
بھ ھمین سبب وي . یگر استطاعت آن را نداشتند كھ جوواني را مامور این كار كنندد) ١٢٨۴(خوردند، 
در .عازم سینا شد و در آنجا بھ طرح و ساختن تندیسھا و حجاریھاي نماي كلیساي جامع شھر كمك كرد

از آنجا .، وي بھ تراش پارھاي از نقوش برجستھ براي نماي عجیب كلیساي جامع اورویتو پرداخت ١٢٩٠
اني دوباره عزم شمال كرد و بھ پیستویا رفت و براي كلیساي سانت آندرئاس آن شھر منبري از سنگ جوو

تراشید كھ گر چھ از نظر صالبت بھ پاي منبر پدرش در پیزا نمیرسید، از لحاظ طبیعي بودن و ظرافت، بھ 
  . در ایتالیا است این منبر در واقع زیباترین محصول ھنر پیكرتراشي گوتیك . مراتب از آن برتر بود

سومین فرد از این حلقھ، آرنولفو دي كامبیو، بھ واسطھ التفات ولینعمتھایي مثل پاپھا كھ چند تن از ایشان 
وي در اورویتو در كار تراش نماي كلیسا . اصال فرانسوي بودند، كماكان اسلوب گوتیك را دنبال كرد

، با ھمان مھارتي كھ خاص استادان ١٢٩۶در  .شریك بود و تابوت زیبایي براي كاردینال دوبره ساخت
رنسانس بود، طرح و اجراي تزیینات سھ عمارتي را كھ از افتخارات سھ گانھ فلورانس محسوب شدھاست 

كلیساي جامع سانتاماریا دل فیوره، كلیساي سانتا كروچھ، و پاالتتسو وكیو، شروع : و بھ ترتیب عبارتند از
  . كرد

. ي آرنولفو اینك نوبت آن رسیده است كھ از پیكر تراشي بھ معماري بپردازیمبا ذكر نام و سنگتراشیھا
مھارتھاي كھن نھ فقط احیا شده بود، . ھاي ھنر، زندگي و سالمت را از سر گرفتھ بودند اكنون ھمھ رشتھ

ھنرھاي مختلف . ھایي مخاطرھآمیز میشدند بلكھ با برومندي بیباكانھاي سبب پیدایش فنون جدید و شیوه
چنان در وجود یك ھنرمند گرد میآمدند و در آن رشتھ بخصوص متجلي میشدند كھ نظیر این وحدت تا آن 
عھد سابقھ نداشتھ و از آن پس نیز ھرگز دیده نشدھاست ھمھ چیز براي دوره تكامل ھنر قرون وسطایي 

  فصل سي و دوم آماده شده بود تا تمامي این 

  

  اوج كمال و رونق سبك گوتیك

١٠٩۵١٣٠٠   

I  كلیساي جامع  

بھ چھ علت اروپاي باختري در سھ قرن بعد از سال ھزار میالدي بھ ساختن این ھمھ كلیسا مبادرت ورزید 
اروپایي كھ تقریبا بھ اندازه یك پنجم جمعیت كنونیش نفوس نداشت بھ چھ سبب نیازمند این ھمھ معابد بود 

از جماعات مومنان پر نمیشوند چگونھ یك تمدن  كھ امروزه حتي در متبركترین اعیاد مسیحي نیز
كشاورزي استطاعت پیافكندن این گونھ ابنیھ گرانقیمت و پرخرجي را داشت كھ اینك یك نظام صنعتي 

ثروتمند بھ اشكال میتواند آن بناھا را مرمت و حفظ كند درست است كھ نفوس اروپاي باختري زیاد نبود، 
سوژه، صدر . تھیدست بودند، اما با كمال رغبت ایثار میكردند. اشتنداما از صمیم قلب بھ دین اعتقاد د

دیرسن دني، گفت كھ در ایام مبارك سال، یا در كلیساھاي نواحي زیارتي، عده مومنان بھ قدري زیاد بود 
البتھ این پیرمرد ارجمند )). زنان مجبور بودند پا بر فرق سر مردان نھند و خود را بھ محراب برسانند((كھ 

موقعي این سخن را بر زبان میراند كھ مشغول جمعآوري وجوھي براي بناي شاھكار خود در سن دني 
در شھرھایي مثل فلورانس، پیزا، شارتر، و یورك . بود، و از این رو اغراق وي در خور اغماض است

دیر  ھاي معمور، كلیساي در صومعھ. گاھي ضروري بود كھ تمام مردم را در زیر یك سقف گرد آورند
ساختن زوایا و . ھا، و مردم عامي را داشتھ باشد میبایست آن قدر بزرگ باشد كھ گنجایش رھبانان، راھبھ

ھایي براي عبادت  اماكن مخصوص براي حفظ اشیاي متبركي كھ از قدیسان بھ یادگار مانده بود، با حجره
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رھا و كلیساھاي جامع، در دی. انفرادي و حرم مخصوصي براي اجراي شعایر مھم دیني ضرورت داشت
كھ عده زیادي از كشیشان آنھا مكلف بودند ھمھ روزه مجري مراسم قداس باشند، ایجاد مذبحھایي اضافي 
در شاھنشینھاي صحن كلیسا الزم میآمد براي آنكھ شفاعت قدیسان میسر شود، احداث محراب یا نمازخانھ 

از اینھا تمامي . ود از ضروریات محسوب میشدجداگانھاي براي ھر كدام از آنھا كھ نزد خلق محبوبتر ب
  . كلیساي جامعي حصر بر مریم عذرا نشده بود، حتما میبایست نمازخانھاي را بھ آن بانو اختصاص دھند

مخارج ساختمان كلیسا اغلب از محل عواید اسقفیھ كھ مخصوصا براي این منظور كنار گذاشتھ شده بود 
دشاھان، اشراف، كمونھا، اصناف، بخشھاي كلیسایي، و افراد عادي بھ عالوه، شخص اسقف پا. تامین میشد

بر زنھاي مختلف ناحیھاي را كھ در آنجا كلیساي جامع . را تشویق بھ دادن ھدایایي براي این منظور میكرد
برپا میشد بھ رقابت با یكدیگر برمیانگیختند، بھ نحوي كھ در نظر فردفرد آنھا كلیسا نماد ثروت و قدرت 

گناھان اشخاصي كھ در این راه از كیسھ فتوت خود . و سنگ محكي براي آزمایش ھمت ایشان بودآنھا 
اشیاي متبركھاي را كھ از قدیسان بھ یادگار مانده بود در اطراف و . مبلغي بذل میكردند بخشوده میشد

گاه بھ گاه ; دار كننداكناف اسقفنشین بھ مردم نشان میدادند تا آنھا را بھ ایثار در راه چنین ھدف مقدسي وا
. رقابت براي جمعآوري وجوه بسیار شدید بود. ممكن بود با مژده معجزھاي مردم را بر سر سخاوت آورند

اسقفان ھر ناحیھ بھ این مسئلھ كھ براي ساختن كلیساھایي در سایر نواحي، از مردم ساكن قلمرو ایشان 
بعضي موارد اسقفان بسیاري از نواحي، حتي  با تمام این احوال، در. وجوھي اخذ میشود معترض بودند

سرزمینھاي بیگانھ، وجوھي براي بناي كلیساي جامع پیشكش میكردند، ھمچنانكھ در مورد كلیساي جامع 
ھرچند پارھاي از این تقاضاھا حكم اجبار را داشت، ھرگز بھ پاي تمام آن مجاھدات شدید و . شارتر نمودند

مسئوالن مخارج . ھد جدید براي تھیھ مخارج جنگ مبذول میشد نمیرسیدمتمركزي كھ از جانب دولتھا در ع
كلیساھاي جامع تمام وجوه خود را خرج كردند و در راه جنون گوتیك پرستي تقریبا موجبات ورشكستگي 
كلیساي فرانسھ را فراھم آوردند خود مردم ابدا احساس نمیكردند كھ با بذل این قبیل كمكھا مورد استثمار 

سھم مختصري كھ ھر فردي میپرداخت آن قدر گزاف نبود كھ بھ وي لطمھاي مالي وارد . فتھاندقرار گر
محلي براي پرستش، میعادگاھي : آورد، در عوض چیزي عایدش میشد كھ مایھ توفیق و افتخار ھمگان بود

ي براي اجتماع آنھا، مدرسھاي براي تحصیل علم و ادب كودكان آنھا، مدرسھاي ھنري و صنعتي برا
و كتاب مقدسي بر روي سنگ كھ میتوانستند با تعمق در حجاریھا و نقاشیھاي آن بھ درك ; اصناف ایشان

  . خانھ مردم خانھ خدا بود. داستان كیش و آیین خویش نایل آیند

اما چھ كسي مسئول طرح بناي كلیساھاي جامع بود اگر معماري عبارت باشد از ھنر طراحي و تزیین یك 
ختمان آن، پس بھ این حساب براي گوتیك باید آن عقیده قدیمي را كھ كشیشان یا رھبانان را بنا و تمشیت سا

از وظایف رھبانان آن بود كھ نیازمندیھاي خود را معین كنند و براي رفع آن . معمار میدانستند طرد كنیم
میالدي، میان  ١٠۵٠قبل از . حوایج نقشھاي كلي بیندیشند، محل مناسبي پیدا كنند، و وجوھي جمع آورند

كشیشان، بھ ویژه رھبانان كلوني، طرح و تھیھ نقشھ ساختمان و نظارت در كار احداث بنا از امور عادي 
براي تمامي آنھا اجیر كردن  ١٠۵٠محسوب میشد، اما در این تاریخ براي ایجاد كلیساھاي جامع و بعد از 

بسیار استثنایي، معماري پیدا نمیشد كھ معماران حرفھاي ضرورت پیدا كرد، و از این پس، جز موارد 
معماران را در قرون وسطي . بھ بعد رایج شد ١۵۶٣عنواني بود كھ از )) معمار. ((كشیش یا رھبان باشد

میخواندند، و از این رو میتوان پي برد كھ معمار معموال از میان )) استاد سنگتراش((و گاھي )) استاد بنا((
در بدو امر، شخص معمار خودش افزارمندي بود كھ عمال در اجراي . استادان این دو صنف برمیخاست
در قرن سیزدھم، ھمینكھ بر اثر افزایش ثروت ساختن عمارات بزرگتر و . طرح زیر نظرش شركت میكرد

تخصص در كار ممكن گشت، معمار یا بھ اصطالح آن روزي استاد بنا دیگر آدمي نبود كھ آستین باال بزند 
ھاي  اختمان شریك باشد، بلكھ حدود صالحیت و وظایفش عبارت میشد از ارائھ نقشھو عمال در كار س

ساختمان و تخمین ھزینھ احتمالي در مقام رقابت با دیگر معماران، قبول قراردادھا، تھیھ طرحھاي دقیقي 
براي پیریزي، احداث اجزاي متشكلھ بنا، گردآوردن مصالح استخدام و پرداخت حقوق ھنرمندان و 

ما از اسامي بسیاري از این قبیل معماران كھ . ارمندان، و نظارت در امور ساختماني از آغاز تا انجامافز
میزیستند، اطالع داریم و میدانیم كھ مثال تنھا در اسپانیاي قرون وسطي عده معماران گوتیك  ١٠۵٠بعد از 

ختھاند نقش كردھاند و چند تني از بعضي از آنھا نامھاي خود را بر ابنیھاي كھ سا. نفر بالغ میشد ١٣٧بھ 
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آلبومي از خود بھ یادگار ) ١٢۵٠حد (ویالر دو اونكور . ایشان درباره فن خویش كتابھایي تصنیف كردند
گذاشت حاوي یادداشتھا و چارچوب طرحھایي كھ ضمن سفرھاي خویش براي ساختن بناھاي مختلف از 

  . بود الن و رنس تا لوزان و مجارستان بھ روي كاغذ آورده

میان ھنرمنداني كھ مسئول انجام كارھاي ظریفتر بودند یعني آنھایي كھ اشكال و نقوش برجستھ را 
ھا را رنگ میكردند، یا محراب یا جایگاه ھمسرایان را زینت میدادند با  میتراشیدند، یا دیوارھا یا پنجره

د كھ بھ صورت ھنر خاصي طبقھ افزارمندان تفاوت محسوسي وجود نداشت و دستھ اول رشتھاي آن بو
  . درآید

قسمت اعظم كار را طبق قرارداد میان اصناف توزیع میكردند و دو دستھ ھنرمند و افزارمند ھر دو بھ یك 
سرفھا یا كارگران مھاجر اجیر، طبقھ كارگر غیرماھر را تشكیل دادند و . سان تعلق بھ صنف خود داشتند

ار بود، حكومت، افراد حتي افزارمندان ماھر را اجبارا وادار ھر جا براي اتمام ساختماني ضرباالجل در ك
ساعات كار در زمستان از طلوع آفتاب تا غروب بود، و در تابستان . میكرد تا ساختمان را بھ اتمام رساند

از اندكي بعد از برآمدن آفتاب تا كمي قبل از شامگاه، با وقت كافي براي صرف غذاي مفصل بھ ھنگام 
بود، با ھزینھ رفت و آمد و ) دالر ١٢معادل (پنس  ١٢، مزد یك معمار روزانھ ١٢٧۵در سال . ظھر

  . ھدایایي اتفاقي

نقشھ بناي كلیساي جامع ھنوز اساسا بھ ھمان اسلوب باسیلیكاھاي رومي بود، بھ عبارت دیگر شبستاني بود 
رو قرار داشت، و سقفي در دو سوي آن دو راھ; بھ شكل مربع مستطیل كھ بھ یك حرم و محراب ختم میشد

  . كھ بر دیوارھا و یك رشتھ ستونھا استوار بود تمامي این بنا را میپوشانید

بر اثر تكاملي بغرنج و در عین حال بسیار جالب، این باسیلیكاي ساده ابتدا بھ شكل كلیساي جامع رومانسك، 
تان و راھروھا، مقطع طرح را با تعبیھ دو بازوي ھمانند در جناحین شبس. و سپس بھ اسلوب گوتیك درآمد

بھ علت رقابت، یا بھ مقتضاي حوایج دیني، مساحت زیر بنا را بھ . بھ صورت یك صلیب التیني درآوردند
مترمربع، رنس  ۵٨۵٠تدریج وسیعتر كردند، تا آنجا كھ مساحت صحن كلیساھاي جامع نوتردام پاریس با 

نكتھاي كھ . مترمربع بالغ شد ٩٣٠٠ترو در رم بھ ، و سان پی٨٣۵٠، كولوني بھ ۶۵٠٠، آمین بھ ۶٠٣٠بھ 
بھ عبارت دیگر، ; ھمواره در ساختمان كلیساي مسیحي مراعات میشد آن بود كھ باید رو بھ مشرق باشد

  . راس یا محراب آن بھ سوي اورشلیم قرار گیرد

مخصوص آن  از این رو، مدخل تزییني اصلي كلیسا ھمیشھ در نماي باختري بنا قرار داشت و تزیینات
در كلیساھاي جامع بزرگ ھر مدخل تزییني در زیر طاقي قرار گرفتھ بود كھ . غروب آفتاب را برمیتافت

بھ اصطالح مدرج بود بھ این معني كھ داخلیترین طاقي را طاقي بزرگتري احاطھ میكرد كھ اندكي عقبتر 
میشد، و این طاقیھا درجھ بھ  از آن قرار داشت، و خود این طاقي نیز باز توسط طاقي بزرگتري احاطھ

عقبتر میرفتند و كوچكتر میشدند، طوري كھ گاھي ممكن بود ھشت تا از این )) پلھ بھ پلھ((درجھ یا 
بندي بھ )) الیھ((عین این . بھ صورت صدف بزرگي در را در میان داشتھ باشند)) ھا الیھ((ھا یا  پوستھ

ھاي سنگي طاقي  ھا یا رشتھ ھر یك از این الیھ. ر میافزایدھاي قوسدا زیبایي طاقھاي داخلھ شبستان و پنجره
ھا یا سایر نقوش سنگي برجستھ تزیین میشد، بھ طوري كھ مدخل تزییني مخصوصا در  مركب با مجسمھ

  . جناح باختري، فصل سرشاري از این كتاب سنگي آیین مسیحي را تشكیل میداد

قدمت برج بھ ھمان اندازه . رف آن برجھایي بنا میكردندبراي افزایش بر ابھت نماي باختري كلیسا در دو ط
در دو سبك رومانسك و گوتیك از این بنیاد معماري نھ فقط براي نصب ناقوسھا بلكھ . است كھ سوابق تاریخ

در نورماندي و . ھا استفاده میشود براي تقویت در برابر فشار جنبي نماي عمارت و فشار طولي راھھ
ھاي زیادي داشت یا قسمت بیشتر پایین آن باز بود و،  نیز ساختھ میشد كھ پنجره انگلستان یك برج سومي

معماران گوتیك، كھ دلباختھ باال بردن بناھاي . مثل كالھك نورگیر، نورطبیعي بھ مركز كلیسا میرسید
اما در این راه ; عمودي بودند، در صدد افزودن مناره مخروطي شكلي بر سر ھر یك از برجھا برآمدند
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چندان توفیقي حاصل نشد، زیرا یا وجوه ضروري پیدا نشد، یا مھارت الزم وجود نداشت، یا ذوق و رغبتي 
در نوتردام، آمین، و رنس، ھیچ ; ھا، مثال در كلیساي بووه، فرو ریخت پارھاي از این مناره. نشان داده نشد

ط دو تا از آنھا ساختھ شد، براي منارھاي افزوده نشد، براي شارتر سھ مناره در نظر گرفتھ بودند كھ فق
  كلیساي جامع الن پنج مناره در نظر گرفتھ بودند كھ یكي از آنھا ساختھ شد و 

ھا ھمھ جا برافراشتھ میشد، ھمان سان در شھرھاي ایتالیا در ھمھ جا برج ناقوس كلیساھا تجلي  مناره
رد برج مایل پیزا یا ناقوس خانھ جوتو برج ناقوس قاعدتا جدا از كلیسا ساختھ میشد، چنانكھ در مو. میكرد

ھاي معماران  احتماال در ساختن این قبیل برجھا معماران ایتالیایي تحت تاثیر مناره. در فلورانس دیده میشود
در ھر حال، سبك برج ناقوس سازي كمكم در فلسطین و سوریھ منتشر شد و در . اسالمي قرار گرفتند

  . ھا درآمد ن برجھاي ناقوس براي دارالحكومھشھرھاي اروپاي شمالي بھ صورت ساخت

در درون كلیسا، اگر ستونھاي دو سوي راھھ مركزي شبستان طاقھایي را نگاه میداشت كھ بر روي 
مجموع آنھا سقف بنا قرار گرفتھ بود، در آن صورت حكم بدنھ داخلي ناوي را داشت كھ آنھا را وارونھ 

كلیسا ھنگام اجراي شعایر از برابر انظار و مزاحمت عوام  گاھي چون میخواستند كھ حرم. كرده باشند
محفوظ باشد، در میان شبستان پنجرھاي آھني یا دیوار مشبكي از مرمر میساختند كھ بھ طرز زیبایي 

این امر، كھ بھ ویژه در انگلستان متداول بود، سبب میشد كھ شخص ھنگام . ریختھ یا تراشیده شده بود
در حرم كلیسا اوال جایگاه ھمسرایان قرار داشت كھ . ال بھ درازاي آن پي نبردورود بھ صحن كلیسا كام

; ھایي از آن در كلیساھاي بزرگ از عالیترین آثار ھنري میباشند مورد توجھ خاص ھنرمندان بود و نمونھ
; )ده استآم)) ھر دو((زیرا در لغت التین بھ معني (ثانیا دو منبر بود كھ گاھي آن دو را آمبوس نامیدھاند 

و باالخره ; ثالثا نیمكتھا یا كرسیھایي بود براي كشیشاني كھ مامور اجراي مراسم و شعایر مذھبي بودند
محراب عمده كلیسا بود كھ اغلب در عقب آن پرده یا صفحھ مشبكي از چوب، سنگ، یا آھن مزین بھ 

ارجھ پشت محراب ختم میشد ھاي كلیسا بھ مخ دور تا دور حرم كھ راھھ. آرایشھایي دلپذیر قرار داشت
در زیر . غالمگردشي تعبیھ كرده بودند تا آنكھ مومنان و زایران بتوانند تمام صحن كلیسا را دور بزنند

ھاي دخمھاي رومي سردابي براي حفظ یادگارھاي قدیس حامي  محراب بعضي از كلیساھا نظیر گورخانھ
  . را در آنجا نگاه میداشتندمردم آن محل میساختند، یا استخوانھاي مردگان برجستھ 

مھمترین مشكل در معماري رومانسك و گوتیك عبارت از آن بود كھ بھ چھ طریق سقف را بر جا نگاه 
  . دارند

كلیساھایي كھ در اوان رواج سبك رومانسك ساختھ میشدند معموال داراي سقفھایي از چوب بلوط بودند كھ 
این گونھ چوبھا . شك میكردند، و براي كار آماده میساختندقبال آن را مدتھا در معرض ھوا میگذاشتند، خ

اگر خوب ھوا میخوردند و در عین حال از رطوبت حفظ میشدند، ھیچ وقت از بین نمیرفتند، چنانكھ سقف 
ضلع جنوبي دو بازوي صلیب مانند عمارت كلیساي جامع وینچستر ھنوز ھمان چوبي است كھ در قرن 

ص عمده این گونھ بناھا آن بود كھ اگر دستخوش حریق میشد، جلوگیري و نق. یازدھم بھ كار رفتھ بود
تا قرن دوازدھم تقریبا تمامي كلیساھاي بزرگ داراي سقفھایي از آجر . خاموش كردن كاري بس دشوار بود

قسمت اعظم . و سنگ بودند و وزن این سقفھا نشانگر جریان تكامل معماري اروپاي قرون وسطي بود
  بھ ھمین سبب . موال بر ستونھایي وارد میآمد كھ در جناحین شبستان قرار داشتسنگیني سقف مع
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براي انجام این مقصود یا چندین ستون را بھ ھم متصل ; الزم شد كھ این ستونھا را تقویت یا اضافھ كنند
ساختند و بھ صورت دستھ ستون درآوردند، یا بھ جاي آنھا مجردیھاي عظیمي از آجر و سنگ احداث 

  . كردند

ر قوسي داشت تا سطح ستونبندي، دستھ ستون، یا مجردي بھ سر ستوني ختم میشد كھ احتماال با كا
وسیعتري براي تحمل باري كھ بر آن وارد میآمد ایجاد شود، از ھر مجردي یا دستھ ستون طاقي آجري 

; یك طاق عرضي از باالي شبستان عبور میكرد و بھ مجردي مقابل منتھي میشد. بادبزن شكلي باال میرفت
دو طاقي طولي بھ ; ار ختم میشدطاق عرضي دیگري از باالي راھھ میگذشت و بھ یك مجردي در دیو

دو طاقي مورب یك مجردي را با ; مجردي بعدي در جلو و مجردي دیگري در عقب متصل میشد
معموال ھر . مجردیھاي مورب آن سوي شبستان و احتماال با مجردیھاي مورب آن سوي راھھ، پیوند میداد

حتي ممكن بود ھر طاقي، در . داشتطاقي براي خود تكیھگاه مستقلي بر روي باكار یا سرستون مجردي 
در چنین . خطي بیشكست، تا زمین ادامھ یابد تا جزئي از دستھ ستون یا مجردي مركبي را تشكیل دھد

حالتي چشم ھنگام تماشاي داخلھ كلیسا ھمھ چیز را عمودي احساس میكرد و این یكي از عالیترین ممیزات 
ھر محوطھ چھارگوشي كھ از این مجردیھا بھ وجود . دو سبك معماري رومانسك و گوتیك محسوب میشود

اي را بھ وجود میآورد كھ از آن طاقیھاي زیبایي برمیخاست و بخشي ))دھانھ((میآمد، در شبستان یا راھھ، 
از بیرون كلیسا این گنبد را بام دو شیب چوبي میپوشانید كھ این سقف چوبي . از طاق قوسي را تشكیل میداد

  . چوبھ كركره یا سفال پوشیده شده بودنیز بھ نوبھ خود با 

با فكر ایجاد طاقي، كار بناي سقفھاي بزرگ بھ مراتب . طاق قوسي تاج افتخار معماري قرون وسطایي شد
اكنون عریض كردن شبستان . آسانتر و عملیتر از دوراني شد كھ از سقف الواري یا فرسب استفاده میكردند

شبستان عریض شده براي حفظ تناسب بنا . ت امكانپذیر گردیدبراي ھماھنگي با طول زیادتري كھ داش
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و این امر نیز سبب شد سطحي كھ طاقھا از آن مجردیھا یا دیوارھا را ترك ; محتاج بھ ارتفاع بیشتري بود
و ھمین طویلتر شدن میلھ ستون، خود بر بلنداي نفسگیر خطوط ; گفتھ و بھ داخل میرفتند باالتر برود

  . دكلیساي جامع افزو

ھایي از سنگ )رگھ)) (تویزه((ھنگامي كھ محل تالقي طاقیھاي متعدد آجري یا سنگي را در درون گنبد با 
ھا  این تویزه. یا آجر حاشیھدار كردند، طاق قوسي با سایر اجزاي ساختمان ھماھنگي واضحتري پیدا كرد

بھ این معني كھ معماران یاد ; نیز بھ نوبھ خود منجر بھ تكامل عظیمي در ساختمان و سبك معماري شدند
گرفتند كھ در روي قابي چوبي یا قابي كھ بھ آساني حركت دادني باشد، ھر بار با نصب رگھاي بناي طاق 

ھاي میان یك جفت رگھ را جداجدا  از این تاریخ بھ بعد معماران ھر كدام از سھ گوشھ. قوسي را آغاز كنند
تار در ھم تنیده نازكي را كھ از آجر و ساروج پدید میآمد  این. و بھ نوبت با ساروج سبكي پر میساختند

ھا را تقویت مینمودند تا فشاري را كھ  و تویزه; ھا وارد آید مقعر میكردند تا قسمت اعظم فشار آن بر تویزه
  . متوجھ پایین میشد بھ نقاط معیني ویژگیھاي اصلي دوره تكامل معماري قرون وسطي گردید

ھا  ي بنا بر روي پي را ھم بھ این نحو حل كردند كھ شبستان را بلندتر از راھھمشكل نگاه داشتن تمام
بھ این نحو، سقف راھھ بھ اضافھ دیوار خارجي در حكم پشتبندي براي طاق قوسي شبستان شد و . ساختند

اگر خود راھھ را مسقف میساختند، در آن صورت طاقیھاي گرده ماھي آن نیمي از فشار خود را بھ درون 
ھاي شبستان رو بھ بیرون وارد  یفرستادند تا فشاري را كھ طاق قوسي مركزي بر ضعیفترین نقاط تكیھگاهم

ھا قرار میگرفت تبدیل بھ طبقھاي  ضمنا آن بخشي از شبستان كھ باالي سقف راھھ. میساخت خنثا كند
ھا معموال بھ دو  راھھ خود. ھاي بدون مانع آن محوطھ شبستان را روشن میساختند پنجرھپنجره شد كھ پنجره

یا سھ طبقھ تقسیم میگردید كھ فوقانیترین طبقھ آن یك باالخانھ یا گالري تشكیل میداد، و دومین طبقھ آن یك 
وجھ تسمیھ این طبقھ آن بود كھ فضاھاي طاقیدار رو بھ شبستان ; بھ وجود میآورد)) طاقنماي سھ چشمھ((

در كلیساھاي شرقي چنین معمول بود كھ زنان در . یم میشدندتقس)) سھ درگاه((آن، بھ وسیلھ دو ستون، بھ 
  . ھا بھ عبادت پردازند و شبستان را بھ مردان واگذارند این قبیل طبقھ

بھ این نحو، در عرض ده یا بیست یا یكصد سال، مرحلھ بھ مرحلھ، كلیساھاي جامع، علیرغم قوه جاذبھ، 
ھ یكي از آنھا براي استفاده مردم آماده میشد، طي ھر زمان ك. براي تجلیل پروردگار سر برافراشتند

تشریفات و شعایري كھ نخست كشیشان، اعاظم روحاني، زایران، جھانگردان، و ھمھ مردم شھر، اال 
خداناشناسان دھاتي را گرد میآورد، آن وقف راه حق میكردند سالیان دراز الزم بود تا داخل و خارج 

در طي چند قرن متمادي، . ا بھ ھزاران نوع زیورھاي مختلف بیارایندكلیساي جامع را تكمیل كنند و آن ر
ھا، سرستونھا، و دیوارھاي آن تاریخ و اساطیر منقوش و حجاري  مردم بر فراز مدخلھاي تزییني، پنجره

شده كیش خود را میدیدند و از این طریق با داستان خلقت، ھبوط آدم و واپسین داوري، زندگي پیغمبران و 
آالم و معجزات قدیسان، تمثیالت اخالقي دنیاي جانوران، اصول جزمي عالمان االھي، و حتي  بطركھا،

جملھ این نقوش حكم صفحاتي از یك دایرھالمعارف سنگي را داشتند كھ از ; تجریدات فالسفھ آشنا میشدند
ود، جسدش یك نفر مسیحي مومن میخواست، وقتي از جھان میر. ھاي مختلف مسیحیت حكایت میكردند جنبھ

از این پس . را در جوار آن دیوارھا، یعني جایي كھ شیاطین جرئت تردد در آنجا را ندارند، بھ خاك سپرند
نسل بھ نسل از كلیسا گذشتھ بھ ; مردمان، نسل بھ نسل، براي عبادت قدم بھ ساحت كلیساي جامع مینھند

امع، آن بناي خاكستري رنگ، در كلیساي ج. سوي آخرین اقامتگاه خود، یعني گورستان، روان میشوند
میان سكوت و آرامشي كھ از سنگ میتراود، برآمد و رفت آنان نظاره میكند تا آنكھ خود دین نیز، در 

بزرگترین مرگھا، راه وادي عدم پوید و آن دیوارھاي مقدس طعمھ دیو حریص زمانھ شوند، یا با خاك 
  . اي خدایاني جدید سر برداردھاي آنھا معابد جدیدي بر یكسان گردند تا از خرابھ
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اگر آنچھ از آغاز این فصل تا كنون بھ ایجاز در بیان ساختمان كلیساي جامع گفتیم براي تمامي جھان 
مسیحي التین معتبر شناختھ شود، درباره تنوع معماري غربي در قرون دوازدھم و سیزدھم قضاوت 

ھا، و  زیینات، كنگرهبھ كلیساي سان ماركو دایما ت. در ونیز نفوذ بیزانسي ادامھ یافت. نادرستي خواھد بود
غنایم جدیدي افزوده میشد، اما این ضمایم و ملحقات ھمواره بھ سبكي بود كھ میتوان آن را آمیزھاي از 

سبك بیزانسي و اسالمي دانست، شاید از طریق ونیز و شاید كھ از راه جنووا یا مارسي، اسلوب بیزانسي، 
ي بناي نیمھ یوناني و صلیب مانند قرار داشت، كھ عبارت از نصب گنبدھایي بود كھ طاق ضربي آنھا رو

این سبك ابتدا در كلیساھاي سنت اتین و سن فرون، واقع در پریگو، و در كلیساھاي . وارد خاك فرانسھ شد
ھنگامي كھ ونیز تصمیم گرفت كھ قصر مسكوني دوج را  ١١٧٢در . جامع كائور و آنگولم پدیدار شد

لفي مثل رومي، لومباردي، بیزانسي، و اسالمي را گرفت و با ھم مرمت كند و توسعھ دھد، سبكھاي مخت
سبكي بود  ١٢٠٢تركیب كرد و از مجموع آنھا شاھكاري پدید آورد كھ بھ عقیده ویالردوئن در سال 

سرشار و دلپذیر و ھنوز تا این تاریخ قسمت اعظم شكوه و جالل كانالھ گرانده ونیز مرھون و مدیون آن 
  . است

كارھاي بشري مثل آثار طبیعت . تعریفي از یك سبك معماري نكردھاند كھ جامع و مانع باشدتا كنون ھیچ 
پس . از تعمیم گریزان است و در برابر كلیھ نظامات میكوشد تا شخصیت خود را بھ منصھ بروز بگذارد

ثرت خطوط ھاي باریك، وجود یا عدم پشتبندھا، و ك بیایید طاقي مدور، مجردیھا و دیوارھاي كلفت، پنجره
  . افقي را از ویژگیھاي سبك رومانسك بدانیم، و ضمنا متوجھ باشیم كھ این قاعده كلي مستثنیاتي نیز دارد

تقریبا یك قرن بعد از ساختمان كلیساي فخیم گنبددار پیزا، مسئوالن امور آن شھر، دیوتیسالوي را مامور 
عمارتي كھ دیوتیسالوي ). ١١۵٢(رپا كند كردند تا، در محوطھ مقابل كلیساي جامع، بناي تعمیدگاھي ب

وي نماي خارجي آن را با مرمر پوشانید، با ایجاد طاقگانھایي آن را از شكل انداخت، ; پیافكند مدور بود
دور تا دور آن را ستونھایي گذاشت، و بر باالي این تعمیدگاه گنبدي قرار داد كھ اگر مخروطي شكل نبود 

كلیساي جامع، دو تن از معماران عھد، بونانو دا پیزا و ویلیام در پشت . ھیچ گونھ نقصي نداشت
در ساختمان این برج، بھ تقلید از ). ١١٧۴(اینسبروكي، برج مایل پیزا را بھ عنوان ناقوسخانھ بنیاد نھادند 

نماي خارجي كلیساي جامع، یك رشتھ طاقگان بھ سبك رومانسك ساختند، و خود برج ھشت طبقھ مختلف 
بعد از آنكھ سھ طبقھ از طبقات ھشتگانھ بر روي پایھاي كھ فقط بھ عمق سھ . ھاي متعدد داشتبراي ناقوس

براي خنثا كردن این خمیدگي و حفظ . متر بود ساختھ شد، برج بھ سمت جنوب فروكش كرد و كج شد
زا، بھ اكنون برج مایل پی. توازن، معماران در صدد برآمدند طبقات پنجگانھ دیگر را متوجھ شمال سازند

سانتیمتر  ٣٠این رقم معرف افزایش . متر نسبت بھ خط قائم ۵متر، داراي انحرافي است معادل  ۵۵ارتفاع 
  . است ١٩١٠و  ١٨٢٨انحراف در خالل سالھاي 

رھبانان ایتالیایي در ھنگام مھاجرت بھ فرانسھ، آلمان، و انگلستان سبكھاي متداول رومانسك را با خود بھ 
ھاي فرانسھ بھ اسلوب رومانسك  احتماال بھ ھمین علت بود كھ بیشتر صومعھ. بردنداین كشورھا سوغات 

رھبانان فرقھ بندیكتیان در . ساختھ شد، چنانكھ در فرانسھ این سبك معماري نام دیگرش سبك صومعھاي شد
كھ داراي چھار راھھ و ھفت برج بود ) ١٠٨٩١١٣١(كلوني بھ ساختن صومعھاي باشكوه مبادرت جستند 

  : ھاي سنگي جانوران آن بھ قدري متنوع و فراوان كھ مایھ خشم قدیس برنار شد پیكره و

در آن رواقھا، زیر چشم رھباناني كھ بھ مطالعھ مشغولند، این موجودات عجیبالخلقھ و كریھ منظر چھ 
... ، و شیرھاھاي پلید، این اژدھاھا، این موجودات نیمھ انسان و نیمھ حیوان، این ببرھا میكنند این بوزینھ

این مخلوقات نیمھ انسان و نیمھ حیوان در ... این جنگاوران ستیزھجو و این مناظر شكار چھ معني دارند
بھ چھارپایي . اینجا چھ میكنند در اینجا چند بدن را با یك سر و چند سر را با یك بدن مشاھده میكنیم

، جانوري را میبینیم كھ از جلو شباھت بھ برمیخوریم كھ سرمار دارد، و بھ یك ماھي كھ سر چھارپا دارد
py  . اسب دارد و از عقب بھ بز میماند
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صومعھ كلوني در قیام ژاكریھاي انقالب كبیر بھ دست متعصبان ویران شد، اما نفوذ سبك معماري آن در 
اي نواحي جنوبي فرانسھ ھنوز داراي كلیساھ. دو ھزار صومعھ دیگر كھ با كلوني پیوند داشتند موثر افتاد

ھاي سنتھاي كھنسال رومي ھمان  در این نواحي ریشھ. بسیاري است كھ بھ سبك رومانسك ساختھ شدھاند
)) بربري((قدر در ھنر نیرومند بودند كھ در حقوق، و بھ ھمین سبب نیز توانستند تا مدتھا در برابر اسلوب 

ب بود، و چون بھ این علت در فرانسھ سنگ مرمر كمیا. گوتیك كھ از شمال متوجھ جنوب شد دوام آورند
معماران قادر نبودند بھ نماي خارجي كلیساھاي جامع آن شكوه و ابھت الزم را بخشند، بھ افزایش تعداد 

تندیسھا و سنگتراشیھا روي آوردند در مطالعھ كلیساھاي فرانسھ جنوبي، عاملي كھ ناگھان انسان را دچار 
در پیكرتراشي است، بھ این معني كھ ھنرمندان این حیرت میسازد پیروي از نوعي روش اكسپرسیونیسم 

صفحات در آثار خویش، بھ جاي تقلید از یك موجود یا منظر، سعي كردھاند احساسي را در دل بیننده زنده 
كنند از این قرار است پیكره قدیس پطرس حواري بر باالي یكي از مدخلھاي تزییني دیر مواساك 

مسلما در اینجا غرض پیكرتراش بیشتر انداختن . ي بسیار نحیف، با چھرھاي پردرد و پاھای)١١۵٠(
در اینكھ . ھراس در دل مردم و ایجاد رعب در مخیلھ آنھا بوده است تا برجستھ ساختن خطوط ساختمان

ھا را تحریف كرده است شكي نداریم، زیرا قدرت ھنرمندان در تقلید از  پیكرتراش آگاھانھ این گونھ پیكره
عالیترین نوع از . از شاخ و برگھایي كھ بر سر ستونھاي مواساك حجاري شده پیداستطبیعت بھ خوبي 

  این نماھاي رومانسك فرانسوي مدخل غربي كلیساي سن تروفن در آرل 

در اسپانیا سبك رومانسك در ساختمان مرقد شاھانھاي بھ كار رفت كھ جزئي از كلیساي جامع سانتیاگو د 
، رواق معروف این كلیسا، حاوي ظریفترین و )رواق گلوریا(ال گلوریا پورتیكو د. كومپوستال میباشد
شھر كویمبرا، كھ بزودي مركز دانشگاھي پرتغال شد، در . ھاي رومانسك در اروپاست نفیسترین مجسمھ

اما در مھاجرت بھ سوي . قرن دوازدھم بھ بناي كلیساي فخیم و زیبایي بھ سبك رومانسك مبادرت جست
ناحیھ ایل دو فرانس آن را رد كرد، اما . روپا بود كھ سبك رومانسك بھ اوج خود رسیدنواحي شمالیتر ا

قدرت خشن رومانسك بخوبي با طبع مردماني كھ از اوالد قوم . نورماندي این سبك را با آغوش باز پذیرفت
آنجا  قدمت رواج این سبك در شمال از. وایكینگ و ھنوز از راھزنان جنگاور دریا بودند سازگار بود

رھبانان بندیكتیان ناحیھ ژومیژ، در نزدیكي روان، دیري ساختند كھ بھ گفتھ  ١٠۴٨پیداست كھ در تاریخ 
مشھور از لحاظ عظمت ھرگز كسي در اروپاي باختري نظیرش را از زمان امپراطوري قسطنطین بھ بعد 

ن دیر عظیم در انقالب كبیر نیمي از ای. شكي نیست كھ قرون وسطي نیز بھ بزرگي بنا میبالید; ندیده بود
فرانسھ بھ دست متعصبان ویران شد، اما برجھا و نماي خارجي آن كھ بھ جا مانده حاكي از طرحي است 

در واقع در اینجا بود كھ سبك رومانسك نورمان قدم بھ عرصھ وجود نھاد، و اساس . متھورانھ و مردانھ
  . ساختمان شد نھ تزیینات آناتكاي ھنرمند در موثر ساختن این شیوه، عظمت و شكل 

، ویلیام فاتح، بھ كفاره گناه عروسي با ماتیلدا، اھل فالندر، وجوھي را بھ ساختمان كلیساي سنت ١٠۶۶در 
ھاي مشابھي،  مشھور شد و ماتیلدا نیز، شاید بھ حكم انگیزه)) دیر مردان((اتین در كان اختصاص داد كھ بھ 

در حدود . اشتھار یافت)) دیر بانوان((این كلیسا بعدا بھ ; متقبل شد مخارج ساختمان تثلیث را در ھمان محل
زده بودند، معماران مسئول در دو جناح در دھانھ )) دیر مردان((، ھنگامي كھ دست بھ مرمت ١١٣۵سال 

بھ این نحو طاق قوسي كھ . شبستان یك ستون افزودند كھ طاق موربي آن ستونھا را بھ ھم متصل میساخت
شد، یعني شكل نویني در معماري پیدا شد كھ در طول )) شش بخشي((بود بدل بھ )) چھار بخشي((قاعدتا 

  . قرن دوازدھم بسیار مورد پسند بود

كلیساي جامع زیبایي بھ  ١٠۶۶سبك رومانسك از فرانسھ وارد خاك فالندر شد، و در تورنھ بود كھ بھ سال 
ماینتس در . ندر، فرانسھ، و ایتالیا وارد آلمان شدسپس سبك مزبور از طریق فال. ھمین سبك پي افكندند

این . كار ساختمان كلیساي جامع خود را آغاز كرده بودند ١٠٣٠، و شپایر در ١٠١۶، تریر در ١٠٠٩
در این عھد، كلیساي سانتاماریا ایم كاپیتول . ساختھ شده و ھنوز بھ سبك مدور بود ١٣٠٠كلیساھا قبل از 

زیینات داخلیش مشھور بود، و كلیساي سانتاماریا، كھ برجھاي آن شھرت در شھر كولوني، كھ براي ت
pyكلیساي جامع ورمس، كھ در . داشت، ساختھ شدند و ھر دو بھ ھنگام دومین جنگ جھاني از بین رفتند
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رسما گشایش یافت و در قرن نوزدھم تعمیر شد، ھنوز نمونھ بارزي از سبك رومانسك در ناحیھ  ١١٧١
  . راین محسوب میشود

  

درون كلیساي جامع سانتیاگو دي در این گونھ كلیساھا معموال در ھر دو انتھاي بنا محرابي در نظر گرفتھ 
آرایش خارجي این . بودند و چندان توجھي بھ حجاریھا و پیكرتراشیھاي نماي خاجي ساختمان نمیكردند

. پشتبند برجھا استفاده كردندگونھ ابنیھ ردیف ستونھا بود و از برجكھاي ھرمي خوش تركیبي بھ عنوان 
منقد غیرآلماني در مقام تمجید و تحسین از این اماكن مقدس حوزه راین بھ مبالغھ نمیگراید، اما این 

برخوردارند كھ كامال با لطف دلپذیر ناحیھ راین )) دنجي((كلیساھاي جامع از زیبایي مسحور كننده 
  . ھماھنگي دارد

III ١٢٠٠- ١٠۶۶: سبك نورمان در انگلستان  

، ھنگامي كھ ادوارد خستوان براي جلوس بر اریكھ سلطنت عازم انگلستان شد، بسیاري از ١٠۴٢در سال 
دیر . دوستان و نظریاتي را كھ در نورماندي، یعني اقامتگاه دوران جواني خویش، داشت بھ ھمراه برد

. ساي نورمان با طاقیھاي مدور و دیوارھاي ضخیم آغاز شدوستمینستر در دوران سلطنت وي مانند یك كلی
ساختند مدفون شد، اما ایجاد آن بنا مقدمھ انقالبي در فن  ١٢۴۵آن ساختمان در زیربناي دیر گوتیكي كھ در 

از آنجا كھ بیدرنگ اسقفان نورمان جانشین اسقفان ساكسون با دانماركي شدند، پیروزي سبك . معماري بود
قسمت اعظم دارایي آن دستھ از انگلیسیھایي كھ قدر غلبھ نورمان را .گلستان محرز شدنورمان در ان

pyندانستھ بودند و بھ مناسبت مخالفت با ویلیام فاتح اموالشان با غنیمت گرفتھ شده بود، بھ امر خود ویلیام و 
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ش خشم و آرامش كلیسا وسیلھاي براي فرونشاندن آت. جانشینان وي بیدریغ در اختیار اسقفان گذاشتھ شد
  . خاطرھا شد

چندي نگذشت كھ اسقفان انگلیسي نورمان از لحاظ دارایي با اشراف انگلیسي نورمان بھ رقابت برخاستند، 
وقایعنگار انگلیسي . و كلیساھاي جامع، و قصرھا پا بھ پاي ھم در سرزمین تسخیر شده رو بھ فزوني نھاد

ھمھ درصدد برآمدند كھ در ساختن بناھاي مجلل و با شكوه بھ تقریبا : ((این عھد، ویلیام آو ممزبري، نوشت
سبك نورمان بر یكدیگر سبقت جویند، زیرا اشراف را اعتقاد بر آن بود كھ ھر روزي از عمر آنان كھ 

ھرگز سابقھ نداشت كھ انگلستان چنین )). بدون انجام عمل باشكوھي بھ پایان آید، آن روز بھ ھدر رفتھ است
  . ساختن بنا بھ خود دیده باشدجنوني را براي 

در سبك انگلیسي نورمان، . طرح معماري انگلیسي نورمان در واقع شعبھاي از سبك اصلي رومانسك بود
ھاي فرانسوي، سقف بنا بر روي طاقیھاي مدوري قرار داشت كھ متكي بھ مجردیھایي  بھ تقلید از نمونھ

در این بود كھ در انگلستان سقف بناھا قاعدتا از كلفت و دیوارھایي حجیم میشد، منتھاي مراتب تفاوت 
  . چوب بود

