كمال رسیده و استعمال كلمة در شعر ابوالعالء بگذریم، 
اي از شعرھا كھ رنگ فلسفي دارد غیر از  براي شعر او بجاست، اما در دیوان متنبي جز پاره» اوج«

الدولھ بھ راه  چون سپاھیان سیف«: توانیم ببینیم، مانند این شعر گزافھ بافیھا و مدحھاي بیمعني چھ مي
، نظیر آنچھ انوري ابیوردي »ھاي آنان را بخورد اي از عقابھا در پي آنھاست كھ گوشت كشتھ افتند دستھ مي

  :سروده است

  شمشیر تو خواني نھد از بھر دد و دام كز كاسة سر كاسھ بود سفره و خوان را

توان گرفت، اما  ھا را نادیده نمي البتھ ارزش ادبي این سروده. دیوان متنبي از چنین مضمونھا پر است
توان گفت شعر متنبي نقطة اوج شعر عربي است و با این قضاوت بر شعر طغراني، شریف رضي،  نمي

  .مھیار دیلمي، ابن فارض و دھھا شاعر دیگر قلم بطالن كشید

ھاي  اگر بتوان واژة اتفاق را بھ كار برد، این اتفاق نظر جز در گذشتة دور، آن ھم بر اساس نوشتھ – ۴
pyشاه، دست نداده، و تحقیقھاي بعدي دانشمندان ایراني و غیر ایراني بي اساس بودن این نظر را بھ دولت 
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را سروده بود و ابدًا محمود » شاھنامھ«فردوسي پیش از آنكھ بھ دربار محمود برسد . اثبات رسانده است
  .اي نداده بود بدو چنین وعده

دھد  العظیم قریب و آقاي دكتر صفا و دیگران، نشان ميچنانكھ تحقیقات متأخران، از جملھ مرحوم عبد – ۵
  .سرودة فردوسي نیست» یوسف و زلیخا«

اطالق این گفتھ مورد تأمل است، چھ كشیدن صورتھاي بي روح و جانداران غیر انسان مسلمًا حرام  – ۶
دانیم از  حرمت موسیقي ھم چنانكھ مي. اند نیست و نقاشي از صورت انسان را نیز بعضي حرام ندانستھ

خالصھ آنكھ یكباره . نظر كم و كیف مورد اختالف فقھاست، و در این باره باید بھ نظر فقیھان مراجعھ كرد
  .نسبت داد) ص(توان حكمي كلي را بھ پیغمبر اسالم  نمي

  .۶رجوع شود بھ توضیحات شمارة  – ٧

فراوان در این باره در فقھ  حدیث دربارة حرمت موسیقي تنھا یكي و آن ھم مشكوك نیست، و حدیثھاي – ٨
شیعي و سني موجود است؛ ولي چنانكھ نوشتیم مسئلھ از جھت كمي و كیفي مورد خالف فقھاي مذاھب 

  .اسالم است

ھاي متأخر شاید درست باشد، اما در عصر عباسیان و پس از آن از طبقة  این اظھار نظر دربارة سده – ٩
م پسر مھدي كھ خلیفھ زاده بود و خود نیز چند گاھي بھ خالفت ابراھی. گرفتند نخبھ ھم این فن را فرا مي

  .رود منصوب شد از سرآمد موسیقیدانان بھ شمار مي
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