سبك انگلیسي . متر ضخامت داشتند ٣تا  ۵/٢ھنگامي كھ سقف را از سنگ میساختند معموال دیوارھا 
در این گونھ . نورمان بیشتر سبك صومعھاي بود و در اماكني دور افتاده پدیدار شد نھ در خود شھرھا

  كلیساھاي جامع، بھ 

اگر ; لستان، حجاري خارجي بنا بسیار معدود بود و حتي بر سر ستونھا چندان تزییني دیده نمیشدانگ
از لحاظ حجاري، انگلستان ھرگز بھ پاي دیگر . حجاریھایي ھم بھ عمل میآمد، چندان تعریفي نداشت

ظر عظمت بھ كشورھاي اروپایي نرسید، اما در تمام اروپا كمتر برجھایي را میتوان سراغ گرفت كھ از ن
  . پاي دژھاي نورمان یا نماي پرشكوه یا ساختمان مجلل بازوي عرضي كلیساي نورمان برسد

در قرن سیزدھم، . ھنوز تقریبا ھیچ بنایي را نمیتوان در انگلستان سراغ گرفت كھ صرفا رومانسك باشد
 ١٠۶٧در . تر كردندتحت تاثیر اسلوب گوتیك، در اكثر كلیساھاي جامع طاقیھا و طاقھاي قوسي را بلند

النفرانك دوباره آن را، بھ تقلید از طرح . كلیساي جامع قدیمي كنتربري بر اثر آتشسوزي ویران شد
، اما امروزه از )١٠٧٠١٠٧٧(در كان از نو پي ریخت )) صومعھ مردان((ساختمان قبلي خود، یعني 

گي كھ میگویند قدیس تامس ا بكت ساختمان النفرانك ھیچ چیز بھ جا نمانده است، مگر چند وجب زمین سن
دو تن از پیران دیر مزبور، ارنولف و كونراد،  ١١١٠تا  ١٠٩۶در سالھاي . در آنجا شربت شھادت نوشید

در ساختمان این اضافات ھھ جا طاقیھاي مدور . جایگاه ھمسرایان و سرداب جدیدي براي كنتربري ساختند
ا متكي بھ نقاطي كردند كھ از بیرون بنا پشتبندھایي آنھا را را نگاه داشتند، لكن فشارھاي وارده از سقف ر

  . این تغییرات مقدمھ تحول و تبدیل سبك نورمان بھ گوتیك بود. تقویت میكرد

زیربناي جدیدي بھ سبك  ١٢٩١بھ سبك نورمان ساختھ شده بود، در  ١٠٧۵یورك مینستر، كھ در سال 
، بعد از زلزلھ )١٠٧۵(كلیساي جامع لینكن، كھ اصال بھ سبك نورمان بود  .شدگوتیك از انظار پنھان 

بھ سبك گوتیك از نو ساختھ شد، اما دو برج عظیم و مدخلھاي نماي غربي این بنا، كھ بھ طرز  ١١٨۵
كلیساي نورمان بھ جا مانده و نموداري از مھارت و قدرت  باشكوھي حجاري شدھاند، یادگاري است كھ از

در وینچستر دو بازوي عرضي كلیسا و سردابھ از اثرات كلیساي جامع . آن سبك كھنسالتر محسوب میشود
این كلیسا را اسقف واكلین از آن نظر ساخت تا . ساختھ شده بود ١١٠٣تا  ١٠٨١نورمان است كھ در 

این اسقف، كھ یكي از بني اعمام ویلیام فاتح بود، . را جا و مكان دھد سویتین جماعتي از زوار مقبره قدیس
ویلیام بھ او . بھ قصد پیدا كردن چوب براي پوشانیدن سقف شبستان عظیم كلیسا دست بھ دامان ویلیام شد

پیروان اسقف واكلین با تبر بھ جان . كھ تا سھ روز ھر چھ بتواند از درختان ھمپیچ قطع كند اجازه داد
py  درختان افتادند 

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



   

  

ھنگامي كھ كلیساي جامع بھ پایان رسید، تقریبا . و تمامي بیشھ را در عرض ھفتاد و دو ساعت پاك كردند
تصور این كھ مشاھده چنین . داشتند تمامي روساي دیرھا و اسقفان انگلیسي در مراسم تقدیس آن حضور

  . بناي عظیمي تا چھ حد مشوق دیگران در ساختن سایر كلیساھاي باشكوه بود دشوار نیست

نظري اجمالي بھ تاریخ بناي كلیساھاي مختلف این عھد نموداري از كثرت و تنوع ساختمانھاي سبك 
، راچیستر در ١٠٨١آغاز شد، كلیساھاي جامع ایلي در  ١٠٧۵دیرسنت آلبنز در سال : نورمان میباشد

، تاریچ در ١٠٩٣، دارم در ١٠٨٩، گالستر در ١٠٨٧، اولد سنت پل در ١٠٨۴، ووستر در ١٠٨٣
، دیر رامزي در ١١١۶، پیتر بره در ١١١٢، اكستر در ١١٠٣، تیوكسبري در ١١٠٠، چیچستر در ١٠٩۶
اینھا فقط مشتي نام نیستند، . ١١٧۶، و كلیساي سنت دیوید در ویلز بھ سال ١١۴٠، دیر فونتنز در ١١٢٠

ط اكتفا كند و یا شرمآور است كھ انسان در توصیف آنھا بھ چند خ; بلكھ یك سلسلھ از شاھكارھاي بشریند
  . پس از چند ساعتي از آنھا دل بركند

كلیساي جامع دارم . تمامي این كلیساھا، بھ استثناي یكي، بعدھا دوباره تعمیر شدند و بھ سبك گوتیك درآمدند
  . ھنوز بیشتر جنبھ نورمان دارد و بھ عنوان جالبترین ساختمان سبك رومانسك در اروپا بھ جا مانده است

در یك . كوچكي است با بیست ھزار نفوس كھ بھ واسطھ وجود معادن ذغالسنگش اشتھار دارددارم شھر 
و بر روي آن برآمدگي سوقالجیشي، كلیساي جامعي ; خمیدگي رود ویر دماغھاي سنگي قرار گرفتھ است

ین محل در ھم)) نیمي خانھ خداست و نیمي دژي در برابر اسكاتلندیھا((این كلیساي فخیم . را پیافكندھاند
، كلیسایي از سنگ ٩٩۵بود كھ رھبانان جزیره لیندیسفارن، ھنگام گریز از چنگ مھاجمان دانماركي در 

، دومین اسقف نورمان این كلیسا، كھ ویلیام آو سن كریلف نام داشت، بناي سنگي ١٠٩٣در . بنا كردند
كار . كنوني را پي افكندمزبور را خراب كرد و با شجاعتي باور نكردني و ثروتي اسرار آمیز عمارت 

pyادامھ یافت و از این نظر كلیساي جامع دارم را باید نشانگر آمال و رنج كار عدھاي از  ١١٩۵ساختمان تا 
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شبستان بلند این كلیسا بھ سبك نورمان است با طاقگاني . مردان ھنرمند در عرض یكصد سال دانست
عاري از نقش و نگار و مجردیھایي ضخیم دوگانھ مركب از طاقیھاي مدوري كھ بر روي سرستونھایي 

طاق قوسي كلیساي جامع دارم دو فكر بكر را وارد سبك معماري كرد كھ ھر دو از ابداعات . قرار دارد
ھا بود، كھ سبب میشد فشارھاي وارده از  از این دو فكر یكي تویزھبندي رگھ. بسیار مھم محسوب میشوند

ابداع دوم عبارت بود از نوك تیز كردن طاقیھاي عرضي و مدور  .جانب گنبد در نقاط معیني متمركز شوند
اگر طاقیھاي عرضي مدور شده بودند راس آنھا بھ ارتفاع طاقیھاي مورب كھ . كردن طاقیھاي مورب

با نوك تیز كردن راس طاقیھاي . درازترند نمیرسید و نوك طاق قوسي در سطح ناھمواري قرار میگرفت
یرفت و زیبایي شناختي در آن دخالتي نداشت، ظاھرا سبب پیدایش مھمترین عرضي، این اشكال از بین م

  . صفت ویژه سبك گوتیك شد

اسقف پادزي بھ منتھاالیھ باختري كلیساي جامع دارم، ورودي سرپوشیده یا دھلیز پیشین زیبایي  ١١٧۵در 
اي نمازخانھ كوچكي كھ در نامیدند و از آن پس این واژه بر)) گالیلي((افزود كھ بھ علت نامعلومي آن را 

در این قسمت از كلیساي جامع دارم، ھمان محلي كھ مقبره . یك سوي كلیساھا میساختند علم گردید
تاریخنویس شھیر انگلیسي، بید، ملقب بھ معزز، در آن است، طاقیھا مدورند، اما ستونھاي باریك بیشتر 

در . ي باالي جایگاه ھمسرایان فرو ریختدر اوان قرن سیزدھم طاق قوس. شباھت بھ شكل گوتیك دارند
موقع تعمیر آن، معماران طاقگان شبستان را بر روي پشتبندھاي معلقي قرار دادند كھ در طاقنماي سھ 

بر این كلیساي جامع نمازخانھاي براي مرقد  ١٢٧٠تا  ١٢۴٠در سالھاي . چشمھ از نظر مخفي میماند
در ساختمان این نمازخانھ تمامي . نھ محراب، مشھور شدقدیس كاثبرت عالوه كردند كھ بھ نمازخانھ، 

  . طاقیھا نوك تیز بودند، و بھ تحول از سبك نورمان بھ گوتیك كامل شد

IV تكامل سبك گوتیك  

در تعریف معماري گوتیك شاید بتوان گفت كھ این سبك عبارت است از متمركز ساختن و توازن فشارھاي 
این سبك معماري . طوط عمودي، طاق و تویزه، و اشكال نوك تیزساختمان در نقاط معین، تاكید بر خ

. زاییده پیدا كردن راه حل مشكالتي بود فني كھ بر اثر نیازمندیھاي روحانیان و آرمانھاي ھنرمندان پدید آمد
سقفھاي سنگینتر الزمھاش ; ترس از آتشسوزي منجر بھ ساختن طاقیھایي قوسي از سنگ یا آجر شد

فشاري كھ در تمام نقاط بنا بھ سمت پایین میآمد فضاي پنجره . مجردیھاي نتراشیده بود دیوارھاي كلفت و
  . را محدود ساخت

ھاي باریك سایھ افكندند و داخلھ بنا تاریكتر از آن شد كھ در سرزمینھاي  دیوارھاي كلفت بر روي پنجره
ت و ایجاد ستونھاي ظریفتر و اختراع طاق و تویزه از سنگیني سقف كاس. شمالي اروپا تحمل كردني باشد

بر اثر تمركز و توازن فشارھا ساختمان را، بي آنكھ سنگین كند، . متمركز شدن فشارھا را ممكن ساخت
با استفاده از پشتبندھا، فشارھا بر تیر قائم متمركز شدند و این امكان بھ وجود آمد كھ در . استحكام بخشید

ھا طویلتر شدند، بازار ھنر شیشھبندي  وقتي پنجره. شوند ھایي طویلتر نصب دیوارھایي نازكتر پنجره
ھاي مركب را میپوشانیدند ھنر جدید طرح یا  قابھایي سنگي كھ روي پنجره. منقوش این عھد رونق گرفت

طاقیھاي طاق قوسي نوك تیز شدند تا از این طریق نوك طاقیھایي كھ از . نقوش توربافت را بھ وجود آورد
ھا ھمھ نوك تیز شدند تا  و سایر طاقیھا و شكل پنجره; دند بھ ارتفاعي مساوي برسندنظر طول نامساوي بو

پیدا كردن راه بھتري براي تحمل فشار، ساختن شبستانھایي . با قوسیھاي طاق قوسي ھماھنگي داشتھ باشند
  . بلندتر را ممكن ساخت

را برجستھتر مینمودند و  برجھا و منارھاي مخروطي، و طاقیھاي نوك تیز حالت عمودي خط ساختمان
تمام . ھمین عمودي بودند كھ بناھاي برافراشتھ و آن زیبایي طربافزاي اسلوب گوتیك را بھ وجود آوردند

py  . این عوامل دست بھ دست ھم داده، كلیساي جامع گوتیك را عالیترین كامیابي و مظھر روح بشر ساختند
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پارھاي از اقداماتي كھ در . ر آوردن گستاخي استاما حاصل یك قرن تكامل معماري را در خالل چند سط
سازش میان . تكامل این سبك صورت گرفت در خور مداقھاي است كھ كمتر با احساسات قرین باشد

ظرافت بیثبات و استحكام و صالبت مشكلي بود كھ، قبل از عھد ما، اسلوب گوتیك آن را بھتر از ھر سبك 
كھ چھ مدت اقدامات بیباكانھ خود ما در مقابل نیروي جاذبھ زمین و ما نمیدانیم ; معماري دیگري حل كرد

كلیساي جامع شارتر تا . باري، معماران گوتیك ھمیشھ نیز در كار خویش موفق نبودند. دوام خواھد آورد
این تاریخ بدون ترك بر جاي مانده است، و حال آنكھ جایگاه ھمسرایان كلیساي جامع بووه دوازده سال بعد 

مھمترین صفت ویژه سبك گوتیك عبارت از ابداعي بود در نگاھداري سقف و . مان فرو ریختاز ساخت
بدین ترتیب كھ تویزه طاقیھاي عرضي و مورب، كھ از ھر دھانھ شبستان باال : توزیع فشار ناشي از آن

جي میرفتند، با ھم یكي میشدند تا شبكھ ظریف و سبكي را تشكیل دھند كھ بر روي آن طاق قوسي سارو
در ساختمان گوتیك ھر دھانھ شبستان، واحدي شد كھ وزن و فشارھاي طاقیھاي برآمده از . قرار گیرد

یكي ; دو عامل دیگر این دھانھ شبستان را در تحمل فشار تقویت كردند. مجردي آن را بر دوش میكشید
بیروني بنا، بھ محاذات باال  ھا بود، و دیگري پشتبندھایي كھ بر دیوارھاي ھاي قرینھ راھھ فشار متقابل دھانھ

  . آمدگي ھر طاقي عرضي بھ طرف داخل، ساختھ میشدند

در بسیاري از كلیساھاي پیش از دوره گوتیك با ایجاد . پشتبند از زمانھاي قدیم مورد استفاده قرار میگرفت
نھا بھ ویژه ستونھایي از آجر یا سنگ در بیرون بنا معموال نقاطي را تقویت میكردند كھ فشار وارد بر آ

اما پشتبند معلق وسیلھاي است كھ بھ وسیلھ آن فشار یا وزن را از فراز فضاي باز بھ پایھاي از . زیاد بود
در ساختمان بعضي از كلیساھاي نورمان با ایجاد نیم طاقیھایي در . بنا و باالخره بھ زمین منتقل میسازند

اما این گونھ پشتبندھاي . ھاي شبستان فراھم آورندطاقنماي سھ چشمھ، سعي كردند كھ تكیھ گاھي براي طاقی
داخلي در محلي با دیوار شبستان تالقي میكردند كھ زیادي پایین بود و پنجره خانھ فوقاني را، كھ بیش از 

براي تحكیم این نقطھ مرتفع ساختمان الزم بود . ھر نقطھ دیگري متحمل فشار بود، قوت چنداني نمیبخشید
ل اختفایش در داخل بنا بردارند و بھ بیرون منتقل كنند، یعني پایھ آن را محكم بر روي كھ پشتبند را از مح

ھا گذرانیده بھ سقف برسانند تا مستقیما دیوار  زمین قرار دھند و آن را از فضاي باز باالي سقف راھھ
اریخش اطالع قدیمیترین موردي كھ این نوع پشتبند معلق بھ كار رفتھ و از ت. پنجرھخانھ را تقویت كند

تا پایان قرن دوازدھم ساختن این نوع پشتبند . میالدي است ١١۵٠داریم، در كلیساي جامع نوایون و حدود 
اما این فكر بكر معماران . براي تقویت عمارت در میان معماران اشتھار و محبوبیت خاصي پیدا كرده بود

ر چنین مینمود كھ گویي استخوانبندي عمارتي از این قرار كھ گاھي بنا از دو; عاري از چند نقص مھم نبود
است، یا چوب بستي است كھ احتماال معمار بعد از پایان ساختمان در باز كردن و برداشتن آن غفلت 

ورزیده است، یا آنكھ عمارت شكم داده و معمار براي رفع این نقیصھ سر دستي بھ احداث این پشتبندھا 
كلیساي جامع بھ آدم لنگي میماند كھ چوبھایي در زیر بغل : ((یسدچنانكھ میشلھ مینو; مبادرت جستھ است

رنسانس مسلما این قبیل پشتبندھاي معلق را كریھالمنظر و ناھنجار میدانست و رد میكرد، و براي )). دارد
كشیدن بارھاي سنگیني چون گنبد كلیساي جامع سان پیترو تدابیر دیگري میاندیشید، اما طرز فكر معمار 

معمار گوتیك دوست داشت خطوط و عوامل سازنده ھنر خویش . ا ھنرمندان رنسانس تفاوت داشتگوتیك ب
را جلو چشم قرار دھد، بھ احداث پشتبند عالقھ خاصي پیدا كرد و شاید بیش از حد لزوم بر تعداد آنھا 

وي ; گر باشندبرخي از آنھا را با ھم تركیب كرد تا دو یا چند نقطھ را تقویت كنند یا ممد یكدی. افزود
ھایي آرایش بخشید و گاھي، چنانكھ در  مجردیھایي را كھ وسیلھ قائم نگاه داشتن پشتبندھا بودند با كنگره

  . رنس دیده میشود، ثابت كرد كھ دست كم فرشتھاي میتواند بر نوك كنگرھاي بایستد

اما این طاقي، كھ بعدا بھ  توازن فشارھا در سبك گوتیك بھ مراتب اساسیتر از طاقي نوك تیز یا رومي بود،
طاقي گوتیك معروف شد، مظھر خارجي و نمایان لطف و ظرافتي بود كھ از دل و درون میتراوید، طاقي 

در دیاربكر این نوع طاقي بر روي یك ردیف ستون . نوك تیز یكي از صور بسیار قدیمي در معماري است
ترین نمونھ تاریخدار آن در قصر بن وردان در قدیمی. رومي كھ تاریخ معین و مشخصي ندارند دیده میشود

نظیر ھمین شكل در قبھالصخره و . ساختھ شد ۵۶١سوریھ بھ چشم میخورد، و میدانیم كھ این بنا در 
 ٨۶١مسجداالقصي در بیتالمقدس با تاریخ قرن ھفتم، بر روي نیلسنجي در رود نیل در مصر با تاریخ 

دیده میشود و قبل از آنكھ در نیمھ دوم قرن یازدھم  ٨٧٩ا تاریخ میالدي، و در مسجد ابنطولون در قاھره ب
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براي نخستین بار در اروپاي باختري ظاھر شود، بارھا در ابنیھ ایرانیان، اعراب، قبطیھا، و مورھا بھ كار 
امكان دارد كھ این شكل از اسپانیاي مسلمان و یا بھ توسط زایراني كھ از مشرق زمین . میرفتھ است
یكردند ابتدا وارد فرانسھ جنوبي شده باشد، نیز ممكن است كھ براي رفع مشكالت فني ساختمان مراجعت م

با اینھمھ، باید، در نظر داشت كھ ھمتراز كردن . خود بھ خود بھ فكر معماران غربي خطور كرده باشد
نقاطي كھ راس طاقیھاي غیرمتساوي مسئلھاي است كھ میشود آن را بدون قوس چھار خم یعني با تطویل 

این تدبیر نیز در زیبا كردن بنا موثر بود، زیرا بر خطوط . طاقي از مجردي یا دیوار برمیخیزد حل كرد
عمودي تاكید میكرد و بھ ھمین سبب نھ بھ عنوان جایگزین طاقي رومي، بلكھ بھ عنوان ضمیمھاي مفید 

بھ این معني كھ چون : كرد قوس چھار خم مشكل دیگري را نیز حل. مورد استفاده فراوان قرار گرفت
ھا باریكتر از شبستان بودند، طول دھانھ راھھ بیشتر از عرضشان شده بود، و رئوس طاقیھاي  راھھ

  عرضي آن خیلي دورتر از رئوس طاقیھاي مورب آن قرار میگرفت، مگر آنكھ طاقیھاي عرضي 

حل مشابھي براي امر دشوار  قوس چھار خم راه. میبردند كھ مانع از ھماھنگي میان دو نوع طاقي شود
دیگري نیز پیدا كرد و آن سقفبندي با طاقیھایي بود كھ در مخارجھ پشت محراب رئوسي غیرمتساوي 

  . داشتند

اینجا محلي بود كھ دیوار خارجي كلیسا درازتر از دیوار داخلي آن میشد و ھر دھانھاي ذوزنقھاي را 
علت . قیمتي نمیشد ساخت مگر بھ كمك طاقي نوك تیز تشكیل میداد كھ طاق قوسي آن ذوزنقھ را بھ ھیچ

آنكھ میگوییم قوس چھارخم در آغاز براي زیبایي بھ كار نمیرفت این است كھ در بسیاري از ابنیھ اولیھ 
صرفا براي رفع این گونھ محظورات فني مورد استفاده قرار گرفتھ است، و حال آنكھ مشاھده میكنیم كھ در 

اثري كھ قوس چھارخم . لھاي تزییني ھمین ابنیھ ھنوز طاقي مدور بھ كار میبردھاندھا و مدخ ساختن پنجره
در عمودي نشان دادن خطوط بنا داشت، و شاید عالقھاي كھ معماران بھ ھماھنگ ساختن اشكال داشتند، بھ 

ي یا نود سال مبارزه و كشمكش میان این دو نوع طاق. تدریج سبب پیروزي طاقي نوك تیز در این نبرد شد
بھ عبارت دیگر، از موقعي كھ قوس چھار خم در ساختن كلیساي جامع دارم بھ سبك رومانسك بھ كار رفت 

در سبك گوتیك فرانسھ، ) ١١٩۴(تا ھنگامي كھ آخرین بناي كلیساي جامع شارتر تكمیل شد ) ١١٠۴(
  . مرحلھ تغییر سبك را تشكیل میدھد

مشكالت، راھحلھا، و ریزھكاریھاي تازھاي بھ ھمراه  ھا بھ كار بردن طاقي نوك تیز در مورد پنجره
ھا بھ مجردیھا، و از مجردیھا بھ  از ھنگامي كھ معماران توانستند فشار سقف را از طریق تویزه. داشت

در . نقاط معیني كھ با پشتبند تقویت میشد منتقل سازند، احتیاج بھ ایجاد دیوارھاي ضخیم از میان رفت
لذا از این پس این امكان ; یھ گاه با نقطھ دیگر بالنسبھ فشار وجود نداشت یا اندك بودفاصلھ میان ھر نقطھ تك

ھا با یك جام شیشھ  پوشانیدن این قبیل دھانھ. فراھم آمد كھ دیوارھا را نازك كنند یا بھ كلي از میان بردارند
كردند كھ تمامي آنھا را یك تقسیم ) نیزھاي(غیرممكن بود، لذا ھر دھانھاي را بھ دو یا سھ پنجره نوك تیز 

در واقع دیوار خارجي مثل دیوار خارجي شبستان، مبدل بھ یك رشتھ طاقي با ; طاقي سنگي احاطھ میكرد
ھاي نوك تیز دوتا دوتا میان یك طاقي سنگي نوك تیز و در قسمت  وقتي این قبیل پنجره. یك طاقگان گردید

لوزي شكلي از آجر عریان باقي میماند كھ سخت احتیاج ھا قرار گرفت، تكھ  فوقاني طاقي محاط بر پنجره
یعني ; معماران فرانسوي این نقیصھ را با لوح تزییني توري جبران كردند ١١٧٠در حدود . بھ تزیین داشت

ھاي سنگي یا وادارھا را با اشكالي تزییني  قسمت لوزي شكل را بھ طرزي سوراخ سوراخ كردند كھ میلھ
ھا، را با شیشھبندي  بریده بریده درآوردند و این شكافھا، و ھمچنین خود پنجرهمانند مدور، ھاللي، یا 

ھاي  در قرن سیزدھم حجاران بھ تدریج قسمت بیشتري از سنگ را تراشیدند و میلھ. منقوش پوشانیدند
. ھاي كوچك جا دادند نازكي از سنگ را كھ بھ صورت ھالل یا اشكال دیگري درآورده بودند در این حفره

ھا بھ اشكال پیچیده و بغرنجي درآمد كھ خطوط یك  ن كندھكاري و تراش سنگ براي فواصل بین پنجرهای
  نیزھاي، ھندسي، مستدیر، قائم، : ھاي معماري گوتیك اسامي خاصي بخشید تراز آن بھ سبكھا و دوره
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ھاي  رفت، آن پنجره نظیر ھمین ریزھكاریھا چون بر روي دیوار و باالي درھاي كلیسا بھ كار. و شعلھسان
براي سبكي علم شد كھ بھ ) تابناك(عظیم خورشیدي را پدید آورد كھ بر اثر آرایش تابناك آنھا واژه ریونان 

در كلیساي گوتیك فقط . در نوتردام آغاز شده و در رنس و سنت شاپل بھ اوج كمال رسیده بود ١٢٣٠سال 
  . یدي برتري داردآن سقف بندبند بلند از لحاظ زیبایي بر پنجره خورش

تزیین توري بر روي سنگ یا بھ طور كلي درآوردن نقش و نگار سنگي از دیوارھا بھ دیگر بخشھاي 
كلیساھاي جامع گوتیك یعني بھ برجكھاي پشتبندھا، سردر دو شیب مدخلھا، زیرسوھا و پشت بغلھاي 

زیرا پیكرتراش گوتیك، ; طاقیھا، طاقگان سھ چشمھ، شباك حرم، منبر، و جدار پشت محراب سرایت كرد
كھ سرمست از ھنر خویش بود، ھرگز نمیتوانست چكش خود را بر لوحي بگذارد بیآنكھ آن را آرایش كرده 

ھا، و برجھا را با اشكال حواریون، شیاطین، قدیسان، و مردم بھشتي و  وي نماھاي ابنیھ، كتیبھ. باشد
ر سر ستونھا، برآمدگیھا، گچبریھا، سنگھاي بھ حكم ذوق و سلیقھ خویش، صوري را ب; دوزخي پر ساخت

ھاي خیالي و وحشتناك از  بھ مسخره، پیكره; باالي درھا، منبتكاریھا، و ستونھاي جوانب درھا نقش كرد
سنگ تراشید كھ كار ناودان را انجام میدادند، یا از میان پشتبندھا و مجردیھا آب باران را بھ زمین منتقل 

را نمیتوان سراغ گرفت كھ ثروت و مھارت، و تقوا و دنیادوستي دست بھ ھیچ مورد دیگري . میكردند
البتھ . دست ھم داده و خوان رنگارنگي از تزیینات را مانند كلیساي جامع گوتیك بھ وجود آورده باشند

نمیتوان انكار كرد كھ تزیینات گاھي بیاندازه زیاد ھنرمند در نقش و نگار بر روي سنگ، ظرافت را بھ 
ھا و سرستونھا با رنگھایي كھ بھ مرور زمان سترده شدھاند قطعا بیش از  فراط رسانیده، و مجسمھسرحد ا

اما آنچھ برشمردیم ھمھ نموداري از وفور نیروي حیاتي است كھ در برابر . حد زننده و نامطبوع بودھاند
pyا و باغھاي تراشیده از ھنگام گردش در میان این جنگلھ. آن تقریبا از ھر گونھ كوتاھي میتوان چشم پوشید
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ھایي كھ سر بر  سنگ، طبعا بھ خاطر انسان چنین خطور میكند كھ ھنر گوتیك، علیرغم آن خطوط و مناره
  . آسمان افراشتھ است، ھنري بود كھ بھ زندگي دنیوي دلبستگي داشت

الم میدارند، در میان این ھمھ قدیساني كھ گویي بھ صداي بلند فناي جھان خاكي و ھراس روز داوري را اع
آن صنعتگر قرون وسطایي را، در عین حال كھ غایب است، ھمھ جا حاضر میبینیم و احساس میكنیم كھ 

وي بھ كارداني خویش میبالد، از قوت خود سرخوش است، بھ سخنان عالمان االھي و نظرات فالسفھ 
  . ن قطره سر میكشدمیخندد، و با حظ وافر جام مھلك زندگي را، كھ جوشان و لبریز است، تا آخری

V- ١٣٠٠-١١٣٣: سبك فرانسوي گوتیك   

  چرا انقالب گوتیك در فرانسھ آغاز شد و ھمانجا بھ اوج كمال رسید 

   

  

یكصد سنت مختلف دست بھ دست ھم دادند و درخت برومندي از ھنر را . سبك گوتیك مولود بكري نبود
ھاي باالي  این میراثھاي ھنري عبارت بود از باسیلیكاھا، طاقیھا، طاقھاي قوسي، و پنجرھخانھ. پدید آوردند

طاقھاي چھار ; ج داشتموضوعاتي تزییني كھ در جھان بیزانس روا; شبستان كھ از روم اقتباس شده بود
خم، طاقھاي قوسي تویزھبندي شده، و گروه مجردیھاي معماري ارمني، سوري، ایراني، مصري، و عرب 

ھا و برجھاي واقع در نماي عمارت معماران  طاق و تویزه; ھا و اسلیمیھاي ھنرمندان مور نقشمایھ; تقلید شد
اما باید دید كھ . ... و امثال آن; ایب داشتندقریحھاي كھ استادان ژرمن براي شوخي و صور عج; لومبارد
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این نفوذھاي مختلف بھ چھ علت مانند نھرھایي از ھمھ سو رو بھ خاك فرانسھ نھادند و در آنجا تالقي 
كردند امكان داشت ایتالیا، كھ از نظر ثروت و میراث تاریخي برگزیدھترین كشور اروپاي باختري بود، 

از ایتالیا كھ .  رھبري كند، اما ایتالیا در بند میراث باستاني خویش بودسبك گوتیك را بھ سوي اوج اعتال
فرانسھ . بگذریم، در قرن دوازدھم، فرانسھ غنیترین و پیشروترین ملت اروپاي باختري بھ شمار میرفت

ھاي فرھنگي این  بود كھ بیش از ھر كشوري براي جنگھاي صلیبي نفرات و وجوه گردآورد، و از انگیزه
در آموزش و پرورش، ادبیات، و فلسفھ، فرانسھ رھبر ملل اروپایي بود و ; برخوردار شد جنگھا

تا زمان سلطنت فیلیپ . صنعتگرانش، بھ تصدیق عموم، در این سوي امپراطوري بیزانس بینظیر بودند
وم اوگوست، قدرت شھریاري بر نفاق فئودال غالب آمده بود و اینك ثروت، قدرت، و فعالیتھاي عقالني ق

. ھمھ در قلمرو شخص پادشاه بود یعني در ایل دوفرانس كھ تقریبا بر ناحیھ وسطاي رودسن اطالق میشد
در كرانھ سن، اواز، مارن، و ان كاالھاي بازرگاني در حركت بودند، و از این طریق ثروتي بھ دست آمد 

یون، سواسون، الن، آمین، كھ مبدل بھ سنگ شد و در كلیساھاي جامع پاریس، سن دني، سانلیس، مانت، نوا
  . ثروت بھ منزلھ كودي بود كھ زمین را براي رشد نھال ھنر آماده ساخت. و رنس جاي گرفت

اولین شاھكار سبكي كھ آن را مرحلھ انتقال از رومانسك بھ گوتیك نام دادھایم عبارت از دیر و كلیساي 
ن بنا كار یكي از كاملترین و كامیابترین ای. باشكوه سن دني واقع در حومھاي از پاریس بھ ھمین نام بود

سوژه، صدر یك دیر بندیكتیان و نایبالسلطنھ فرانسھ، مردي بود بسیار . شخصیتھاي تاریخ فرانسھ بود
وي در عین حال كھ زندگي ساده و بیپیرایھاي داشت، عشق بھ اشیاي زیبا و گرد . خوشذوق و با سلیقھ

گناه نمیشمرد، میگویند كھ در جواب اعتراضھاي قدیس برنار  آوردن آنھا را براي تزیین كلیساي خویش
اگر قوانین باستاني مقرر میداشت كھ براي ریختن مي در ساغر و پذیرفتن خون قوچھا باید : ((گفت

آیا روا نیست كھ ما براي جامھایي كھ خاص خون خداوندگارمان میسازیم ... جامھاي زرین بھ كار رود
بھ ھمین سبب، وي با تفاخر تمام از زیبایي و )) كمیابترین مواد را بھ كار بریمطال، سنگھاي گرانبھا، و 

ھاي  بھاي طال و نقره، جواھرات و لعابھ كاریھا، موزائیكھا و شیشھبندھاي منقوش، ظروف قیمتي، و جامھ
تمام ((، و صنعتگران را از ١١٣٣در . فاخري سخن میراند كھ براي كلیساي خود ساختھ یا گرد آورده بود

گرد آورد تا براي قدیس حامي فرانسھ، قدیس دني، زیارتگاه جدیدي احداث و تزیین كنند و )) نقاط عالم
وي پادشاه فرانسھ لویي ھفتم، و درباریان وي را تشویق كرد . ضمنا آنجا را آرامگاه سالطین فرانسھ سازند

ایشان بھ تقلید ما ((یگوید كھ م. تا مخارج ساختمان چنین كلیسایي را از كیسھ فتوت خود بپردازند
تجسم این . تا ھزینھ ساختمان آن بناي پرخرج تامین شود)) انگشتریھاي خود را از انگشتان بیرون آوردند

امر دشوار نیست كھ این مرد چگونھ سحر از بستر برمیخاست تا در جزئیات آن كلیساي منیع، از انداختن 
تا نصب شیشھ بندھاي منقوشي كھ موضوعاتش را خود انتخاب درختاني كھ آنھا را خود انتخاب كرده بود 

بھ  ١١۴۴ھنگامي كھ بنا در . نموده و كلماتش را بھ خط و انشاي خویش نوشتھ بود، نظارت داشتھ باشد
پادشاه فرانسھ، دو ملكھ و صدھا شھسوار ; پایان رسید، بیست تن اسقف در مراسم تقدیس آن شركت داشتند

و عجیب نیست اگر پس از این كامیابي، سوژه احساس میكرد كھ بھ دریافت ; تنددر آن مراسم حضور یاف
  . تاجي با شكوھتر از ھر تاج شاھي مفتخر شده است

: در بناي فعلي كلیساي سن دني فقط قسمتھایي از آن عمارت قدیمي بھ جا مانده است، كھ عبارت است از
ھاي دور تا دور كلیسا و باالي  دیمي، نمازخانھنماي باختري، دو محوطھ میان چھار ستون از شبستان ق

بھ دست پیر  ١٢٨١و  ١٢٣١قسمت اعظم داخل بنا در سالھاي . محراب و باالخره سرداب قدیمي سن دني
نماي باختري آمیزھاي است از طاقیھاي ; سرداب بھ اسلوب رومانسك است. دو مونترو از نو ساختھ شد

، كھ بیشترشان از دوره سوژه بھ جا ماندھاند، بالغ بر یكصد عدد پیكرھاي سنگي این بنا; مدور و نوكتیز
میشوند، كھ بسیاري از آنھا با شخصیت ممتازي از زیر چكش پیكرتراش بیرون آمده و ھمگي دور تا دور 

ھاي مسیح در  حقیقي، قرار دارند كھ این پیكر مركزي یكي از عالیترین مجسمھ)) داور((تندیسي از مسیح، 
  . خ ھنر قرون وسطي محسوب میشودتمامي تاری

دوازده سال پس از مرگ سوژه، یكي از اسقفان مشھور فرانسھ، موریس دو سولي، بھ پیروي از وي، با 
نظري بھ . ھمتي بلندتر بھ ساختن كلیساي جامع نوتردام پاریس در جزیرھاي میان رود سن مبادرت جست
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جایگاه : كھ دو سولي كمر ھمت بھ انجام آن بست تاریخچھ تدریجي این بنا نموداري از عظمت امري است
شبستان در فاصلھ ; ساختھ شدند ١١٨٢و  ١١۶٣ھمسرایان و بازوھاي عرضي كلیسا در خالل سالھاي 

ھاي بین ستونھا در انتھاي باختري كلیسا و ھمچنین برجھا در خالل  محوطھ; ١١٩۶و  ١١٨٢سالھاي 
در طرح اصلي ساختمان، طاقنماي سھ . تكمیل شد ١٢٣۵ و این كلیساي جامع در; ١٢٢٣و  ١٢١٨سالھاي 

نماي باختري . چشمھ بھ سبك رومانسك بود، اما وقتي تمام بنا بھ پایان رسید بھ اسلوب گوتیك درآمده بود
این كلیسا بھ مراتب افقیتر از آن است كھ قاعدتا در یك كلیساي گوتیك دیده میشود، ولي این موضوع معلول 

شاید بھ . اي مخروطیي كھ براي باالي برجھا درنظر گرفتھ شده بود ھرگز ساختھ نشدآن است كھ منارھ
  ھمین علت نماي باختري نوتردام سادگي 

)) باشكوھترین نمونھ فكر بشري در ساختمان((ویژگیھا، دانش پژوھان چیرھدست فن معماري آن را 
ارھایي از رنگھا، نقوش، و اشكالي ھاي خورشیدي كلیساي نوتردام پاریس بھ ھمھ شاھك پنجره. میدانند

اما این آثار ھنري فقط بدین منظور ساختھ نشدھاند تا كسان با بیان شیرین آنھا را ; ھایند سنگي میان شیشھ
ھاي سنگي این كلیسا، ھرچند كھ بھ مرور ایام و بر اثر لطمات انقالب آسیب دیده  پیكره. توصیف كنند

در خالل قرون میان عصر قسطنطین و بناي كلیسا جامع رنس بھ  است، عالیترین نمونھ ھنر پیكرتراشي
  . شمار میروند

در سینھ سنتوري سر در مدخل اصلي كلیسا دست ھنرمند صحنھاي از واپسین داوري را بر روي سنگ 
عیسي ; كنده است، بھ مراتب متینتر از بیشتر نقوشي كھ بعدا در ھمین موضع در اكثر جاھا حجاري شد

خاموش دارد و فرشتھاي كھ در دست راست او قرار گرفتھ است یكي از پیروزیھاي مسیح شكوھي 
بھتر از این فرشتھ تندیس مریم عذراست بر روي ستون در شمالي . پیكرتراشي سبك گوتیك محسوب میشود

در این پیكره ظرافت جدیدي از زیر چكش پیكرتراش بیرون آمده است، روي مجسمھ صیقلیتر شده، . كلیسا
طبیعیتر جلوه میكند، حالت لطف و آرامش جدیدي از رخساره میتراود، و سنگیني بدن روي یك پا  جامھ

با این تندیس دلپذیر بود كھ . افتاده و بھ ھمین سبب پیكره از آن حالت عمودي شق و رق بیرون آمده است
خلق كرد كھ میتوانست  تقریبا پیكرتراشي گوتیك از معماري برید، مستقال ابراز وجود نمود، و شاھكارھایي

در نوتردام دوران انتقال . بھ اتكاي وجود خود سر برافرازد و پیروزمندانھ از پیروي معماري سر باز زند
  . سبك بھ پایان آمد و گوتیك پا بھ رشد نھاد

شارتر . داستان پیدایش كلیساي جامع شارتر خود بھترین نمونھ خصال مردم و جامعھ قرون وسطایي است
كیلومتري جنوب باختري پاریس، یعني درست بیرون قلمرو پادشاھي، و  ۵/٨٨كي بود واقع در شھر كوچ

اما معروف بود كھ . میخواندند)) انبار غلھ فرانسھ((حكم بازاري را داشت براي دشت بوس كھ آنجا را 
داغدیده  مریم عذرا شخصا در آن محل حاضر شده است، بھ ھمین سبب مردم مفلوج یا نابینا یا بیمار یا

مومن زیارت آن مكان را وجھھ ھمت خویش میساختند و بھ بوسیدن ضریحي كھ در آنجا برپا شده بود 
برخي شفا و بعضي از زیارت آن مكان آرامش خاطر مییافتند، و بھ این نحو شارتر زیارتگاھي . میشتافتند

ر عین حال نیكوكار، روشنفكر، از این گذشتھ، اسقف این محل، فولبر، كھ مردي بود د. مثل لورد شده بود
مادر ((و مومن، شارتر را در خالل قرن یازدھم بھ صورت زیارتگاھي براي طالب علوم عالیھ، یا 

، ١٠٢٠در . براي برخي افرادي كھ شاخصترین رجال اوایل عھد فلسفھ مدرسي شدند درآورد)) بخشندھاي
شد، اسقف فولبر بیدرنگ اقدام بھ ساختن  ھنگامي كھ كلیساي جامع شارتر متعلق بھ قرن نھم طعمھ آتش

این كلیسا نیز بھ نوبھ خود . مجدد آن كرد و عمرش آن قدر بھ درازا كشید تا كلیساي مزبور بھ اتمام رسید
این بار اسقف شارتر، تئودوریك، ساختمان كلیساي جامع جدیدي را در . آتش گرفت و ویران شد ١١٣۴در 

ص نیت و پشتكار وي چنان مردم عھد را بھ بذل جان و مال در راه این خلو. حكم جھادي حقیقي اعالم كرد
  ، بھ گفتھ ھیمون، صدر دیري ١١۴۴امر مقدس واداشت كھ در 
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  :از اھل نورماندي كھ خود ناظر قضایا بود

شاھان، شاھزادگان، دنیاداران این نیرومندي كھ بھ حكم افتخارات و ثروت خویش باد در آستین داشتند، و 
ان و مردان نجیبزاده بر گردنھاي كلفت و پرنخوت خویش لگام نھاده، خود را مانند جانوران درنده بر زن

گاریھا بستند و بھ كشیدن بارھاي شراب، غلھ، روغن، آھك، سنگھا، الوارھا، و سایر چیزھایي كھ براي بقا 
ین جمع بھ كار كشیدن گاریھا بھ عالوه، ھنگامي كھ ا. ... یا پیافكندن كلیساھا ضروري بود تن در دادند

با ... با آنكھ بھ ھم یراق شدھاند... اشتغال دارند، ما این معجزه را بھ چشم میبینیم كھ گاھي ھزار زن و مرد
ھنگامي كھ حین . ... اینھمھ با چنان سكوتي پیش میروند كھ ھیچ صدایي و زمزمھاي بھ گوش نمیرسد

. ... د مگر اقرار بھ گناھان با درخواست و دعاي محضحركت توقف میكنند، ھیچ كالمي شنیده نمیشو
كشیشان سخن از آتشي میگویند، از نفرت كاستھ میشود، نفاق رخت از میان برمیبندد، بستانكار بدھكار را 

  . حالل میكند، وحدت اعاده یافتھ است

حریقي بروز  بار دیگر ١١٩۴، در سال )١١٨٠(اندكي پس از اتمام بناي كلیساي جامع اسقف تئودوریك 
كرد و این بار شبستان را ویران ساخت و طاق قوسي و دیوارھا را فرو ریخت، و از آن بناي فخیم فقط 

میگویند كھ در اثناي آن . ھاي مخروطي بھ جا گذاشت سردابھ و نماي باختري را با دو تا از برجھا و مناره
ھاي  ساي جمع بجا مانده است، تمام خانھحریق موحشي كھ آثار آن تا بھ امروز در برخي از قسمتھاي كلی

ھاي ایمان مردم مایوس نسبت بھ مریم عذرا سست شد و  چند صباحي پایھ. شھر بدل بھ تلي از خاكستر شدند
اما نماینده پاپ، ملیور، آن مرد سرسخت، بھ مردم . میخواستند شارتر را رھا كنند و جالي وطن گزینند

ھاي خود  االھي است در قبال گناھان مردم، و عموم باید كلیسا و خانھتذكر داد كھ این فاجعھ عالمت قھر 
خبر . كلیسا و كشیشان محل تقریبا عواید سھ سال خود را بھ این امر اختصاص دادند. را از نو پیافكنند

انبوه مردم ; اخگر ایمان از نو زبانھ كشید; معجزات جدیدي از مریم عذرا در شارتر بر سر زبانھا افتاد
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گرد آمدند و كارگران را براي كشیدن گاریھا و آوردن سنگھا و افكندن پیھا اجیر  ١١۴۴اره مانند دوب
، بر اثر رنج و در پرتو ١٢٢۴و در ; ھر كلیساي جامعي در اروپا مبلغي براي این كار كمك كرد; كردند

  . امید، كلیسایي تكمیل شده بود كھ بار دیگر شارتر را قبلھ حاجات زایران میساخت

نقشھ معمار ناشناس این كلیساي جامع از بدو امر این بود كھ نھ فقط بر باالي جناحین نماي باختري بنا 
از . برجھایي بسازد، بلكھ بر فراز مدخلھاي بازوي عرضي و مخارجھ پشت محراب نیز برجھایي بنا كند

با منارھاي ) ١١۴۵١١٧٠(ناقوس خانھ كھن . این نقشھ اصلي فقط دو برج نماي باختري ساختھ شد و بس
این منارھاي است ساده و عاري از تزیینات . متر در انتھاي جنوبي نماي كلیسا ساختھ شد ١٠٧بھ ارتفاع 

قرینھ آن در انتھاي شمالي بنا بھ ناقوس خانھ نو اشتھار دارد كھ . كھ مورد پسند استادان فن افتاده است
، ژان لو تكسیھ این مناره را ١۵٠۶١۵١٢در سالھاي ; مناره چوبي آن دو بار بر اثر آتشسوزي از بین رفت

  با یك رشتھ 

   

  

فرگسن، از منقدان بزرگ . تزیینات ظریف و درھم، بھ اسلوب بسیار مطنطن گوتیك، از سنگ ساخت
اما عموم اساتید فن در این نكتھ . معماري، این مناره را عالیترین نوع خود در قاره اروپا توصیف كرد

اشتھار كلیساي جامع . منارھاي بھ این حد مزین با نمایي بھ آن سادگي ھماھنگي ندارد توافق دارند كھ
در این كاخ عظیم، كھ براي تجلیل مریم . شارتر مرھون پیكرتراشیھا و شیشھبندھاي منقوش آن میباشد

ن، عذرا پیافكنده شده است، ده ھزار پیكره تراشیده یا منقوش از مرد و زن و كودك، قدیسان، شیاطی
بر باال و در اطراف درھاي كلیسا بھ تنھایي . ھاي شخصیتھاي اقانیم ثالثھ جاي دارد فرشتگان، و پیكره

ھاي دیگري در مقابل ستونھاي داخل بنا تراشیده شدھاند، و آنھا كھ  پیكره. دوھزار مجسمھ را جا دادھاند
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ھاي بسیار  از اینكھ چگونھ پیكره پلھ را بر خود ھموار میسازند، متحیر میشوند ٣١٢زحمت باال رفتن از 
ظریفي را بھ اندازه قامت آدمي در جاھایي نصب كردھاند كھ ھیچ كس متوجھ آنھا نمیشود مگر مردمان 

برخالف دیگر . بر باالي مدخل اصلي كلیسا تندیس باشكوھي از عیسي مسیح قرار دارد. بغایت كنجكاو
بعدي، كھ وي را با چھره عبوسي حین داوري درباره تندیسھاي عیسي در نماي كلیساھاي سالھا و ادوار 

مردگان مجسم ساختھاند، اینجا عیسي را با شكوھي خاموش و بیدغدغھ در میان جماعتي خوشحال مشاھده 
. دستش را طوري بلند كرده است كھ گویي دارد مومناني را كھ بھ كلیسا وارد میشوند دعا میكند; میكنیم

از . نشستھ طاقي مدخل، تندیسھاي نوزده پیغمبر، پادشاه، و ملكھ دیده میشودي پس ))ھا الیھ((چسبیده بھ 
آنجا كھ كلیسا را قائم بھ وجود اینھا دانستھاند، از این رو شایستھ مقام آنھا بوده است كھ پیكرتراش 

ت بسیاري از آنھا زمخت و ناتمام بھ نظر میرسند، شاید عل. ھاي مزبور را ظریف و كشیده بتراشد پیكره
ھا احساسات عمیق حكیمانھ، متانت و  اما در بعضي از چھره; این امر گذشت زمان یا آسیبدیدگي باشد

آرامش، یا زیبایي و طراوت دوشیزگي ھویداست، و این گونھ ریزھكاریھاست كھ بعدا در كلیساي جامع 
  . رنس تكمیل شده است

ھر كدام سھ در . خود در اروپاست نماھا و ورودیھاي سرپوشیده بازوي عرضي كلیسا زیباترین نوع
ھاي تراشیده بسیار ظریفي دیده میشود و سراسر  ورودي دارد كھ میان آنھا و در جناحین آنھا ستونھا و پایھ

ھا ھر كدام بھ قدري طبیعي و زنده كھ چندتاي بخصوص را مردم شارتر بھ  آنھا پوشیده است از انواع پیكره
پیكره گرداگرد مسیح قرار دارند، و در میان آنھا  ٧٨٣دھلیز جنوبي  بر باالي. عناویني ملقب ساختھاند

در این مورد، مریم عذرا، كھ كلیساي جامع شارتر بھ نام . خود مسیح بر مسند داوري خویش تكیھ زده است
لكن براي آنكھ این نقص جبران شده باشد،تمام علوم ; او ساختھ شده، تحتالشعاع فرزندش قرار گرفتھ است

و حكمت را نثار راه مریم كردھاند، چنانكھ بر فراز در موسوم بھ آلبرتوس ماگنوس فنون ذوقي  طبیعي
در باالي این در فیثاغورس مظھر موسیقي . ھفتگانھ بھ صورت اشخاصي در خدمت مریم عذرا آمادھاند

  است، ارسطو نماینده منطق، سیسرون حكایت از فن خطابھ میكند، اقلیدس نموداري از ھندسھ 

است، نیكوماخوس معرف ریاضیات، پریسكیانوس مظھر دستور زبان، و بطلمیوس نماینده علم ھیئت 
از ((دستور تكمیل در شمالي كلیسا را داد تا این امر نشانھاي  ١٢۵٩است، سن لویي طبق فرمان مورخ 

تگاري باشد و ھمچنین براي رس) نوتردام دو شارتر(اخالص بخصوص وي نسبت بھ كلیساي جامع شارتر 
در مجلس انقالبي فرانسھ پیشنھاد شد كھ  ١٧٩٣در )). روح وي و ارواح نیاكانش وسیلھاي شود

این پیشنھاد با اكثریتي اندك رد . ھاي كلیساي جامع شارتر باید بھ نام فلسفھ و جمھوري ویران شوند مجسمھ
در شمالي . ھا اكتفا كرد كرهبناي كار را بھ مصالحھ گذاشت و بھ قطع دست پارھاي از پی)) فلسفھ((شد، و 

ھا  در اینجا پیكره. بھ مریم عذرا تعلق دارد و داستان زندگي وي را با محبت آمیختھ بھ احترامي بیان میكند
ھایي كھ بر روي سنگ از زیر چكش و اسكنھ  جامھ; تمام نماست و پیكرتراشي بھ سرحد كمال رسیده است

مجسمھ عفت . ف و طبیعیند كھ در ھر پیكره یوناني دیده میشودھنرمند بیرون آمدھاند بھ ھمان اندازه ظری
عالیترین نمونھ یك دوشیزه فرانسوي است، و اینجاست كھ پاكدامني بھ زیبایي نیرویي دوچندان ارزاني 

ھنري بروكس . در تمام تاریخ پیكرتراشي ھیچ جا نمیتوان پیكرھاي از این عالیتر سراغ گرفت. میدارد
   )).فرانسھاندھا در حكم مرمرھاي آیگینایي ھنر  این پیكره: ((ینگاردادمز در این باب م

ھنگامي كھ انسان بھ كلیساي جامع شارتر قدم میگذارد چھار منظره جالب و با ابھت در خاطرش نقش 
بستان و سقف، كھ از لحاظ وسعت یا زیبایي بھ ھیچ وجھ قابل قیاس با شبستان اول خطوط ساده ش: میبندد

دوم جدار مزیني كھ بین جایگاه ھمسرایان و شبستان است، و ساختمان آن در ; آمین یا وینچستر نمیباشد
بھ دست ژان لو تكسیھ، آن معمار پر دبدبھ، آغاز شد، سوم پیكره متین مسیح بر باالي ستوني در  ١۵١۴

ھاي رنگي بینظیري كھ نور را بھ رنگھایي مالیم در تمامي صحن كلیسا  چھارم شیشھ; ازوي چپ كلیساب
  . پخش میكنند

تصویر شخصیتھاي تاریخي و افسانھاي، از  ٣٨٨۴پنجره وجود دارد كھ بر روي آنھا  ١٧۴اینجا 
ادآور فرانسھ قرون ھاي رنگارنگ ی نظري بھ این پنجره. پینھدوزان گرفتھ تا پادشاھان، منقوش است
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ھاي رنگي كھ تا كنون بشر بھ وجود آورده است رنگھاي سرخ تیره،  وسطي است از پشت عالیترین شیشھ
در اینجاست كھ بیش از ھمھ جا شكوه شارتر . آبي روشن، سبز زمردي، زعفراني، زرد، قھوھاي، و سفید

; ن تصاویري نظیر موجودات واقعي باشدھا، غرض ما نباید پیدا كرد حین تماشاي این پنجره. آشكار میشود
بیرون راندن آدم ((در قاببند تزییني مخصوصي كھ حكایت از . این صورتھا بیقواره و گاھي بیمعني ھستند

  میكند، سر آدم بھ طرز رنجآوري كج شده و زیبایي دو جانبھ )) از بھشت

   

  

  ، بازوي عرضي شمالي، كلیساي جامع شارتر»عفت«مجسمة 

در نظر ھنرمنداني كھ بر . حوا بھ زحمت میتواند نظر مرد مومن را بھ سوي نفس اماره معطوف سازد
ھا نقاشي میكردند فقط ھمین امر كافي بود كھ این تصاویر حكایتي را بر بیننده عرضھ  روي این شیشھ

ا ھواي كلیسا رنگین دارند، رنگھاي مختلف در جلو چشم بیننده در ھم آمیزند، و در نتیجھ آمیزش این رنگھ
پنجرھاي كھ حكایت از شجر تمثیلي ; از لحاظ تزیین اثر بسیار نفیسي است)) فرزند مسرف((پنجره . شود

بانوي ما متعلق بھ پنجره ((لیكن عالیتر از ھمھ ; نسب مسیح میكند از لحاظ رنگ و خطوط شھرت دارد
  . ا مانده استبھ ج ١١٩۴طبق روایات، این پنجره دلربا از حریق . ست))زیبا

ھنگامي كھ شخص در محل تقاطع بازوي عرضي و شبستان كلیسا ایستاده باشد، از آنجا میتواند بزرگترین 
در نماي باختري كلیسا قطر دایره پنجرھاي . ھاي خورشیدي را در كلیساي جامع شارتر مشاھده كند پنجره

قریبا بھ اندازه عرض شبستاني است كھ متر میشود، یعني پھناي آن ت ۵/١٣مركزي از این نوع افزون بر 
بازوي . ھا را عالیترین نمونھ شیشھسازي در تاریخ دانستھاند پارھاي از این پنجره; بھ طرف آن قرار دارد
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كھ بھ فرمان لویي نھم و )) پنجره خورشیدي فرانسھ((شمالي كلیسا را پنجرھاي منور میسازد موسوم بھ 
در بازوي جنوبي )) پنجره خورشیدي درو((قرینھ آن ; مریم عذرا شدملكھ بالنش دو كاستي ساختھ و وقف 

كلیسا قرار دارد كھ از جانب دشمن بالنش، پیر موكلر اھل درو، بھ كلیسا اھدا و بھ مخالفت با بالنش وقف 
سي و پنج پنجره خورشیدي كوچكتر و دوازده عدد از كوچكترین آنھا سیاھھ . عیسي فرزند مریم شد

انسان عصر نوین چون شتابزده و ھراسانتر از آن . ر كلیساي جامع شارتر را تكمیل میكنندھاي مدو پنجره
است كھ بتواند بھ كمالي آمیختھ بھ آرامش و سكون راه جوید، مبھوت در برابر آثاري میایستد كھ نمیتوان 

یك قوم، یك آنھا را بھ نبوغ معدودي از افراد بخصوص نسبت داد، بلكھ باید حاصل روحیھ و تالشھاي 
  . جامعھ، یك عصر، و یك كشیش دانست

گوتیك مثال آوردیم و نباید بھ ھمین )) تابناك((ما شارتر را بھ عنوان نمونھاي از رشد معماري یا سبك 
اما كیست كھ از برابر نماي باختري . روش در مورد رنس، آمین، و بووه سخن را بھ درازا بكشانیم

ھاي مخروطي اصلي ھنوز از برجھاي كلیسا سر برمیآورد،  گر منارهكلیساي جامع رنس سرسري بگذرد ا
آنچھ در مورد رنس مایھ حیرت میشود، وحدت و ھماھنگي سبك و . آن نما با شكوھترین شاھكار بشر میبود

بھ ھمت اسقف  ٨۴١كلیساي جامع رنس، كھ در . بخشھاي مختلف بنایي است كھ بھ دست شش نسل برپا شد
در نخستین سالروز آن آتشسوزي ; بر اثر آتشسوزي از بین رفت ١٢١٠پایان رسید، در محل، ھینكمار، بھ 

كلیساي جامع جدید را دو تن از مشاھیر معماران، روبر دوكوسي و . كار ساختن كلیساي جدیدي آغاز شد
ختي، بعد از چھل سال س. اوربھ، بھ طرزي طرح افكندند كھ زیبنده تاجگذاري پادشاھان فرانسھ باشد/ژان د

تكمیل  ١۴٢٧، و این كلیساي جامع تا سال )١٢۵١(دیگر آھي در بساط نماند و كار ساختمان تعطیل شد 
  پساندازھاي كلیسا ھمھ ; ھاي مخروطي آن از بین رفت بر اثر بروز حریقي مناره ١۴٨٠در . نشد
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  نقاشي روي شیشھ، قرن دوازدھم، 

در نخستین جنگ جھاني، بر . ھا توجھي نكرد دد منارهخرج مرمت قسمت عمده بنا شد و كسي بھ بناي مج
. اثر گلولھباران، چندین پشتبند بنا فرو ریخت و شكافھاي عظیمي در سقف و طاق قوسي كلیسا بھ وجود آمد

ھاي این  سایر پیكره. ھا از بین رفت سقف خارجي بھ واسطھ آتشسوزي ویران شد، و بسیاري از مجسمھ
تاریخ، حكایت نبردي . تعصب یا در اثر فرسایش قرون متمادي ناقص شدھاندكلیسا یا بھ دست مردمان م

  . است میان ھنر و زمان

پارھاي از آنھا . پیكرتراشیھاي كلیساي جامع رنس، مانند نماي آن، معرف اوج كمال و ھنر گوتیك است
در نقاط مختلف ; ندندآنھایي كھ در اطراف و بر فراز مدخل اصلي كلیسا قرار دارند بیمان; قدیمي و زمختند

ھایي برمیخوریم كھ از لحاظ پاكیزگي تراش تقریبا بھ  ھا، و داخل كلیسا بھ پیكره بر سردرھا، روي كنگره
برخي، مانند پیكره مریم عذرا در ستون مدخل اصلي كلیسا، محتمال بیش . تندیسھاي عصر پریكلس میمانند

استنباط كرد كھ سبك گوتیك تا اندازھاي آن قدرت و ھا میتوان  از حد ظریفند و از روي این گونھ مجسمھ
اما نقش مریم عذرا در مجلس تطھیر در سمت چپ، و نقش دیدار مریم ; صالبت خود را از كف داده است

در سمت راست ھمان ھر دو از آن گونھ كامیابیھاي ذھني و ھنري بشر است كھ زبان از تعریف آن عاجز 
جماعت فرشتگان متبسم در نقش عید بشارت روي نماي ھمین قسمت . ایدو قلم در توصیف آن درمانده مینم

چند . از كلیسا شھرت زیادتري كسب كرده است، اما بھ كمال آن دو نقش دیگري كھ یاد كردیم نمیرسد
ھاي بشاش این فرشتگان با صورت بولس حواري بر باالي در شمالي و تندیس  تفاوت است میان چھره
  . ھایي است كھ تا كنون بر روي سنگ تراشیده شده است مندترین چھرهبولس خود یكي از نیرو

ھاي رنس ترجیح دارند، اما  ھاي كلیساي جامع آمین از نظر ظرافت و پرداخت بھ مراتب بر پیكره مجسمھ
در اینجا بر روي دھلیز باختري كلیسا نقش معروف . از لحاظ علو ادراك و عمق الھام بھ پاي آنھا نمیرسند

ھاي طبیعي و زنده رنس اندكي مصنوعي و بیجان جلوه  نازنین دیده میشود كھ پس از آن پیكره خداوند
ھمچنین در اینجا بھ تندیس قدیس فیرمن برمیخوریم كھ زاھد گوشھنشین بیمزده نیست، بلكھ مرد . میكند

را را مشاھده و مریم عذ; ثابت قدم متیني است كھ ھرگز شك و تردیدي در پیروزي خیر بر شر نداشتھ است
بر سر در . میكنیم كھ، با تمام لطافت و شفقتي كھ خاص مادري جوان است، كودك خود را در آغوش دارد

جنوبي، پیكره باكره زرین، مریم را لبخند زنان مشغول تماشاي كودك كھ سرگرم بازي با گوي است نشان 
ا جلوه دادھاند، با وقارتر از آن است كھ در با آنكھ در این مورد قیافھ مریم را اندكي بیش از حد زیب. میدھد

درك این نكتھ )). كنیزك پیكاردي((خور لقبي باشد كھ جان راسكین منقد انگلیسي از سر بیمھري بھ آن داد 
مایھ خوشوقتي است كھ چگونھ پیكرتراشان گوتیك بعد از آنكھ یك قرن غالم حلقھ بھ گوش دین بودند، 

بھ . آگاه شدند و شادماني زندگي را بر سنگ نماي كلیساھا منقوش ساختندناگھان از وجود مردان و زنان 
  ھمین روال، كلیسا نیز كھ لذت زندگي دنیوي را درك 
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، كلیساي كرده بود آن را نادیده انگاشت، اما مقتضي دید كھ نقشي از واپسین ))عید بشارت و دیدار مریم((
  . باشد داوري نیز بر روي نماي عمده كلیسا جا داشتھ

بھ دست عدھاي از معماران ساختھ شد، كھ از آن جملھ  ١٢٨٨تا  ١٢٢٠كلیساي جامع آمین در سالھاي 
تكمیل  ١۴٠٢برجھاي كلیساي جامع آمین تا . روبر دو لوزارش، توما دو كورمون، و فرزندش رنیو: بودند
  . نشدند

متر میرسد و انسان بھ  ۵/۴٢ن تا سقف بھ بلندي آ. داخل این كلیسا عالیترین شبستان گوتیك را تشكیل میدھد
جاي آنكھ خیال كند كھ شبستان وزن سقف را تحمل میكند، چنین میپندارد كھ سقف، تمامي كلیسا را بلند 

ستونھاي قطور پیوستھاي كھ از زمین تا طاق قوسي سر برافراشتھاند طاقگانھاي . كرده و نگھ داشتھ است
سقف راس یا شاھنشین كلیسا، كھ طرح موزوني . ھ ھم پیوند دادھاندسھ طبقھ شبستان را با شكوه خاصي ب

ھاي قسمت فوقاني  و پنجره; دارد، نموداري از پیروزي معمار است بر یك سلسلھ اشكاالت فني گیج كننده
ھاي خورشیدي در دو بازو و نماي كلیسا بھ قدري زیباست كھ در نظر اول قلب بیننده از  شبستان و پنجره

  . یماندتپش باز م

با اینھمھ، چنین بھ نظر میرسد كھ عرض شبستان تناسبي با بلندي آن ندارد، دیوارھا سستتر از آنند كھ با 
سقف ھماھنگي داشتھ باشند، از این رو، حین تماشاي این بناي فخیمي كھ سر بر آسمان افراشتھ است، 

  . شخص در احترام آمیختھ بھ ھراس احساس مخاطرھاي نیز میكند

یساي جامع بووه، این بلندپروازي سبك گوتیك در بستن طاق، پا از حد خود فراتر نھاد و بھ نقطھاي در كل
عظمت كلیساي جامع آمین آتش حسد را . رسید كھ بھ حكم تقدیر میبایست از آنجا مسیر نزولي در پیش گیرد
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ش كردند و سوگند ، اھالي بووه شروع بھ ساختن بناي خوی١٢٢٧در . در سینھ مردم بووه مشتعل ساخت
جایگاه . خوردند كھ طاق قوسي كلیساي خود را چھار متر بلندتر از سقف كلیساي جامع آمین بسازند

ھمسرایان، طبق نقشھ، بھ ارتفاع مقرر باال رفت، اما ھنوز سقف آن بر جاي استوار نشده بود كھ فرو 
ار دیگر كمر بھ بناي آن سقف بھ ، نسل دیگري كھ از آثار آن ضربت بھبود یافتھ بود ب١٢٧٢در . ریخت

بار دیگر جایگاه ھمسرایان را از نو بنیاد . فرو ریخت ١٢٨۴این سقف نیز دوباره در . ھمان بلندي بست
متر رسانیدند، در این حیص و بیص وجوھي كھ براي كلیسا  ٨۵/۴٧نھادند و این بار بلندي آن را بھ 

در . قرن بدون شبستان و بازوي عرضي بھ جا مانداختصاص داده شده بود تمام شد و آن بنا مدت دو 
میالدي، ھنگامي كھ فرانسھ سرانجام از زیر جنگھاي صد سالھ كمر راست كرد، ساختمان دو  ١۵٠٠

، بھ رقابت با مناره كلیساي جامع سان پیترو در رم، بر باالي ١۵۵٢در . بازوي بسیار عظیمي آغاز شد
 ١۵٢ساختن ناقوس خانھ یا برجي مبادرت ورزیدند كھ بلندي آن بھ محل تقاطع دو بازو با صحن كلیسا، بھ 

این برج فرو ریخت و قسمتھاي بزرگي از دو بازو و جایگاه ھمسرایان را نیز  ١۵٧٣در . متر میرسید
بھ این معني كھ جایگاه ھمسرایان را تا : سرانجام سكنھ دلیر بووه طریق مصالحھ پیش گرفتند. ویران كرد

لھذا بازوھا و . طرناكي كھ داشت باال بردند، اما از افزودن شبستان بھ آن خودداري ورزیدندھمان ارتفاع خ
از درون، جایگاه ; راس بنا، مزین بھ حجاریھا و تزیینات فراوان، میان پشتبندھاي متعدد محصور شده

شخص  طبق یك گفتھ قدیمي فرانسویان، اگر. ھاي رنگي با شكوھي میدرخشد ھمسرایان بھ نور شیشھ
ھاي  میتوانست از بووه جایگاه ھمسرایان، از آمین شبستان، از رنس نماي خارجي، واز شارتر مناره

كلیساي جامع را اقتباس كند و این اجزا را كنار ھم بگذارد، در آن صورت ممكن بود كلیساي جامعي 
  . عاري از ھر گونھ نقص بھ سبك گوتیك فراھم آورد

یاد آن قرن سیزدھم میافتادند، در شگفت میشدند كھ از كدام چشمھ ثروت و در اعصار بعدي، مردم چون بھ 
زیرا ھیچ كس نمیداند كھ در آن قرن،فرانسھ . ایمان چنین گوھر تابناكي صفحھ زمین را درخشان ساختھ بود

ھا، مجاھداتش در مبارزات صلیبي، و اینكھ جمعي از شعرا و فالسفھ را در دامان  غیر از تاسیس دانشگاه
خویش پرورد، بھ چھ كامیابیھاي عظیم دیگري نایل آمد مگر آنكھ شخصا در برابر این بناھاي گوتیكي كھ 

بناھایي مانند نوتردام، : با دلیري سر برافراشتھاند بایستد و یك یك آنھا را كھ یاد كردھایم بھ دقت تماشا كند
ھاي مشھور، و  ض و وسیع، شیشھبورژ با آن شبستان و چھار راھھ عری; شارتر، رنس، آمین، و بووه

واقع در ) المروي(مون سن میشل با دیر واقعا حیرتانگیزش ; پیكره زیبایش از فرشتھ عدل االھي با ترازو
كلیساي جامع كوتانس با ; دژي كھ بر فراز صخره عظیم جزیرھاي در جوار ساحل نورماندي قرار دارد

. و باالخره نمازخانھ سنت شاپل در پاریس; تابخانھاشھاي باشكوھش، روان با در مزین و آراستھ ك مناره
كھ بھ عنوان نمازخانھاي پیوستھ بھ كاخ سن لویي ) ١٢۴۵١٢۴٨(ھاي گوتیك  از شیشھ)) جعبھ جواھر((یك 

بھ دست پیر دو مونترو براي حفظ آثار مقدس و مطھري ساختھ شد و پادشاه فرانسھ از مشرق زمین 
انھدام و ویراني خوب است بھ خاطر داشت كھ ھنگامي كھ افراد بشر  ھاي در دوره. خریداري كرده بود

  . اراده كنند، قدرت آباداني دارند، كما اینكھ زماني در فرانسھ بھ ساختن چنان كاخھایي مبادرت ورزیدند

VI- ١٢٨٠- ١١٧۵: سبك گوتیك در انگلستان   

نسھ سرازیر شد و از مرزھا گذشت و سبك گوتیك از شارتر و ایل دو فرانس چون سیلي بھ سوي ایاالت فرا
معماران و صنعتگران . رو بھ سوي انگلستان، سوئد، آلمان و اسپانیا نھاد و سرانجام وارد ایتالیا شد

. شھرت یافت)) كار استادان فرانسھ((فرانسوي سفارشات ممالك بیگانھ را پذیرفتند و ھمھ جا ھنر جدید بھ 
یرفت، زیرا آن سرزمین در قرن دوازدھم نیمھ فرانسوي بود، نصف انگلستان ھنر جدید را با آغوش باز پذ

كشور فرانسھ قلمرو سالطین انگلستان بھ شمار میرفت و دریاي مانش حكم رودي را داشت كھ آن اقلیمھا 
در آن بخش از خاك فرانسھ كھ زیر فرمان پادشاھان انگلستان بود، شھر روان را . را بھ دو پاره میكرد

تمام ویژگیھاي سبك گوتیك بھ عالوه حجم و بزرگیي كھ از . ب و پایتخت فرھنگي میشمردندمركز علم و اد
تحول و تبدیل سبك رومانسك بھ گوتیك در انگلستان و فرانسھ تقریبا . عالیم سبك نورمان بود حفظ شد

میشد  در ھمان سالھایي كھ از طاقي نوك تیز در ساختمان سن دني استفاده; مقارن با ھم صورت میگرفت
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ھنري . ، نظایر آن در كلیساھاي جامع دارم و گالستر، در دیر فونتنز و ممزبري بھ كار میرفت)١١۴٠(
سوم از آنجا كھ دلبستگي زیادي بھ فرانسھ و زندگي فرانسویان داشت و از شكوه و جالل ساختمانھاي عھد 

ات شكست تا دیر وستمینستر سن لویي دیگ حسدش بھ جوش آمده بود، كمر رعایاي خویش را زیر بار مالی
را پي افكند و ھزینھ ھنرستاني را تامین كرد كھ در آنجا ھنرمندان، یعني جماعتي از معماران، 

ھاي خویش در نزدیكي دربار  پیكرتراشان، نقاشان، مذھبان، زرگران، و مانند ایشان، را براي انجام نقشھ
  . گرد آورده بود

، گوتیك مزین )١١٧۵١٢٨٠(گوتیك اولیھ انگلستان : لھ تقسیم میشوداسلوب گوتیك در انگلستان بھ سھ مرح
ھاي  بھ پنجره. ما از این سھ مرحلھ فقط بھ اولي اكتفا میكنیم; )١٣٨٠١۴۵٠(، و گوتیك قائم )١٢٨٠١٣٨٠(

بسیار دراز نوك تیز و طاقیھایي كھ بھ ھمین طرز در گوتیك اولیھ انگلیسي پدیدار شد نام سبك نیزھاي نیز 
; در این مرحلھ از رواج اسلوب گوتیك انگلیسي، نماھا و درھا بھ مراتب سادھتر از فرانسھ بودند. ھاندنھاد

ھاي زیادتر  كلیساي ولز مجسمھ; در دو كلیساي جامع لینكن و راچیستر فقط چند پیكره سنگي بھ كار رفت
اظ كمي و چھ از نظر كیفي نمیشد ھا را چھ از لح لكن اینھا ھمھ از موارد نادر بود و این گونھ پیكره; داشت

اما برجھاي ناقوس ; برجھا بیشتر جسیم بودند تا بلند. ھاي درھاي شارتر، آمین، یا رنس مقایسھ كرد با پیكره
كلیساھاي سالزبري، ناریچ، و لیچفیلد شاھد بارزي است بر آنكھ اگر معمار انگلیسي اراده میكرد میتوانست 

بھ ھمین روال، ارتفاع داخل . ود را بھ ظرافت و ارتفاع معطوف داردبھ جاي عظمت و ابھت بنا توجھ خ
گاھي این قبیل معماران، بھ تقلید از ; بنا عامل دیگري بود كھ نتوانست معماران انگلیسي را بھ دام اندازد

ھمكاران فرانسوي خود، مھارت خویش را بھ محك امتحان زدند چنانكھ از كلیساھاي وستمینستر و 
داست اما بیشتر سقف را بھ طرز خفقانآوري پایین میگرفتند، چنانكھ دو نمونھ بارز این طرز سالزبري پی

از آنجا كھ طول كلیساھاي جامع انگلستان بسیار . سقفبندي در دو كلیساي جامع گالستر و اكستر دیده میشود
براي درك طول این . زیاد بود، ھمین امر معمار را دلسرد میكرد كھ ارتفاع متناسبي براي بنا قایل شود

 ۵/١۵٧متر، كلیساھاي جامع ایلي بھ  ۵/١۶٩كلیساھا ھمین قدر كافي است كھ بگوییم طول وینچستر بھ 
، و حتي میالن ١٣١، رنس ۵/١٣٢و حال آنكھ طول كلیساي آمین ; متر میرسد ۵/١۵۶متر، و كنتربري بھ 

متر است، و ارتفاع كنتربري  ٧/٢٣فقط  با اینھمھ، ارتفاع داخلي وینچستر. متر بیشتر نیست ٧/١۴۴فقط 
متر  ۵/۴٢متر تجاوز نمیكند، و حال آنكھ ارتفاع آمین بالغ بر  ۴٠، و وستمینستر از ٢۵، لینكن از ٣/٢۴از 

  . میشود

  منتھاالیھ خاوري كلیساي گوتیك انگلیسي ھمان طرز شاھنشین مربع شكل سبك آنگلوساكسون 

را حفظ كرد و راه حل مناسب معماران فرانسوي، یعني ابداع شاھنشین كثیراالضالع یا نیمدایره شكل، را 
در بسیاري از موارد، انتھاي خاوري بنا را وسعت و بھ یك نمازخانھ براي نیایش مریم عذرا . نادیده گرفت

. نرسید كھ فرانسھ دیده بود لكن پرستش مریم ھرگز در انگلستان بھ چنان حدت و غلیاني; اختصاص دادند
در انگلستان بیشتر خانھ كاركنان كلیساي جامع و كاخ اسقف ھمھ متصل و منضم بھ خود كلیسا بود و 

در دیرھاي گوتیك . قاعدتا در بنبستي در جوار كلیسا قرار داشت كھ از ھمھ سو با دیواري محاط میگشت
ھا، خود  ھا، سفرھخانھ لروز، و تینترن، گسترش خوابگاهانگلستان و اسكاتلند، مثل دیر فونتنز، دراي برا، م

دیر، و راھروھاي سرپوشیده در یك محوطھ محصور مجموعھاي پدید میآورد كھ از نظر ھنري بسیار بدیع 
  . و دلپسند بود

اصل اساسي معماري گوتیك كھ عبارت از توازن و انشعاب فشارھاي وارده از جانب سقف براي كاستن 
. اره جرزھا و دیوارھا بود ظاھرا بھ تمام و كمال در انگلستان مورد قبول واقع نشداز ضخامت بیقو

حتي،در مواردي مانند كلیساي جامع سالزبري كھ مجبور نبودند طرح ساختمان را با اصول معماري سبك 
رومانسك وفق دھند، در ھمین اسلوب گوتیك انگلیسي، ضخامت دیوار را عین ابنیھ قدیمیتر رومانسك 

معماران انگلیسي، مثل معماران ایتالیایي، از پشتبندھاي معلق احتراز . رفتھ، منتھا قدري از آن كاستندگ
pyھاي بنا از این وسیلھ استفاده میكردند،  گھگاھي، بھ حكم اجبار و از روي اكراه، در تقویت پایھ; میجستند
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تھ باشد نھ آنكھ بھ صورت ضمایم و ھاي عمارت باید در خود بنا جا داش لكن آنان عقیده داشتند كھ پایھ
  . زوایدي خارجي درآید

شاید ھم حق بھ جانب ایشان بود، و گرچھ در كلیساھاي جامع آنھا اثري از آن ظرافت زنانھ شاھكارھاي 
فرانسوي دیده نمیشود، این ابنیھ را صالبتي مردانھ و قدرتي استوار است كھ از سرحد زیبایي میگذرد و بھ 

  . اوج كمال میرسد

چھار سال بعد از قتل بكت در كنتربري، جایگاه ھمسرایان آن كلیساي جامع بر اثر آتشسوزي ویران شد 
مردم شھر از سر خشم و حیرت سرھاي خود را بھ دیوارھا كوفتند كھ، بھ چھ سبب قادر متعال ). ١١٧۴(

انان كنتربري كار رھب. چنین مصیبتي را براي مرقد كسي مقدر فرموده است كھ زیارتگاه مردم مومن است
وي معماري فرانسوي بود كھ با ساختن . بازسازي جایگاه ھمسرایان را بھ گیوم اھل سانس محول كردند

در كنتربري بھ كار  ١١٧٨تا  ١١٧۵گیوم از سال . كلیساي جامع موطن خویش شھرتي عظیم پیدا كرده بود
آن پس كار را بھ ویلیام نامي انگلیسي اشتغال داشت تا آنكھ بر اثر سقوط از چوببست ناتوان شد، و از 

مردي ریزنقش، اما در بسیاري از : ((جرواس، رھبان وقایعنگار، در باره این ویلیام مینویسد. محول كردند
  )). ھنرھا چیرھدست و امین بود 

در میان تعمیرات و اصالحاتي كھ بھ ; بھ سبك رومانسك برجا ماند ١٠٩۶قسمت بیشتر كلیساي جامع سال 
لكن سقف قدیمي و چوبي جایگاه ; گوتیك صورت گرفت، طاقیھاي مدور بھ ھمان صورت باقي ماندند سبك

ھمسرایان برداشتھ شد و یك طاق و تویزه سنگي جاي آن را گرفت، ستونھا را درازتر كردند تا بھ صورت 
  ھاي بلند ظریفي درآمد، سر ستونھا  پایھ
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امروزه . ھا را با شیشھبندي منقوش درخشاني پوشانیدند هبھ طرز بسیار دلپذیري حجاري شد، و پنجر
كلیساي جامع كنتربري، محصور در چھار دیواري خود، لكن مشرف بر شھر دلپسند و كھنسال كنتربري، 

  . یكي از الھامبخشترین اماكن روي زمین محسوب میشود

وه نایل آمدند، سبك گوتیك در ھنگامي كھ عده بیشماري از نخست كشیشان و زایران بھ دیدن این بناي باشك
، در جلو بازوي باختري كلیساي جامع پیتر بره، دھلیز باشكوھي ١١٧٧در . سراسر انگلستان رواج یافت

اسقف ھیودولیسي در كلیساي جامع وینچستر نمازخانھ زیبایي بھ نام  ١١٨٩در . بھ سبك گوتیك ساختھ شد
; لزلھاي كلیساي جامع لینكن را یكسره ویران كردز ١١٨۶در . مریم عذرا بر باالي محراب عالوه كرد

شش سال بعد، اسقف آن كلیسا، ھیو، معمار عمارت جدید، براساس طرح جفري دونویرز كمر ھمت بھ 
زیر نظر گروستست بھ اتمام  ١٢۴٠تعمیر آن بست، و این بناي فخیم، بھ سبك گوتیك، سرانجام در سال 

تاي زیبایي قرار دارد كھ نمونھ بارزي از دشتھاي خرم كلیسا بر روي تپھاي مشرف بر روس. رسید
بھ ندرت اتفاق افتاده است كھ میان بلندي عمارات جسیم و ظرافت جزئیات، بھ این خوبي . انگلستان است

ھا و طاقگانھاي تودرتو،  سھ برج بزرگ، نماي عریض با مدخل مزین بھ پیكره. ھماھنگي پدید آمده باشد
ھر سبك و در عین حال جسیم و پھن، میلھ ستونھایي ظریف و مجردیھایي تراشیده شبستان شاھانھاي بھ ظا

ھاي خورشیدي، سقفبندیھاي نخل مانند جایگاه خدام كلیسا، و طاقیھاي باشكوه راھروھاي  شده، پنجره
سرپوشیده تمام اینھا، حتي اگر جایگاه ھمسرایان مشھور بھ فرشتگان ھمسرا نیز وجود نمیداشت، كلیساي 

یك برج كھنسال نورمان فرو ریخت و جایگاه ھمسرایان  ١٢٣٩در . مع لینكن را مایھ فخر بشر میساختجا
جایگاه جدیدي براي ھمسرایان بھ سبك گوتیك  ١٢۵۶١٢٨٠در خالل سالھاي . اسقف ھیو را ویران كرد

ب داشتند، زیرا مزین، پرآرایش اما در عین حال زیبا، برپا كردند این جایگاه جدید را بھ فرشتگان منسو
pyلكن، . مردم عھد معتقد شدند كھ غیرممكن بود كھ دست آدمیزادھاي قادر بھ ایجاد چنین بناي دلپسندي باشد
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بھ اغلب احتمال، وجھ تسمیھ نقش متبسم فرشتگان خنیاگري بود كھ بر روي سنگ در پشت بغلھاي 
  . طاقنماي سھ چشمھ تراشیده بودند

پیكرتراشان انگلیسي آثاري بھ وجود آوردند كھ تقریبا دست كمي از  بر باالي در جنوبي این جایگاه،
چھار پیكره سنگي این در، كھ بھ دست پیرایشگران قطع و ناقص شد، . حجاریھاي رنس و آمین نداشتند

یكي از اینھا كھ مظھر كنیسھ و دیگري كھ نموداري از كلیساست . بھترین گواه صادق بر این مدعاست
یكي از دانشمندان بزرگ انگلستان، سر ویلیام اوسلر، این . یكرتراشي قرن سیزدھم میباشندعالیترین نمونھ پ

  . جایگاه فرشتگان ھمسرا را زیباترین محصول ھنر بشري شمرده است

، اسقف سالزبري، موسوم بھ پور، یكي از معماران مشھور عھد، الیاس دودرام، را براي طرح ١٢٢٠در 
كلیساي مزبور در عرض مدت نسبتا كوتاھي، یعني در بیست و . تخدام كردو ساختمان كلیساي جامعي اس

  پنج 

حكایت اختالط چند سبك مختلف با ھم است، این كلیسا استثنائا بھ تمام و كمال طبق سبك گوتیك اولیھ 
وحدت طرح، ھماھنگي اندازه و خط، جالل بیپیرایھ مناره مخلوطي و برج . انگلیسي ساختھ شده است

ھاي زیباي جایگاه خدام، ھمھ عواملي  ضي كلیسا، ظرافت طاق قوسي نمازخانھ مریم، و پنجرهبازوي عر
كلیساي . است كھ نقص مجردیھاي جسیم خپلھ شبستان و كم ارتفاعي طاق قوسي مالالفزا را جبران میكند

گز آن چوب یك نوع گرمي و روح دارد كھ ھر. جامع ایلي ھنوز سقفي چوبي دارد، لكن ناخوشایند نیست
معماران گوتیك بر شبستان عالي كلیساي جامع ایلي، كھ بھ سبك . خاصیت در بناھاي سنگي دیده نمیشود

بعدا محوطھاي با گروه ستونھایي ; )١٢٠۵حد (نورمان بود، ورودي سرپوشیده غربي زیبایي عالوه كردند 
قرن چھاردھم، بھ سبك و نیز در ; از مرمر پربك بھ طرز زیبایي میان محراب و شاھنشین ساختھ شد

گوتیك مزین، یك نمازخانھ مریم عذرا، یك جایگاه ھمسرایان، و بر فراز ملتقاي بازوي عرضي كلیسا با 
كلیساي جامع ولز . اشتھار یافت)) ھشت گوشي ایلي((صحن شبستان برج نورگیر زیبایي عالوه شد كھ بھ 

شبستان این كلیسا آن قدرھا خوب ; سي بودھاي سبك گوتیك انگلی یكي از قدیمیترین نمونھ) ١١٧۴١١٩١(
طرح نشده بود، اما نمایي غربي كھ بھ ھمت اسقف جاسلین عالوه شد بھ قدري بر حسن بنا افزود كھ 

پیكره سنگي  ٣۴٠ھاي این نما  در طاقچھ)) چیزي نمانده بود زیباترین نوع خود در تمامي انگلستان شود((
. ت عناصر پیرایشگر، افراد مخرب، و زمانھ از بین رفتھ استقرار داشت كھ صد و شش تاي آنھا بھ دس

ھاي سنگي را در بریتانیا تشكیل میدھد، لكن  آنچھ از این تاراجھا بھ جا مانده عظیمترین مجموعھ پیكره
  . درباره كیفیت آنھا نمیتوان چنین تعریفي كرد

ھنري سوم كھ ادوارد خستوان را . بودعالیترین مرحلھ تكامل گوتیك اولیھ انگلیسي دیر كلیساي وستمینستر 
قدیس حامي خویش ساختھ بود، معتقد شد كھ كلیسایي كھ خود ادوارد بھ سبك نورمان پي افكنده بود 

بھ ھمین سبب وي ھنرمندان خویش را مامور ساخت تا در محل . در خور مرقد آن قدیس نیست) ١٠۵٠(
ھزار لیره از رعایاي خود  ٧۵٠براي این منظور و ; ھمان كلیسا بنایي گوتیك بھ سبك فرانسوي بسازند

 ١٢۴۵كار ساختن كلیسا در . میلیون دالر میشود ٩٠مالیات گرفت كھ بھ حساب امروزي دست كم بالغ بر 
در طرح ساختمان، معماران حتي مخارجھ پشت . ادامھ یافت ١٢٧٢آغاز شد، و تا ھنگام مرگ ھنري در 

. اقتباس كردند و دیر مزبور را بھ تقلید رنس و آمین بنیاد نھادندمحراب چند ضلعي كلیساھاي فرانسھ را 
ھاي سنگي ورودي سرپوشیده شمالي این كلیسا، كھ نمایانگر واپسین داوري است، بھ تقلید از  پیكره
در پشت بغلھاي طاقنماي سھ چشمھ بازوي عرضي كلیسا . ھاي نماي باختري آمین ساختھ شده است پیكره

یك فرشتھ در بازوي جنوبي كلیسا صورت پرلطف ; سیار جالبي از فرشتگان وجود داردھاي ب نقش برجستھ
مھرباني دارد كھ بر روي قرون و اعصار تبسم میكند و با كروبیان كلیساي جامع رنس كوس ھمسري 

  بر فراز درگاه جایگاه خدام كلیسا دو تندیس قرار دارد كھ یكي عید بشارت . میزند
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د، و دیگري پیكرھاي است از مریم با حالت زیبایي كھ انگار تا حدي آثار بیمیلي از مریم را مینمایان
حتي عالیتر از این سنگتراشیھا مقابر سلطنتي اولیھ در این دیر است، مخصوصا . ناصیھاش ھویداست

با پیكره ھنري سوم بر سنگ مزارش كھ وي را نھ بھ شكل واقعي، یعني پادشاھي تنومند و كوتاه قد، بلكھ 
ھا تن از پادشاھان در آن مقابر باشكوه  جنایات ده. قامتي بغایت رعنا و با اندامي موزون مجسم ساختھ است

فراموش شده یا بھ بركت نبوغ مردي كھ در زیر سنگھاي این مقبره شاھانھ آرمیده تا حدودي جبران شده 
  . است

VII - ١٣٠٠-١٢٠٠: سبك گوتیك در آلمان  

ساختن . ك بود كھ سرزمین فالندر آن اسلوب معماري را از فرانسھ اقتباس كرددر اوایل رواج سبك گوتی
. آغاز شد ١٢٢٠كلیساي جامع سن گودول، كھ با تفاخر بر سر تپھاي بھ ھمین نام در بروكسل جا دارد، در 

 ١٢٧۴كلیساي جامع سن باوون در گان در . باشكوھترین قسمت این كلیسا شیشھبندي منقوش آن میباشد
اھي براي ھمسرایان بھ سبك گوتیك احداث كرد، و كلیساي جامع سن رومبو، واقع در مكلین، داراي جایگ

فالندر بھ منسوجات بیشتر . برجھاي بسیار بزرگي شد كھ اگر چھ ناتمام ماند، بسیار مزین و آراستھ میباشد
معني كھ معماران فالندر معماري این ناحیھ جنبھ غیرمذھبي داشت، بھ این ; عالقھمند بود تا بھ االھیات

بھ ھمین سبب عالیترین ; قاعدتا بھ ساختن عمارات و ابنیھ شھري بیشتر معتاد بودند تا ساختن كلیساھا
تیمچھ بزازان ایپر . ھاي بزازان ایپر، بروژ، و گان ساختمانھاي اولیھ گوتیك عبارت میشد از تیمچھ

متر، طاقگانھایي سھ طبقھ، ردیف  ١٣٧عمارت بسیار بزرگي بود كھ نمایي بھ طول ) ١٢٠٠١٣٠۴(
py  . برجكھایي در گوشھ، و برج باشكوھي در مركز داشت
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با برج ناقوس باشكوھش، كھ ) ١٢٨۴(تیمچھ بزازان بروژ . این بنا در جنگ جھاني اول با خاك یكسان شد
ن آن این عمارت ظریف، و ھمچنی. شھره آفاق است، ھنوز مشرف بر میدان مركزي شھر خودنمایي میكند

ھمھ گواه صادقي است بر كامراني و افتخار بھ مورد اصناف فالندري كھ ) ١٣٢۵(ابنیھ مجلل شھر گان 
  . امروزه قسمتي از لطف و زیبایي این شھرھاي بیسر و صدا و دلپسند اروپاي شمالي مرھون آنھاست

بھ . زیادتري مواجھ شدھمینكھ سبك گوتیك بھ سمت مشرق رواج یافت و بھ ھلند و آلمان رسید، با مقاومت 
قوم ژرمن سبك رومانسك ; طور كلي ظرافت گوتیك با صالبت فكري و نیروي ستبر توتوني سازگار نبود

كلیساي جامع . را بھ مذاق خویش خوشتر میدید، و بھ ھمین سبب آلمان تا قرن سیزدھم از آن دست نكشید
در آن از ; ي آن كوچك و طاقیھایش مدور استھا بامبرگ بھ رسم باستاني ساختھ شد، بھ این معني كھ پنجره

اینجا، در آغاز . لكن طاق قوسي این كلیسا تویزھبندي شده و نوك تیز است; پشتبندھاي معلق اثري نیست
  رواج سبك 

بھ عبارت دیگر مشاھده میكنیم كھ چطور : آلماني، بھ اوج تكامل چشمگیري در پیكرتراشي برمیخوریم
دان فرانسوي تقلید كردھاند و بعد بزودي دست از تقلید برداشتند و بھ سوي سبك پیكرتراشان ابتدا از استا

در واقع پیكرھاي كھ ; نیرومند و باشكوھي از ناتورالیسم یا پیروي از نقوش و اشكال طبیعي گراییدھاند
معرف كنیسھ در كلیساي جامع بامبرگ است بھ مراتب رضایتبخشتر از پیكره مشابھي میباشد كھ در 

نقش الیصابات و مریم در جایگاه ھمسرایان این . ساي جامع رنس از زیر قلم پیكرتراش بیرون آمده استكلی
الیصابات ; ھاي مشابھي است كھ پیكرتراشان فرانسوي ساختھاند كلیسا بھ مراتب كاملتر و طبیعیتر از پیكره

مریم زن نیرومند درشت ھاي ویژه روم باستان، و  شباھت بھ سناتوري دارد ملبس بھ ردایي از جامھ
  . استخواني است بھ ھمان سان كھ آلمانھا ھمواره مریم را تصور كرده و دوست داشتھاند

  . ھاي ممتازي میباشند تقریبا كلیھ كلیساھاي جامع آلماني كھ از این عھد بھ جا ماندھاند صاحب مجسمھ

مسرایان باختري این كلیساي جامع در جایگاه ھ. است) ١٢۵٠حد (عالیترین اینھا كلیساي جامع ناومبورگ 
واقعپردازي . مجموعھاي مركب از دوازده پیكره سنگي وجود دارد كھ معاریف محلي را نشان میدھد

لكن ; نامھذبي كھ پیكرتراشان در تقلید از اصل داشتھاند گواه بر آن است كھ بھ قدر مكفي حقوق نمیگرفتھاند
گراف، یعني تجسم یك زن دلخواه بھ حكم پندار ھنرمند چیرھدستي پیكرتراش در نقش اوتا، ھمسر مارك

در میان نقش و نگارھایي كھ بر شباك جایگاه ھمسرایان انداختھاند . مشتاق آلماني، این گناه را جبران میكند
در اینجا جزئیات نقوش ; افریزي است كھ حكایت از رشوه گرفتن یھودا براي لو دادن عیسي مسیح میكند

شده است، و اشخاص بیآنكھ بھ فردفرد آنھا لطمھاي وارد آمده باشد چسبیده و تنگ ھم  بھ طور جلي ھویدا
صورت یھودا خالي از دلسوزي نیست، و ھنرمند فریسیان را بھ شكل شخصیتھاي ; قرار گرفتھاند

  . نیرومندي در آورده است، این نقش را شاھكار پیكرتراشي آلماني در قرن سیزدھم دانستھاند

قف اعظم كولوني، كونراد فون ھوخشتادن، اولین سنگ احداث بنایي را نھاد كھ معروفتر از ، اس١٢۴٨در 
در میان ھرج و مرجي كھ بعد از . كلیھ كلیساھاي جامع آلمان است و كمتر از تمامي آنھا جنبھ ژرمني دارد

تكمیل  ١٣٢٢مرگ فردریك دوم حكمفرما شد، كار ساختمان بھ كندي ادامھ یافت و كلیساي جامع تا سال 
  . نشد

ھاي مخروطي ظریف آن كھ با تزیینات توري آزاد  مناره; قسمت بیشتر این بنا ساختھ قرن چھاردھم است
كلیساي جامع كولوني را بھ تقلید از . از روي طرحھاي قرن پانزدھم ساختھ شد ١٨٨٠تركیب یافتھ بود، در 

. ري فرانسھ پیروي كردندكلیساي جامع آمین پیافكندند و در ساختن آن مو بھ مو از سبك و روشھاي معما
ھاي  لكن ستونھاي ساده ظریف و بلند شبستان، پنجره. خطوط روي نماي بنا فوقالعاده مستقیم و زنده است

درخشان، و چھارده پیكرھاي كھ روي مجردیھاي جایگاه ھمسرایان قرار دارند داخل بنا را جاي دلپسند 
py  . ي دوم سالم برجا ماندمطبوعي میسازند، كھ بھ نحو معجزھآسایي در جنگ جھان
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  دیدار مریم با الیصابات، بازوي عرضي شمالي، كلیساي جامع شارتر
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  كلیساي جامع بامبرگ)) دیدار مریم((مریم جزئي از 
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  كلیساي جامع بامبرگ)) دیدار مریم((قدیسھ الیصابات جزئي از 
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  اكھارت و ھمسرش اوتا، كلیساي جامع 

در اینجا نیز، مثل كولوني، بر اثر قرب جوار با . كلیساي جامع ستراسبورگ ساختماني است رضایتبخشتر
فرانسھ، مردم بھ ھمان اندازه با سبك فرانسوي مانوس بودند و آن را از خود میدانستند كھ در ستراسبورگ 

. نشاني از قوت آلماني بیرون این كلیسا حكایت از ظرافت فرانسوي است، و درون آن). ١٩۴٩(امروزي 
نماي . ھاي بدیع منظري است كھ بام دو شیب دارند راه ورود بھ این كلیسا از میان مجموعھاي از خانھ

ھا تحتالشعاع یك پنجره خورشیدي  ھاي سنگي مزین ساختھ است، لكن این مجسمھ كلیسا را یك رشتھ پیكره
ك گوشھ جلو بنا در وھلھ اول منظر كلیسا را تك برجي در ی. بسیار بزرگ و با ابھتي قرار گرفتھ است

; لكن پیوند میان ابھت و تزیینات در اینجا بھ طرزي عاري از نقص میسر گردیده است. ناقص ساختھ است
ھرچند كھ در توصیف این نما باید بھ عبارت گرمتري متوسل شد، دشوار نیست دریابیم بھ چھ علت گوتھ 

چون مرا طوري پرورش داده بودند : ((گوتھ نوشت. نام نھاده است)) موسیقي منجمد((شاعر آلماني آن را 
لكن چون بھ درون آن پا نھادم، حیرت سراپاي ; كھ بھ معماري گوتیك با دیده تحقیر بنگرم، از آن متنفر شدم

شیشھبندي منقوش این كلیسا بسیار كھنسال )). وجودم را فرا گرفت و كشش زیبایي آن را احساس كردم
. ید از لحاظ قدمت ھیچ كدام از شیشھبندیھاي منقوش ساخت فرانسھ با اینھا برابري نكنداست و شا

سینھ سنتوري باالي . از نظر زیبایي كم نظیر است) ١٢٣٠١٢۴٠(ھاي مدخل بازوي جنوبي كلیسا  پیكره
تك تك اینجا، كنار بستر نزع، حواریوني گرد آمدھاند كھ . در نقش برجستھ عمیقي از رحلت مریم عذراست

آنھا بھ قدر مكفي زنده مینمایند، لكن از ھمھ بھتر پیكره عیسي مسیح است كھ بخوبي تجسم یافتھ و استادانھ 
یكي نقش ملكھ چاق و چلھاي : در دو سوي این مدخل دو پیكره بسیار مشھور قرار دارد. تراشیده شده است

ریك اندام و زیباست كھ دستمالي بر است از آلمان، كھ مظھر كلیساست، و دیگري پیكره زني ظریف و با
pyاگر دستمال را از روي چشمان كنیسھ بردارند، در زیبایي . روي چشمانش بستھ شده، و نماد كنیسھ است
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ھاي این  امر داد پیكره)) كنوانسیون انقالبي فرانسھ(( ١٧٩٣در سال . مسلما بر حریف خود فایق میآید
طبیعیداني كھ ما او را فقط بھ نام . سازند)) پرستشگاه خرد((كلیساي جامع را ویران و آنجا را مبدل بھ 

را در باغ نباتات خویش پنھان ساخت و این دو )) كنیسھ((و )) كلیسا((ھرمان میشناسیم، دو مجسمھ 
آزادي، ((شاھكار را از چنگ متعصبان انقالبي نجات داد و با نصب تختھاي كھ بر روي آن شعار انقالبیان 

  . ھاي سینھ سنتوري شد بھ فرانسھ نوشتھ شده بود مانع از انھدام نقش برجستھ)) يبرابري، و برادر

VIII -١٣٠٠-١٢٠٠: رواج سبك گوتیك در ایتالیا   

در دوره رنسانس نیز ھنرمندان ایتالیا كھ . ایتالیاییان قرون وسطي اسلوب گوتیك را سبك آلماني میخواندند
  استناد آنكھ فقط بربرھاي آن  درباره منشا این سبك در اشتباه بودند، بھ

   

  

  پنجرة خورشیدي، كلیساي جامع ستراسبورگ
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  كلیساي جامع ستراسبورگ
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وفور . سوي آلپ قدرت ایجاد چنین سبك پرزرق و برق و مطنطن را داشتھاند، آن را گوتیك نام نھادند
تزیینات و گستاخي بلندپایھ گوتیك بھ مذاق ایتالیایي كھ عاشق سنن قدیمي و از دیرباز آموختھ بھ سبك 

كرد، باید دانست كھ این عمل  اگر ایتالیا سرانجام سبك گوتیك را اقتباس و اخذ. بیآالیشي بود ناگوار میآمد
و تازه بعد از آنكھ گوتیك را با نیازمندیھا و مشرب خویش وفق ; را با اكراھي مقرون بھ تحقیر انجام داد

داد، نھ فقط موفق بھ ایجاد بناي پرحشمت بیگانھاي چون كلیساي جامع میالن شد، بلكھ ابنیھ عجیبي چون 
انس بھ وجود آورد كھ آمیزھاي بود از سھ سبك بیزانسي، كلیساھاي اورویتو، سینا، آسیزي، و فلور

بھ . ھاي این كشور بھ یك سان ماالمال بود از سنگھاي مرمر رنگارنگ خاك و ویرانھ. رومانسك، و گوتیك
لكن چگونھ میشد نماي مرمر . كمك این سنگھا ممكن بود نماي اماكن مقدس را بھ طرز دلپذیري درآورد

رت درھاي بغرنج ابنیھ ممالك شمالي درآورند برخالف اقالیم شمالي كھ در ھوایي بنایي را تراشیده بھ صو
ھایي بسیار بزرگ نیازمند  مھآلود و سرد براي كسب نور و حرارت زیادتري از آفتاب بھ وجود پنجره

 ھاي كوچك را مرجح میشمرد، زیرا بدین وسیلھ بود كھ در برابر آفتابي سوزان صحن بودند، ایتالیا پنجره
ھاي آھني بنا را ))كمربند((معماران ایتالیایي دیوارھاي ضخیم، حتي . كلیساي جامع مامن خنكي میشد

از آنجا كھ در معماري ایتالیایي براي تقویت بنا . زشت منظرتر از پشتبندھاي پایھبلند گوتیك نمیدانستند
صرفا براي تزیین بھ كار رفت، ھاي مخروطي یا طاقھاي نوك تیز نبود، این قبیل وسایل  احتیاجي بھ مناره

  . و ھنرمندان ایتالیا ھرگز كامال منطق اساسي سبك معماري گوتیك را اخذ نكردند

میالدي، آن سبك تقریبا بھ كلي در ساختمانھاي كلیسایي بھ كار رفتھ بود و اگر  ١٣٠٠در شمال، قبل از 
در ایتالیاي . د ایپر، بروژ، و گان بودموارد استثنایي معدودي نیز وجود داشت، در مراكزي بازرگاني مانن

شمالي و مركزي، كھ حتي از لحاظ ساختن كاال و داد و ستد مراكز غنیتر از اراضي لولندز محسوب میشد، 
pyتاالرھاي پذیرایي شھرداري، . ساختن بناھاي غیرمذھبي نقش مھمي در تكامل سبك گوتیك ایفا كرد
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ئودالھا و قصرھاي بازرگانان ھمھ از لحاظ شكل یا تزیین بھ ھا و برجھا، دژھاي ف دیوارھاي شھر، دروازه
  . سبك گوتیك گراییدند

آغاز كرد، پاالتتسو  ١٢٨١خویش را در ) عمارت شھرداري(پروجا كار ساختمان پاالتتسو دل مونیچیپو 
بھ ساختمان  ١٢٩٠ساختھ شد، بولونیا در  ١٢٨٩در شھر سینا بھ تاریخ ) عمارت اداره امور عامھ(پوبلیكو 

زیباي پاالتتسو وكیو در شھر مبادرت ورزید، كاخ بیمانند و ) عمارت اداره امور ناحیھ(پاالتتسو كومونالھ 
  . برپا شد و كلیھ این بناھا بھ سبك گوتیك توسكان بودند ١٢٩٨فلورانس بھ تاریخ 

یكي از رھبانان فرانسیسیان، برادر الیاس كھ در آسیزي رئیس صومعھ بود، براي توسعھ  ١٢٢٨در سال 
بیش از پیش متوجھ مزار قدیس  مساكن عده بیشماري از پیروان فرقھ مزبور و تھیھ جا براي زایراني كھ

فرانسیس میشدند، دستور ساختن دیر و كلیساي عظیم سان فرانچسكو را داد كھ اولین كلیساي گوتیك در 
سفارش ساختمان بھ یك نفر استاد معمار آلماني داده شد كھ ایتالیاییھا او را یاكوپو . ایتالیا محسوب میشود

)) سبك آلماني((اید ھم بھ ھمین علت است كھ سبك گوتیك در ایتالیا بھ ش; میخواندند) یعقوب آلماني(آلمانیا /د
یاكوپو ابتدا كلیساي سفالیي بھ سبك طاق و تویزه رومانسك پیافكند و بر روي آن كلیساي . اشتھار یافت

این دو كلیسا بھ . ھاي توري گوتیك علیایي بنا كرد با طاق قوسي تویزھبندي شده و نوك تیز، با پنجره
ام دیر قدیس فرانسیس مجموعھ با ابھتي را تشكیل میدھند كھ بھ اندازه نقاشیھاي حیرتانگیزي كھ انضم

چیمابوئھ، جوتو، و شاگردان جوتو در اینجا بر روي گچ رسم كردھاند، یا بھ اندازه جھانگردان و مومناني 
ي بھ اندرزھاي وي محبوبترین قدیس ایتالیا كھ كمترین توجھ(كھ ھمھ روزه بھ زیارت مزار فرانسیس 

  . رو میآوردند، جالب و نظرگیر نمیباشد) نمیشود

بھ این معني كھ میداني عمومي دارد با مشتي ابنیھ دولتي در : سینا ھنوز یك شھر قرون وسطایي است
اطراف آن، بازاري كھ در ھواي آزاد تشكیل میشود، و دكانھاي محقري كھ در جوار میدان مركزي قرار 

از این میدان مركزي شھر ده دوازده كوچھ تنگ و . جھ نظر عابران را جلب نمیكننددارند بھ ھیچ و
ھاي تاریك  صعبالعبور منشعب میشود كھ در دو سوي ھر كدام از آنھا، بھ فاصلھ كمتر از سھ متر، خانھ

كھنسالي قرار گرفتھ است پر از مردم مھربان و پرجوش و خروشي كھ در نزد آنھا آب آشامیدني چیزي 
ھاي قدیمي  بر روي تپھاي، در عقب این رشتھ خانھ. ست تجملي و بھ مراتب نادرتر و خطرناكتر از شرابا

ظاھرا این بنا یك رشتھ مرمرھاي . بھ ھم چسبیده، المتروپولیتانا یا كلیساي جامع شھر سر برافراشتھ است
آغاز شد،  ١٢٢٩سینا كھ در ساختمان كلیساي جامع . سیاه و سفید مخطط است كھ بھ چشم ناخوشایند میآید

، از روي طرحھایي كھ جوواني پیزانو بھ جا نھاده بود، نماي ١٣٨٠در . بھ اتمام رسید ١٣۴٨در سال 
جدید و دلپذیري در سنگھاي مرمر سرخ، سیاه، یا سفید افزودند و سھ مدخل رومانسك ساختند كھ در 

، و بامھاي دوشیبي آنھا را احاطھ كرده طرفین ھر یك ستوني از مرمر حجاري شده با شكوه قرار داشت
اكنون كلیساي جامع سینا صاحب یك پنجره بزرگ خورشیدي . بودند كھ نقوشي بھ شكل جعد و شكن داشتند

طاقگانھا و ستونبندھا در جلو ; بود كھ از درون آن پرتو خورشید شامگاھي بھ رنگھاي مختلف رخنھ میكرد
ھاي مخروطي و برجھایي از مرمر  مناره; ناظران عرضھ میداشتند ھاي سنگي را بر كلیسا ردیفي از پیكره

سفید زنندگي زوایاي مختلف بنا را میكاست و در داخل سنتوري بلند نماي كلیسا، موزائیك بسیار عریضي 
برخالف ھنرمند فرانسوي، كھ . مریم عذرا را در حال پرواز بر فراز ابرھا بھ سوي فردوس نشان میداد

روشن روي طاقیھاي مدرج الیھ الیھ دور مدخلھا و كندھكاریھاي عمیق نماي ابنیھ داشت، عالقھ بھ سایھ 
در این كلیساي جامع ھیچ نوع پشتبندي بھ . معمار ایتالیایي عالقھمند بھ سطوح درخشان و رنگارنگ بود

یني بنا بر وزن و سنگ; بر فراز جایگاه ھمسرایان طاقي قوسي بھ سبك بیزانسي قرار دارد; كار نرفتھ است
  دیوارھاي ضخیم و طاقیھاي مدور بسیار عریضي كھ از گروه ستونھاي مرمري 

این نمونھ سبك گوتیك توسكان، كھ ھنوز اكثر اجزاي آن بھ سبك رومانسك است، . منتھي میشود وارد میآید
در داخل . دارددر واقع یك دنیا با آن بناھاي سنگیني كھ معجزھآسا در آمین و كولوني سر برافراشتھ تفاوت 

تندیسي برنزي از یحیاي تعمید دھنده، كار دوناتلو ; این كلیسا منبر مرمر سفید، كار نیكوال و جوواني پیزانو
و نیمكتھاي ; )١۵٣٢(محرابي پرداختھ دست بالداساره پروتتسي ; فرسكوھایي اثر پینتوریكیو; )١۴۵٧(
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. دیده میشود; )١۵۶٧(ف، اثر بارتولومئو نروني جایگاه ھمسرایان، با كندھكاریھایي فراوان و بسیار ظری
بھ این نحو، یك كلیساي ایتالیایي میتوانست در خالل چندین قرن، بھ بركت سلسلھ پایانناپذیري از نوابغ عالم 

  . ھنر ایتالیا، در حال رشد و تكامل باشد

ا خبر از معجزھاي دادند در حالي كھ كلیساي جامع و برج ناقوس سینا در شرف اتمام بود، از دھكده بولسن
قلب ((كشیشي كھ درباره اصل . كھ منتج بھ ساختن یكي دیگر از شاھكارھاي معماران این عھد شد

شك آورده بود خبر داد كھ مسلما تردیدش برطرف شده، زیرا حین تناول عشاي رباني بھ چشم )) ماھیت
ساختن یاد این واقعھ بود كھ پاپ براي زنده . خود خون مسیح را بر روي نان مقدس مشاھده كرده است

داد، بلكھ مقرر داشت ) ١٢۶۴(اوربانوس چھارم نھ فقط امر بھ برگزاري عید جسد یا كورپوس كریستي 
طرح این بنا از طرف دو . در اورویتو، واقع در جوار آن دھكده، بھ ساختن كلیساي جامعي مبادرت جویند

  . و لورنتسو مائتاني، ریختھ شد تن از ھنرمندان مشھور عھد، آرنولفو دي كامبیو

تا پایان كار ساختمان در  ١٢٩٠چھل تن معمار، پیكرتراش، و نقاش از سینا و فلورانس استخدام شدند و از 
در طرح نماي ساختمان از سبك كلیساي جامع سینا پیروي شد، لكن كلیساي جامع . مشغول بودند ١٣٣٠

این ; تر، و با ھماھنگي و تناسب و توازني بھ مراتب بھتراورویتو بنایي از آب درآمد بھ مراتب پاكیزھ
ساختمان حكم تابلو عظیمي را دارد از سنگ مرمر، كھ ھر یك از عناصر متشكلھاش، جداجدا، خود 

بر روي ستونھاي چھارگوش توكاري كھ میان مدخلھاي كلیسا قرار دارند . شاھكار دقیقي محسوب میشود
، و ))فدیھ((قیقي تراشیده شده كھ باز از آفرینش، زندگي مسیح ھاي بسیار ظریف و د نقش برجستھ

یكي از این نقوش برجستھ، یعني صحنھ دیدار مریم، بھ قدري زیباست كھ . حكایت میكند)) واپسین داوري((
. میتوان آن را نمونھ كمال پیكرتراشي رنسانس قبل از آغاز دوران تجدید حیات علم و ھنر بھ شمار آورد

بر روي ; ونھاي خوشتراش، نماي رفیع و باشكوه كلیساي جامع را بھ سھ طبقھ تقسیم میكندیك رشتھ ست
در . ھاي جمعي از پیامبران، حواریون، آباي كلیسا، و قدیسان دیده میشود طبقات سھگانھ این نما، پیكره

دانستھاند، ) ١٣۵٩(وسط این مجموعھ تو در تو، یك پنجره خورشیدي قرار دارد كھ آن را كار اوركانیا 
) كھ اكنون آن را برداشتھاند(باالي این پنجره، موزائیك خیرھكنندھاي . لكن این امر مشكوك تلقي شده است

داخلھ شیاردار عجیب این كلیساي جامع طاقگان سادھاي است بھ . حكایت از تاجگذاري مریم عذرا میكرد
  ر كافي بھ درون صحن از آنجا كھ نو; سبك باسیلیكا، در زیر یك سقف چوبي كم ارتفاع
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  نماي خورشیدي كلیساي جامع اورویتو
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كلیسا نمیتابد، شخص قادر نیست دقیقا بھ ارزش فرسكوھاي كار فراآنجلیكو، بنوتتسو گوتتسولي، و لوكا 
  . سینیورلي پي برد

ین ھنگامي كھ جنون ابنیھ سازي در قرن سیزدھم بھ سان موجي سراسر ایتالیا را فراگرفت، بزرگتر
، آرنولفو دي كامبیو بھ ساختمان ١٢٩۴در . عمارات شگفتانگیز در خطھ ثروتمند فلورانس پیافكنده شد

در ساختن این بنا، وي طرح باستاني باسیلیكاھا را، بدون . كلیساي جامع سانتاكروچھ مبادرت ورزید
اقگان شبستان، از ھا و ط بازوي عرضي كلیسا، با سقف چوبي مسطحي حفظ كرد، لكن در ساختمان پنجره

زیبایي این كلیسا بیشتر مرھون . طاقي نوك تیز استفاده نمود و روكش نماي كلیسا را از مرمر ساخت
ھاي بسیار فراوان سنگي و فرسكوھاي عدیده داخل آن بود تا در ساختمان خود بنا از نظر دقایق فن  پیكره

استاداني كھ ھنر ایتالیایي را بھ سرحد بلوغ  ھا و نقوش ھمھ نموداري بودند از مھارت این مجسمھ. معماري
، آرنولفو نماي خارجي تعمیدگاه این كلیسا را تغییر داد و این بار آن را، بھ ١٢٩٨در . رسانیده بودند
ھایي از مرمر سیاه و سفید پوشانید ابداعي كھ بیسلیقھ بھ نظر میرسد و بسیاري از آثار  تناوب، با رگھ

ھاي مخطط افقي، یعني تناوب سیاه و  نقص این روش آن است كھ رگھ. است توسكان را بدمنظره ساختھ
لكن روحیھ پرتفاخر عھد . سفید، ابھتي را كھ خاص خطوط عمودي و ارتفاع ساختمان است از بین میبرد

ھویداست كھ بھ ) ١٢٩۴مورخ (از خالل سطور فرماني ) كھ منادي دیگري از ظھور رنسانس است(
  :ھر آرنولفو را مامور ساختن كلیساي جامع سانتاكروچھ كردموجب آن فرمانداري ش

از آنجا كھ یك قوم واالتبار را شرط كمال حزم آن است كھ امور خود را بھ نحوي سامان دھد كھ نور 
درایت و عظمت از آثار صوري آن ساطع باشد، مقرر میشود كھ آرنولفو، استاد معمار شھر ما، سبكھا یا 

مھیا كند، تا )) سانتا ماریا رپاراتا) ((كلیساي جامع(ل و شكوه براي تجدید بناي طرحھایي با منتھاي جال
دست صنعت و قدرت مردمان ھرگز نتواند چیزي بھ این عظمت و زیبایي بھ ھیچ نحوي از انحا خلق و 
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 تقبل نماید، و این امر را بر طبق مبادي و اصولي انجام دھد كھ فرزانھترین مردمان شھر ما آشكارا و
مگر آنكھ . پنھان اعالم و تجویز كردھاند بدین مضمون كھ بھ تركیب آثار و ابنیھ شھر ھیچ دستي زده نشود

قصد منطبق ساختن آنھا با روح پاكي باشد كھ مركب از روح فردفرد قاطبھ اھالي یكدل و یك زبان شده 
  . است

بعضي از اصناف . ن تشویق شدندھمچنانكھ بیشك غرض از نشر این فرمان نیز كمك مالي بود، مردم بھ آ
و چون بعدھا اصناف دیگري از كمك سر باز ; شھر فلورانس نیز ھر كدام پرداخت مبلغي را تعھد كردند

لیره طال  ۵٠٠،۵١زدند، صنف پشم فروشھا تمامي ھزینھ ساختمان را بھ گردن گرفت و ھمھ سالھ بالغ بر 
مین سبب نیز آرنولفو در طرحریزي كلیساي جامع بھ ھ. براي این منظور میپرداخت) دالر ٠٠٠،٢٧٠،٩(

متر ارتفاع داشتھ باشد، یعني بھ  ۴۵قرار شد سقف سنگي بنا . ابعاد را بھ مقیاس بسیار عظیمي حساب كرد
  بلندي طاق قوسي كلیساي 

   

  

  میدان دوئومو، منظر تعمیدگاه، 

یوارھایي ضخیم، مھارھاي و وزن سقف بر روي د; متر باشد ٧/١۶متر در  ٨٠شبستان ; جامع بووه
این طرحي بود بھ غایت استادانھ و شگفتآور، زیرا معمار . آھنین، و طاقیھاي نوك تیز شبستان قرار گیرد

چیرھدست براي شبستان فقط چھار طاقي بھ كار میبرد كھ طول ھر كدام از یك گوشھ تا گوشھ دیگر بھ 
لكن ساختمان كلیساي ; درگذشت ١٣٠١آرنولفو در  .متر بالغ میشد ۵/٢٧بیست متر، و ارتفاع ھر كدام بھ 

ھاي اصلي، زیر نظر جوتو، آندرئا پیزانو، برونللسكي، و  جامع، با مقدار زیادي جرح و تعدیل در نقشھ
بود كھ این ھیوالي كریھالمنظر تكمیل و تقدیس شد و آن  ١۴٣۶جمعي دیگر ادامھ یافت و باالخره در سال 

این كلیساي جامع ساختمان بغایت بزرگي است كھ رابط میان . نام نھادند) )سانتاماریا دل فیوره((را 
مترمربع پوشانید، تازه براي مردمي كھ  ٧٨٠٠اسلوبھاي معماري شش قرن شد، محوطھاي را بھ مساحت 

  . در مجلس ساووناروال گرد میآمدند كوچك بود
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IX- ١٣٠٠- ١٠٩١: سبك گوتیك اسپانیایي  

رھبانان فرانسھ بھ ھمان نحو كھ در قرن یازدھم معماري رومانسك را بھ اسپانیا بردند، در قرن دوازدھم 
 ١٠٩١(در شھر كوچك خوش منظر آویال، ساختن كلیساي جامع سان سالوادور . نیز ناقل سبك گوتیك بودند

رجھ پشت محراب بھ با طاقیھاي مدور، مدخلي بھ سبك گوتیك، و ستونھاي ظریفي كھ از مخا) بھ بعد
در ساالمانكا . ھاي نوك تیز در طاق قوسي منتھي میشدند، مقدمھ تحول و آغاز رواج سبك گوتیك بود تویزه

عشق بھ دین كلیساي جامع قرن دوازدھم را كھ بھ اسلوب باستاني ساختھ شده بود، پھلو بھ پھلوي یك 
در كنار یكدیگر، باشكوھترین مجموعھ  اصل آن كھ این دو بنا،; كلیساي جدید قرن شانزدھم حفظ كرد
در تاراگونا، بھ واسطھ مشكالت مالي، ساختمان دفتر اسقفي از . بناھاي كشور اسپانیا را تشكیل میدھند

در این عمارت صالبت و استحكام عناصر سبكھاي كھنسالتر زمینھ . بھ طول انجامید ١٣٧۵تا  ١٠٨٩
رواقھا، یا بھ عبارت دیگر ستونبند رومانسك در زیر . تمناسبي براي تزیینات گوتیك و اسالمي شده اس

  . طاقي قوسي بھ سبك گوتیك، در عداد زیباترین آثار ھنر قرون وسطي بھ شمار میرود

تاراگونا بھ طور مشخصي جنبھ اسپانیایي دارد، و حال آنكھ شھرھایي مانند بورگوس، تولدو، و لئون از 
جریان مراودھاي كھ بر اثر حركت رھبانان مھاجر . باھت دارندنظر مشرب ترقیخواھي بیشتر بھ فرانسھ ش

بین فرانسھ و اسپانیا ایجاد شده بود، بھ واسطھ ازدواج بالنش دوكاستي با لویي ھشتم، شاه فرانسھ 
  . ، وسیعتر شد)١٢٠٠(

 اولین سنگ بناي كلیساي جامع ١٢٢١برادرزاده بالنش، فردیناند سوم، پادشاه كاستیل بود و در سال 
یك آلماني اھل ; یك معمار ناشناس فرانسوي مسئول پیافكندن طرح این بنا بود. بورگوس را نصب كرد

  مردي از اھالي بورگوني، موسوم بھ ; )١۴۴٢(ھاي مخروطي آن را ساخت  كولوني بھ نام یوان مناره
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  منظره پشتي كلیساي جامع ساالمانكا

فلیپھ د بورگونیا، برج نورگیر عظیم كلیسا را برفراز محل تقاطع بازوي عرضي با صحن شبستان احداث 
بھ اتمام  ١۵۶٧و سرانجام شاگردش خوان د والیو، كھ اسپانیایي بود، آن بنا را در ; )١۵٣٩١۵۴٣(كرد 

  . رسانید

ھا قرار گرفتھاند، و  رهھاي مخروطي پر تزیین گوتیك، برجھاي روبازي كھ در زیر این منا مناره
ھاي سنگي، بھ نماي باختري این كلیسا سانتاماریا المایور ابھت و شكوھي میدھد  طاقگانھاي مزین بھ پیكره

در آغاز تمام این نماي سنگي را منقوش ساختھ بودند، اما اكنون . كھ بسھولت از خاطر انسان محو نمیشود
و ما فقط بھ پایمردي نیروي پندار میتوانیم مجسم ; ه استمدتھاست كھ مرور زمان آن رنگھا را زایل كرد

  . كنیم كھ روزگاري اینجا چھ منظر باشكوھي، بھ رقابت با خورشید، چشم مردمان را خیره میكرده است

در بین . ھمین فردیناند سوم مخارج ساختمان كلیسایي از این باشكوھتر را براي شھر تولدو فراھم آورد
رانھ و در داخل كشور اسپانیا قرار گرفتھاند كمتر از شھري را میتوان سراغ گرفت شھرھایي كھ دور از ك

این شھر، كھ در یك خمیدگي رود تاگوس قرار گرفتھ و از . كھ از نظر زیبایي طبیعي بھ پاي تولدو برسد
دشوار  ھاي بلندي محاط شده است، امروزه ظاھري فقیر دارد، و از این رو تصور این مسئلھ ھمھ سو با تپھ

است كھ زماني پادشاھان ویزیگوت، سپس امراي مور، و آنگاه پادشاھان مسیحي لئون و كاستیل آنجا را 
آغاز شد، بتدریج پیش رفت و بكندي  ١٢٢٧بناي كلیساي جامع تولدو، كھ در . پایتخت خود ساختھ بودند

داث این كلیسا فقط یك برج از نقشھ اصلي اح. ھنوز تكمیل نشده بود ١۴٩٣توسعھ یافت، چنانكھ تا سال 
ساختھ شد كھ نصف آن ھم بھ سبك مورھا و بھ تقلید سبك خیرالدا در سویل است و از لحاظ ظرافت تقریبا 

و باالخره در ; بعدي دارد; برج دیگر این كلیسا تعلق بھ ادوارد; ھیچ دست كمي از برجھاي سویل ندارد
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نقشھ و طرح ھنرمندي موسوم بھ دومنیكوس تئوتو قرن ھفتم بود كھ بر باالي آن طاقي قوسي بر طبق 
درون این كلیساي جامع، . كوپولوس، مشھور بھ ال گركو، كھ بلند آوازھترین مردمان تولدو بود، بنا نھادند

متر، مركب است از پنج راھرو پرپیچ از مجردیھاي بلند،  ۵۵متر و عرض  ١٢٠محوطھاي بھ طول 
پنجره با  ٧۵٠ر سادھاي از قدیسان سنگي، طارمیھاي مشبك آھني، و ھاي بسیا ھاي مزین، پیكره نمازخانھ

شیشھبندي منقوش، كلیھ آن نیرویي كھ در نھاد اسپانیایي وجود دارد، تمام آن افسردگي و احساسات 
پرجوش دینخواھانھاي كھ در وجود اسپانیایي سرشتھ شده است، ھمھ آن ظرافتي كھ در آداب مردم اسپانیا 

لختي از آن سودایي كھ مسلمانان براي تزیینات در سر داشتند، ھمھ در این كلیساي جامع  دیده میشود، با
  . تجسم و تجلي مییابند

غنیترین كلیساھاي ما در تولدوست مقدسترین ھمھ در : ((در اسپانیا ضربالمثلي است بھ این مضمون
ناي كلیساي جامع لئون، كھ در ب)). اوویذو، مستحكمترین ھمھ در ساالمانكا، و زیباترین آنھا در لئون

زیر نظر اسقف منریك آغاز و مخارج ساختمان آن اندك اندك از محل فروش آمرزشنامھ تامین شد،  ١٢٠۵
در احداث این كلیساي جامع، معماران لئون، بھ تقلید از سبك گوتیك فرانسھ، . بھ پایان رسید ١٣٠٣در سال 

و شیشھبندیھاي منقوش این كلیسا از عالیترین شاھكارھاي ھا توجھ خاصي مبذول داشتھاند  بھ نصب پنجره
احتمال دارد این گفتھ صحیح باشد كھ در ساختمان این بنا قسمت تحتاني را از . این ھنر بدیع بھ شمار میرود

نتیجھ ; كلیساي جامع رنس، نماي باختري را از شارتر، و مدخل جنوبي را از بورگوس تقلید كرده باشند
  . ھاي مخروطي كامل نظیر كلیساھاي جامع فرانسھ ي است با برجھا و منارهكلیساي دلپذیر

ھاي عدیده دیگري در نقاط  بھ یادگار استیالي مجدد فرمانروایان مسیحي بر اسپانیاي مسلمان، پرستشگاه
، در پالما ١٢٠٣، در لریذا ١١٨٨، در تودال بھ سال ١١٧۴مختلف برپا شد از آن جملھ در زامورا بھ سال 

لكن از لئون كھ صرفنظر كنیم، تقریبا ھیچ یك از . ١٢٩٨، و در بارسلون ١٢۶٢، در واالنس ١٢٢٩
ھاي  در ساختن این كلیساھا، معماران از پنجره. كلیساھاي اسپانیایي را نمیتوان گوتیك بھ حساب آورد

د و بھ طاق و بزرگ و پشتبندھاي معلق احتراز جستند، بھ جاي طاقیھایي كھ از زمین یا ستونھا برخیز
تویزه منتھي شود و بھ این نحو وزن را تقسیم كند، سنگیني طاق قوسي را بر مجردیھا و دیوارھاي كلفت 

  . نھادند و خود ستونھا را بھ سقف رسانیدند

این ستونھاي بلند، كھ در محوطھ بسیار بزرگ شبستان مانند غولھاي سنگي عظیمي سر بھ سقف 
كلیساھاي اسپانیایي جالل مظلمي میدھند كھ روح آدمي را با رعب منقاد  برداشتھاند، بھ اندرون تمامي

میسازد، و حال آنكھ در كلیساھاي گوتیك كشورھاي اروپاي شمالي روح انسان با روشنایي بھ اعتال در 
با وجود رواج ; ھا را با طاقي رومانسك حفظ كردند در سبك گوتیك اسپانیایي، اكثر درھا و پنجره. میآید
نات گوتیك، یك عنصر معماري مغربي نیز بھ جا ماند كھ عبارت بود از آرایش دیوار و بدنھ ساختمان تزیی

ھاي مختلفي از آجرھاي رنگي، نفوذ معماري بیزانس نیز در ایجاد گنبدھا و شبھ گنبدھایي  با طرحھا و رگھ
از . پیدا میكردند محفوظ ماندكھ از یك قاعده چند گوشي باال میآمدند و بھ مقتضاي شكل آن قاعده برآمدگي 

این اجزاي متشكلھ متفاوت بود كھ اسپانیا سبك بینظیري براي برخي از عالیترین كلیساھاي جامع اروپا بھ 
  . وجود آورد

ھا و دژھاي پراكنده در  تا اینجا سخن از كلیساھا بھ میان بود، لكن باید درنظر داشت كھ ساختن قلعھ
ھاي شھرھا كاري بیاھمیت نبود و این گونھ ابنیھ را نیز باید در عداد  روستاھا، و حصارھا و دروازه

حصار شھر آویال در اسپانیا ھنوز شاھد بارزي بر . كامیابیھاي مھم معماري قرون وسطي بشمار آورد
ھایي مانند پوئرتو دل سول در تولدو،  در احداث دروازه. توازن شكل و ابعاد معماري قرون وسطایي است

ھاي این عھد است، مشاھده میكنیم كھ چگونھ زیبایي را با كثرت استعمال سازش  ي از دروازهكھ نمونھا
صلیبیون، بھ واسطھ اطالعي كھ ھنوز از ساختمان كاستلوم رومي در ذھن داشتند، و شاید بر اثر . دادھاند

) ١١٢١(كرك ھاي مسلمانان خود در خاورمیانھ، بھ ساختن دژھاي كوھپیكري مانند قلعھ  مشاھده قلعھ
مبادرت جستند كھ از لحاظ عظمت و شكل بھ مجارستان، كھ خود باروي مستحكمي در برابر حمالت 

ھنر قلعھ سازي از شرق اروپا . مغوالن بود، در خالل قرن سیزدھم دژھاي مستحكم و باشكوھي برپا شد
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انسھ قرن سیزدھم دژھایي متوجھ غرب شد و در ایتالیا شاھكارھایي مانند برج و باروھاي ولترا، و در فر
مانند كوسي و پیرفون و شاتوگایار را بھ وجود آورد كھ بھ دست ریچارد شیردل، پس از بازگشت از 

دژھاي اسپانیایي بناھایي ساختھ اوھام و خیاالت واھي نبودند، بلكھ قالع . ، ساختھ شد)١١٩٧(فلسطین 
ھنگامي كھ  .ساختندند و نام كاستیل را علم مستحكمي بودند از آجر و سنگ كھ مانع از تجاوز مورھا شد

آلفونسو ششم، پادشاه كاستیل، شھر سگوویا را از چنگ مسلمانان بیرون آورد، در آنجا، بھ تقلید از 
در ایتالیا اشراف شھرنشین ھر كدام براي خویشتن . دساختمان القصر در تولدو، دژ مستحكمي را پیافكن

قبل ; قلعھاي بنا كردند كھ ھنوز بسیاري از آنھا در شھرھاي دو ناحیھ توسكان و لومباردي بھ چشم میخورند
ھاي اعیاني كردند، و ھمین  از جنگ جھاني دوم، شھر سان جیمینانو شروع بھ ساختن این قبیل دژھا یا قلعھ

  . وران رنسانس یكي از ویژگیھاي بارز و شاخص ھنر آن سرزمین محسوب گشتامر بود كھ در د

فن ساختن دژھاي سنگي، با رفتن ادوارد خستوان و محارم نورمان وي بھ انگلستان، از دریاي مانش گذر 
در انگلستان، بر اثر اتخاذ تصمیمات و اقدامات تعرضي و تدافعي ویلیام فاتح، فن قلعھسازي رو بھ . كرد
ھنگام فرمانروایي ھمین مرد آھنین پنجھ بود كھ برج لندن، قلعھ وینزر، و قلعھ دارم را براي ; مل نھادتكا

ھمچنین قلعھسازي از فرانسھ بھ آلمان سرایت كرد و در آنجا بین خاوندھاي . نخستین بار پیافكندند
ولپیكر شلوس، كھ در دژ غ. قانوننشناس، پادشاھان مبارز، و قدیسان توسعھطلب بھ صورت جنوني درآمد

كونیگسبرگ بھ عنوان قلعھ مستحكمي براي حكومت بر نفوس ستیزھجویي از جانب شھسواران توتوني 
  . ، یكي از این دژھاي مستحكم بود كھ در اثناي جنگ جھاني دوم از بین رفت)١٢۵٧(ساختھ شد 

X-  مالحظات  

افرادي كھ دلیرانھ آن طاقھاي قوسي وزین را بر . معماري گوتیك عالیترین كامیابي انسان قرون وسطي بود
چند عدد پایھ سنگي استوار ساختند، علم خود را از ھر حكیم قرون وسطایي كاملتر و دقیقتر فرا میگرفتند 

كم شعري را دارد بھ مراتب بناي نوتردام، با آن خطوط و ھماھنگي صور، ح. و موثرتر بیان میداشتند
مقایسھ میان معماري گوتیك و معماري یونان و روم باستان بھ طور در . بزرگتر از كمدي االھي دانتھ

اروپاي قرون وسطي ھیچ شھري نبود كھ بتواند از لحاظ ابنیھ و معماري با آتن یا رم كوس ھمسري بزند، 
تھ نشد كھ از لحاظ زیبایي محض با پارتنون برابر و در تمام دوران تكامل سبك گوتیك ھیچ كلیسایي ساخ

اما، از طرف دیگر، در میان ابنیھ ادوار باستان نیز چیزي را سراغ نمیتوان گرفت كھ، مثل نماي ; باشد
كلیساي رنس، این سان در ریزھكاریھا و دقایق واال باشد، یا بمانند طاق قوسي كلیساي جامع آمین روح را 

تمسك و تناسب سبك كالسیك معرف ھمان تبعیت از موازین عقالني و اعتدالي . بخشدبھ وجد آورد و الھام 
جذبھ رمانتیك سبك گوتیك فرانسوي، و . بود كھ فالسفھ یونان بھ یونان پرجوش و خروش تعلیم میدادند

عظمت غمافزاي كلیساھاي بورگوس یا تولدو، ندانستھ مظھر لطافت و اشتیاق روحیھ قرون وسطي، و 
فلسفھ و معماري كالسیك علومي بود براي استواري و توازن . افسانھ و رمز توكل بھ دین شدند دھشت و

آرشیتراوھایي كھ ستونبندھاي پارتنون را بھ ھم پیوند میدادند، اندرز غیبگویان معبد دلفي مشعر بر 
یكرد، و قھرا میانھروي و اعتدال بود كھ چون دستي آھنین مانع تصعید میگردید، ثبات قدم را تجویز م

روحیھ و مشرب شمال را . افكار مردمان را بار دیگر بھ ھمین زندگي و جھان خاكي معطوف میساخت
فتوحات پیاپي چشم ; بیھوده گوتیك نخواندند، زیرا بیقراري و جسارت را از بربرھاي فاتح بھ ارث برد

لكن، . آسمان را در محاصره افكند تنگش را پر نكرد، تا آنكھ سرانجام با پشتبندھاي معلق و طاقیھاي رفیع
در عین حال، این روحیھاي بود مسیحي كھ دست التجا براي صلحي بھ آسمان دراز میكرد كھ بربریت آن 

ھاي ضد و نقیض بود كھ بزرگترین پیروزي شكل بر  از میان آن انگیزه. را از زمین مھجور ساختھ بود
  . ماده در تمامي طول تاریخ ھنر بشري حاصل آمد

بھ چھ علت معماري گوتیك رو بھ انحطاط نھاد تا حدودي علت آن بود كھ ھر سبكي مانند ھر گونھ احساسي 
تكامل سبك . وقتي كامال تجلي كرد، طبعا تحلیل میرود و ظھور واكنش یا تحولي را ضروري میسازد
شكل ھیچ آیندھاي گوتیك بھ صورت گوتیك قائم در انگلستان، و گوتیك مطنطن در فرانسھ، براي فورم یا 
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اضمحالل مبارزات صلیبي، انحطاط معتقدات مذھبي، بذل مال در راه . جز مبالغھ و افساد باقي نگذاشت
. ھوس بھ عوض مریم، و انصراف از كلیسا و توجھ بھ حكومت روحیھ عصر گوتیك را در ھم شكست

كمونھا و اصناف، . تھي ساختگرفتن مالیات از طبقھ روحاني بعد از لویي نھم خزاین كلیساھاي جامع را 
. كھ در پرداخت مخارج كلیساھا و تفاخر بدانھا سھیم بودند، استقالل، ثروت، و غرور خود را از كف دادند

نھ فقط ساختمانھاي جدید در قرن . طاعون و جنگھاي صد سالھ قواي فرانسھ و انگلستان را تحلیل برد
جامعي كھ در قرون دوازدھم و سیزدھم آغاز شده بودند چھاردھم رو بھ كاھش نھاد، بلكھ اكثر كلیساھاي 

سرانجام با پیدایش اومانیستھا و كشف مجدد تمدن كالسیك بھ دست پیروان آن، و احیاي . ناتمام ماندند
معماري كالسیك در ایتالیا سرزمیني كھ این معماري ھرگز از میان نرفتھ بود شیوه كھن با وفوري نو 

ھاي  از قرن شانزدھم تا نوزدھم، معماري رنسانس، حتي از طریق شیوه .جانشین معماري گوتیك شد
ھنگامي كھ نوبھ خود زایل شد، نھضت رمانتیك آغاز . باروك و روكوكو، حاكم بر اروپاي باختري بود

قرن نوزدھم، كھ قرون وسطي را غایت مطلوب میپنداشت، خاطرات آن ادوار را بھ شیریني زنده كرد، و 
امروزه در حالي كھ معماري بومي و جدیدي جسورتر از سبك گوتیك سر . از عودت نمودمعماري گوتیك ب

بھ آسمانھا افراشتھ است، كشمكش میان سبكھاي كالسیك و گوتیك ھنوز در كلیساھا و مدارس، در بازارھا 
  . و پایتختھاي ما بھ شدت جریان دارد

است، و بنابر این خود را از قید تكاپوي  انسان قرون وسطایي خیال میكرد كھ حقیقت بر وي مكشوف شده
نیروي بیپروایي كھ ما امروزه در طلب حقیقت صرف میكنیم، آن . بیھوده در راه نیل بھ حقیقت آزاد میدید
و افراد در عین فقر، شیوع امراض، و بروز قحطیھا و جنگھا ; ایام در آفرینش زیبایي بھ كار میرفت
موضوع گوناگون را، از نخستین حروف كلمات و جمالت گرفتھ تا فرصت و دل و دماغ داشتند تا ھزار 

ھاي مذھب قرون وسطایي از فرط شوق  ھنگامي كھ دل ما از دیدن دستنبشتھ. كلیساھاي جامع، زیبا گردانند
میتپد، در برابر عظمت نوتردام احساس عجز و انكسار میكنیم، و با دیدن شبستان كلیساي جامع وینچستر 

یش معمار آن درود میفرستیم و تمام خرافات و ادبار و جنگھاي بیھوده و جرایم عنیف و بھ نظر دوراند
بار دیگر از شكیبایي،ذوق، و سرسپردگي نیاكان قرون ; شرارتآمیز عصر ایمان را بھ طاق نسیان میسپاریم

  وسطایي خویش متحیر میشویم 
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فصل سي و سوم 
  

  موسیقي قرون وسطي 

١٣٢۶ -١٣٠٠  

I -  موسیقي كلیسا  

كلیساي جامع عبارت از مقبره سرد و خالي از دیاري نبود كھ . درباره كلیساي جامع بیانصافي روا داشتھایم
مومناني كھ . امروزه شخص بھ عیان میبیند، بلكھ بنایي بود با وظیفھاي خاص خود، كھ از عھده آن برمیآمد

یدند، بلكھ حضور مریم عذرا و قدم بھ ساحت كلیساي جامع مینھادند نھ فقط آنجا را یك اثر ھنري مید
فرزندش عیسي را احساس میكردند، و در مییافتند كھ آن دو بھ آنھا قوت قلب میدھند و دست تسلي بر جبین 

كلیساي جامع محل اجتماع رھبانان یا خدامي بود كھ روزي چند بار در ساعات معین . محنتبار آنھا میكشند
بھ انجام فرایض دیني مشغول میشدند، و با آواز خود صحن  بھ جایگاه ھمسرایان رو میكردند، در آنجا

در اینجا بود كھ جماعات مردم، بھ طلب رحمت و مدد االھي، خود بھ خود . كلیسا را پر غلغلھ میساختند
ھایي از مردم مومن بود كھ  ھاي آن ھادي دستھ شبستان و راھھ. دست مناجات برمیداشتند و بھ آواز میآمدند

فضاي وسیع آن موسیقي . ندیس مریم عذرا یا بدن یا خون خداي خویش را حركت میدادندپیشاپیش خود ت
براي كلیسا نھ تنھا موسیقي بھ ھمان درجھ از ضروریات بود كھ . قداس را با ابھت تمام بھ طنین میانداخت

ت و عمارت كلیسا، بلكھ بھ مراتب فزونتر از جالل و شكوه سنگ و شیشھ قلوب مردم را مرتعش میساخ
  . آنھا را بھ جنبش درمیآورد

دل بسیاري از مردم پرھیزكار، كھ درباره دین مشكوك بودند، بر اثر الحان موسیقي نرم شد، و در برابر 
  . معمایي كھ ھیچ كالمي قادر بھ توصیف آن نبود بھ زانو درافتادند

بھ . فق و ھمگام بودتكامل تدریجي موسیقي قرون وسطي بھ طرز جالبي با تكامل سبكھاي معماري موا
ھمان نحو كھ كلیساھاي اولیھ در قرن ھفتم از صورت آن ابنیھ گنبددار قدیمي یا سبك باسیلیكاھا بھ شكل 
ساده و مردانھ رومانسك درآمد و در قرن سیزدھم بھ شكل ابنیھ بغرنج و پرنقش و نگار و رفیع گوتیك 

وس اول الحان نوحھمانند و یكنواخت قدیمي تجلي نمود، بھ ھمان روال، موسیقي مسیحي تا عھد گرگوری
در قرن ھفتم بھ رواج طرز سادھاي از سرودخواني پرداخت كھ بھ نام ; یونان و خاور نزدیك را حفظ كرد

ھایي چند  و باالخره در قرن سیزدھم راه تكامل پیمود و بھ صورت دستگاه; گرگوریوس اشتھار یافت
  . ارھاي متعادل یك كلیساي جامع گوتیك نداشتندصوتي درآمد كھ در حد خود دست كمي از فش

ھجوم اقوام بربر بر صفحات باختري اروپا، و احیاي علوم فرھنگ مشرق زمیني در خاور نزدیك دست بھ 
دست ھم دادند و سنت نت نویسي یونان را، كھ عبارت از قرار دادن حروفي بر باالي كلمات بود، مضمحل 

قي یوناني دوریایي، فریگیایي، لیدیایي، و میكسولیدیایي برجا ماند، و بر موسی)) مقام((لكن چھار ; ساختند
حالت تفكر، تضییق، : تصنیف الحان بھ وجود آمد، كھ عبارت بود از)) كیفیات ھشتگانھ((اثر تقسیم آنھا 

مدت سھ قرن بعد از میالد مسیح، . وقار، سنگیني، حزنآور، نشاطانگیز، پرسروصدا، جاندار، و حال جذبھ
زبان یوناني ھمچنان در موسیقي كلیساي غرب باقي ماند و ھنوز ھم در سرود روحاني خداوندا، بر ما 

موسیقي بیزانسي در عھد قدیس باسیلیوس متشكل شد، سرودھاي یوناني و . رحمت آور پایدار مانده است
بھ اوج  )۶٢٠حد (و سرگیوس ) ۴٩۵حد (سوري را با ھم تلفیق كرد، در سرودھاي مذھبي رومانوس 

  . تكامل خود نایل آمد، و در روسیھ بھ عظیمترین پیروزیھاي خود رسید
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در اوایل رواج مسیحیت، برخي از مسیحیان با استفاده از موسیقي در حین مراسم مذھبي مخالف بودند، 
لكن بھ زودي معلوم شد كھ در مقام رقابت با ادیاني كھ از حساسیت روح آدمي در برابر موسیقي استفاده 

كشیش متوجھ شد كھ باید بھ ھمین سبب، . میكردند، دوام دین مسیح بدون الحان دلپذیر میسر نتواند بود
بھ . دعاھاي مراسم قداس را بھ آواز بخواند و بعضي از ملودیھاي آوازخوان عبراني را بھ ارث برد

شماسھا و مالزمان كشیش در مراسم قداس آموختند كھ بھ چھ نحو، حین جواب دادن بھ دعاھاي كشیش 
مدارس ((این دقایق سرودخواني را در . مسئول، باید كلمات خود را با آھنگ ساده و كشیدھاي تكرار كنند

ھا بودند كھ در دوران پاپ كلستینوس اول بدل بھ  بھ آنان میآموختند، و این قبیل حوزه)) وعظ دیني
  . شدند)) مدارس سرودخواني((

ھاي بزرگي از ھمسرایان كلیسا را  افرادي كھ در این قبیل مدارس دقایق آوازخواني را فرا میگرفتند دستھ
وجود داشت، كھ اكثر )) واعظ((نفر  ١١١نفر سراینده و  ٢۵میدادند، چنانكھ در كلیساي سانتاسوفیا تشكیل 

تناوب ; شركت نیایش كنندگان در آوازخواني از مشرق بھ مغرب سرایت كرد. آنھا را پسران تشكیل میدادند
متداول )) حمد خداوند((صداي زنان و مردان در سرودھاي تھلیلي، ھم آواز شدن دستھجمعي در ھللویا یا 

سرودھایي كھ خوانده میشدند، بھ زعم ھمگان، طنین یا تقلیدي زمیني بودند از سرودھایي كھ فرشتگان . شد
علیرغم توصیھ حواریون كھ زنان باید . و قدیسان، در بھشت، در حمد خداوند پیشاپیش روي او میخواندند

مشھور . را در حوزه روحاني خویش رواج داد در كلیسا ساكت باشند، قدیس آمبروسیوس تھلیل خواني
ھنگامي كھ ھمگي مردم با ھم در سرودخواني ھماواز . است كھ این مدیر مدبر و مردان یكسان میزیبد

موقعي كھ آوگوستینوس مومنان میالن را مشغول ترنم )). میشوند، علقھ وحدت عظیمي را بھ وجود میآورند
از دیدگان فرو بارید و صدق گفتار قدیس باسیلیوس بر او آشكار سرودھاي روحاني آمبروسیوس دید، اشك 

شنوندھاي كھ خود را بھ لذت موسیقي تسلیم سازد، مجذوب احساسات مذھبي و خداپرستي : ((شد كھ گفت
  )). میشود

  . در كلیساھاي میالن مرسوم است)) تلحین آمبروسیوسي((تا بھ امروز 

ھمگان بود و اینك بعد از تردیدھاي فراوان عموما آن را  طبق روایتي كھ در قرون وسطي مورد قبول
پذیرفتھاند، گرگوریوس كبیر و دستیاران وي الحان رایج عھد خود را اصالح كردند و موسیقي رسمي 

مدت شش قرن بھ )) تلحین گرگوریوسي((نتیجھ این اصالحات آن بود كھ . كلیساي كاتولیك را بنیاد نھادند
این تلحین ساده یا رومي عبارت بود از . سا در جھان كاتولیك رواج پیدا كردعنوان موسیقي رسمي كلی

این تلحین . نغمات یوناني و بیزانسي كھ آنھا را با مایھ ملودیھاي عبراني ھیكل یا كنیسھ تركیب كرده بود
تلحین  عبارت میشد از موسیقي یكنواخت یا تك آھنگي بھ این معني كھ ممكن بود در آن واحد عده زیادي در

شركت جویند، لكن ھمگي نت واحدي را بخوانند، گو اینكھ اكثر صداي زنھا و كودكان یك پرده یا اوكتاو 
بھ طوري كھ از اسم این تلحین برمیآید، موسیقي سادھاي بود براي اصواتي . بلندتر از صداي مردان بود

بھ این معني كھ خواننده ; ر میرفتپیچیدھتري نیز بھ كا)) ایقاع((گھگاھي در این تلحین وزن یا ; معتدل
میتوانست بھ یك نت یا جملھ موسیقي تاب مخصوصي بدھد و، بدون یاري كلمات، آھنگ خوشي از حنجره 

  . ھاي منظم یا مقیاسھاي زماني تقسیم نمیشد این تلحین، وزن آزاد و مسلسلي بود كھ بھ اندازه. بیرون آورد

قي كھ در تلحین گرگوریوسي بھ كار میرفت عالیم كوچكي بودند قبل از قرن یازدھم میالدي تنھا نت موسی
. ھایي كھ در زبان یوناني بھ منظور تعیین پستي و بلندي صدا بھ كار میرفت اخذ شده بودند كھ از نشانھ

وقتي این عالمات را بر باالي كلمات قرار میدادند، خواننده میدانست كھ كجا لحن بلند میشود و كجا پایین 
لكن خود عالیم نھ حاكي از اندازه باال رفتن و پایین آمدن صدا بود و نھ مدت نت موسیقي را نشان میآید، 
این ظرایف دقایقي بود كھ فقط از طریق گوش و استماع مكرر حاصل میآمد، و خواننده مجبور بود . میداد

بھ كار بردن . ش بسپاردمقدار زیادي از آوازھاي دیني و دعاھا را بھ ھمین نحو فراگیرد و بھ حافظھ خوی
با وجود این گونھ محدودیتھا و شاید بھ علت . ھر گونھ آلت موسیقي بھ ھمراھي آواز سرایندگان مجاز نبود

گوش انسان عھد . وجود آنھا بود كھ تلحین گرگوریوسي موثرترین بخش از آداب و شعایر دین مسیح شد
فتھ است، این تلحینھاي كھنسال را یكنواخت و تنگ نوین، كھ با ھارمونیھاي درھم افتاده و مخلوط انس گر
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ھا و سرودھاي یكنواخت یوناني، سوري، عبراني، و عربي ھستند  این آھنگھا از مآثر نوحھ. مایھ میشمرد
با تمام این اوصاف، تلحینھایي كھ . كھ امروزه فقط گوش یك نفر مشرقزمیني قادر بھ درك و فھم آن است

ك ھفتھ مقدس طنین افكن میشود با چنان صراحت و نیروي خارقالعادھاي بھ دل در یك كلیساي جامع كاتولی
مینشیند كھ ھیچ موسیقي كاملتري آن اثر را ندارد، بھ ویژه كھ پیچیدگي این گونھ موسیقیھاي نو، بھ عوض 

  . آنكھ در روح آدمي موثر افتد، حواس را از مجراي خود منحرف میكند

تازه در ممالك اروپاي باختري رواج گرفت، لكن در میالن و اسپانیاي تلحین گرگوریوسي مثل مسیحیتي 
میالن ھمچنانكھ در برابر حكومت پاپي علم مخالفت برداشتھ بود، تلحین جدید را نیز . جنوبي مقبول نیفتاد

در میان  ))موزارابیك((این تلحین در اسپانیاي جنوبي، كھ مدتھاي مدید بود تلحین معروف بھ ; رد كرد
قوت تلحین موزارابیك بھ قدري بود . مسیحیان قلمرو امراي مسلمان ریشھ دوانیده بود، مورد پسند واقع نشد

كھ براي  شارلماني،. كھ ھنوز، بعد از چندین قرن، در گوشھاي از كلیساي جامع تولدو بھ گوش میخورد
فرمانروایي در قلمرو پھناور خویش عاشق وحدت بود، شیوه گرگوریوسي را جانشین تلحین گالیكاني در 

سرزمین گل كرد و مقرر داشت كھ در مس و سواسون مدارسي براي تدریس موسیقي كلیساي رومي دایر 
ھ كلي متفاوت با حلقوم لكن در آلمان، مردمي كھ بر اثر وضع اقلیمي و حوایج روزمره حلقومشان ب. شود

: یوحناي شماس در این باب گفت. ایتالیایي بود، ترنم نغمات ظریفتر تلحین گرگوریوسي را دشوار دیدند
صداھاي خشن آنھا، كھ بھ غرش تندر میماند، از عھده تحریرھاي نرم برنمیآید، زیرا بھ علت افراط در ((

  )). شرب مسكر گلوھایشان گرفتھ شده است

ھایي بھ  گرگوریوسي از آن نظر در آلمان مورد پسند واقع نشد كھ از قرن ھشتم بھ بعد پیرایھ شاید تلحین
ابتدا غرض از این امر تصنیف كلماتي بود براي تاب دادن نت یا . پیدا كرد)) ردیف((و )) مجاز((عنوان 

ورت كلمات و ھا بھ ص لكن بعدا ھمین پیرایھ; جملھ موسیقي تا وزن بھ سھولت در ذھن جایگزین شود
الحاني اضافي بر تلحین گرگوریوس عالوه شد، و بیان آواز كشیش بھ صورت جمالت و نتھاي معترضھ 

ھا را مجاز دانست، لكن ھرگز اجازه نداد كھ این قبیل كلمات الحاقي جزو  كلیسا این گونھ پیرایھ. درآمد
  . دعاھاي رسمي كلیسا شوند

كلمات حوصلھشان سر رفتھ بود، با تصنیف یا خواندن این قبیل رھبانان، كھ از فرط یكنواختي الحان و 
یا بھ عبارت دیگر كلمات زاید بھ قدري )) مجازھا((كلمات خود را سرگرم میساختند، تا جایي كھ تعداد 

از میان این گونھ حشو و زواید بود . زیاد شد كھ براي تدریس یا حفظ بھترین آنھا تدوین كتابھایي الزم آمد
ردیفھا كلماتي بودند الحاقي براي تكرار بھ دنبال . ي درام مذھبي قدم بھ عرصھ وجود نھادكھ موسیق

رسم بر این جاري شده بود كھ وقتي حین اجراي مراسم مذھبي نوبت بھ حمد . در مراسم قداس)) ھللویا((
س یا را بھ صورت ملودي درازي مشھور بھ یوبیلو)) ھللویا((خدا میرسید، آخرین حرف مصوت واژه 

تصنیف . در قرن ھشتم براي این ملودیھاي الحاقي عبارات مختلفي نوشتھ شد; ادا كنند)) تلحین شادماني((
این قبیل ملودیھا و كلمات اضافي بھ تدریج بھ صورت ھنري كامال توسعھ یافتھ درآمد و رفتھ رفتھ تلحین 

سازگار )) ساده((روحیھ آن شیوه  گرگوریوسي را بھ شكل مزین و آراستھاي درآورد كھ ابدا با مقصود و
این تكامل تدریجي، در ھمان قرن دوازدھم، پاكي و برتري تلحین گرگوریوسي را پایان داد، كھ  .نبود

  . اروپاي باختري بودضمنا مرحلھ تغییر سبك رومانسك بھ اسلوب گوتیك در معماري 

ھنگامي كھ تصانیف پیچیدھتري رو بھ افزایش نھاد، طبعا نتھاي تلحین ساده براي حفظ و تعلیم و تعلم آنھا 
در قرن دھم، اودو، پیر دیر كلوني، و . كافي نبودند، و بھ ھمین سبب طرز نت نویسي بھتري الزم آمد

از شیوه متداول میان یونانیھا، نتھاي موسیقي را بھ  نوتكر بالبولوس، رھباني از صومعھ سن گال، بھ تقلید
در قرن یازدھم میالدي نویسنده نامعلومي توضیح داد كھ چطور . وسیلھ حروف الفبا مشخص ساختند

میتوان نخستین ھفت حرف بزرگ الفباي التین را بھ جاي اولین اوكتاو یك ردیف موسیقي، حروف متشابھ 
حدود سال . مین، و حروف یوناني را براي سومین اوكتاو بھ كار بردھفتگانھ كوچك التین را براي دو

بود، ھمان نامھایي را بر ) واقع در نزدیكي فرارا(آرتتسو، كھ راھبي از صومعھ پومپوزا /، گویدو د١٠۴٠
این اسامي را وي از اولین سیالب ھر كدام از . شش نت اول ردیف نھاد كھ ما امروزه فرا میگیریم

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



و آن سھ . گانھ سرودي اقتباس كرد كھ آن را خطاب بھ یوحناي تعمید دھنده ساختھاندمصراعھاي سھ 
  : مصرع التیني از این قرار است

floris Resonare relaxis queant Ut tuorum fammuli gestorum Mira reatum labii 
polluti Solve  

ر، مي، فا، سل، ال، جزیي ) یا دو(اوت ، یا تسمیھ نتھاي موسیقي با سیالبھاي ))نت خواني((بھ این نحو، 
  . از میراث پا بر جاي جوانان مغربزمین گشت

میالدي رسم بر  ١٠٠٠در حدود سال . مھمتر از این نكتھ، ھنر گویدو در گسترش خط حامل موسیقي بود
بعدا یك ; میخوانیم یك خط قرمز بھ كار برند) Fیا (این جاري شده بود كھ براي نتي كھ ما آن را بھ اسم فا 

گویدو، یا شخص دیگري كھ . بود) Cیا (یا )) دو((خط دیگري بھ رنگ زرد یا سبز افزودند كھ عالمت نت 
اندكي قبل از وي در این كار تبحر داشت، این خطوط را بسط داد و بھ صورت یك حامل چھارخطي 

خود گویدو نوشت كھ با این حامل . بر این خطوط حامل افزودنداستادان بعدي یك خط پنجمي نیز ; درآورد
جدید و عالیم دو، ر، مي، كودكان سرودخواني كھ زیردست وي تعلیم میدیدند قادر بودند در عرض چند 

این فكري ساده . روز آھنگي را فراگیرند كھ قبال براي فراگرفتن آن صرف چندین ھفتھ وقت ضروري بود
ي در تاریخ بود كھ بھ واسطھ آن گویدو ملقب بھ پدر یا مخترع موسیقي گردید و نام لكن رویداد بیسابقھا

نتایج این فكر . وي، با مجسمھ باشكوھي كھ تا بھ امروز در میدان مركزي شھر آرتتسو برپاست، پایدار ماند
سرودھاي  از این پس سرایندگان از تكلیف شاق بھ حافظھ سپردن تمام. بكر موجد انقالبي در موسیقي شد

طرز تصنیف قطعات موسیقي بھ مراتب سھلتر، و تعلیم و تعلم و حفظ قطعات موسیقي ; روحاني رستند
; خواننده اكنون میتوانست بدون اشكال موسیقي را از راه چشم بخواند و درك كند; براي آیندگان آسانتر شد

زیرا اشكال از بر كردن موسیقي از  و مصنف، كھ دیگر خود را ملزم بھ تبعیت از ملودیھاي باستاني نمیدید
مھمتر از ھمھ اكنون مصنف قادر . بین رفتھ بود میتوانست در حیطھ وسیعي بھ انواع تجارت دست یازد

ھایي چند صوتي مبادرت ورزد كھ در آن دو یا چند صداي مختلف با ھم آواز بخوانند  بود بھ نگارش دستگاه
  . ھنگ باشندیا ساز بنوازند، و در عین حال الحان ھما

ھمچنین ما باید براي ابداع و ابتكار دیگري خود را مدیون نیاكان قرون وسطایي خود بدانیم، چھ بھ بركت 
ھایي بر روي خط  در این عھد، با قرار دادن نقطھ. وجود آن ابتكار بود كھ موسیقي عصر جدید میسر شد

ن این عالیم بھ ھیچ وجھ دال بر آن نبود كھ حامل یا میان آنھا، دانگ یا درجھ صدا را مشخص میساختند، لك
دانستن مدت از لوازم حتمي جفت ساختن آوازھا، یا بھ عبارت دیگر . دوام یك نت باید از چھ قرار باشد

براي این منظور، بھ قاعده یا طریقھاي . ھمزمان ساختن و ھماھنگ كردن دو یا چند نغمھ جداگانھ بود
احتماال از این طریق اسپانیا، مختصر اطالعي . یقي نیازمند بودندبراي سنجش و تعیین مدت ھر نت موس

از رساالتي كھ بھ دست افرادي مثل كندي، فارابي، ابنسینا، و سایر فضالي مسلمان درباره سنجش موسیقي 
در خالل قرن یازدھم، كشیش ریاضیداني از . یا نتھاي موزون نوشتھ شده بود بھ اروپاي باختري رخنھ كرد

ولوني بھ نام فرانكو، در تاریخي كھ دقیقا بر ما معلوم نیست، رسالھاي در فن سنجش آوازھا نوشت، اھالي ك
در این رسالھ، وي اساس قاعده مورد قبول ; حاوي فرضیات و روشھایي كھ قبال بھ كار بستھ شده بود

گوش، كھ سابق بر یك شكل میلھ مانندي با سر چھار. كنوني براي تعیین مدت نتھاي موسیقي را بیان داشت
و شكل قراردادي ; این براي یك ردیف نتھا بھ كار میرفت، بھ عنوان عالمت یك نت بلند پذیرفتھ شد

دیگري، كھ براي مدت نت بھ كار میرفت، بھ صورت لوزي درآمد و بھ عالمت یك نت كوتاه مورد قبول 
ھ ابتدا بھ ھر دو دم یا دنبالھاي بھ مرور زمان این عالمت تغییر شكل یافت، بھ این معني ك. قرار گرفت

افزوده شد و سپس، بر اثر یك رشتھ تجارب عدیده و سھوھاي مكرر، عالمتھاي ساده و صریحي بھ وجود 
  . آمد كھ امروزه ما در موسیقي بھ كار میبریم

این گونھ موسیقي پیش از . این تحوالت اساسي راه را براي موسیقي چند صدایي كامال ھموار ساخت
نزدیك بھ پایان قرن نھم بھ روشي در تحریر موسیقي . و نیز تصنیف میشد، لكن خشن و ناھنجار بودفرانك
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را براي آن اصالح كرده بودند، و غرض آوازخواني صداھاي موافقي بود )) تنظیم((برمیخوریم كھ لغت 
صدایي نامھاي  كھ با یكدیگر ھماھنگ اثري نمیبینیم تا پایان قرن دھم كھ براي این گونھ تصنیفات دو

اورگانوم عبارت بود از چند قطعھ از آیھاي از لیتورژي كھ . را علم ساختھاند)) سمفونیا((و )) اورگانوم((
در حالي )) میكشید((ھمان نواي نوحھمانند قدیمي را مداومت میداد یا ) تنور(در آن صداي زیر مردانھاي 

وع دیگري از این قسم آوازخواني بھ كوندوكتوس ن. كھ صداي ثانوي ملودي ھارمونیزه را بھ آن میافزود
اشتھار یافت كھ در آن بھ تنور مقامي جدید یا لحني عامھپسند اختصاص داده شد، حال آنكھ صداي ثانوي 

در قرن . آھنگي را كھ موافق با آن مقام بود میخواند و بھ اصطالح بھ رھبري صداي اول مترنم میشد
تیك بھ مسئلھ تعادل فشارھاي ساختمان عطف توجھ كرده بودند، یازدھم، ھمان طور كھ معماران گو

این اقدام عبارت از نوشتن . مصنفان نیز در حیطھ فن خویش بھ عمل شجاعانھ ھمانندي دست زدند
ھارمونیھایي بود كھ در آن صداي ثانوي مجبور نمیشد در زیر و بمھاي ملودي یكسره از تنور پیروي كند، 

. ونیھاي دیگري بپردازد كھ لزوما پا بھ پاي مقام اصلي صداي تنور پیش نمیرفتبلكھ میتوانست بھ ھارم
این اعالم استقالل جایي بدل بھ عصیان شد كھ صداي ثانوي پیروي از ملودي فراز میكرد و حال آنكھ 

این ھارموني از طریق تضاد، یا ساختن آھنگھاي روان و دلكش از میان . صداي تنور در حال فرود بود
اھنگیھاي آني، بھ صورت جنوني در میان موسیقي نگاران درآمد و تقریبا حكم قاعده مسلمي را پیدا ناھم

اگر صداي خواننده عمده در حال فراز باشد، صداي : ((نوشت ١١٠٠كرد، چنانكھ جان كاتن در حدود سال 
ت موسوم بھ موتت سرانجام با پیدایش قطعا)). خوانندھاي كھ با وي ھمراه است باید در حال فرود باشد

)motet ظاھرا مشتق از واژه فرانسوي ،mot سھ، چھار، پنج، و ) است)) جملھ((یا )) كلمھ((، بھ معني
حتي شش صداي مختلف را بھ خواندن شبكھ تو در تویي از ملودیھاي جداگانھ واداشتند، كھ نغمات 

خل نمود و بھ صورت شبكھاي از گوناگون و در عین حال ھماھنگ آنھا با ھم مخلوط شد و در یكدیگر تدا
تا قرن سیزدھم میالدي . ھارموني عمودي و افقي، بھ ھمان ظرافت و زیبایي طاقیھاي متقارب گوتیك درآمد

این فن كھنسال موسیقي چند صدایي بھ درجھاي از تكامل رسید كھ شالوده و بنیاد تصنیفات موسیقي نگاران 
  . عھد جدید را برجا نھاد

كلیسا . عالقھ بھ معماري و فلسفھ نظیر ھمان شور و عشقي بود كھ بھ موسیقي ابراز میشددر آن قرن مھیج 
زیرا بیم آن داشت كھ تاثیر دیني موسیقي مردمان را از ; بھ فن موسیقي چند صدایي با تردید مینگریست

گلیسي جان آو سالزبري، اسقف و فیلسوف ان. اصل دین بازدارد و موسیقي براي خود غایت مقصودي شود
اسقف گولیلموس ; این عھد، بھ مصنفان اخطار كرد كھ دست از پیچیده ساختن تصنیفات خود بردارند

راجر بیكن، آن مرد سرسخت در علوم، از ناپدید ; خواند)) موسیقي درھم و برھمي((دیوراندوس موتت را 
دید را تقبیح كرد، و موسیقي ج) ١٢٧۴(شوراي لیون . شدن تلحین شاھانھ گرگوریوسي نالھ و فغان داشت

طي فرماني شیوه چند صدایي، یا بھ قول خودش آوازھاي ناموزون، را ) ١٣٢۴(پاپ یوآنس بیست و دوم 
بھ طوري كھ این قطعات ... ملودیھا را تكھ تكھ میكنند((ناپسند شمرد، زیرا مدعي بود كھ مصنفان مبتكر 

آرامش بخشند، آن را ملتھب میسازند، و بھ  الینقطع با شتاب بھ گردش درمیآیند، بھ عوض آنكھ گوش را
با تمام این اوصاف، )). جاي آنكھ حواس را بھ خداپرستي معطوف دارند، انسان را از خدا غافل میكنند

، درون یكي از دژھاي مستحكم كلیسا یعني ١١٨٠حدود سال . انقالبي كھ در موسیقي شده بود ادامھ یافت
ي عھد خویش را ))اورگانا((ستاد ھمسرایي كلیسا بود عالیترین قطعات نوتردام پاریس لئونینوس نامي كھ ا

جانشین وي پروتینوس بود كھ، علیرغم اعتراضات روحانیان عھد، بھ ساختن قطعات . تصنیف كرد
عدیدھاي براي آوازھاي سھ نفري و چھارنفري مبادرت جست، موسیقي چند صدایي، مثل سبك گوتیك، از 

  . و اسپانیا نھادفرانسھ رو بھ انگلستان 

جیرالدوس كمبرنسیس ضمن نقل وقایع عصر خویش، اطالع میدھد كھ در ایسلند شیوه دو صدایي معمول 
بود، و درباره وطن خویش یعني وي از چیزھایي نقل میكند كھ حتي امروز نیز درباره آن سرزمین صادق 

  :وي مینگارد. میباشد

بلكھ بھ اشكال مختلف و با ... مردم ویلز در آوازھاي خود نغمات را بھ یك شكل از حنجره بیرون نمیدھند
چنانكھ وقتي جماعتي از سرایندگان، بھ عادت و رسم این قوم براي آوازخواني بھ ; نتھاي گوناگون میخوانند
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ھر كس را بھ سراییدن قطعھ  دور ھم جمع میشوند، شخص بھ تعداد خوانندگان نغمات گوناگون میشنود و
مختلفي مشغول میبیند، تا آنكھ جمیع این الحان بھ صورت واحدي درھم میآمیزند و بھ شكل ملودي متشكلي 

  . بھ گوش میخورند

سرانجام كلیسا در برابر لغزشناپذیري روحیھ عھد سر تعظیم فرود آورد، موسیقي چند صدایي را پذیرفت، 
  . ت و براي پیروزیھاي دوره رنسانسش آماده گردانیدآن را بنده نیرومند دین ساخ

II -  موسیقي خلق  

. انگیزش در برابر ضربات موزون بھ اشكال و صور مختلفي از رقص و موسیقي غیرمذھبي تجلي كرد
غریزه ; كلیسا، بھ دالیلي كھ خود میدانست، میترسید كھ این غریزه لجام گسیختھ پیامدھاي سوئي داشتھ باشد

و ھنگامي ; تا دست اتحاد بھ سوي عشق، كھ در پیدایش نغمات حریف بزرگ دین بود، دراز كردآدمي طبیع
كھ كشیش از انظار غایب میشد، ذھن مادھپرست و دنیادار انسان قرون وسطایي وي را چنان بھ آزادي 

صدور كالم و گاھي بھ ركیك گویي راغب میساخت كھ طبقھ روحانیان را منزجر، و شوراھاي دیني را بھ 
ظرفاي دھري و یا دانشوران خانھ بھ دوش براي . فرامیني وادار میكرد كھ ھیچ كس بھ آنھا وقعي نمینھاد

یا آنكھ ھزلیات ركیكي را ; ھایي كھ در مورد مي یا زن سروده بودند موسیقي پیدا یا تصنیف میكردند مدیحھ
ھایي حاوي موسیقي سنگین در میان مردم  دستنبشتھ; كھ درباره شعایر دیني ساختھ بودند بھ آواز درمیآورند

مجموعھاي منتشر شد كھ آن را ; تصنیف كرده بودند)) رواج گرفت كھ بھ تقلید دعاھاي مراسم میخوارگان
برخي از . آوازھاي عاشقانھ بھ اندازه امروز شھرت داشتند. كتاب دعایي براي ھرزھدرایان نام داده بودند

بعضي دیگر مكالمات دو نفرھاي براي اغواي ; فرشتگان شباھت داشتند این آوازھا در لطافت بھ نیایشھاي
بدیھي است كھ پارھاي از این آوازھا جنبھ رزمي . زنان بودند كھ بھ ھمراھي موسیقي لطیفي خوانده میشدند

داشت، و غرض مصنفان از ساختن آنھا ایجاد وحدت از راه ھماواز شدن افراد، یا برانگیختن آنھا در راه 
پارھاي از موسیقي این عھد را آوازھاي عامیانھاي . طلبي، یا آھنگھاي موزون مسحور كننده بود عظمت

تشكیل میدادند كھ از سرچشمھ نبوغ نغمھپردازاني ناشناس جاري شده بودند، و سپس مردم آنھا را در سینھ 
ندان و اھل فن بود، كھ سایر موسیقیھاي عامھپسند كار ھنرم. محفوظ داشتھ و شاید ھم دگرگون ساختھ بودند

از جمیع دقایق چند صدایي كھ در مدارس كلیسایي یا از روي دعاھاي مذھبي فرا گرفتھ بودند استفاده 
در انگلستان سراییدن یك نوع غزل تھلیلي مرسوم و محبوب بود كھ در اجراي آن معموال پنج . میكردند

وع بھ ترنم یك ملودي میكرد و ھنگامي كھ بھ شش نفر شركت میجستند، بھ این نحو كھ ابتدا صداي اول شر
نقطھ معیني در آواز میرسید، صداي دوم با ھمان ملودي یا ملودي ھماھنگي شروع بھ خواندن میكرد تا بھ 

جاي معیني میرسید، و آنگاه نوبت بھ صداي سوم و چھارم و پنجم و حتي ششم میرسید، و بھ ھمین نحو 
  . چرخي، گردش میكردند و تمام آھنگھا با ھم جفت و منطبق میشدندصداھاي مختلف، ھر كدام بھ مثابھ 

نام دادھاند غزلي است تحت عنوان )) راندل((تقریبا قدیمیترین سرودي از این شكل كھ در انگلیسي بھ آن 
این سرود را محتمال از آن یكي از رھبانان ریدینگ دانستھاند كھ آن را در حدود . تابستان فرا میرسد

از آنجا كھ قاعدتا این سرود را شش صداي مختلف در آن واحد با ھم میخوانند، . یف كرده بودتصن ١٢۴٠
میتوان چنین استنباط كرد كھ در این تاریخ فن موسیقي چند صدایي در انگلستان شھرت فراواني داشتھ 

تدریج پا بھ كلمات این سرود ھنوز با روح قرني زنده است كھ در خالل آن، تمدن قرون وسطایي بھ . است
  : عنفوان شباب مینھاد

اكنون بذر میروید و مرغزار خرم میشود، و پیشھ شادابي ! تابستان فرا میرسد، فاختھ بھ آواي بلند میخواند
میش بھ دنبال بره بعبع میكند، گاو بھ دنبال گوسالھ ماغ میكشد، نره گاو ! از نو میگیرد، فاختھ بخوان

فاختھ، اي فاختھ، چھ خوش نغمھسرایي اكنون لب ! بھ شادي آواز بردارمیجھد، گوزن نیز میچرخد، فاختھ 
py  . اكنون فاختھ بخوان، فاختھ بخوان! فرو مبند، ھرگز خاموش مشو
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این گونھ آوازھا مسلما با حال خنیاگران یا تروبادورھایي كھ از شھري ! فاختھ بخوان، اكنون. فاختھ بخوان
در تواریخ ; بھ شھري، از درباري بھ درباري، و حتي از اقلیمي بھ اقلیم دیگري سفر میكردند سازگار بود

رانسھ رحل اقامت افكنده بودند، یا سخن از خنیاگراني بھ میان میآید كھ از قسطنطنیھ رخت بركنده و در ف
ھنرنمایي . بھ نام خنیاگراني برمیخوریم كھ پرورده خاك انگلستان بودند و در اسپانیا غزلسرایي میكردند

خنیاگران معموال بخشي از برنامھ سرگرمیھاي ھر یك از جشنھاي رسیم را تشكیل میداد، چنانكھ ادوارد 
نفر از این قبیل خنیاگران را  ۴٢۶ي دختر خویش، مارگارت اول، پادشاه انگلستان براي مجلس عروس

ھاي آوازخوان اكثر كارشان شركت در اجراي آوازھایي چندبخشي بود كھ بعضي  این دستھ. اجیر كرده بود
معموال كار تصنیف یعني ساختن اشعار و موسیقي در . اوقات بھ طرز عجیبي پیچیده و بغرنج مینمودند

ھا، و در آلمان آنھا را مینھسنگرھا  در ایتالیا این جماعت را تروواتوره; بود فرانسھ خاص تروبادورھا
. قسمت اعظم اشعار قرون وسطایي قبل از قرن سیزدھم صرفا براي آوازخواني نوشتھ شده بود. میخواندند

 شعر بدون موسیقي در حكم آسیاب بدون آب: ((فولكھ، یكي از تروبادورھاي نامي عصر، در این باب گفت
فقره از آنھا  ٢۶۴قطعھ آوازھاي تروبادورھاي این عھد كھ بھ جا ماندھاند، موسیقي  ٢۶٠٠از )). است

. موجود است، كھ معموال بھ صورت عالیم ردیف نتھا و پیوندھا بر روي چھار یا پنج خط حامل نقش شدند
  . ختن آالت موسیقي بودندرامشگران ایرلند و ویلز بھ احتمال كلي، ھم آواز میخواندند و ھم قادر بھ نوا

در میان نسخ خطي كتابھایي كھ آلفونسو دھم، پادشاه كاستیل، گردآورده و حاوي سرودھاي روحاني 
باستاني است، بھ چندین تصویر برمیخوریم كھ مطربان را در لباسھاي عربي مشغول نواختن آالت موسیقي 

احتمال دارد كھ موسیقي و ھمچنین ; عربي نشان میدھند، سبك بسیاري از آوازھا جنبھ عربي دارد
موضوعات و قالبھاي شاعرانھ آوازھاي اولیھ تروبادورھاي جنوب فرانسھ از الحان و آوازھاي مورھا 

ھمچنین بعید نیست كھ صلیبیون حین مراجعت از مشرق زمین، تعدادي از . اتخاذ و اقتباس شده باشد
نچھ موید این فرضیھ است ظھور تروبادورھا در صفحات آ. آوازھاي عربي را با خود بھ اروپا آورده باشند

  . مقارن با اولین جنگ صلیبي است ١١٠٠جنوبي فرانسھ در حدود سال 

سازھاي كوبي عبارت بودند از انواع . كثرت و تنوع آالت موسیقي قرون وسطي مایھ تحیر آدمي میشود
سازھاي زھي مشتمل بودند بر ; زنگ، سنج، دایره زنگي، مثلث، یك نوع ارغنون مدور بادي، و طبل

بربط، قانون، چنگ، سنتور شش زه، كمانچھاي با آرشھ قوسي شكل، عود، گیتار، یك نوع ویلن، ویوال، یك 
اینھا گزیدھاي از صدھا ; تار، و نیلبك، فلوت، سرنا، نیانبان، شیپور جنگي، نایچھ، شیپور، بوق، و ارغنون

. ن با دست یا پا، و زدن زخمھ، یا كشیدن كمان وجود داشتھمھ چیز براي نواخت. آالت موسیقي ھستند
بعضي از این آالت از یونان بھ مغرب زمین آمده و پارھاي از جھان اسالمي بھ ھمان شكل و نام اقتباس 

ھاي گرانبھایي از ھنر صنعتگران قرون  بسیاري از این آالت نمونھ. شده بودند، مثل رباب، عود، و گیتار
آلتي كھ قاعدتا تروبادورھا بھ كار میبردند كمانچھاي بود كھ با . ، عاج یا چوب بودندوسطي بر روي فلز

قبل از قرن ھشتم، اكثر ارغنونھا با نیروي آب كار میكرد، لكن قدیس . آرشھاي قوسي شكل نواختھ میشد
نگلیسي، ھیرونوموس در قرن چھارم بھ وصف ارغنون بادي پرداختھ بود، و بید معزز، اولین تاریخنویس ا

ھایي برنجي كھ بھ وسیلھ دمھایي چند از ھوا پر میشد و از آنھا  لولھ((از ارغنونھایي سخن میگفت با 
  )). الحاني عظیم و بغایت شیرین برمیخاست

قدیس دانستان چنگي بادي ساختھ بود كھ ھر گاه آن را در مقابل شكافي در دیوار قرار میدادند، بھ ترنم 
، در كلیساي جامع ٩۵٠حدود سال . ب وي را بھ جادوگري متھم كرده بودنددرمیآمد، و بھ ھمین سب

وینچستر ارگ یا ارغنوني نصب شده بود كھ بیست و شش دم، چھل و دو آلت دمیدن، و چھار صد لولھ 
  . داشت

كلیدھاي آن بھ قدري زمخت و بزرگ بودند كھ نوازنده ارغنون میبایست مشتھاي گره كرده خود را، كھ در 
ھاي  ھاي سیمین داشت، و لولھ ارگي در میالن لولھ. شھاي ضخیمي مستور بود، محكم بر آنھا بكوبددستك

py  . ارگ دیگري در ونیز از زر بود
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تمام پندار ما از جامعھ قرون وسطایي، كھ بر اثر بیم از ھراسھاي دوزخ افسرده بود، در برابر مجموعھاي 
ھ بر جا میماند باز حكایت مردمي است كھ المحالھ بھ قدر آنچ. از آالت موسیقي قرون وسطایي زایل میشود

خود ما شادكام و ماالمال از جوش و عشق بھ زندگي بودھاند و ترس آنھا از سرآمدن عمر جھان بیش از 
تردیدھاي ما نبوده است كھ در اندیشھایم آیا تمدن بشري آنقدر پا برجا خواھد ماند كھ ما بتوانیم تاریخ آن را 

  . برسانیم یا نھبھ پایان 

  فصل سي و چھارم 

  

  انتقال دانش 

١٣٠٠- ١٠٠٠   

I -  ترقي زبانھاي بومي  

بھ ھمان نحو كھ كلیسا تا حدودي ھمان وحدت سیاسي را كھ امپراطوري روم در اروپا باختري بھ دست 
ھا و مدارس خود در ابقاي یك میراث از دست رفتھ  آورده بود حفظ كرد، بھ ھمان روال با شعایر و موعظھ

یتالیا، اسپانیا، فرانسھ، روم باستان كھ عبارت بود از زباني بینالمللي، در خور فھم عموم مردم باسواد ا
مردمان . انگلستان، اسكاندیناوي، فروبومان، آلمان، لھستان، مجارستان، و صفحات باختري بالكان كوشید

باسواد این كشورھا تا قبل از قرن سیزدھم براي مكاتبھ، دفاتر معامالتي، امور دیپلوماسي، قوانین، 
زبان التیني كھ . ز زبان و خط التیني استفاده میكردندحكومت، علوم، فلسفھ، و تقریبا ھر نوع ادبیاتي ا

ھا یا  براي محاوره میان این مردمان بھ كار میرفت زبان زندھاي بود كھ تقریبا علیالدوام از ساختن واژه
التیني در مكاتبات عاشقانھ از . تركیباتي براي بین آرا یا واقعیات نوین یا متغیر زندگي آنھا گریزي نداشت

وقتي . ھاي عاشق و معشوق گرفتھ تا نوشتن رسائل كالسیك ھلوئیز و آبالر، بھ كار میرفت نامھ سادھترین
چنین تصانیفي احتیاج بھ ترجمھ ; كتابي تصنیف میشد، براي استفاده مردم قارھاي بود نھ مملكتي واحد

طالب . میشدندنداشتند، و با آزادي و سرعتي كھ امروزه بیسابقھ است از كشوري بھ كشور دیگر منتقل 
علوم بدون اینكھ ھیچ گونھ ناراحتي از لحاظ زبان داشتھ باشند، از یك دانشگاه بھ دانشگاه دیگري نقل مكان 

محققان میتوانستند در بولونیا، ساالمانكا، پاریس، آكسفرد، اوپساال، و كولوني بھ زبان واحدي ; میكردند
زبان التیني پروایي نداشتند، گو اینكھ گاھي این قبیل ھاي جدید بھ  فضال از وارد كردن واژه. تدریس كنند

ھاي نو، با آنكھ  واژه. لغات مایھ انزجار خاطر اشخاصي میشد كھ بھ شیوه پترارك و سیسرون سخن میگفتند
بسیاري از لغات زبان انگلیسي جدید . در نظر اصحاب ذوق نامطبوع بود، زبان التیني را زنده نگاه داشت

  . ایي است كھ در قرون وسطي بھ التیني افزوده شدندھ از مشتقات واژه

با تمام این اوصاف، قطع مناسبات بینالمللي بر اثر اضمحالل رم، فقر دروننگرانھ قرون تیرگي، ویراني 
ھا، و انحطاط بازرگاني سبب پیدایش آن اختالفاتي شد كھ تفكیك ممالك از یكدیگر بھ زودي آنھا را  جاده

تیني حتي در دوران مجد و عظمتش در میان ھر ملتي، بھ واسطھ اختالفات اقلیمي، زبان ال. توسعھ بخشید
و بر اثر تفاوتھایي كھ از نظر ساختمان حنجره، حلق، و گوش افراد وجود داشت، دستخوش جرح و 

  . تعدیلھایي شد

ت كساد بازار ادب عرصھ را بھ دس. در موطن اصلیش نیز این زبان باستاني تغییراتي كرده بود
جریان . واژھسازي و جملھپردازي فرد عادي داده بود، كھ ھماره روشش با شعرا و خطبا تفاوت داشت
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و تنبلي طبیعي ; ھا شد ورود ژرمنھا، گلھا، یونانیھا، و مشرقزمینیھا بھ داخلھ ایتالیا موجب تنوع تلفظ واژه
رد التیني . یشد از بین بردزبان و مغز، دقتي را كھ در صرف افعال و اداي حروف آخر كلمات مبذول م

انگلیسي تلفظ میشد بھ صورت  Wكھ در ازمنھ باستاني مثل  Vاز حروف بیصدا شد،  Hمتاخران، حرف 
V كنوني انگلیسي درآمد ;N  ھرجا قبل ازS  آمد، دیگر تلفظ نشد، چنانكھ واژهmensa )))را ))) میز

mesa دیفتونگھا یا اصوات تركیبي ; میخواندندAE  وCEدر قدیم االیام مثل  ، كھI  وOI  انگلیسي تلفظ
از آنجا كھ حروف بیصداي آخر . فرانسھ درآمدند Eكشیده در انگلیسي و  Aمیشدند، اكنون بھ صورت 

و  portoبھ صورت ))) لنگرگاه((( Portusچنانكھ بھ تدریج كلمھ (كلمات جویده جویده و فراموش شد 
porte ; یاrex )))پادشاه ((( بھ شكلre  وroi ; وcoelum )))بھ صورت ))) آسمانcielo  وciel 
، بھ جاي حروف آخر اسامي در حاالت مختلف آوردن حروف اضافھ بھ عوض آخر وجوه صرفي، )درآمد

 la,را بھ صورت حروف تعریفي چون  illaو  illeضمایر اشاره قدیمي . قرار دادن افعال كمكي الزم آمد
il ,el ,lo ,le ; و كلمھ التینيunus )))را كوتاه كردند و بھ شكل حرف نكره ))) یكun از آنجا . درآوردند

كھ صرف اسم یا ضمیر یا صفت از میان رفتھ بود، از این پس تشخیص اینكھ آیا اسمي مسندالیھي است كھ 
و  اگر این جریان مداوم تغییر. قبل از مسند میآید یا مفعولي است كھ بعد از آن مینشیند گاھي دشوار میشود

تحول را در عرض بیست قرن گذشتھ درنظر آوریم، میتوان زبان التیني را نوز زبان ادبي و زنده ایتالیا، 
فرانسھ، و اسپانیا حساب كرد، و این زبان را ھمان قدر با زبان عھد سیسرون متفاوت دانست كھ زبان آن 

ما با انگلیسي عھد چاسر تفاوت استاد بالغت با التیني عھد رومولوس فرق داشت، یا زبان انگلیسي عھد 
  . دارد

در اسپانیا، حتي از دویست سال قبل از میالد مسیح، زبان التیني رواج گرفتھ و تا زمان سیسرون چنان بھ 
صورت لھجھ متفاوتي از التیني رومي درآمده بود كھ سیسرون با بیزاري مردم كورذووا را مشتي بربري 

ھاي رایج در اسپانیا، حروف بیصداي التین نرمتر شدند،  یني و لھجھبر اثر تماس بین الت. زبان میخواند
 ecclesiaو  totum ,operamو كلمات التیني ; شد Cبدل بھ  Kو  Bبدل بھ  D,Pبدل بھ  Tچنانكھ حرف 

فرانسویان نیز حروف التیني را نرم كردند، و در عین حال . درآمدند todo ,obra ,iglesiaبھ صورت 
نھ حروف را در نوشتن بھ كار میبردند، ھنگام تلفظ معموال آنھا را بر زبان نمیآوردند، كھ اكثر این گو

 ٨۴٢درآمد سوگندي كھ در سال  gliseو ,  tout ,oeuvreچنانكھ سھ كلمھ سابقالذكر التیني بھ صورت 
و فرانسھ این عھد  بودلویي ژرمني و شارل كچل در ستراسبورگ یاد كردند بھ دو زبان آلماني و فرانسھ 

جریان تحول تا قرن دھم بھ طول . مینامیدند)) زبان رومي((چنان بھ التیني شباھت داشت كھ آن را 
زبان ((ستند بر آن نام انجامید، و در آن قرن زبان مردم فرانسھ آن قدر با التیني متفاوت شده بود كھ میتوان

یكي زبان ساكنان : نیز بھ نوبھ خود بھ دو زبان فرعي تقسیم شد)) زبان رومي. ((اطالق كنند)) مردم گل
نامیدند، و دیگري زبان رایج در فرانسھ ) زبان اوك(اوك /نواحي جنوب لوار، كھ فرانسویان آن را النگ د

وجھ تسمیھ این زبانھا این رسم متداول در قرون . دمشھور ش) زبان اوئیل(اوئیل /شمالي كھ بھ النگ د
  . میدانستند)) آري((وسطي بود كھ معموال نشان تشخیص میان زبانھا را طرز تلفظ كلمھ 

)) این((التیني بود بھ معني  hocرا بھ كار میبردند، كھ از كلمھ  ocمردم فرانسھ جنوبي براي لفظ آري 
التیني بود بھ  hocو  illeرا بھ كار میبردند، كھ ادغام دو كلمھ  oilمشتق میشد، حال آنكھ شمالیھا لفظ 

. اوك داشت و آن را پروونسال مینامیدند/جنوب خاوري فرانسھ لھجھاي از النگ د)). آن((، ))این((معني 
ھمین لھجھ بود كھ در دست تروبادورھا بھ صورت زبان ادبي آراستھاي درآمد و تقریبا در ضمن جھاد 

  . میان رفت آلبیگایي از

التیني زبان بومي آن سرزمین . پیدایش زبان محلي در ایتالیا بھ مراتب آرامتر از اسپانیا یا فرانسھ بود
عده روحانیاني كھ بھ زبان التیني تكلم میكردند در ایتالیا بھ ویژه بسیار زیاد بود، بھ ھمین ; محسوب میشد

پیوستھاي وجود نداشت، تسلسل فرھنگ و وجود  سبب، برخالف سرزمینھاي دیگر كھ در آنجا سنن قدیمي
قدیس آنتونیوس پادوایي ھنوز  ١٢٣٠تا سال . مدارس، زبان التیني را از تحوالت سریع و ناگھاني مانع شد

نخست كشیشي تازه وارد  ١١٨٩با اینھمھ، مشھور است كھ چون در ; براي عوام بھ التیني موعظھ میكرد
در . ، اسقف محل ناگزیر شد موعظھ وي را بھ زبان عامھ ترجمھ كندبھ شھر پادوا بھ التیني وعظ كرد
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فقط در حدود چھارده لھجھ ; آغاز قرن سیزدھم ھنوز زباني بھ اسم ایتالیایي وجود خارجي پیدا نكرده بود
وجود داشت كھ ھر كدام بھ گونھاي تحریفي بود از التیني قدیمي بازاري، كھ ھر یك را ساكنان سایر 

ري میفھمیدند و در ھر جا مردم محل با شور و حمیت عجیبي میكوشیدند تا لھجھ خود را نواحي بدشوا
ھایي خاص  بعضي اوقات، در شھرھایي مثل بولونیا، مردم برزنھاي مختلف حتي لھجھ. مستقل نگاه دارند

راي خویشتن اسالف دانتھ ناگزیر بودند ھم شالوده زبان جدیدي را بریزند و ھم ادبیات نویني ب. خود داشتند
خود دانتھ، كھ بر توسن توھمات مطبوعي سوار بود، چنین میپنداشت كھ تروبادورھاي . بھ وجود آوردند

توسكان از آن جھت ایتالیایي را وسیلھ تفھیم و تفاھم ساختھ بودند كھ سخن از عشق میگفتند و میترسیدند كھ 
با وجود این، در حدود . درك آنھا عاجز مانند ھاي عاشقانھ خویش را بھ التیني بگویند، زنان از اگر چكامھ

، ھنوز دانتھ مردد بود كھ براي نوشتن كمدي االھي خود زبان التیني را بھ كار برد یا لھجھ ١٣٠٠سال 
سرانجام كفھ لھجھ محلي ذرھاي چربید و ھمین حسن انتخاب دانتھ را از ورطھ فراموشي . توسكان را

  . رھانید

ھاي مختلف محلي در ھم میآمیخت و بھ صورت زبانھاي متعدد بومي درمیآمد،  جھدر حالي كھ التیني با لھ
زبان آلماني قدیم بھ شعب چندي مثل زبان آلماني میانھ، فریزي، ھلندي، فالندري، انگلیسي، دانماركي، 

، عنواني است كھ، صرفا براي سھولت بیان)) زبان آلماني قدیم. ((سوئدي، نروژي، و ایسلندي تقسیم میشد
در میان عشایر مختلف آلمان و امیرنشینھاي آن  ١٠۵٠ھاي متعددي اطالق میشود كھ قبل از  بر لھجھ

فالندري، ھلندي، وستفالي، ایستفالي، آلماني، باواریایي، : سرزمین رواج داشتھاند، و از آن جملھاند
ا حدودي بھ علت سیل زبان آلماني قدیم ت. ... فرانكونیایي، تورینگني، ساكسوني، سیلزیایي، و غیره

ھاي جدیدي كھ بھ واسطھ ظھور مسیحیت در میان قبایل رواج گرفتھ بودند بھ صورت آلماني میانھ  واژه
رھبانان ایرلندي، انگلیسي، فرانسوي، و ایتالیایي رنج وضع لغات و تعابیر براي . درآمد) ١٠۵٠١۵٠٠(

ت كلمات التیني را بدون ھیچ كم و كاستي گاھي این جماع. ترجمھ متون التیني را بر خود ھموار كردند
، و )))شاھزاده((( Prinz) قیصر( Kaiserھایي مثل  عینا وارد زبان آلماني میكردند از آن جملھ است واژه

Legende )))ھاي  این كار سرقت ادبي مشروعي محسوب میشد، لكن نفوذي كھ ساختمان جملھ))). افسانھ
از آنجا كھ ھمیشھ در زبان التیني فعل در آخر جملھ میآمد، تقلید . التیني در زبان آلماني داشت تاسفآور بود

ھاي مشكل  ورت جملھھایي را كھ روزي میان مردم آلمان مصطلح بود بھ ص از این امر تركیب ساده جملھ
یعني . شاید عالیترین زبان آلماني، آلماني میانھ علیا بود. و مقلوب و نفسبر سبك آلماني ادوار بعدي درآورد

ھمان زباني كھ شعراي بزرگ قرن سیزدھم اشخاصي مثل والترفون در فوگلوایده، ھارتمن فون آوئھ، 
دیگر ھرگز زبان آلماني این قدر . عر سرودندگوتفرید فون شتراسبورگ، و ولفرام فون اشنباخ بھ آن ش

  . ساده، نرمشپذیر، صریح و روشن نبود، مگر در آثار ھاینھ و گوتھ جوان

زبان توتوني آنگلھا، ساكسونھا، و جوتھا در قرن پنجم میالدي ھمراه این اقوام مھاجم بھ انگلستان رفت و 
ھاي كوتاه و بامزه آن زبان مدیون  ریبا تمام واژهبھ عبارت دیگر، تق: بنیان زبان انگلیسي را استوار ساخت

 ١٠۶۶بعدا نوبت بھ سیل نورمانھا از خاك فرانسھ رسید، و این مردم بودند كھ از سال . این اقوام مھاجمند
دربار سلطنتي و محاكم قضایي مملكت را اداره میكردند و اشراف انگلستان را تشكیل  ١٣۶٢تا سال 
قھرا در اوراق و اسناد و مكاتبات دولتي بھ كار ) ١٧٣١تا (ي انگلستان بود و در دیني و فرھنگ. میدادند
نیمي ; ھزاران واژه فرانسوي كھ اكثر درباره لباس، آشپزي، و قوانین بود وارد زبان انگلیسي شد. میرفت

 مدت سھ قرن ادبیات فرانسھ و. از مجموع تعبیرات و اصطالحات قضایي انگلستان از فرانسھ آمده است
بعد از . انگلستان یكي بود، و حتي در دوره چاسر زبان و روحیھ ادباي انگلستان جنبھ نیمھ فرانسوي داشت

آنكھ انگلستان متصرفات خود را در خاك فرانسھ از دست داد، ناگزیر شد قائم بھ ذات باشد، و از این رو 
وران سلطھ فرانسویان سپري ھنگامي كھ د. بود كھ عناصر آنگلوساكسون در زبان انگلیسي غالب آمدند

ھاي فرانسھ و التیني بھ استخوانبندي  انگلیسي، با افزودن واژه. شد، زبان انگلیسي بیاندازه غني شده بود
آلماني خود، اینك قادر بود ھر مفھومي از ھزاران ھزار مفاھیم موجود را بھ سھ شكل مختلف بیان دارد 

براي كلمھ دو برابر ; regal، و kingly ،royalف ، سھ واژه متراد))شاھوار((مثال براي لفظ (
twofold ،double ،duplex ; یكي از مترادفات )) روزانھ((و براي واژهdaily ،journal یا ،diurnal py
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. وفور مترادفات و اختالفات جزئي و دقیق افعال زبان انگلیسي مدیون ھمین امر میباشد; )را بھ كار برد
  . د مسلما بر جریان تمامي حوادث تاریخ آگاھي داردھر كس تاریخ كلمات را بدان

II -جھان كتب  

بربرھاي استیالجو الفباي التیني  ۴٧۶چگونھ این زبانھاي گوناگون بھ كتابت درآمدند پس از سقوط رم در 
یا روان پھلوي ھم قرار دادند و بھ ھم چسبانیدند و، )) شكستھ((را اقتباس كردند، و حروف را بھ طرزي 

روي سنگ یا چوب بود، اكثر خالف سنت جاري كھ نوشتن الفبا بھ خط مستقیم و متناسب با كندن آنھا بر 
در آن قرون، كلیسا در نوشتن طرفدار حروف درشت یا . حروف را بھ اشكال منحني و قوسي درآوردند

نویسي بود، زیرا این طرز نوشتن كمك بھ تسھیل خواندن كتاب دعا یا قرائت دعاھاي )) ماژوسكول((
  . مربوط بھ فرایض دیني میكرد

رلماني براي حفظ آثار ادبي التیني بھ تھیھ نسخ عدیدھاي از كتابھاي ھنگامي كھ نسخھبرداران عھد شا
نویسي با نگارش بھ خط ریز )) مینوسكول((قدیمي پرداختند، با اتخاذ روش نویني در طرز نوشتن، كھ 

نسخھبرداران این . بود، در پوستھاي گرانبھایي كھ بر روي آن خط مینوشتند مقادیر زیادي صرفھجویي شد
اشكال معیني براي حروف توافق نظر حاصل كردند و حروف ریز مشخصي را بھ وجود  عھد بر سر

در قرن دوازدھم، . آوردند كھ مدت چھار قرن وسیلھاي متعارفي براي نوشتن كتب قرون وسطایي بود
. خوشنویسي، كھ گویي بھ پیروي از وفور تزیینات سبك نوپاي گوتیك گام برمیداشت، رونق شایاني گرفت

بھ وجود آمد كھ تا )) گوتیك((یورھا و خمیدگیھاي بدیعي پیدا كردند، و بھ این ترتیب رسمالخط حروف ز
در میان نسخ خطي قرون . دوران رنسانس در اروپا رواج داشت و تا این زمان در آلمان متداول است

. باشدوسطایي بھ كمتر نسخھاي برمیخوریم كھ جمالت آن با ویرگول و نقطھ و امثال آن مشخص شده 
گذاشتن این قبیل عالیم در بین كلمات و آخر جمالت براي مكث، كھ در یونان باستان متداول و حین تقلیات 

و آشوبھاي اقوام بربر از میان رفتھ بود، دوباره در قرن سیزدھم رواج گرفت، لكن عموما مورد قبول 
قدمت فن چاپ بھ . مي درآوردنیفتاد، تا آنكھ در قرن پانزدھم صنعت چاپ آن را بھ صورت قاعده مسل

ھاي منطقھ  میشد، كھ در آن تاریخ در بعضي از صومعھ ١١۴٧صورت محدود و مختصري مسبوق بھ 
رود رن اشكال و نقوش یا عالیم اختصاري را بر روي چوب میتراشیدند و این قبیل اشكال را روي 

عالیم ((دام بھ پاي شیوه مشھور بھ انواع و اقسام تندنویسي رواج داشت، كھ ھیچك. منسوجات چاپ میكردند
  . ابداع كرده بود نمیرسید) سیسرون(كھ غالم خطیب معروف )) تیرونیایي

نوشتن بر روي كاغذ پوستي، پاپیروس، پوست گوسالھ و بره، یا كاغذ ساختھ شده از الیاف، بھ كمك پر یا 
یالي مسلمانان بر مصر، بعد از است. قلم ني و با مركب سیاه یا جوھرھاي رنگارنگ صورت میگرفت

پوست بره گران قیمت بود و بھ ھمین سبب فقط در تھیھ نسخ بسیار مھم . پاپیروس در اروپا از رواج افتاد
كاغذي كھ معموال در تھیھ نسخ خطي قرون وسطایي مورد استفاده بود از پوست . تجملي بھ كار میرفت

گرانقیمت واردات از جھان اسالمي بود، لكن در تا قرن دوازدھم كاغذ یك قلم . كلفت گوسفند تھیھ میشد
ھاي كاغذسازي در آلمان و فرانسھ احداث شدند، و اروپا در قرن سیزدھم بھ ساختن كاغذ  كارخانھ ١١٩٠

  . از كتان آغاز كرد

بسیاري از كاغذھاي پوستي یك دستنبشتھ قدیمي را پاك میكردند و دوباره آن را در تھیھ نسخھ خطي 
بر اثر این قبیل پوست تراشیھا و نھادن نسخ در جاھاي ناامن، و بھ واسطھ جنگ و . میبردنددیگري بھ كار 

ھاي دیرھا را در باواریا غارت  ھونھا كتابخانھ. غارت یا حریق یا پوسیدگي بود كھ آثار قدما از میان رفت
بھ چنین عملي در ھاي فرانسھ آوردند، و ساراسنھا  كردند، مھاجمان شمالي ھمین بال را بھ سر صومعھ

py  . ایتالیا مبادرت جستند
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كلیسا، در آغاز، خواندن . از بین رفت ١٢٠۴بسیاري از آثار باستاني یونان در تاراج قسطنطنیھ بھ سال 
تقریبا در خالل ھر قرني صداي رعبانگیز آدم مقدسي مانند ; ادبیات كالسیك اقوام مشرك را منع میكرد

; و قدیس پیترو دامیاني در مقام مخالفت با این قبیل آثار بلند میشدگرگوریوس اول، ایسیدوروس سویلي، 
. تئوفیلوس، اسقف اعظم اسكندریھ، تا آنجا كھ دستش میرسید، كلیھ نسخ قدیمي دوران شرك را از بین برد
بھ گفتھ دمتریوس كالكوندیالس، كشیشان یوناني امپراطوران شرقي را تشویق بھ سوزانیدن آثار شعراي 

لكن در ھمین قرون بخصوص، عده زیادي از . یوناني از جملھ ساپفو و آناكرئون كردند غزلسراي
روحانیان بھ شعراي ادوار باستان دلبستگي خاص پیدا كردند و موجبات حفظ آثار این قبیل شعرا را فراھم 

شرك  در بعضي موارد، براي آنكھ جلو زبان منقدان را گرفتھ باشند، از میان اشعار دوران. ساختند
میراث . شواھدي را بھ عنوان عالیترین احساسات مسیحي توجیھ میكردند و، با آوردن دیني میساختند

بھ رھبانان خستھ میگفتند كھ خداوند . سرشاري از ادبیات كالسیك بھ دست نسخھبرداران دیرھا محفوظ ماند
  . براي ھر خطي كھ سواد بردارند، گناھي از گناھان ایشان را خواھد بخشید

  . اوردریكوس ویتالیس اطالع میدھد كھ رھباني فقط بھ اتكاي یك كلمھ اضافي از عذاب دوزخ رھایي یافت

بعد از رھبانان، كار نسخھبرداري تعلق بھ كاتبان خصوصي یا افرادي داشت كھ از این راه گذران میكردند 
ھا بغایت  مل آنھا در كتابت نسخھع. ھا بھ این كار اشتغال داشتند و در خدمت اغنیا كتابفروشان، یا صومعھ

خستھ كننده بود، و تمنیات آنھا، كھ گاھي در ذیل آخرین صفحھ كتاب مسطور میشد، عجیب مینمود، و از 
  بھ پایان رسید این خجستھ كتاب بھ عشق مسیحا، بھ من ده شراب : آن جملھ است این بیت التیني

پاداش عملش باید بھ مراتب از اینھا زیادتر باشد در یكي دیگر از این قبیل نسخھبرداران كھ تصور میكرد 
  . قلم، بگذار دوشیزه رعنایي نصیب راقم شود) رنج(از براي : ((پایین صفحھ آخر نوشت

اگر كتابي، مثل كتاب . كلیساي قرون وسطایي ھیچ گونھ سانسور مرتبي درباره نشر كتابھا بھ كار نمیبرد
د و ھم در اذھان مردم تاثیر داشت، شورایي كلیسایي آن را تحریم آبالر راجع بھ تثلیث، ھم بدعتآمیز بو

لكن در آن ایام كتاب بھ قدري معدود بود كھ ھرگز منبع خطر اساسي نسبت بھ اعتقادات صحیح . میكرد
  . مذھبي شمرده نمیشد

ول یك سال تمام نسخھبرداري از روي آن ط; حتي كتاب مقدس، خارج از چھار دیواري دیرھا، نادر بود
بھاي آن معادل بود با عواید یكسالھ كشیش یك محلھ، و بھ ھمین سبب عده انگشتشماري از كشیشان ; میكشید

عھد جدید و كتب مخصوص از عھد قدیم، فراوانتر در . یك نسخھ كامل كتاب مقدس را در اختیار داشتند
اده مجلل، در قرن دوازدھم كتاب مقدس، با قطع بزرگ و تذھیبكاریھاي فوقالع. دسترس مردم قرار داشتند

این قبیل كتب بھ قدري سنگین بودند كھ آنھا را قاعدتا در كتابخانھ دیرھا روي میزي قرار . پدیدار شد
وقتي كلیسا اطالع پیدا كرد كھ والدوسیان و . میدادند و براي آنكھ بھتر محفوظ ماند، بھ زنجیري میبستند

ھاي خودشان از كتب مقدس اشتغال دارند، بھ وحشت  ترجمھآلبیگاییان بدعتگذار بھ نسخھبرداري و نشر 
، چنانكھ قبال ذكرش رفت، مقرر )١٢٢٧بھ تاریخ (افتاد، و از این رو یك شوراي كلیسایي در ناربون 

لكن كلیسا قبل از . داشت كھ ھیچ یك از افراد غیرروحاني مجاز بھ داشتن كتاب مقدس یا بخشي از آن نباشد
كلي با خواندن كتاب مقدس از جانب عوام مخالفتي نداشت، و در عین حال مردم را قرن چھاردھم بھ طور 

  . بھ این عمل تشویق نیز نمیكرد، زیرا بھ تفاسیر عامیانھ از معجزات تورات و انجیل بدگمان بود

ھر ورقھ پوستي را تا . عامل قاطع در حجم یك كتاب و تعداد صفحات آن، اندازه پوستھاي موجود بود
بعد از قرن پنجم، دیگر مثل اعصار باستان كتاب را بر روي . میكردند و بھ صورت ورقي درمیآوردند

پوستھا را، بھ ابعاد معیني بھ شكل مربع مستطیل طوري میبریدند كھ بدل بھ ورقھاي  .نمینوشتندطومارھا 
بعضي از این ورقھاي شانزده برگي كھ بھ . چھاربرگي، ھشت برگي، دوازده برگي، یا شانزدھبرگي میشد

رگھاي معدودي جا داده بودند نوشتھ شده بودند، تعدادي از تصانیف مطول را در ب)) خط زیباي ایتالیایي((
تا اشخاص بتوانند بھ سھولت آنھا را با خود حمل كنند یا ھمواره بھ عنوان راھنماي مفید و سبكي در 
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ھا ممكن بود از كاغذ پوستي ضخیم، پارچھ، چرم، یا تختھ  جلد این گونھ مجموعھ. دسترس خود داشتھ باشند
را بدون رنگ بر روي جلدھاي چرمي بھ طور برجستھ گاھي با قالبھاي فلزي داغ نقوشي . نازك باشد

ھنرمندان مسلماني كھ در ونیز مقیم بودند براي نخستین بار طرز زراندود كردن زمینھ فرو . درمیآوردند
جلدھاي چوبي این گونھ كتابھا را ممكن بود با لعاب یا عاج . رفتھ این قبیل نقوش را بھ اروپاییان آموختند

قدیس ھیرونوموس رومیان را شماتت . ، یا زركوب، نقرھكوب یا گوھر نشان سازندتراشیده آرایش دھند
در ))! كتابھاي شما را از سنگھاي گرانبھا تراشیدھاند، و حال آنكھ عیسي عریان جان سپرد((میكرد كھ 

میان كتابھاي اعصار نوین بھ كمتر مجموعھاي میتوان برخورد كھ نظیر مجلدات با شكوه كتابھاي قرون 
  . سطایي باشدو

 ٢٠٠تا  ١۶٠در آن زمان بھاي یك مجلد عادي بین . حتي كتابھاي ساده از اشیاي تجملي محسوب میشدند
برنار دو شارتر، كھ در قرن دوازدھم یكي از رھبران نھضت . بود ١٩۴٩دالر بھ نرخ پول امریكا در 

. جلد كتاب میشد ٢۴ھ فقط مشتمل بر احیاي كتابھاي كالسیك باستاني بود، از خود كتابخانھاي بھ جا نھاد ك
ایتالیا از فرانسھ غنیتر بود، و حقوقدان معروف آن سرزمین، آكورسیوس مھین، شصت و سھ مجلد كتاب 

  . جمعآوري كرد

) یعني اقال ده ھزار دالر بھ پول امروزي(منقول است كھ یك جلد كتاب مقدس بزرگي را بھ ده تالنت 
دو مجلد از كتاب پریسكیانوس، دستوردان رومي ; ستاني معاوضھ كردندكتاب دعایي را با تاك; فروختند

قیمت كتاب تا قرن دوازدھم مانع از ظھور . قرن پنجم، را در مقابل خانھاي با تمام اثاثھ آن معاملھ كردند
طبقھ كتابفروشان شد، و در آن قرن بود كھ شھرھاي دانشگاھي افرادي را بھ سمت متصدیان لوازمالتحریر 

تابدار استخدام كردند تا مامور پیدا كردن و متشكل ساختن كاتبان و نسخھبرداران بھ منظور تھیھ كتبي و ك
این قبیل افراد نسخ خطي را بھ ھر كس كھ استطاعت پرداخت پول داشت ; براي مدرسان و متعلمان باشند

ھ مولف زنده را نیز حقي ظاھرا در این ازمنھ بھ خاطر این گونھ افراد ھرگز خطور نمیكرد ك. میفروختند
اگر شخصي اصرار بھ نوشتن كتاب جدیدي داشت، ناگزیر بود از عھده مخارج آن برآید، یا . است

پادشاھي، خاوندي، یا مرد متنعمي را پیدا كند و، براي اعالن خبر نشر كتاب وجود نداشت، و مولف این 
  . مژده را دھان بھ دھان بھ گوش طالبان میرساند

یا عمومیت دادن آن غیرممكن بود، مگر آنكھ در مدرسھاي مورد استفاده قرار میگرفت یا در  انتشار كتاب
بھ ھمین نحو بود كھ جیرالدوس . برابر ھر عدھاي كھ گرد آوردن آنھا براي مولف مقدور بود خوانده میشد

ره ، كتاب خویش را تحت عنوان توپوگرافي دربا١٢٠٠كمبرنسیس، ھنگام بازگشت از ایرلند در 
  . مشخصات جغرافیایي آن سامان برابر جماعتي در آكسفرد قرائت كرد

گراني قیمت كتابھا و كمیابي وجوه براي ساختن مدارس چنان باعث بیسوادي بود كھ در یونان و روم 
، سواد تقریبا منحصر بود ١١٠٠در شمال آلپ، قبل از سال . باستان چنین امري فضاحتبار بھ نظر میرسید

در قرن دوازدھم طبقات بازرگان و . ن، كاتبان، محاسبان، عمال حكومتي، قضات و پزشكانبھ روحانیا
در . كاسب مسلما از نعمت سواد بھرھور بودند، زیرا معامالت خود را در دفاتر حساب دقیقي ثبت میكردند

د میخواند معموال یكي كھ كتاب را بھ صداي بلن. میان یك خانوار، كتاب مایملك گرانبھایي محسوب میشد
ھا و سبك وضع شد بر اثر سھولت  چند تن شنونده داشت، بسیاري از قواعدي كھ بعدھا براي تلفظ واژه

  . ھا، دیرھا، و كشورھا مبادلھ میشد كتاب با احتیاط تمام بین خانواده. خواندن بھ صداي بلند پدید آمد

بندیكتوس مقرر ساختھ بود كھ ھر یك از  قدیس. ھا كوچك بودند، لكن بھ تعداد زیادي وجود داشتند كتابخانھ
ھاي كارتوزیان و سیسترسیان، با وجود  ھاي فرقھ خانقاه. دیرھاي بندیكتیان باید صاحب كتابخانھاي باشد

بسیاري از . تنفر قدیس برنار نسبت بھ فراگرفتن علم، جھد بلیغي در گرد آوردن كتاب مبذول میداشتند
كلیساي . مبرگ، و ھیلدزھایم ھر كدام صاحب كتابخانھ بزرگي بودندكلیساھاي جامع تولدو، بارسلون، با

اكثر . مجموعا پنج ھزار جلد كتاب داشت، لكن این از مستثنیات بود ١٣٠٠جامع كنتربري در سال 
ھا صاحب كمتر از یكصد جلد كتاب بودند، و در بھترین آنھا یعني دیر كلوني تعداد كتابھا بالغ بر  كتابخانھ
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مانفرد، شاه سیسیلھاي دوگانھ، مجموعھ گرانبھایي داشت كھ آن را بھ پاپ بخشید، و ھمین . دجلد میش ۵٧٠
كتابخانھ پاپي در دوران پاپ داماسوس . مجموعھ ھستھ اصلي خزاین یوناني دربار واتیكان را تشكیل داد

ز بین رفتند و تاسیس شد، نسخ خطي و اسناد ذیقیمت این كتابخانھ اكثر در میان آشوبھاي قرن سیزدھم ا
  . كتابخانھ فعلي واتیكان اصال ھمان است كھ در قرن پانزدھم میالدي بھ وجود آمد

ھایي  ھا، یا بھتر بگوییم مراكز تدریس آنھا، در خالل قرن دوازدھم كم كم دست بھ تاسیس كتابخانھ دانشگاه
ي گرانبھایي را كھ رھبانان سن لویي كتابخانھاي براي سنت شاپل در پاریس بھ وجود آورد و كتابھا. زدند

ھا مثل كتابخانھ نوتردام  در بسیاري از كتابخانھ. یكصد دیر مختلف بھ دست نوشتھ بودند در آنجا جمع كرد
و سن ژرمن د پره و سوربون بھ روي دانشجویان واقعي گشاده بود، و این قبیل افراد میتوانستند، در مقابل 

محقق امروزي ھرگز بھ ارزش واقعي مخزن ادبي . ریت بستانندوثیقھاي مكفي، كتب مورد نیاز را بھ عا
ھاي  ھاي شھري و دانشگاھي رایگان در در قرون وسطي، اینجا و آنجا، كتابخانھ گرانبھایي كھ كتابخانھ

حتي در عصر تیرگي قرن دھم میالدي مشاھده میكنیم كھ چگونھ ژربر با جنون . خصوصي نیز یافت میشد
برخي دیگر از روحانیان مثل جان آو . بدوست بھ گردآوري كتاب مشغول بوده استواقعي یك نفر آدم كتا

عده معدودي از اشراف نیز در كاخھاي مستحكم خود گوشھاي . ھایي از آن خویش داشتند سالزبري كتابخانھ
ھاي  فردریك بارباروسا و فردریك دوم ھر كدام مجموعھ. را بھ كتابخانھ كوچكي اختصاص داده بودند

انریكا اھل آراگون، خاوند ویلنا واقع در اسپانیا، كتابخانھ عظیمي گرد آورده بود، . نابھي از كتب داشتندمعت
، دنیل آو مورلي ١٢٠٠در حدود سال . ولي بھ اتھام مرابطھ با ابلیس تمام كتابھایش را آشكارا سوزانیدند

در قرن دوازدھم اروپا بھ . ستان آوردرا با خود از اسپانیا بھ انگل)) مجموعھ بزرگي از كتابھاي نفیس((
محققان چون مور و ملخ رو بھ تولدو، كورذووا، و ; وجود خزاین سرشار كتابھاي اسپانیایي واقف شد

ھاي پیرنھ سرازیر شد تا انقالبي در حیات عقالني  و سیلي از دانش نوین از فراز كوه; سویل نھادند
  . كشورھاي نوپاي اروپاي شمالي بھ وجود آورد

III  - مترجمان  

اروپاي قرون وسطي، كھ تا حدودي بھ واسطھ زباني مشترك متحد شده بود، ھنوز بھ دو نیمھ التیني و 
در دنیاي خاوري یوناني، میراث التیني، بھ جز قوانین، . یوناني منقسم میشد كھ جاھل و متقابال دشمن بودند

. ا جز خطھ سیسیلھاي دوگانھ فراموش شده بودھمھ از یاد رفتھ، و در جھان غرب میراث یوناني در ھمھ ج
بخشي از میراث یوناني در آن سوي حصارھاي جھان مسیحي، یعني در بیتالمقدس مسلمان، اسكندریھ، 

اما درباره جھان پھناور و دورافتادھاي چون ھندوستان، . قاھره، تونس، سیسیل، و اسپانیا، ھنوز پنھان بود
ھ مدتھاي مدید از لحاظ ادبیات، فلسفھ، و ھنر غني بودند، قبل از قرن چین، و ژاپن، یعني سرزمینھایي ك

  . سیزدھم مسیحیان تقریبا ھیچ اطالعي نداشتند

پارھاي از كار پیوند فرھنگھاي مختلف بھ یكدیگر را یھودیان كھ مانند نھرھاي زیرزمیني نیروبخشي بین 
ي از یھودیان از اقالیم مسلمان بھ جھان مسیحي ھمچنانكھ عده روزافزون. اقوام در حركت بودند انجام دادند

كھ بسیاري (كوچ كردند و رابطھ آنھا با زبان عربي قطع شد، محققان آنھا ضروري دیدند كھ آثار عربي را 
بھ عبراني، یعني تنھا زباني كھ خردمندان قوم پراكنده یھود عموما میفھمیدند، ) از آنھا بھ قلم یھودیان بود

  . ترجمھ كنند

اثر فیلسوف یھودي، بحیا )) راھنماي وظایف دل((این رو یوسف كیمحي در ناربون بھ ترجمھ كتاب از 
  . دست زد

لكن مھمتر از ایشان در ترجمھ، پسران یھود بن شائول بن طیبون . یوسف را چندین فرزند با درایت بود
py  . بودند
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مھاجرت كرده بود و، ھر چند كھ وي ابن طیبون نیز، مثل كیمحي، از اسپانیاي مسلمان بھ فرانسھ جنوبي 
یكي از كامكارترین اطباي مانند سعدیا بن یوسفالفیومي، ابن جبرون، و یھودا ھالوي را بھ عبراني ترجمھ 

اثر ابن میمون بھ زبان عبراني موجد انقالبي در )) داللھالحایرین((فرزندش شموئیل با ترجمھ كتاب . كند
ابوعلي )) قانون((اقلیدس، كتاب )) اصول ھندسھ((ن طیبون، كتاب پسر شموئیل، موسیب. جھان یھودي شد

زكریاي رازي، و سھ تا از آثار ابن میمون و تفاسیر كوتاه ابن رشد را بر حكمت )) تریاق((سینا، كتاب 
نواده شموئیل، یعقوب بن طیبون، عالوه بر علمداري نھضتي در مونپلیھ، بھ . ارسطو از عربي ترجمھ كرد

ن میمون و بھ ھم رساندن شھرتي بھ عنوان یك نفر منجم، رسائل چندي را از عربي بھ عبراني طرفداري اب
. دختر شموئیل بھ ازدواج محقق نامدارتري درآمد كھ او را ژاكوب آناتولي خواندھاند. و التیني ترجمھ كرد

دریس زبان در مارسي متولد شد، بنا بھ دعوت فردریك دوم، براي ت ١١٩۴ژاكوب، كھ در حدود سال 
عبراني بھ دانشگاه ناپل رفت، در آنجا تفاسیر مفصلتر ابن شد را از عربي بھ عبراني ترجمھ كرد و ھمین 

رازي بھ دست )) كتاب منصوري((ترجمھ . ھاي وي بودند كھ در فلسفھ یھودي بسیار موثر افتادند ترجمھ
عالم طبابت یھودیان بھ وجود  انگیزش ھمانندي در) ١٢۶۴(پزشك و فیلسوف یھودي شم طوب در مارسي 

  . آورد

ھاي عبراني كتابھاي عربي بعدا بھ التیني برگردانده شدند، جملھ ترجمھ عبراني كتاب  بسیاري از ترجمھ
در اوایل قرن سیزدھم یك نفر یھودي ). ١٢٨٠(ابن زھر كھ در شھر پادوا بھ التیني ترجمھ شد )) تیسیر((

بھترین شاھد بارز بر انتقال . ا و كلمھ بھ كلمھ بھ التیني درآوردرا مستقیم)) عھد قدیم((تمامي كتاب 
است كھ ظاھرا اصل آن بھ زبان سانسكریت بود، )) داستانھاي بیدپاي((فرھنگ از طرق پیچاپیچ كتاب 

سپس بھ پھلوي ترجمھ شده، و از روي ترجمھ پھلوي بھ زبان عربي درآمده، آنگاه از روي ترجمھ عربي 
س بھ التیني، و باالخره از ترجمھ التیني بھ زبان اسپانیایي، و از روي نسخھ اسپانیایي بھ بھ عبراني، و سپ

  . انگلیسي ترجمھ شده بود

جریان مھمي كھ از آن طریق گرانبھاترین افكار حكماي اسالمي بھ دنیاي مسیحي غرب سرازیر شد ترجمھ 
زكریاي رازي را )) كتاب التجارب((یقایي ، قسطنطین افر١٠۶٠حدود سال . آثار عربي بود بھ زبان التیني

جالینوس و )) كتاب التشریح((ھاي عربي دو اثر  از عربي، كتابھاي طبي عربي اسحاق اسرائیلي، و ترجمھ
در تولدو اندكي پس از استیالي مسیحیان و . بقراط، تقریر حنین را بھ التیني ترجمھ كرد)) حكم((كتاب 

نفكر و رواپیشھ آن شھر، گروھي از مترجمان را تحت رھبري شكست مورھا، رمون، اسقف اعظم روش
و آنھا را مامور ترجمھ كتابھایي كرد كھ درباره علوم و ) ١١٣٠حد (دومینیكوس گوندیسالینوس گرد آورد 
اكثر این مترجمان یھودیاني بودند آشنا بھ زبانھاي عربي، عبراني، . فلسفھ بھ زبان عربي نوشتھ شده بود

پركارترین فرد این گروه، كھ ترك كیش نیاكان گفتھ بود، . گاھي نیز متبحر در لغت التینياسپانیایي، و 
یوحنا بھ . نام داشت كھ در میان اعراب بھ ابنداوود مشھور بود) یا یوحناي اشبیلیھاي(یوحناي اسپانیایي 

وعلي سینا، غزالي، ھایي كھ فضالي یھودي از كتابھاي اب ترجمھ یك كتابخانھ واقعي از آثار عرب و ترجمھ
فارابي، و خوارزمي كرده بودند مبادرت جست و، از طریق ترجمھ كتاب حساب موسي خوارزمي، ارقام 

كتاب دیگري كھ تقریبا بھ ھمین اندازه موثر افتاد ترجمھ . ھندي و عربي را بھ مغرب زمین معرفي كرد
این ترجمھ ظاھرا طالب ; ، ارسطو، مشتمل بر فلسفھ و علوم محتجبھ))سراالسرار((یوحنا بود از مجموعھ 

پارھاي از این . فراوان داشتھ است، چھ دویست نسخھ خطي آن از دستبرد زمانھ محفوظ مانده است
دا بھ زبان كاستیلي برگردانیده میشد، و سپس برخي از آنھا ابت; ھا مستقیما از عربي بھ التیني بود ترجمھ

این جبرون بھ دست )) مكورحییم((بدین طریق بود كھ كتاب . گوندیسالینوس آنھا را بھ التیني ترجمھ میكرد
درآمد، كتابي كھ آن حكیم ) سرچشمھ زندگي)) (فونس ویتاي((این دو مترجم فاضل بھ صورت التیني خود 

  . را در شمار یكي از مشھورترین فالسفھ مدرسي درآورد ))آویكبرون(( یھودي، یا بھ زعم فضالي عھد،

یكي از فضالي انگلیسي، ادالرد آو بث، كھ . شعب فرعي دیگري بھ این رود عربي و التیني میپیوست
زبان عربي را در انطاكیھ، طرسوس، و تولدو فرا گرفتھ بود، براي نخستین بار كتاب اقلیدس را از روي 

مبحث مثلثات ) ١١٢۶(، و ھمچنین با ترجمھ زیج خوارزمي )١١٢٠(ترجمھ عربي آن بھ التیني برگردانید 
پیر لوونرابل، صدر دیر كلوني، بھ یاري یك نفر  ١١۴١در سال . اسالمي را بھ جھان غرب معرفي كرد
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كیمیاگري و علم شیمي اسالمي، بر . را بھ التیني ترجمھ كرد)) قرآن((عرب و سھ تن از فضالي مسیحي، 
قدم بھ جھان التیني زبان  ١١۴۴سال  اثر ترجمھ متني از عربي بھ دست رابرت آو چستر در انگلستان، بھ

تصنیف )) حیبورھا مشیحا((یك سال بعد، پالتو نامي از اھالي تیوولي در ایتالیا رسالھ بسیار مھم . نھاد
  . ریاضیدان عالیقدر یھودي، ابراھیم بن حییا، را بھ التیني ترجمھ كرد

وارد شھر  ١١۶۵این فاضل ارجمند كھ در حدود . بزرگترین مترجمان گراردوس كرموننسیس میباشد
وي تصمیم گرفت كھ . ھاي علوم و فلسفھ بھ غایت در شگفت شد تولدو شد، از غناي دانش عربي در رشتھ

این امر خطیر سالي را كھ از عمرش باقي مانده بود صرف  ٩زبده این كتابھا را بھ التیني ترجمھ كند، و 
زبان عربي را فرا گرفت، و علیالظاھر گردانیدن متون را بھ دستیاري یك مسیحي بومي و یك یھودي . كرد

انجام داد، دشوار است انسان باور كند كھ گراردوس ھفتاد و دو جلد كتاب را بدون كمك غیر ترجمھ كرده 
سخ عربي ترجمھ شدھاند، جھان غرب باشد، براي متون التیني كتب مفصلھاالسامي زیر، كھ از روي ن

آثار ((، و ))كتاب الكون و الفساد((، ))در آسمان((، ))تحلیل دوم((مدیون گراردوس كرموننسیس میباشد، 
و )) اصول ھندسھ((كھ تمامي از آثار ارسطو ھستند، مقاالت و رساالتي از اسكندر افرودیسي، )) علوي

آپولونیوس پرگایي، یازده )) قطوع مخروطي((ارشمیدس،  ))كتاب مساحت دایره((اقلیدس، )) معطیات((
چند كتاب از آرا و عقاید علماي ھیئت و نجوم یونان، چھار مجلد از ; كتاب و رسالھ منسوب بھ جالینوس

یازده كتاب طبي پزشكان اسالمي، از جملھ مھمترین آثار محمد زكریاي رازي و ; طبیعیات یونان و عرب
دو كتاب از اسحاق ; فارابي سھ تا از مصنفات یعقوببن اسحاق كندي)) قیاسكتاب ال((; ابوعلي سینا

چھارده جلد از كتاب ریاضیدانان و علماي ھیئت جھان اسالمي، سھ دوره زیج، و ھفت كتاب ; اسرائیلي
در تاریخ ھیچ كس دیگري را نمیتوان سراغ گرفت كھ مثل گراردوس در راه . درباره رمل و اسطرالب

پشتكار گراردوس . فرھنگ با آثار فرھنگ قوم دیگري تا این درجھ مجاھدت ورزیده باشدغني كردن یك 
مامون عباسي قیاس كرد كھ در قرن نھم وسیلھ جذب فلسفھ )) بیتالحكمھ((را فقط میتوان با حنینبن اسحاق و 

  . شدو علوم یوناني بھ عالم اسالم بودند، و بر اثر مساعي حنین و دیگر مترجمان عربي آراستھ 

بعد از اسپانیا، مركز دیگري كھ وسیلھ انتقال دانش دنیاي اسالمي و شرق بھ اروپا شد قلمرو سالطین 
نورمان و سیسیلھاي دوگانھ بود، اندكي بعد از آنكھ جزیره سیسیل بھ دست امراي نورمان مسخر شد 

بھ عربي یا یوناني در باره  ، ملوك آن دیار مترجمان را گرد آوردند تا كتابھایي را كھ در آن زمان)١٠٩١(
فردریك دوم، در فودجا، دنبالھ این معارف . ریاضیات و ھیئت در پالرمو موجود بود بھ التیني ترجمھ كنند

پروري را گرفت و تا حدي بھ ھمین سبب بود كھ یكي از عجیبترین و فعالترین عقالي اوایل قرن سیزدھم، 
مایكل را از آن جھت سكات نامیدھاند كھ زاده آب و خاك . یعني مایكل سكات، را بھ دربار خویش آورد

در بولونیا مقام گزیده بود، خالل سالھاي  ١٢٢٠او را در تولدو میبینیم، در  ١٢١٧در . اسكاتلند بود
اولین ترجمھ مھم وي . در شھر رم بود، و از آن پس عمر خود را در فودجا یا ناپل میگذرانید ١٢٢۴١٢٢٧

لدین ابواسحاق بطروجي بود كھ نقد و شرحي است بر رسالھاي بھ ھمین نام از نورا)) اشكال كروي((
ھایي چند از رساالت عربي  ترجمھ. بطلمیوس، سكات، كھ فریفتھ وسعت و آزادي تفكر ارسطو شده بود

در زاد و ((، و ))در اعضاي حیوان((، ))تاریخ حیوان((ارسطو را بھ التیني برگردانید كھ مشتمل میشد بر 
در ((، ))در نفس((، ))فیزیك((، ))مابعدالطبیعھ((طبق روایت تایید نشدھاي، ترجمھ كتاب )). حیوان ولد

ھاي مایكل سكات از كتب ارسطو  ترجمھ. را نیز بھ وي نسبت دادھاند)) اخالق((، و اجماال كتاب ))آسمان
. در قرن سیزدھم شدند بھ دست آلبرتوس كبیر و راجربیكن رسیدند و انگیزھاي براي تكامل تدریجي علوم

محقق یھودي، موسي اھل ; آنژو در ایتالیاي جنوبي بھ تشویق و ترغیب مترجمان مشغول شد/شارل د
سالرنو، در خدمت این پادشاه بھ كار اشتغال داشت، و یحتمل بر اثر كمك مالي شارل بود كھ ترجمھ التیني 

ي، فرج بن سلیم، اھل جیرجنتي، از نواحي ، بھ دست محقق یھود))حاوي((اثر عظیم زكریاي رازي، كتاب 
ھاي التیني كتابھاي فلسفي و علوم یوناني كھ تا اینجا  كلیھ ترجمھ) ١٢٧۴.(باختري سیسیل، صورت پذیرفت

ھاي عربي متون سریاني كھ اصل آنھا نامعلوم  از آنھا نام بردیم از روي متون عربي، و گاھي از ترجمھ
نكھ راجر بیكن تذكر داده بود، آن قدرھا ھم مغلوط و نادرست نبودند، این كتابھا، چنا. بود صورت گرفت

ھاي اولیھ كتابھاي  در میان این قبیل ترجمھ. ولي در ھر حال بھ ترجمھ مستقیم و دقیق نیاز داشتند
مترجم این كتابھا . ارسطو را میتوان نام برد)) تحلیل دوم((و )) مغالطھ((یا )) سوفسطاییون((، ))مواضع((
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)) منشیان ونیز((اطالعات ما درباره این مرد منحصر بدان است كھ وي یكي از . ي بود جاكومو ناممرد
ائوجنیو،  ١١۵۴در سال . بھ ترجمھ این كتابھا مبادرت ورزید ١١٢٨بود و در تاریخ نامعلومي، قبل از 

، ))المجسطي((ھ در كار ترجم ١١۶٠بطلمیوس را ترجمھ كرد، و در )) مناظر((پالرمو، رسالھ )) امیر((
زندگاني ((در خالل این احوال، آریستیپوس، اھل كانانیا، كتاب . مستقیما از یوناني بھ التیني، سھیم بود

و )) منون((، اثر دیوگنس الئرتیوس، و ھمچنین دو بخش از مقاوالت افالطون، یعني رسالھ ))فیلسوفان
یبیون كمتر از حد انتظار در ترجمھ كتاب تسخیر قسطنطنیھ بھ دست صل. را ترجمھ كرده بود)) فیدون((

مابعدالطبیعھ، اثر ارسطو ((در این دوره تنھا اثري كھ از ترجمھ دیده شد ظاھرا بخشي از كتاب . نتیجھ داد
بود كھ ویلیام آو موربك،  ١٢۶٠از این پس دوران فترتي حكمفرما شد، و سپس در حدود ). ١٢٠٩(بود 

تعداد و . چند تن دیگر، مستقیما شروع بھ ترجمھ آثار یوناني كرد اسقف اعظم كورنت، احتماال بھ كمك
علت ترجمھ بسیاري از كتابھاي ارسطو تا حدي . اھمیت فرھنگ او را تالي گراردوس كرموننسیس شمرد

ھاي جدید ویلیام از آثار  ترجمھ. اجابت خواستھ دوست و ھم مسلك دومینیكن وي، توماس آكویناس بود
)). معاني بیان((، و ))سیاست((، ))در زاد و ولد حیوان((، ))تاریخ حیوان((بر ارسطو مشتمل میشد 
در ((، و ))آثار علوي((، ))مابعدالطبیعھ((ھایي را كھ قبال بھ طور مستقیم از كتب  ھمچنین ویلیام ترجمھ

عددي ویلیام براي قدیس توماس آكویناس مقاالت مت. صورت گرفتھ بود تكمیل یا حك و اصالح كرد)) نفس
را كھ بھ زبان یوناني در تشریح و بیان فلسفھ ارسطو یا افالطون نوشتھ بودند ترجمھ كرد، و براي حسن 

اثر جالینوس، و آثار )) در باب اغذیھ((، اثر بقراط، و رسالھ ))پیش آگھي وضع بیمار((خدمت بیشتر كتاب 
احتماال ما باید براي ترجمھاي از . گوناگوني از ھرون اسكندراني و ارشمیدس را درباره علوم عالوه كرد

ارسطو كھ سابقا آن را كار رابرت گروستست میدانستند خود را مدیون ھمین ویلیام )) اخالق((كتاب 
مدخل ((ھا بخشي از مصالحي بودند كھ قدیس توماس اثر بغایت باشكوه خویش، كتاب  این ترجمھ. بشمریم
، فلسفھ ارسطو تقریبا بھ طور جامعي بھ اذھان متفكران ١٢٨٠، را بر آنھا بنیاد نھاد، تا سال ))االھیات

  . مغربزمین منتقل شده بود

روانھ شدن سیل متوني از دنیاي اسالمي و . ھا در اروپاي التین اثري انقالبي بود تاثیرات تمامي این ترجمھ
ت جدیدي را قھرا یونان عشق بھ تحقیق و تتبع را بھ طرز عمیقي از نو در نھاد مردمان بیدار كرد، تحوال

در دستور زبان و واژھشناسي بھ وجود آورد، برنامھ دروس مدارس را توسعھ بخشید، و در رشد 
این امر كھ چون مترجمان از یافتن معادل . ھا در قرون دوازدھم و سیزدھم سھیم بود شگفتانگیز دانشگاه

وارد زبانھاي اروپایي شد رویدادي  ھاي عربي عاجز بودند، بسیاري از لغات عربي التیني پارھاي از واژه
ھا قدم بھ جھان مسیحي غرب  مھمتر آنكھ جبر، رقم صفر، و سیستم اعشاري از راه این ترجمھ. جزئي بود

فرضیات و طرق عملي طب بر اثر ترجمھ كتابھاي اساتید یوناني، التیني، عرب، و یھودي قوت یافت . نھاد
ني و اسالمي بسط دایره االھیات را اجباري ساخت، مفاھیم و طریق تكامل پیمود، ورود علم نجوم یونا

. جدیدي در الوھیت بھ وجود آورد كھ خود دیباچھ تحول عظیمتري بود كھ پس از كوپرنیك پدید میآمد
ھاي خویش مكرر بھ افرادي چون ابن رشد، ابوعلي سینا، و فارابي  اشاراتي كھ راجر بیكن ضمن نوشتھ

  . گیزش و نفوذ جدید میباشدمیكند، نمونھاي از این ان

و بھ طوري كھ خواھیم دید، توماس آكویناس ; ))فلسفھ از اعراب بھ دست ما رسیده است: ((بیكن نوشت
چون االھیات مسیحي را در معرض خطر از ھم گسیختگي میدید، از تفاسیري كھ شارحین ارسطو در 

خود، مدخل االھیات، مبادرت جست تا جلو  جھان اسالمي نموده بودند استفاده كرد و بھ نگارش كتاب عظیم
اكنون اسالم دیني را كھ بر اثر عاریت گرفتن دانش یونان از طریق سوریھ بر . چنین خطري را سد سازد

گردن داشت بھ تمام و كمال بھ اروپا پرداختھ بود، و ھمان سان كھ عشق بھ علم وسیلھ انگیزه آن عھد 
اینك اذھان اروپاییان را بھ تحقیق و غوررسي تھییج میكرد، آنھا را بزرگ فلسفھ و علوم اسالمي شده بود، 

وادار بھ ساختن معبد عقالني فلسفھ اسكوالستیك مینمود، و سپس یك یك سنگھاي آن بناي فخیم را شكاف 
میداد تا در قرن چھاردھم آن دستگاه قرون وسطایي فرو ریزد و، بھ دنبال عشق رنسانس، مقدمات فلسفھ 
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IV -  مدارس  

ھمانطور كھ امروزه بھ . خانواده، كلیسا، و مدرسھ وظیفھ دانش را از نسلي بھ نسل دیگر بر عھده گرفتند
تعلیم علوم عقالني چنان اھمیت داده میشود كھ این امر بھ زبان انضباط اخالقي تمام میشود، در قرون 

در میان طبقات متوسط . شدوسطي تعلیم مسائل دیني بھ قدري اھمیت داشت كھ بھ زیان روشنفكري تمام می
و عالیھ انگلستان، فرستادن كودك ھفت یا ھشت سالھ براي چند صباحي بھ خانھ دیگري امري عادي تلقي 

ھا، و تا اندازھاي جبران اھمال در محبت پدر  علت این امر تا حدي تحكیم عالیق مودت میان خانواده. میشد
ري روم بر اثر آشوبھاي ناشي از تھاجمات و تار و اسلوب و روش باشكوه مدارس امپراطو. و مادر بود

  . مار شدن مردمان شھرنشین رو بھ انحطاط نھاده بود

ھنگامي كھ در قرن ششم امواج متالطم مھاجرت اقوام آرام گرفت، چندین مدرسھ غیركلیسایي در ایتالیا بھ 
تا  ۵٠٠از (مدتي . آموز داشتھا و كشیشان نو مابقي مدارس اكثر اختصاص بھ تربیت راھبھ; جا مانده بود

كلیسا تمام توجھ خویش را معطوف بھ تربیت روحاني كرد و انتقال معلومات غیرمذھبي را ھرگز ) م ٨٠٠
لكن بر اثر اصرار مداوم شارلماني بود كھ كلیساھاي جامع، دیرھا، . یكي از وظایف خود بھ حساب نیاورد

  . سي براي تعلیم عمومي پسران و دختران مبادرت ورزیدندھا بھ افتتاح مدار كلیساھاي محلي، و راھبھخانھ

معموال در دیر یك . در بدو امر، مدارس دیرھا تقریبا تمامي این بار گران را بر دوش میكشیدند
ھا براي نیل بھ مقام  وجود داشت كھ كارش دادن تعالیم دیني و تربیت نوچھ) مدرسھ اندروني(سكوالانتریور 

كھ ظاھرا بالعوض بھ آموزش و پرورش پسران ) مدرسھ بیروني(اكستریور كشیشي بود، و یك سكوال
در آلمان این مدارس متعلق بھ دیرھا از میان اغتشاشات قرن نھم بھ سالمت سر بھ درآورد و . میپرداخت

در خالل قرون نھم و دھم، آلمان از لحاظ ظرافتھاي ذوقي ; در رنسانس عھد اوتو سھم شایاني ایفا كرد
در فرانسھ انقراض دودمان كارولنژیان و تھاجمات اقوام شمالي ضربات بیرحمانھاي . فرانسھ بودمقتداي 

مدرسھاي كھ خود شارلماني در كاخ شاھي ساختھ بود تا اندكي . بر پیكر مدارس متعلق بھ دیرھا وارد آورد
میشدند، بھ ھمان  ھر قدر پادشاھان فرانسھ ضعیف. بیشتر دوام نیاورد) ٨٧٧' فت(پس از مرگ شارل كچل 

ھنگامي كھ تھاجمات اقوام نورس فرو نشست، اسقفان و كشیشان ; نسبت بر نیروي اسقفان افزوده میگشت
ھا شده بودند، و در حالي كھ در خالل قرن دھم مدارس  آزاد بھ مراتب غنیتر از روساي دیرھا و صومعھ

ع پاریس، شارتر، اورلئان، تور، الن، لیژ، متعلق بھ دیرھا رو بھ زوال گذاشتند، مدارسي در كلیساھاي جام
چون فولبر، اسقف نیكوسیرت و عظیمالشان شارتر، درگذشت، جانشین وي . رنس، وكولوني احداث شد

ھاي ادب و علوم كالسیك حفظ  اسقف ایو دو شارتر پایھ كار و شھرت مدرسھ آن كلیساي جامع را در رشتھ
مان كسي كھ جان آو سالزبري در قرن دوازدھم او را در جانشین ایو، برنار دو شارتر، یعني ھ. كرد

توصیف كرده بود، این سنت پسندیده را مداومت )) شگفتانگیزترین سرچشمھ ادب در گل((اعصار جدید 
در انگلستان مدرسھ كلیساي جامع یورك حتي قبل از آنكھ شخصي چون آلكوین را تحویل شارلماني . داد

كنتربري خود تقریبا بھ صورت دانشگاھي درآمد، صاحب كتابخانھ مدرسھ . دھد، شھرتي بسزا داشت
عظیمي شد، و ریاست آن بر عھده یكي از خردمندترین حكما و فضالي قرون وسطي، یعني ھمان جان آو 

در این قبیل مدارس تمام مخارج آن دستھ از طالبي كھ خود را . سالزبري، بود كھ قبال از وي یاد كردیم
روحاني آماده میساختند ظاھرا از صندوق كلیسا پرداخت میشد، و حال آنكھ دیگران براي تصدي مقامات 

چون نمیخواھیم ((مقرر داشت كھ ) ١١٧٩(سومین شوراي التران . ملزم بھ پرداخت مبلغ مختصري بودند
لذا باید در ھر كلیساي جامعي مبلغ مكفي ... فرصت خواندن و پیشرفت از كودكان بیبضاعت سلب شود

)). معلمي اختصاص داده شود كھ كارش تعلیم رایگان محررین آن كلیسا و طالب بیبضاعت باشدبراي 
مقرر داشت كھ در ھر كلیساي جامع جھان مسیحي باید مقامي براي یك ) ١٢١۵(چھارمین شوراي التران 

سھ نفر استاد دستور زبان در نظر گرفتھ شود، و ھر اسقفي را مكلف ساخت كھ عالوه بر این در مدر
فرامین پاپ گرگوریوس نھم . كلیساي جامع دو نفر از استادان را بھ تدریس فلسفھ قانوني كلیسایي بگمارد

بھ موجب تتبعات اخیر محققان، این قبیل مدارس . كلیساي ھر محلي را موظف كرد كھ دبستاني دایر سازد
  . ت داشتندمحلي، كھ اكثر حصر بر تعلیمات دیني بودند، در تمامي جھان مسیحي عمومی
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چند درصد از نسل جوان آن روزي اروپا بھ مدرسھ میرفتند ظاھرا این امر در مورد دختران اختصاص بھ 
ھا صاحب مدارسي براي دختران بودند، مانند مدرسھ دیر  اكثر دیرھاي راھبھ. طبقات ثروتمند داشت

حد (بھ مقام شامخي رسانید آرژانتوي كھ ھلوئیز آن زن مشھور را در فراگرفتن ادبیات ادوار باستان 
بعضي از مدارس كلیساھاي . لكن این قبیل مدارس بھ اغلب احتمال فقط براي عده اندكي بودند; )١١١٠

 ١١١۴سخن میگوید كھ بھ سال )) اصیلزادھاي((آبالر در باره زنان ; جامع دختران را نیز قبول میكردند
ن از فرصت بھتري برخوردار بودند، لكن محتمال پسرا. در مدرسھ وي در نوتردام پاریس درس میخواندند

با تمام این اوصاف، بھ احوال سرفھایي . براي پسر یك نفر سرف پیمودن مدارج تحصیلي اشكال داشت
قسمت بیشتر دروس و فنوني كھ اكنون . برمیخوریم كھ موفق بھ اعزام پسران خویش بھ اكسفرد شدند

بیشك . دوره در خانھ یا از راه نوآموزي در دكان میآموختنددانشجویان در مدارس فرا میگیرند، در آن 
گسترش و برتري ھنر قرون وسطایي نموداري از فرصتھاي بزرگي بود كھ براي آموختن رموز ھنرھا و 

و ; نفر میرسید ٠٠٠،٢۶بھ حدود  ١۵٣٠طبق پسران دبستانھاي انگلستان در . دقایق فنون وجود داشت
ت پنج میلیون نفر بود، یعني در حدود یك سیام نسبت میان سكنھ تمامي كشور حال آنكھ جمعیت تقریبي مملك

توفیق قرن سیزدھم ((لكن، طبق تتبعي كھ اخیرا بھ عمل آمده است، میگویند ; ١٩٣١و اطفال دبستاني در 
  )). در راه اجراي آموزش و پرورش عمومي و اجتماعي بھ مراتب زیادتر از مجاھدات قرن شانزدھم بود

بود كھ وي را در موارد مختلف )) كانونیكوس((ال مدیر یك مدرسھ كلیساي جامع كشیشي از درجھ معمو
معلمان مدرسھ محرریني دون . میخواندند) سر مدرس(آركیسكوال، سكوالریوس، یا سكوالستیكوس 

ظام شالق زدن كودكان در ن; انضباط سخت رعایت میشد. كلیھ دروس بھ زبان التیني بود. مرتبھتر بودند
شعار مدرسھ كلیساي جامع . تعلیم و تربیت بھ ھمان درجھ ضروري شمرده میشد كھ دوزخ در دیانت

علم آموز یا برون رو، شق سوم شالق : ((وینچستر این بیت التیني بود كھ بھ طور پوست كنده میگفت
ود از دستور زبان، یا تریویوم آغاز میشد، كھ عبارت ب)) مواد سھ گانھ((برنامھ تحصیل با )). خوردن است

یا كوادریویوم میپرداختند، كھ عبارت بود از حساب، )) مواد چھارگانھ((سپس طالب بھ ; بالغت، و منطق
معاني این قبیل . میخواندند)) تحصیالت آزادگان((و این ھفت موضوع را ; ھندسھ، موسیقي، و نجوم

دیھي است كھ معني لغوي تریویوم ب. اصطالحات آن عھد با آنچھ امروزه مستفاد میشود تفاوت داشت
تحصیالت آزادگان عبارت از موضوعاتي میشد كھ ارسطو براي انسان آزادي كھ . بود)) طرق سھگانھ((

بھ طوري كھ ارسطو گفتھ بود، غرض از . مایل بھ فراگرفتن مھارتھاي عملي نبود تعریف كرده بود
آزادمردان فنون عملي را بھ كارآموزان وا اكتساب این ھنرھا نیل بھ كمال اخالقي و عقالني بود، و 

وارو بھ تالیف مجموعھاي مبادرت جستھ بود كھ بھ كتابھاي نھگانھ انضباط شھرت داشت و در . میگذاشتند
; موضوع مختلف میرفت كھ برنامھ تحصیلي مدارس یونان و روم را تشكیل میدادند ٩آن سخن از 

الي در قرن پنجم میالدي، در طي تمثیلي تربیتي تحت عنوان مارتیانوس كاپال، یكي از محققان افریقاي شم
در پیوند میان فیلولوژي و عطارد دو رشتھ طب و معماري را، بھ علت آنكھ زیاده از حد عملي ھستند، از 

موضوع خشكي نبود كھ در مطالعھ )) دستور زبان. ((فھرست موضوعات عقالني و نظري جدا ساختھ بود
) gramma ,grapho(بھ طوري كھ از ریشھ این لغت ; آن را بھ كلي كنار گذارد استخوانبندي زباني روح

كاسیو دروس، تاریخنویس رومي، در تعریف این ; عبارت بود از فن نگارش)) گرامر((مستفاد میشود، 
رشتھ گفتھ بود كھ دستور زبان مطالعھ آثار عظیم ادبي و فن بالغت است تا متعلم قادر بھ نوشتن انشایي 

در مدارس قرون وسطایي فراگرفتن آیین سخنوري با سرودھاي روحاني آغاز میشد، . ح و زیبا شودصحی
آنگاه متعلم بھ سایر بخشھاي كتاب مقدس میپرداخت، سپس نوبت بھ تصانیف التیني آباي كلیسا میرسید، و 

فن . وید میپرداختبعدا بھ مطالعھ آثار كالسیك التین از قبیل سیسرون، ویرژیل، ھوراس، ستاتیوس، و او
منطق موضوعي بود . بالغت كماكان ھنر سخنوري بود، لكن باز مشتمل بر مطالعھ مقداري آثار ادبي میشد

كھ قرار دادن آن جزو مواد سھگانھ تا حدي نابھنگام بھ نظر میرسید، لكن شاید فكر میكردند كھ چون طفل 
رز تعقل و دلیل و برھان آوردن صحیح از ھمان از اوان كودكي عالقھ وافري بھ مباحثھ دارد، فراگرفتن ط

  . سنین اولیھ چیز مفیدي است

شھرھایي كھ توسعھ و آباداني خویش را مدیون . انقالب اقتصادي سبب تحوالت چندي در امور تربیتي شد
بازرگاني و صنعت بودند بھ لزوم كارمنداني ورزیده در فنون عملي واقف شدند، و با وجود مخالفتھاي 
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ھا معلمان غیرروحاني، در برابر  در این آموزشگاه. یان، بھ تاسیس مدارسي غیرمذھبي اقدام كردندروحان
، شھریھ یكسالھ ١٣٠٠در سال . شھریھاي كھ والدین اطفال میپرداختند، كودكان آنھا را تعلیم میدادند

یالني تخمین میزد ، و١٢٨٣در . بود) چھار دالر و نیم(دبیرستاني خصوصي در آكسفرد چھار یا پنج پنس 
در شش باب مدرسھ ; كھ در مدارس كلیسایي فلورانس نھ ھزار دختر و پسر بھ تحصیل اشتغال داشتند

كھ كودكان را براي كسب و كار آماده میساخت، عده نوآموزان بھ ھزار و صد نفر )) چرتكھ((مشھور بھ 
در قرن دوازدھم مدارس . الغ بودمیرسید، و عده شاگردان دبیرستانھا بھ پانصد و ھفتاد و پنج نفر ب

غیرمذھبي در فالندر پدیدار شدند و تا نیمھ قرن سیزدھم دامنھ این نھضت بھ لوبك و شھرھاي بالتیك رسیده 
بھ شرح حال معلمھاي برمیخوریم كھ در پاریس مدرسھاي خصوصي افتتاح كرده بود،  ١٢٩٢در . بود

بھ این نحو، دوران بیرون آمدن تعلیم و تربیت از . یبینیماندكي بعد از این تاریخ، نظایر آن را فراوان م
  . انحصار دستگاه روحانیت بھ تدریج آغاز میشد

V -ھاي جنوب دانشگاه   

در ایتالیا بھ ویژه، مدارسي كھ بھ وسیلھ مقامات غیرروحاني اداره میشدند و غرض از تاسیس آنھا تعلیم 
معلمان این گونھ مدارس افراد غیرروحاني بودند، نھ مثل  معموال; فنون و مسائل مذھبي بود فراوان بودند

بھ طور كلي، روحیھ و فرھنگ ایتالیا در مقام .اراضي آن سوي آلپ كھ ھمھ جا معموال معلم یك كشیش بود
مقایسھ با سایر ممالك كمتر جنبھ مذھبي داشت، سھل است گھگاھي مردم در حسرت اعصار گذشتھ خویش 

ویلگاردوس نامي در راونا بھ ایجاد نھضتي  ٩٧٠ورزیدند، چنانكھ در حدود سال بھ عصیانھایي مبادرت می
این قبیل ; بدیھي است كھ مدارس متعلق بھ كلیساھاي جامع متعدد بودند. براي اعاده بتپرستي اقدام كرد

رجال  ھا بھ ویژه در میالن، پاویا، آئوستا، و پارما در مسائل علمي و تربیتي صالحیت داشتند و آموزشگاه
و دیر مونتھ كاسینو زیر نظر ; برجستھاي چون النفرانك و قدیس انسلم را در دامان خود پروردند

بقاي بنیادھاي شھري، مقاومت پیروزمندانھ شھرھاي لومبارد . دزیدریوس تقریبا حكم دانشگاھي را داشت
اسیس اولین دانشگاه قرون اطالعات حقوقي و بازرگاني، ھمھ دست بھ دست ھم داد و ایتالیا را مفتخر بھ ت

  . وسطایي كرد

. دانشگاه پاویا ھزار و صدمین سالگرد تاسیس خود را بھ دست لوتار اول جشن گرفت ١٩٢۵در سال 
 ١٣۶١و در سال ; محتمال این مركز علمي بیشتر جنبھ یك مدرسھ حقوق داشت تا دانشگاھي بھ معني اعم

یا نامي كھ در قرون وسطي، ) مدرسھ عمومي(گنرالھ  بود كھ بھ دریافت منشور رسمي و عنوان ستودیوم
دانشگاه پاویا یكي از مدارس متعددي . ھاي مختلف اطالق میگردید نایل آمد بھ دانشگاھي متشكل از دانشكده

ھمین امر در رم، راونا، و . بود كھ در آن از قرن نھم بھ بعد تدریس و تحصیل حقوق رومي احیا شد
; میالن، ناربون، و لیون در قرن دھم بھ تدریس آن پرداختند; صورت گرفت اورلئان در خالل قرن نھم

بولونیا بھ ظاھر اولین شھر از . ورونا، مانتوا، و آنژه در قرن یازدھم بھ تدریس حقوق روم راغب شدند
در . شھرھاي اروپاي باختري بود كھ مدرسھ خود را توسعھ داد و بھ صورت یك ستودیوم گنرالھ درآورد

در بولونیا . ... معلمي پپونام، بیآنكھ از كسي رخصت یافتھ باشد: ((اودو فردوس وقایعنگار میگوید ١٠٧۶
  )). شروع بھ تدریس كرد، وي مردي بود بغایت مشھور

جماعتي دیگر از معلمان بھ وي ملحق شدند و تا عھد ایرنریوس مدرسھ حقوق بولونیا، بھ تصدیق عموم، 
  . بود بھترین نوع خود در اروپا شده

وي یا بھ علت مطالعاتش در حقوق . شروع بھ تدریس حقوق در بولونیا كرد ١٠٨٨ایرنریوس بھ سال 
رومي مجاب شده بود كھ بھ دالیل واقعي و تاریخي باید تفوق دستگاه امپراطوري بر روحانیان مسلم باشد، 

ھا برید و بھ گیبلینھا پیوست یا فریفتھ پاداشھاي خدمت امپراطور شده بود، علت ھر چھ بود، وي از گوئلف
امپراطوران حقشناس مبالغي كمك . و، با تفسیر و احیاي سوابقي تاریخي، در تایید دعاوي امپراطور كوشید

ایرنریوس . مالي بھ مدرسھ مزبور رسانیدند، و گروه عظیمي از دانشجویان آلماني روانھ بولونیا شدند
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اره قانوننامھ یوستینیانوس، و روش علمي را در مورد كتابي تصنیف كرد مشتمل بر تعدادي تفسیر درب
كتاب مجمعالقوانین عمومي ایرنریوسي كھ خود وي تالیف كرد یا از . تشكیالت حقوقي جامعھ بھ كار بست

  . ھاي وي گرد آوردند شاھكاري از تفسیر و استدالل است روي خطابھ

دانشجویان عالقھمند از ھر كشوري . شدھاي قضایي قرون وسطي آغاز  با ایرنریوس دوران طالیي رویھ
از كشورھاي اروپاي التین متوجھ بولونیا شدند تا در آنجا بھ تحصیل علم حقوقي جواني از سر گرفتھ، 

گراتیانوس، شاگرد ایرنریوس، روشھاي نوین را بر قوانین روحاني اطالق كرد و بھ نشر . مشغول شوند
 - )) معلمان چھارگانھ((پس از ایرنریوس، ). ١١٣٩(ست اولین مجموعھ از قوانین كلیسایي مبادرت ج
در طي یك رشتھ تفاسیر معروفي، كورپوس یوریس  - بولگاروس، مارتینوس، یاكوبوس، و ھوگو 

یوستینیانوس را بر مسائل حقوقي قرن دوازدھم اطالق كردند، و موجبات پذیرش حقوق رومي را در 
قوانین، زبده آثار )) شارحین((كورسیوس مھین بزرگترین در اوایل قرن آ. عرصھ فراگیري فراھم ساختند

ایشان، و خالصھ افكار خویش را در كتابي بھ نام فرھنگ معاني متداول گرد آورد، كھ سالطین و 
حكومتھاي شھري از این پس، بھ استناد احكام آن، سلطھ قوانین فئودال را در ھم میشكستند و با پاپان مقتدر 

دستگاه پاپي تا آنجا كھ مقدور بود در صدد جلوگیري از این جریان، یعني احیاي . دبھ مبارزه بر میخاستن
لكن مبحث جدید ممد و مظھر ; قوانیني كھ دین را جزو وظایف و آلت دست حكومت میساخت، برآمد

خردگرایي بیباكانھ و بسط دایره وظایف و تكالیف مقامات ملكي قرون دوازدھم و سیزدھم بود و طبقھ 
ون حقوقداناني را بھ وجود آورد كھ در راه كاستن از سھم كلیسا در امور حكومت، و توسعھ قدرت روزافز

قدیس برنار شكایت داشت كھ ھمھ جا در محاكم اروپایي صداي . دولت، كوشش فراواني مبذول میداشتند
ھاي  شار رویھانت. قوانین یوستینیانوس طنینانداز است، و دیگر اسمي از قوانین االھي بھ گوش نمیرسد

ھاي عربي و یوناني، انگیزه نیرومندي بود در تكوین آن حرمت و عشق  قضایي جدید، درست مانند ترجمھ
  . بھ تعقلي كھ نھضت مدرسي را بھ وجود آورد و بر ھم زد

از تاریخ تاسیس مدرسھاي براي تدریس فنون ذوقي ھفتگانھ در بولونیا، و ھمچنین تاریخ پیدایش مدرسھ 
تا آنجا كھ میدانیم، تنھا رابطھ موجود میان این سھ نوع مدرسھ . آنجا، اطالعي در دست نداریم مشھور طب

ھاي خویش را از دست  عبارت از آن بود كھ فارغالتحصیالن آنھا گواھینامھ) حقوق، طب، و فنون ذوقي(
اصطالح كولگیوم یا استادان بھ دور ھم گرد آمدند و براي خود بھ . شماس اعظم بولونیا دریافت میداشتند

عموم دانشجویان، بدون توجھ بھ دانشكدھاي كھ در آنجا مشغول  ١٢١۵در حدود سال . صنفي تشكیل دادند
اتحادیھ محصالن ((تحصیل بودند، دست اتحاد بھ ھم دادند و بھ دو گروه اونیورسیتاس كیترامونتانوروم یا 

از . منقسم شدند)) اتحادیھ محصالن آن سوي آلپ((نواحي جنوبي آلپ و اونیورسیتاس اولترامونتانوروم یا 
زنان نیز عضویت داشتند، و در قرن چھاردھم چند )) ھاي دانشجویان اتحادیھ((اوان قرن سیزدھم، در این 

ھاي دانشجویان، كھ اساسا بھ منظور كسب استقالل و  اتحادیھ. ھاي بولونیا زن بودند تن از استادان دانشكده
ید آمد، در قرن سیزدھم صاحب اختیارات فوقالعاده شد و مدرسین و معلمان را سخت حفظ منافع متقابل پد

در صورتي كھ طرز تدریس استادي طبق دلخواه شاگردان نبود، جمیع آنھا از . تحت نفوذ خود درآورد
حضور در جلسھ درسش خودداري میكردند، و بھ این نحو در بولونیا دانشجویان میتوانستند بھ دوران 

ھاي  اتحادیھ((در بسیاري از موارد، حقوق استادان از جانب . ت تربیتي ھر معلمي خاتمھ دھندفعالی
یا روساي این قبیل انجمنھا )) ناظمان((پرداختھ میشد، و استادان مكلف بودند در حضور )) دانشجویان

ناگزیر بود  اگر معلمي میخواست حتي براي یك روز از درس گفتن معاف شود،. سوگند وفاداري یاد كنند
ھا از شاگردان خویش اجازه مرخصي دریافت طبق نظامات مصوبھ  بھ وسیلھ روساي این اتحادیھ

ھاي دانشجویان، مقرر شده بود كھ استاد در كدام دقیقھ ساعت باید درس خود را آغاز كند، چھ موقع  اتحادیھ
. بھ پرداخت چھ جریمھاي باشدباید درس را بھ پایان برساند، و در صورت تخلف از این مقررات، مكلف 

اگر استاد ضمن درس خویش از حد مقرر تجاوز میكرد و سخن بھ درازا میكشانید، دانشجویان، بھ حكم 
سایر نظامات اتحادیھ دانشجویان پیشبیني . مقررات اتحادیھ، ناگزیر بودند محضر درس استاد را ترك گویند

انین، فصلي را بیندازد یا از ذكر حكمي خودداري كرده بود كھ اگر استادي، حین توضیح و تشریح قو
ورزد، مكلف بھ پرداخت چھ جریمھاي باشد، و نیز معین كرده بود كھ چھ بخش از كتاب را باید در كدام 

در آغاز ھر سال تحصیلي، ھر استادي مكلف بود كھ مبلغ ده لیره در یك بانك . دوره تحصیلي تدریس كند
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ھا معین میكردند از این مبلغ كسر، و تتمھ  ھر جریمھاي كھ روساي اتحادیھ; بولونیا بھ رسم ودیعھ بگذارد
ھا عدھاي مامور  از طرف دانشجویان و ھمچنین كمیتھ. در پایان سال تحصیلي بھ صاحبش مسترد میشد

ھاي  مراقبت در رفتار و اطوار استادان میشدند تا ھر نوع خالف یا قصور ایشان را بھ روساي اتحادیھ
اگر این نظامات بھ چشم دانشجوي عھد جدید بیش از حد معمول معقول بھ نظر . یي اطالع دھنددانشجو

میرسد، شگفتي ندارد، زیرا دانشجویان حقوق در بولونیا افرادي بودند بین سنین ھفده و چھل سال، یعني آن 
براي تحصیل آمدھاند مطلع بودند كھ بھ مدرسھ ; قدر مسن كھ میدانستند چگونھ باید انضباط را رعایت كرد

اطالع داشتند كھ استاد مستخدم ھیئت امناي دانشگاه نیست، بلكھ مدرسي است آزادپیشھ كھ ; نھ براي تفریح
در بولونیا حقوق معلم عبارت بود . شخص وي را در واقع دانشجویان استخدام كردھاند تا بھ آنھا درس دھد

نزدیك بھ آخر قرن . از جانب اینان پرداخت میشد از مبلغي كھ با تراضي بین وي و متعلمین تعیین، و
ھایي از خود پیدا كردند و شروع بھ  سیزدھم، چون شھرھاي ایتالیایي عالقھ وافري بھ داشتن دانشگاه

پرداخت حقوقي از جانب شھرداري بھ پارھاي از اساتید دارالعلم بولونیا نمودند، آن روش قدیمي پرداخت 
وعده داد كھ براي دو تن از استادان مستمري ) ١٢٨٩در (، شھر بولونیا بھ ھمین سبب. حقوق منسوخ شد

بھ تدریج تعداد این قبیل استادان . سالیانھ معین كند، لكن ھنوز انتخاب استادان بر عھده دانشجویان بود
جیرھخوار شھرداري رو بھ فزوني نھاد، و در قرن چھاردھم حق انتخاب استادان و تعیین و پرداخت 

، ھنگامي كھ شھر بولونیا بخشي از ایاالت پاپي شد، ١۵٠۶در . آنھا از اختیارات شھرداري شدمستمري 
  . انتخاب معلمان نیز بھ صورت یكي از وظایف مقامات روحاني درآمد

ھاي ایتالیا، ھمان  با اینھمھ، در قرن سیزدھم صفت ویژه دانشگاه بولونیا، و تا حدود كمتري سایر دانشگاه
تدریس یا تقریبا مشرب ضد روحانیت بود كھ در سایر مراكز علمي و تربیتي اروپا  جنبھ غیرمذھبي

در حالي كھ مھمترین دانشكده در سایر مراكز علمي آن عھد مختص تدریس . نظیرش كمتر وجود داشت
در آنجا معموال بھ جاي ; بولونیا ھیچ دانشكدھاي براي علوم االھي نداشت ١٣۶۴االھیات بود، تا قبل از 

الھیات حقوق شرع صورت حقوق درآمد، و فن كتابت در بولونیا، پاریس، اورلئان، مونپلیھ، تور، و ا
نظایر آن جنبھ فن نگارش اسناد حقوقي، بازرگاني، و مدارك دولتي را پیدا كرد، و بھ فارغالتحصیالن در 

عالقھ بھ  ھمھ جا این حرف بر سر زبانھا بود كھ اگر شخص. این رشتھ درجھ مخصوصي عطا میشد
در این باب داستان جالبي . واقعبینانھترین رشتھ تحصیالت دارد، بھتر از بولونیا مركز دیگري وجود ندارد

نقل میكردند كھ چگونھ معلمي متبحر در امور تربیتي، اھل پاریس، چون بھ شھر بولونیا رفت، آنچھ را در 
سپس بھ موطن خود برگشت و آنچھ را كھ پاریس تدریس كرده بود بیھوده دید و از ذھن بیرون كرد، و 

در قرن سیزدھم تعالیم ; در قرن دوازدھم بولونیا رھبر نھضت عقالني اروپا بود. آموختھ بود تعلیم نداد
تفاسیر اكورسیوسي جنبھ متون مقدس ; مدارس آنجا بھ صورت شیوه راكدي از حقوق قرون وسطایي درآمد

ز آن شدند كھ، بھ روشي مترقي، قوانین را با نیازمندیھاي متغیر و تقریبا الیتغیري پیدا كردند و مانع ا
  . روحیھ تحقیق از رشتھ حقوق برید و متوجھ مباحث آزادتري شد. زمانھ سازگار كنند

ھا  برخي از این دانشگاه. ھا متعدد ایتالیا در خالل قرون دوازدھم و سیزدھم صورت گرفت تاسیس دانشگاه
پیلیوس براي تاسیس  ١١٨٢چنانكھ در ; دانشجویان بولونیا بھ وجود آمدبر اثر مھاجرت استادان یا 

یاكوبوس دي ماندرا بھ شھر ردجو امیلیا نقل مكان كرد و  ١١٨٨در ; مدرسھاي عازم شھر مودنا شد
، بر اثر مھاجرت جمعي دیگر كھ محتمال از بولونیا بودند، ١٢٠۴در ; شاگردان خود را بھ ھمراه برد

روفردوس دانشگاه بولونیا را ترك گفت و بھ  ١٢١۵در ; انشكده، در ویچنتسا بھ وجود آمداتحادیھ چندین د
جمع كثیري از معلمان و شاگردان بولونیا بھ  ١٢٢٢در ; تاسیس مدرسھ حقوقي در آرتتسو مبادرت جست

رھاي ھایي براي تدریس طب و ھن بھ مرور ایام، دانشكده. توسعھ مدرسھاي قدیمي در پادوا اقدام كردند
و نیز شاگردان خود را بھ آنجا میفرستاد و مبلغي بھ حقوق ; ذوقي بر این دانشكده حقوق پادوا افزوده شد

در قرن چھاردھم پادوا یكي از ; استادان كھ از جانب شھرداري پادوا پرداخت میشد كمك میكرد
وم بھ تاسیس دانشگاه ، فردریك د١٢٢۴در سال . پررونقترین مراكز تدریس و تربیت فالسفھ اروپایي شد

شاید بھ . ناپل مبادرت ورزید تا مانع از مھاجرت دانشجویان ایتالیاي جنوبي بھ سمت صفحات شمالي شود
دالیلي نظیر این، و ضمنا بھ منظور تربیت روحانیان دیپلومات، بود كھ اینوكنتیوس چھارم بھ تاسیس 

  ). ١٢٢۴(دانشگاه دربار رم اقدام كرد 
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، ١٣٠٣در . كھ ھمھ جا بھ دنبال دربار پاپ سفر میكرد، و حتي بعدا بھ آوینیون منتقل شداین مدرسھاي بود 
بوتیفاكیوس ھشتم بھ تاسیس دانشگاه رم مبادرت ورزید، كھ حوزه علمي مزبور در دوران پاپي نیكوالوس 

مشھور ) عقالمركز (پنجم و لئو دھم بھ اوج افتخار رسید و در دوران پاپي پاولوس سوم بھ نام ساپینتسا 
تا پایان قرن سیزدھم، . بھ وجود آمدند ١٢۴٨و دانشگاه پیاچنتسا در  ١٢۴۶دانشگاه شھرداري سینا در . شد

ھایي براي  در ھر شھري از شھرھاي مھم ایتالیا مدارسي براي تدریس حقوق و ھنرھا گاھي آموزشگاه
  . طب نیز وجود داشت

د كھ بھ اراده و طبق منشور پادشاھان تاسیس میشدند، بھ خدمت ھاي اسپانیا از آن نظر بینظیر بودن دانشگاه
، و سپس ١٢٠٨(آنھا میپرداختند، و بھ نظارت حكومت تن درمیدادند، كاستیل دانشگاھي شاھي در پالنسیا 

، جزایر )١٢٢٧(لئون صاحب دانشگاھي در ساالمانكا ; برپا كرد) ١٣٠۴(دانشگاه دیگري در والیاذولید 
با وجود این . شد) ١٣٠٠(، و كاتالونیا صاحب دانشگاھي در لریذا )١٢٨٠(در پالما  بالئار صاحب یكي

ھاي اسپانیا نظارت و كمك مالي كلیسا را قبول كردند و بعضي مثل دانشگاه  ارتباط با پادشاھان، دانشگاه
قدیس فردیناند  در قرن سیزدھم، بھ واسطھ اموال فراواني كھ. پالنسیا بر پایھ مدارس كلیسایي توسعھ یافتند

و آلفونسودانا وقف دانشگاه ساالمانكا كردند، این دانشگاه غني شد و بزودي از لحاظ شھرت و دانش با 
اكثر این مراكز بھ تدریس زبان التیني، ریاضیات، ھیئت، . ھاي بولونیا و پاریس كوس ھمسري زد دانشگاه

در سال . ني یا زبان یوناني نیز تدریس میشددر پارھاي از آنھا طب عبرا; االھیات، و حقوق مشغول بودند
، رھبانان فرقھ دومینیكیان مدرسھاي براي زبانھا و علوم شرقي در تولدو تاسیس كردند و بھ ١٢۵٠در 

تعلیم زبان عربي و عبراني مشغول شدند، مسلما اسلوب تدریس این آموزشگاه صحیح و مفید بود، زیرا 
بھ كلیھ آثار مھم فالسفھ و عالمان االھي ) ١٢۶٠حد (مون مارتین یكي از فارغالتحصیالن آن موسوم بھ ر

تاسیس شد، تدریس  ١٢۵۴در دانشگاه سویل نیز، كھ بھ دست پادشاه آلفونسو دانا در . اسالمي آشنایي داشت
میالدي، دینیز، پادشاه پرتغال، بھ تاسیس  ١٢٩٠در لیسبون، بھ سال . زبان عربي اھمیت بسزایي داشت

  . بادرت ورزیددانشگاھي م

VI  -ھاي فرانسھ  دانشگاه  

در خالل قرون دوازدھم و سیزدھم بیشك كشور فرانسھ رھبر و مقتداي ممالك اروپایي در مسائل عقالني و 
اگر این . مدارس كلیسایي آن كشور از اوان قرن یازدھم شھرت بینالمللي داشتند. تربیتي محسوب میشد

ا رنس راه تكامل پیموده باشند، در پاریس رونق یافتند و بھ صورت مدارس بھ جاي آنكھ در شارتر، الن، ی
از ; دانشگاھي درآمدند، این امر بھ احتمال بسیار معلول بازرگاني توسعھ یابنده رود سن بود نھ امر دیگري

آنجا كھ پاریس بھ صورت یك مركز مھم داد و ستد درآمده و ثروت عظیمي را فراھم ساختھ بود، ھمین 
  . جذب علوم، فلسفھ، و ھنر شد و پاریس را مركز متفكران و اغنیا ساخت عامل سبب

بر اثر دروسي كھ ; تا آنجا كھ اطالع داریم، نخستین استاد مدرسھ كلیساي جامع نوتردام گیوم دوشامپو بود
وي در آن راھروھاي سرپوشیده نوتردام میگفت، نھضتي فكري بھ وجود آمد كھ حاصل آن پیدایش دانشگاه 

و با فالخن منطق حصار ویلیام را ویران ) ١١٠٣حد (ھنگامي كھ آبالر از برتاني بیرون آمد . ریس شدپا
ھا در تاریخ فرانسھ آغاز كرد، طالب مشتاق از ھمھ سو متوجھ محضر  كرد و بھ ایراد معروفترین خطابھ

در عالم معارف قرن  .عده شاگردان مدارس پاریس، و تعداد استادان رو بھ افزایش گذاشت. درس وي شدند
دوازدھم پاریس، عنوان ماگیستر یا استاد بھ كسي اطالق میشد كھ از صدر كلیساي جامع نوتردام اجازه 

تا این تاریخ، دانشگاه پاریس چنان بر شالوده مدارس كلیسایي شھر استوار شده و ترقي . تدریس گرفتھ باشد
اقع اولین عاملي كھ بھ این دانشگاه وحدت بخشید در و. كرده بود كھ تشخیص منشا اصلي آن غیرممكن بود

صدور اجازه تدریس بھ طور رایگان بھ ھر كسي كھ مدتي كافي شاگرد یك نفر استاد مجاز بود و تقاضاي 
یكي از اتھاماتي كھ علیھ شخص آبالر اقامھ میشد آن . وي از جانب استادش بھ تصویب میرسید، داده میشد

py  . ز این قبیل استادان مجاز پیشھ معلمي اختیار كرده استبود كھ بدون درك محضر یكي ا
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ھمینكھ بر عده . این مفھوم فن تعلیم براساس شاگرد و استاد در پیدایش فكر و منشا دانشگاه دخیل بود
قرنھا لفظ اونیورسیتاس بھ ھر . استادان افزوده شد، طبیعتا این جماعت گرد ھم آمدند و صنفي تشكیل دادند

جرگھاي از استادان ((مثیوپریس  ١٢١۴در سال . جمعیت و انجمني، از جملھ اصناف، اطالق میشد
گرچھ اثبات این . را در پاریس توصیف میكرد كھ ظاھرا بنیاد بسیار سابقھداري محسوب میشد)) منتخب

میالدي بھ وجود آمد و  ١١٧٠اوایل سال )) اونیورسیتھ((مدعا غیرممكن است، میتوان تصور كرد كھ لفظ 
در حدود سال . ھاي مختلف ي میان دانشكدهغرض از آن، در بدایت امر، بیشتر رستھ استادان بود تا پیوند

توقیعي از جانب اینوكنتیوس كھ خود یكي از فارغالتحصیالن پاریس بود قوانین و نظامات مدون  ١٢١٠
توقیع دیگري از طرف ھمین پاپ مقرر داشت كھ صنف ; این صنف را بھ رسمیت شناخت و تصویب كرد
  . نماینده خویش بھ دربار پاپي گسیل دارداستادان سردبیري انتخاب كند و او را بھ عنوان 

: تا اواسط قرن سیزدھم، استادان دانشگاه پاریس بھ چھار شعبھ یا دانشكده تقسیم شده بودند، از این قرار
درست برعكس رویھ دانشگاه بولونیا، بعد . یا فنون ذوقي)) ھنرھا((علوم االھي، قانون كلیسایي، طب، و 

برنامھ تحصیلي با فنون ذوقي ھفتگانھ آغاز میشد، ; قوق مدني تدریس نمیشددر دانشگاه پاریس ح ١٢١٩از 
كھ آنھا را (دانشجویان عالقھمند بھ فنون . آنگاه نوبت بھ فلسفھ میرسید، و سرانجام بھ االھیات ختم میشد

رفتھ عده از آنجا كھ رویھم. ھاي امروزي بودند نظیر دانشجویان دانشگاه) میخواندند)) ھنرمند((آرتیستا یا 
ھاي دیگر زیادتر بود، احتماال براي كمك متقابل، حشر و  این قبیل دانشجویان از سایر طالب جمیع رشتھ

یعني )) (فرانسھ: ((تقسیم شدند، از این قرار)) ملت((نشر، و حفظ انضباط طبق زادگاه خود بھ چھار 
دانشجویان . نورماندي، و انگلستان ، پیكاردي،)سرزمین كوچكي كھ مستقیما زیر فرمان پادشاه فرانسھ بود

دانشجویان لولندز بھ ; فرانسھ قرار دادند)) ملت((فرانسھ جنوبي، ایتالیا، و اسپانیا را در ردیف آحاد 
محسوب )) انگلستان((و دانشجویان اروپاي مركزي و خاوري در شمار دانشجویان ; پیوستند)) پیكاردي((

ھاي  جھ دانشگاه پاریس میشدند بھ قدري زیاد بود كھ تاسیس دانشگاهعده دانشجویاني كھ از آلمان متو. شدند
اداره میشد، و )) رئیس((تحت نظر یك پروكوراتور یا )) ملت((ھر . بھ تاخیر افتاد ١٣۴٧آلماني تا سال 

دانشجویان و احتماال استادان دانشكده ھنرھا نیز، بھ اتفاق، . داشت)) ناظم((ھر دانشكدھاي یك دكانوس یا 
بھ تدریج وظایف متصدیان ; ي از این قبیل سردبیران را بھ عنوان رئیس دانشكده خود انتخاب كردندیك

  . بھ ریاست تمامي دانشگاه منصوب شدند ١٢۵۵چنین مقامي افزایش یافت تا آنكھ در 

تا آنجا كھ معلوم است در قرن دوازدھم . ھا ساختمانھایي مخصوص بھ خود نداشتند در آن سالھا دانشگاه
استادان در راھروھاي سرپوشیده نوتردام، سنت ژنویو، سن ویكتور، یا سایر كلیساھا درس میگفتند، لكن 

رس خود اجاره در قرن سیزدھم بھ احوال معلماني برمیخوریم كھ اتاقھایي خصوصي براي كالس د
  . میكردند

خوانده شدند، كشیشاني بودند كھ بھ شیوه رھبانان ) آشكاركننده(استادان این عھد، كھ بعدھا بھ نام پروفسور 
این قبیل افراد، تا قبل از قرن پانزدھم، در صورت تاھل از مقام خویش . وسط سر خود را میتراشیدند

رت میگرفت و علت این امر بیشتر آن بود كھ ھر تعلیم از طریق ایراد خطابھ صو. معزول میشدند
. ھا نیز ھمیشھ میسر نبود دانشجویي قدرت خرید كتاب را نداشت و بھ رعایت گرفتن كتاب از كتابخانھ

فشار وارده بر . دانشجویان معموال روي زمین یا كف راھرو مینشستند و بیانات استاد را یادداشت میكردند
براي سپردن اسامي یا نكاتي بھ حافظھ تدابیر گوناگوني، از آن جملھ اشعاري حافظھ بھ قدري زیاد بود كھ 

نظامات دانشگاه استاد را مكلف میساخت . بھ ظاھر موھن و در معني ماالمال از مفروضات، اتخاذ میشد
حتي وي . كھ درباره موضوع درس فیالبداھھ سخن گوید، نھ آنكھ مطالبي را از روي كتاب بلندبلند بخواند

  . جاز نبود سخن را بھ درازا بكشاندم

دانشجویان از راه لطف بھ نو واردان اخطار میكردند كھ براي یك دوره درس چیزي نپردازند، مگر آنكھ 
ویلیام كانشي در قرن دوازدھم شاكي بود از اینكھ معلمان . در سھ جلسھ درس استاد حضور یافتھ باشند

ھاي دروس آساني بھ شاگردان میدادند، و آزادي  ا كنند، دورهبراي آنكھ دانشجو، درآمد، و محبوبیت پید
  . دانشجو در انتخاب موضوعات عدیده و اساتید متعدد پایھ معلومات را تنزل میداد
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گاھي تدریس را با دایر ساختن مجالس و مناظره عمومي بین استادان، دانشجویان زبده، و میھمانان عالیقدر 
انجام ) مباحثھ مدرسي( مباحثھ بھ شیوه معین سكوالستیكا دیسپوتاتیو معموال. رنگین و جالب میساختند

طرفي جواب نفي میداد و، بھ استناد شواھدي از كتاب مقدس و اقوال آباي ; قضیھاي مطرح میشد: میگرفت
آنگاه نوبت بھ جواب مثبتي ; كلیسا، و با اقامھ دالیلي بھ صورت ایراد، از مدعاي خویش دفاع میكرد

این . در تایید آن از كتاب مقدس و آباي كلیسا نقل قول و دالیلي عقالني در رد ایرادات اقامھ میشد میرسید و
شیوه مباحثھ مدرسي بود كھ فلسفھ مدرسي را بھ شكل پرداختھ و صیقل خورده آراي توماس آكویناس 

  . درآورد

  عالوه 

ھرچھ (د داشت كھ آن را كودلیبتا بر این قبیل مشاجرات و مناظرات، یك نوع مباحثھ خودماني نیز وجو
مینامیدند، و در این قبیل موارد طرفین بحث ھر مسئلھ را كھ آنا بھ خاطرشان خطور ) دلخواھت باشد

ھاي  این مباحثات آزادتر نیز سبب پیدایش اسلوب ادبي دیگري شد، چنانكھ در نوشتھ. میكرد مطرح میكردند
این قبیل مباحثات، اعم از رسمي یا خودماني، ذھن افراد  .بیاھمیتتر قدیس توماس آكویناس دیده میشود

لكن، در مورد ; قرون وسطایي را تیز گردانید و میدان پھناوري را بر روي توسن فكر و زبان گشود
عدھاي، ھمین آزادي سبب پیدایش منطق براتي شد كھ بھ كمك آن میتوانستند ھر مطلبي را بھ ثبوت رسانند 

  . را بر پایھ مویي استوار سازندو یا كوھي از استدالل 

این قبیل اماكن را سازمانھاي متشكل ; زندگي میكردند)) مھمانسرا((اكثر دانشجویان در ھوسپیكیا یا 
گاھي بیمارستاني، در مقابل مبلغي جزئي، دانشجویان . دانشجویان مخصوصا براي آنان اجاره میكردند

انخانھ ھتل دیو چسبیده بھ نوتردام اتاقي را اختصاص بھ بیبضاعت را پرستاري و مداوا میكرد، چنانكھ نو
، جوسیوس اھل لندن این خانھ را خریداري كرد و از آن پس با ١١٨٠در سال . داده بود)) منشیان بینوا((

تا سال . متصدیان بیمارستان در پرداخت مخارج مسكن و غذاي ھجده تن دانشجوي مقیم آنجا سھیم شد
ویان بھ مساكن بزرگتري نقل مكان كرده بودند، لكن ھنوز خود را كولژ این دستھ از دانشج ١٢٣١

ھاي  ھاي دیگري نیز از طرف فرقھ مھمانسراھا یا اقامتگاه. میخواندند)) جرگھ ھجده نفري((دیزویي /د
ھا، یا بورس از ممر عواید سالیانھ خود،  رھبانان كلیساھا یا اشخاص خیر دایر شدند كھ ھر كدام با موقوفھ

روبر دو سوربون، كشیش نمازخانھ خصوصي سن لویي،  ١٢۵٧در . ھزینھ زندگي دانشجو میكاستند از
با وجوھي كھ لویي و جمعي دیگر ; را وقف شانزده نفر از دانشجویان علوم االھي كرد)) خانھ سوربون((

ي و شش بالغ از كیسھ فتوت خود بذل كردند، جا براي عده زیادتري فراھم آمد و تعداد این بورسھا بھ س
  . بھ وجود آمد سوربونبود كھ كالج )) خانھ((از ھمین ; شد

تاسیس  ١٣٠٠ھاي بیشتري بعد از  - )) انجمن((یا )) صنف((كالج ماخوذ از واژه قدیمي كولگیا، بھ معني 
استادان نیز در آنجاھا مقیم شدند، مثل معلمان خصوصي براي دانشجویان درس میگفتند، بھ مرور ایام ; شد

در قرن پانزدھم )). میخواندند((بھ اشعاري كھ دانشجویان میخواندند گوش میدادند، و با آنھا متون را 
ایش نھاد و این قبیل دروس رو بھ افز; ھا درس میدادند استادان در اتاق بزرگ ھر كدام از این اقامتگاه

عالوه بر اقامتگاه دانشجویان، بدل بھ )) كالج(( ھا گفتھ میشد كاھش گرفت و  دروسي كھ در خارج این خانھ
ھاي آكسفرد،  ھمین تكامل تدریجي در مورد مھمانسراھاي دانشجویان دانشگاه. یك مركز تعلیماتي شد

  مونپلیھ، و تولوز تحقق 
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  ھتل دو ویل، ایپر

ھاي دانشجویان، كھ بھ صورت  دانشگاه عبارت از پیوند میان یك انجمن معلمان بود با جرگھآغاز . پیدا كرد
  . ھاي مختلف جلوھگر میشد ھا و دانشكده اتحاد میان خانھ

ھاي دانشجویان در پاریس، دو تا از آنھا مخصوص دانشجویان یا نوآموزان دو فرقھ  در میان اقامتگاه
دومینیكیان از آغاز ایجاد این مراكز موكدا بیان داشتھ بودند كھ تعلیم و . دومینیكیان یا فرانسیسیان بودند

فرقھ مزبور مدارسي بھ سبك خاص خود ایجاد كرد كھ از ; تربیت باید وسیلھاي براي مبارزه با بدعت باشد
دومینیكیان ھمچنین . آن میان مدرسھ عمومي دومینیكیان در كولوني معروفترین ھمھ بھ شمار میرفت

بسیاري از رھبانان بھ درجھ استادي میرسیدند و . كز مشابھي در بولونیا و آكسفرد تاسیس كرده بودندمرا
الگزاندر آو ھیلز، یكي از الیقترین  ١٢٣٢در . ھایي كھ موقوفھ فرقھ آنھا بود درس میگفتند در اقامتگاه

ومعھ كوردلیھ منتقل استادان پاریس، بھ فرقھ فرانسیسیان پیوست و محضر درس عمومي خود را بھ ص
سال بھ سال بر عده رھباناني كھ در پاریس درس میگفتند افزوده . ساخت كھ تعلق بھ فرقھ مزبور داشت

استادان غیرروحاني شاكي . شد، و تعداد دانشجویاني كھ غرض آنھا رھبان شدن نبود رو بھ افزایش نھاد
نشستھاند، و جواب معلمان )) ھا بر فراز خانھمانند گنجشكھایي بییار ((بودند از اینكھ پشت میزھاي خود 

رھبان آن بود كھ استادان غیرروحاني رغبت زیادي بھ خوراك و نوشابھ دارند و بھ ھمین سبب تنپرور و 
; ، دانشجویي ضمن ماجرا و عربدھجویي در یكي از خیابانھاي شھر بھ قتل رسید١٢۵٣در . كودن میشوند

ا دستگیر كردند و بھ تقاضا و حق آنان مشعر بر اینكھ باید زیر نظر مقامات شھر چند تن از دانشجویان ر
استادان، در مقام اعتراض، دستور دادند كھ تدریس ; استادان دانشگاه یا اسقف محاكمھ شوند وقعي ننھادند

بھ كلي موقوف شود، دو تن از معلمان فرقھ دومینیكیان و یك نفر كھ تعلق بھ فرقھ فرانسیسیان داشت، و ھر 
سھ از اعضاي انجمن یا رستھ استادان بودند، حاضر بھ اطاعت از این امر و دست كشیدن از تدریس 

آن سھ رھبان عرضحالي پیش پاپ آلكساندر . انجمن استادان ھر سھ را از عضویت بركنار كرد. نشدند
استادان براي  كھ آنھا را دوباره بپذیرد،) ١٢۵۵(چھارم فرستادند، و پاپ بھ انجمن استادان دستور داد 

; خودداري از بھ جا آوردن خواستھ پاپ انجمن خود را منحل كردند، و پاپ جملگي را تكفیر كرد
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پس از شش سال كشمكش، سرانجام مرافعھ . دانشجویان و مردم در خیابانھاي شھر بر سر رھبانان ریختند
ھبانان معلم را دوباره بھ عضویت بھ این معني كھ انجمن استادان از نو تشكیل شد و ر; بھ مصالحھ انجامید

پذیرفت، و رھبانان مزبور در عوض متعھد شدند كھ از آن پس نظامات انجمن یا بھ عبارت دیگر دانشگاه 
لكن دانشكده ھنر اعالم داشت كھ از آن بھ بعد دیگر ھیچ یك از رھبانان را بھ ; را كامال رعایت كنند

كھ زماني مورد توجھ و عنایات خاص پاپھا بود، بھ دشمني عضویت خود نخواھد پذیرفت، دانشگاه پاریس، 
با دستگاه پاپي قیام كرد، در جنگ پادشاھان با پاپھا جانب دستھ اول را گرفت، و در سالھاي بعد مركز 

یعني پایگاه افرادي شد كھ غرض غایي ایشان تفكیك كلیساي فرانسھ از دستگاه )) گالیكاني((نھضت 
  . حكومت روحاني رم بود

از عھد ارسطو بھ این طرف، ھیچ بنیادي فرھنگي در جھان نبوده است كھ از نظر نفوذ تالي دانشگاه 
مدت سھ قرن این مركز علم و ادب نھ فقط بیش از ھر مركز دانشگاھي دانشجو بھ خود جلب . پاریس باشد

بري، آلبرتوس آبالر، جان آو سالز. كرد، بلكھ مركز بزرگترین سلسلھ از فضالي برجستھ محسوب میشد
ماگنوس، سیژر دو برابان، توماس آكویناس، بوناونتوره، راجربیكن، دانز سكوتس، ویلیام آو اوكم ھمھ 

مسلما . بھ بركت وجود آنھا راه تكامل سپرد ١۴٠٠تا  ١١٠٠نامھایي ھستند كھ تقریبا تاریخ فلسفھ از 
ارجمندتر را تربیت كند و محیط  دانشگاه پاریس صاحب معلمان ارجمندي بود كھ توانست این استادان

بھ عالوه، در . روحبخش عقالنیي بھ وجود آورد كھ فقط در عالیترین مدارج تاریخ بشري میسر میشود
خالل آن قرون و اعصار، دانشگاه پاریس در امور حكومت دنیا و دین ھر دو صاحب نفوذ و عامل مھمي 

ھد پرورش عقالي آزاد فكر، و در قرن پانزدھم دژ در قرن چھاردھم این دانشگاه م; در تكوین عقاید بود
نمیتوان گفت كھ این دانشگاه ھیچ دستي در تقبیح و محكوم ساختن . اصیل آیینان و محافظھكاران شد

  . ژاندارك نداشتھ است

اورلئان حتي از قرن نھم میالدي . ھا نیز بھ رھبري فرانسھ در عالم معارف اروپا كمك كردند سایر دانشگاه
در قرن دوازدھم ھمین مركز براي تدریس ادبیات و آثار ; عد صاحب مدرسھاي براي تدریس حقوق بودبھ ب

در قرن سیزدھم بھ واسطھ تدریس قانون كلیسایي و ; كالسیك روم و یونان با شارتر كوس رھبري میكوفت
یكي  ١۴٣٢شت، در مدرسھ حقوق آنژه، كھ تقریبا دست كمي از این ندا. قانون مدني فقط تالي بولونیا بود

تولوز دانشگاه خود را مدیون بدعتگذاران آن شھر بود، بھ این معني كھ . ھاي بزرگ فرانسھ شد از دانشگاه
گرگوریوس دھم بھ اجبار كنت رمون را مكلف بھ پرداخت حقوق چھارده تن از استادان علوم  ١٢٢٩در 

یس بھ تولوز بروند و با نفوذ كالم خویش در االھي، قانون كلیسایي، و فنون ذوقي كرد كھ قرار بود از پار
  . جوانان خطھ آكیتن بھ مبارزه با بدعت آلبیگاییان قیام كنند

این شھر در نیمھ . ھاي فرانسھ، صرف نظر از پاریس، در شھر مونپلیھ قرار داشتند مشھورترین دانشگاه
خون و فرھنگ فرانسوي،  راه میان مارسي و خاك اسپانیا صاحب سكنھاي بود پرخروش از درھم آمیزي

یوناني، اسپانیایي، و یھودي كھ اینجا و آنجا، در میان این نژادھاي مختلف، جمعي از بازرگانان ایتالیایي و 
بازار بازرگاني در این ناحیھ . بقایاي كوچنشین مورھا كھ زماني شھر را در تصرف داشتند دیده میشدند

  . رونق داشت

سالرنو یا پزشكان یھودي یا مسلمان مونپلیھ، در تاریخي كھ معلوم نیست،  خواه بر اثر نفوذ مدرسھ پزشكي
دیري نگذشت ; بھ تاسیس مدرسھ پزشكي مبادرت جست كھ بھ زودي سالرنو را تحتالشعاع خود قرار داد

و ھر چند كھ این مدارس مستقل ; كھ مدارس حقوق، االھیات و ھنرھاي ھفتگانھ بر پزشكي عالوه شدند
و در ; رن چھاردھم رو بھ انحطاط نھاد، لكن مدرسھ پزشكي مونپلیھ در دوران رنسانس احیا شدبودند، در ق

  . استادي بھ نام فرانسوا رابلھ در آنجا بھ زبان یوناني طب بقراطي را درس میداد ١۵٣٧سال 
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جایي كھ امروزه آكسفرد قرار . آكسفرد در لغت، ھمانند نام بوسفور، بھ معني گذرگاه یا معبر گلھ گاو است
میالدي دژي  ٩١٢در ھمینجا بود كھ در . گرفتھ است، در ازمنھ قدیم، رود تمز باریك و كم عمق میشد

بل از آنكھ آكسفرد بدل بھ ساختھ شد، بازاري احداث گردید و دو پادشاه انگلستان كنوت و ھرلد مدتھا ق
از قرار معلوم، در ایام سلطنت كنوت مدارسي در آكسفرد . دانشگاھي شود، مجلس محلي دایر میساختند

براي نخستین بار  ١١١٧در حدود سال . وجود داشت، لكن ھیچ ذكري از مدارس كلیسایي بھ میان نبود
لن نامي، كھ یكي از عالمان االھي بود، براي روبر پو ١١٣٣در . میرود)) استاد در آكسفرد((ذكري از یك 

بھ مرور سالیاني كھ جزئیات آن از صفحھ تاریخ سترده شده . تدریس علوم االھي از پاریس بھ آكسفرد آمد
است، مدارس آكسفرد در قرن دوازدھم مبدل بھ یك ستودیوم گنرالھ یا بھ تعبیر امروزي دانشگاه شد لكن بھ 

، طبق آمار تخمیني یكي از ١٢٠٩در )) از تاریخ قطعي این امر اطالع نداردھیچ كس ((قول تاریخنویسي 
در این دانشگاه نیز، بھ عین . آگاھان آن عھد، در حدود سھ ھزار نفر دانشجو و معلم در آكسفرد بودند

پاریس، چھار دانشكده وجود داشت كھ در آنھا، بھ ترتیب، ھنر، االھیات، پزشكي، و قانون كلیسایي تدریس 
ھا بیرون رفت و اختصاص بھ چھار دانشكده در  در انگلستان تدریس حقوق مدني از حوزه دانشگاه. میشد

این چھار دانشكده كھ در قرن چھاردھم بھ اسامي . نام نھادند)) كانونھاي دیوان((لندن پیدا كرد كھ آنھا را 
ھا و  ند، از بقایاي ھمان خانھكانون لینكن، كانون گري، پرستشگاه دروني، و پرستشگاه وسطي شھرت یافت

اتاقھایي بودند كھ در خالل قرون دوازدھم و سیزدھم قضات و معلمان حقوق دانشجویان عالقھمند را بھ 
  . شاگردي قبول میكردند و در آنجا رموز و دقایق فن را بھ ایشان میآموختند

ھاي موقوفھاي بودند براي  ھدر آكسفرد، مانند پاریس و كیمبریج، كالجھا، در آغاز كار بھ صورت خان
در ھمان اوان، این مراكز ھر كدام بھ صورت مدرسھاي درآمدند كھ در آن . دانشجویان بیبضاعت

و تا پایان قرن سیزدھم این مجالس ; ھایي داشتند و بھ تعلیم و تعلم میپرداختند دانشجویان و معلمان حجره
، سر جان د ١٢۶٠در حدود سال . اه شده بودنددرس، از نظر صوري و تربیتي، از اجزاي متشكلھ دانشگ

، بھ عنوان كفاره گناه نامعلومي بھ تاسیس یك )١٢٩٢پدر پادشاه اسكاتلندي در (بیلیل، از مردم اسكاتلند 
مبادرت ورزید و براي نگاھداري پارھاي از دانشوران بیبضاعت، كھ ایشان را سوكیھا )) خانھ بیلیل((
سھ سال بعد، والتر دو مرتن ابتدا در . مستمري معین كرد) دالر ٨(شت پنس مینامیدند، ھفتھاي ھ) یاران(

را تاسیس و وقف كرد تا ھر قدر درآمد خانھ )) خانھ دانشوران مرتن((محل مالدن و بزودي در آكسفرد 
این گونھ درآمدھا بارھا بر اثر ترقي قیمت . مزبور اجازه دھد از این قبیل دانشجویان مستحق پذیرایي كند

)) دانشوران فقیر((شاكي بود از اینكھ  ١٢٨۴اراضي دو برابر میشد، چنانكھ اسقف اعظم پكم در 
بھ طور كلي، علت ثروتمند شدن كالجھاي . دریافت میدارند)) زندگي راحتي((ھایي اضافي براي  مساعده

ھ علت ترقي انگلستان تنھا گرفتن حق عضویت براي دانشوران بیبضاعت و سایر تحف و ھدایا نبود، بلك
، بھ كمك ھبھاي از جانب ١٢٨٠در حدود . قیمت امالكي بود كھ از موقوفات این مدارس محسوب میشدند

) مجتمع دانشگاھي(كھ امروزه یونیورسیتي كالج )) یونیورسیتي ھال((ویلیام اھل دارم، اسقف اعظم روان، 
ھ اكنون شھرت بسزایي دارند، از وضعیت محقر دوران آغازین این كالجھا، ك. خوانده میشود، تاسیس شد

بودجھاي كھ براي تاسیس آن اختصاص داده شده بود، و امكاناتي فقط براي چھار استاد و آن عده از 
معموال استادان یكي از ھمقطاران . دانشجویان كھ مایل بھ اقامت نزد استادان بودند فراھم میكرد، پیداست

بھ ; را زیر نظر داشتھ باشد)) ھال((تا رتق و فتق امور برمیگزیدند )) عضو ارشد((خود را بھ عنوان 
، كھ عنوان كنوني )رئیس(با پرینسیپل ) استاد(مرور ایام، بھ این افراد یا جانشینان ایشان لقب مستر 

دانشگاه آكسفرد در قرن سیزدھم مجتمعي بود از این قبیل كالجھا . روساي كالجھاي انگلستان است، داده شد
یا اتحادیھ استادان، كھ خود آن اتحادیھ نیز تحت نظر یك نفر ناظم یا سر مدرس )) جمع عامم((زیر نظر یك 

و آن سر مدرس نیز بھ نوبھ خویش تابع اوامر اسقف ; قرار داشت كھ خود اساتید وي را انتخاب میكردند
  . لینكن و شخص پادشاه بود

م، بھ عنوان مركزي از فعالیتھاي عقالني آكسفرد بھ مقامي رسیده بود كھ از لحاظ نفوذ كال ١٣٠٠تا سال 
مشھورترین فردي كھ از اینجا فارغالتحصیل شد راجر . دانشمندان، تالي دانشگاه پاریس بھ شمار میرفت

عدھاي دیگر از رھبانان فرقھ فرانسیسیان، از جملھ ادم مارش، تامس آو یورك، جان پكم، بھ ; بیكن بود
رھبر و منبع الھام ایشان رابرت گروستست . ھد را تشكیل دادنداتفاق بیكن جرگھ شاخصي از فضالي ع
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وي در آنجا بھ تحصیل حقوق، پزشكي، و . برجستھترین چھره فضالي حوزه آكسفرد در قرن سیزدھم بود
در علوم االھي بھ درجھ اجتھاد  ١١٨٩این سھ رشتھ را تكمیل كرد، در  ١١٧٩در سال ; علوم پرداخت

) كھ ھمان مقام ریاست دانشگاه امروزي باشد(تاریخ بھ ریاست مدارس آكسفرد  رسید، و اندكي پس از این
، با حفظ مقام، اسقف لینكن شد، و در ھمین سمت بود كھ ساختمان كلیساي جامع ١٢٣۵در . منصوب شد

وي جدا تحصیل زبان یوناني و فلسفھ ارسطو را تشویق كرد، و در تالش . لینكن را زیر نظر گرفت
خود وي . ي قرن سیزدھم براي سازش میان فلسفھ ارسطو و تعالیم دین مسیح سھیم بودشجاعانھ عقال

تفاسیري بر دو كتاب فیزیك و تحلیل دوم ارسطو نوشت، علوم طبیعي زمان خویش را در كتابي تحت 
رابرت بر . عنوان زبده علوم خالصھ كرد، و مطالعات مفصلي براي اصالح گاھنامھ مسیحي بھ عمل آورد

و مبادي كار میكروسكوپ و تلسكوپ آگاھي داشت، و در ریاضي و طبیعي طرق عدیدھاي را جلو اصول 
پاي راجر بیكن مفتوح ساخت، و احتماال ھمو بود كھ راجر بیكن را بر خاصیت عدسیھا در بزرگ جلوه 

نمایي، رنگین بسیاري از فرضیاتي را كھ امروزه ما بھ بیكن نسبت میدھیم مثل ژرفا. دادن اشیا آگاه گردانید
باالتر از تمام . كمان، جزر و مد، گاھنامھ، اھمیت تجربھ، و امثال آن ظاھرا از نظریات رابرت بوده است

اینھا، نظریھ بیكن درباره علوم طبیعي از آراي رابرت است، كھ میگوید كلیھ علوم طبیعي باید مبتني بر 
رابرت . فضا تابع اشكال و قوانین ھندسي ھستندریاضیات باشند، زیرا كلیھ نیروھا در حركت خود از میان 

وي، عالوه بر رشتھ ; گروستست بھ فرانسھ شعر میگفت، و رسالھاي درباره آداب كشاورزي نوشت
رابرت تدریس و تحصیل زبان عبراني را از آن نظر تشویق . االھیات، در حقوق و پزشكي نیز متبحر بود
ضمنا رویھ وي نسبت بھ یھودیان، با مسیحیان ; مسیح واداردكرد كھ میخواست یھودیان را بھ قبول آیین 

عادي تفاوت داشت و تا آنجا كھ مقدورش بود، ایشان را در مقابل وحشیگریھاي اجامر و اوباش حراست 
ھمواره نسبت بھ كلیسا وفادار ; وي آدمي بود كھ اصالح امور اجتماعي را جدا وجھھ ھمت ساخت. میكرد

) ١٢۵٠(داشت كھ توانست عریضھاي را در برابر پاپ اینوكنتیوس چھارم گذارد  بود، لكن آن قدر شھامت
در آكسفرد اقدام بھ تاسیس اولین . ھاي دربار پاپي بداند و طي آن قصور كلیسا را ناشي از رویھ

وي نخستین فرد از ھزار تن . كرد، كھ كارش دادن قرضالحسنھ بھ دانشجویان بیبضاعت بود)) صندوق((
ستھاي بود كھ كامیابیھاي آنھا حیثیت درخشاني در عالم خرد و معارف براي آكسفرد فراھم عقالي برج

  . آورد

عالوه بر تربیت معلم، اتومبیل نیز ; امروزه آكسفرد عالوه بر دانشگاه از نظر صنعتي نیز شھرت دارد
  . میسازد

قرون وسطایي است كھ از  ھاي متعدد است، پارچھاي جواھر لكن كیمبریج ھنوز شھري متشكل از دانشكده
ھمھ چیز این شھر ارتباط با كالجھاي آن دارد، و در این ; ذوق سلیم و ثروت جدید انگلستان تابناك است

شھر، كھ زیباترین شھر دانشگاھي عالم است، آن آرامش خاطري كھ اختصاص بھ قرون وسطي داشت بھ 
در سال . نایتي دانست كھ در آكسفرد اتفاق افتادظاھرا اھمیت این دانشگاه را باید مرھون ج. جا مانده است

ھاي دانشجویان ریختند  مردم شھر بھ یكي از اقامتگاه; ، دانشجویي در آكسفرد زني را بھ قتل رسانید١٢٠٩
دانشگاه، یا بھ عبارت دیگر انجمن استادان، در مقام اعتراض بھ این . و دو یا سھ تن از آنھا را بھ دار زدند

تدریس را بھ كلي موقوف ساخت و، اگر بتوان بھ گفتھ مثیوپریس، كھ قاعدتا وقایعنگاري  عمل اھالي شھر،
. موثق است اعتماد كرد، سھ ھزار تن از دانشجویان و ظاھرا جمعي از استادان آكسفرد را ترك گفتند

ي دایر ھای منقول است كھ عده زیادي از این جماعت بھ كیمبریج رفتند و در آنجا محاضر درس و دانشكده
. این اولین مرتبھ است كھ در تاریخ ذكر مدارسي باالتر از مكاتیب ابتدایي در كیمبریج میرود; كردند

متوجھ كیمبریج شدند و بر تعداد  ١٢٢٨مھاجرت دوم عبارت از حركت دستھ جمعي پاریسي بود كھ در 
ج رو آوردند و در آنجا رھبانان فقیر یا بندیكتیان نیز بھ طرف كیمبری. دانشجویان آن شھر افزودند

اسقف ایلي اولین كالج غیرمذھبي را بھ نام كالج قدیس پطرس  ١٢٨١در سال . ھایي تاسیس كردند مدرسھ
در خالل قرون چھاردھم، پانزدھم، و شانزدھم، . دایر ساخت) كھ اكنون بھ پیتر ھاوس اشتھار دارد(

رھاي از آنھا در زمره شاھكارھاي معماري كالجھاي دیگري پیریزي شدند و توسعھ و تزیین یافتند كھ پا
ھا، كھ در آغوش رود آرام و پیچاپیچ كم قرار دارند، بھ  تمامي این دانشكده. قرون وسطي بھ شمار میروند

  . ھاي باز آنھا، یكي از زیباترین آثار بشري را تشكیل میدھند انضمام محوطھ
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VIII - زندگي دانشجویي  

ممكن بود وي یك نایب كشیش بخش، راھبي، صدر . دانشجوي قرون وسطایي معموال سن معیني نداشت
. ممكن بود جواني باشد سیزدھسالھ، یا پیرمردي با مویي كافور گون; دیري، بازرگاني، یا مرد معیلي باشد

یا اگر سوداي ; یھ میشدچنین دانشجویي براي فراگرفتن طبابت یا فن قضا متوجھ بولونیا، اورلئان، یا مونپل
. ھاي آن عھد رو میكرد خدمات دولتي در سر داشت یا میخواست بھ خدمت كلیسا درآید، بھ سایر دانشگاه

تنھا شرط، دانستن زبان التیني بود و ; براي چنین داوطلبي ھیچ گونھ امتحان ورودي وجود نداشت
اگر بیبضاعت . رش درك فیض كنداستطاعت پرداخت وجھ اندكي بھ ھر استادي كھ میخواست از محض

از این قبیل . بود، دھكده، دوستان، كلیسا یا اسقف زادبومش كمك خرجي درباره وي مقرر میكردند
صدر دیري، سامسن نام، قھرمان كتاب وقایعنامھ، . دانشجویان ھزاران نفر بھ ھمین نحو تحصیل میكردند
وف انگلیسي، تحصیالت خویش را مدیون كشیش اثر جاسلین، و كتاب گذشتھ و حال، اثر كارالیل، فیلس

معموال دانشجو . مستمندي بود كھ آب مقدس میفروخت و وجوه حاصلھ را براي كسب علم بھ سمسن میداد
ھنگام سفر از زادگاه خویش تا دانشگاه و یا برعكس، چیزي بھ عنوان كرایھ سفر نمیپرداخت، و در طي 

  . میدادندراه، دیرھا بالعوض بھ وي خوراك و مسكن 

ھنگامي كھ دانشجو بھ آكسفرد، پاریس، یا بولونیا میرسید، خود را در میان جمع كثیري از افراد شادكام، 
آشفتھ، و مشتاق میدید، ھمگي چنان از باده عقل سرمست بودند كھ درنظر ایشان فلسفھ، ھمراه با كمي 

 ١٣٠٠در . اي نظامي جالب بودبدعت، مانند آتش جنگ ھیجانآور مینمود و مجلس مناظره نظیر جشنھ
میالدي، دانشجویي كھ وارد پاریس میشد عده دانشجویان آنجا را در حدود ھفت ھزار نفر میدید، در بولونیا 

قرن سیزدھم بھ  .میشدنفر  ٣٠٠٠عده محصالن بھ شش ھزار میرسید، و تعداد دانشجویان آكسفرد بالغ بر 
مراتب زیادتر از قرون بعدي دانشجو داشتند، و احتماال این امر بھ علت آن بود كھ در قرون بعدي تعداد 

او )) ملت((وقتي تازه وارد قدم بھ دانشگاه مینھاد، افراد . ھا زیادتر، و رقابت میان آنھا شدیدتر شد دانشگاه
احتماال در میان (وي روند و او را بھ مسكني كھ برایش اختصاص داده شده بود  ممكن بود بھ پیشواز

اگر وي با افراد ذینفوذ مرتبط بود، میتوانست در مھمانسراي ; رھبري كنند) ھاي بیبضاعت خانواده
ھا بستري پیدا كند و در حجرھاي با محصل دیگري شریك شود،  مخصوص دانشجویان یا یكي از اقامتگاه

، یك دانشجو در ١٣٧۴در . ي است كھ در این قبیل موارد، ھزینھ زندگیش بھ مراتب كمتر میشدو طبیع
 ٢٠٠(براي كرایھ خانھ و خورد و خوراك سالیانھ، بیست شلینگ ) دالر ١٠۴٠(شلینگ  ١٠۴آكسفرد 

  . براي حقالتدریس، و چھل شلینگ براي پوشاك خود میپرداخت) دالر

یدن لباس مخصوص یا متحدالشكل دانشجویي نبود لكن ملزم بود كھ در آن عھد دانشجو مكلف بھ پوش
ھاي رداي خویش را ببندد و پاي برھنھ بھ مدرسھ نرود، مگر آنكھ ردایش آن قدر بلند باشد كھ بھ  دكمھ

براي تفكیك میان معلم و شاگرد، معموال استادان جبھاي سرخ یا ارغواني بھ بر . قوزكھاي پایش برسد
گاھي بر روي سر عرقچین چھارگوشي قرار میدادند كھ در ; لق و حاشیھاي از خز داشتمیكردند كھ باش

وسط آن بھ جاي منگولھ دستھاي از پر نصب شده بود، دانشجوي پاریس ھمان مقام و مصونیتھایي را 
داشت كھ فردي روحاني بھ عبارت دیگر، از خدمات نظامي معاف بود، بھ دولت مالیات نمیپرداخت، در 

ارتكاب بھ جرمي در محاكم غیرمذھبي محاكمھ نمیشد، از وي انتظار میرفت كھ وسط سر خود را صورت 
اگر ازدواج میكرد، میتوانست كماكان ; بھ شیوه رھبانان بتراشد، لكن این موضوع ھمیشھ اجباري نبود

حال آنكھ ; رسددانشجو بماند، اما امتیازات روحاني خود را از دست میداد و قادر نبود بھ درجھ اجتھاد ب
رھباني ژاك دو ویتري نام، در . ھرزگي و عیاشي مقرون بھ بصیرت ھیچكدام از این تضییقات را نداشت

  : ، دانشجویان پاریسي را جماعتي توصیف كرد١٢٣٠حدود 

فواحش، دانشجویان عابر را تقریبا بھ . این گروه زنا را گناه نمیشمردند. بھ مراتب فاجرتر از دیگر مردمان
اگر ; ھا میكشیدند، و حین مبادرت بھ این عمل در میان معابر ھیچ پروایي نداشتند سوي فاحشھخانھ عنف

) لواط(آن گناه . ... ھا احتراز میجستند، فواحش ایشان را لواطگر میخواندند دانشجویان از ورود بھ آن خانھ
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در داخلھ خانھ قسمت . میشمردندمكروه چنان شھر را پر ساختھ بود كھ اگر آدمي یك یا چند ھمخوابھ نگاه 
ھا مشغول بودند، پایین  باالي خانھ استادان بھ ایراد خطابھ; علیا محل درس بود، و قسمت سفال خانھ فواحش

در زیر سقف واحدي مباحثات فالسفھ و مرافعات روسپیان و ; خانھ روسپیھا بھ كار پلید خویش میپرداختند
  . دالالن ایشان ھر دو درھم آمیختھ میشد

چیزي كھ از نظریات وي استنباط میكنیم آن است كھ ; ھاي این راھب را باید اغراقي عادالنھ شمرد نوشتھ
ژاك دو ویتري توضیح میدھد  .استاز مترادفات نبوده ) قدیس(و سن ) طلبھ(در دانشگاه پاریس نام كلریك 

ھا اوصاف و عناوین مضحكي انتخاب كرده بودند مثال انگلیسیھا  كھ چطور افراد ھر ملتي براي سایر دستھ
درنظر سایرین افرادي بودند دمدار كھ در شرب مسكر افراط میكردند، فرانسویھا آدمھایي بودند متكبر و 

افراد فالندري مردماني ; ))نوشیدن چند جرعھاي، وقیح با((آلمانھا جماعتي بودند غوغایي و ; زن صفت
براثر این قبیل بدگوییھا، اكثر كارشان از بگومگو بھ ((ھمگي آنھا ; ))مثل كره نرم((بودند فربھ و حریص 

در پاریس دانشجویان ابتدا در جزیرھاي كھ كلیساي جامع نوتردام در آن قرار داشت )). كتككاري میكشید
بود، و از آن جھت آن را التیني مینامیدند ) یا محلھ خاص دانشجویان)) (كوي التیني((ولین این ا; گرد آمدند

كھ دانشجویان مكلف بودند حتي در محاوره عادي نیز بھ زبان التیني تكلم كنند، لكن اكثرا این دستور را 
یھ باختري حومھ جنوب توسعھ یافت و مشتمل بر منتھاال)) كارتیھ التن((حتي ھنگامي كھ . زیر پا مینھادند

. سن شد، عده دانشجویان بھ مراتب زیادتر از آن بود كھ بتوان بھ سھولت آنھا را تحت مراقبت قرار داد
بارھا برخوردھایي میان دانشجو و دانشجو، دانشجو و استاد، دانشجو و مردم شھر یا عوام و رھبان روي 

ار دانشجویان بھ كار میرفت، و در مجادالتي كھ در آكسفرد ناقوسھاي كلیساي سنت مري براي احض. میداد
گاه بھ گاه میان دانشجویان و اھل شھر در میگرفت، براي احضار شھریان، ناقوسھاي كلیساي سن مارتن 

بھ مردم وارد آمد معادل ) ١٢٩٨(میزان خسارت مالي كھ در بلوایي در آكسفرد . را بھ صدا درمیآوردند
در پاریس مقامات انتظامي شھر اعالمیھاي علیھ دانشجویاني كھ . ودب) دالر ٠٠٠/١۵٠(سھ ھزار لیره 

شب و روز بزھكارانھ بسیاري از مردم را زخمي و مقتول میسازند، زنان را میربایند، دختران باكره را ((
ھاي مردم میریزند و بھ سرقت و بسیاري اعمال شنیع دیگر دست  مورد تجاوز قرار میدھند، و بھ خانھ

فسق و فجور دانشجویان علوم در آكسفرد بھ پاي دانشجویان پاریس ). ١٢۶٩(صادر كردند )) مییازند
اگر جاني شھر را ترك . نمیرسید، لكن در آنجا بارھا قتل صورت میگرفت، ولي مجازات مرگ نادر بود

میگفت، كمتر اتفاق میافتاد كھ مور تعقیب قرار گیرد، و در نظر اھل آكسفرد ھمین مجازات براي 
نشجوي آكسفردي بس بود بھ كیمبریج ناگزیر شود از آنجا كھ آب نوشابھ سالمي نبود و ھنوز اروپا از دا

چاي یا قھوه یا توتون اطالعي نداشت، دانشجویان بھ كمك شراب و آبجو خود را با فلسفھ ارسطو و 
ھ دانشجویان آن یا اتحادی)) مجمع عام((یكي از علل مھم تشكیل . ھاي سرد خویش دلخوش میساختند حجره

بود كھ در واقع تعطیل مدرسھ یا اعیاد مذھبي، دانشجویان بتوانند آشكارا از شرابھاي مردافكن شكمي سیر 
بود كھ میبایست فرا رسیدن آن را با میگساري )) واقعھ مسرتبخشي((ھر مرحلھاي از سال تحصیلي . كنند

ت را براي ممتحنین خود فراھم میآوردند و در بسیاري موارد، دانشجویان ھمین قبیل تسھیال. جشن گرفت
بازي . ھا خرج میكردند در پایان سال تحصیلي آنچھ وجوه در بساطشان باقي مانده بود در میكده)) ملتھا((

برخي از دانشجویان، بھ واسطھ ارتكاب این عمل، بر روي محراب ; نرد سرگرمي دیگري محسوب میشد
ھنگامي كھ سر دانشجویان از باده گرم نبود، ایام فراغت را با . شدندكلیساي جامع نوتردام محكوم بھ تكفیر 

سگ، قوش بازي، نواختن آالت موسیقي، رقص، بازي با شطرنج، داستان گویي، و اذیت كردن 
و آنھا را با تشدد و ; میخواندند) منقار زرد(این قبیل تازھواردان را بژوني . تازھواردان میگذراندند

انضباط بیشتر مبتني بر نظاماتي بود كھ . ادن سور براي دانشجویان سابقھدارتر میكردندترساندن وادار بھ د
متخلفان مجبور بھ پرداخت جریمھ نقدي بودند و گاھي ; ھاي دانشجویان وضع كرده بودند ھر یك از اقامتگاه

نشجویان بھ عوض جریمھ نقدي متخلف را وادار بھ خریدن چندین لیتر شراب میكردند، و سپس ھمگي دا
شالق زدن، كھ در اكثر دبیرستانھاي عھد معمول بود، جزو انضباط . در بادھگساري شریك میشدند

جز این مقرراتي وجود نداشت، مگر آنكھ ھر . دانشگاھي ذكر نشده است، مگر از قرن پانزدھم بھ بعد
ي اطاعت از جمیع دانشگاھي، در آغاز ھر سال تحصیلي، عموم دانشجویان را مكلف بھ اداي سوگندي برا
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در پاریس یكي از سوگندھایي كھ دانشجو میخورد آن بود كھ اگر ممتحنین وي را در امتحان رد كنند، در 
  . دانشجویان با شتاب سوگند میخوردند و با تاني نقض عھد میكردند. صدد گرفتن انتقام از ایشان برنیاید

  . طالب جوان علوم االھي را از مكافات دوزخ ھراسي نبود سوگند بھ دروغ رواج داشت، زیرا

در بین آنھا . با تمام این اوصاف، دانشجویان براي استفاده از محضر درس استادان وقت پیدا میكردند
برخي كھ تناساني را بر شھرت ترجیح میدادند، بھ فراگرفتن ; عدھاي از محصالن تنبل نیز حضور داشتند

بودند، زیرا كالس این درس در سومین ساعت آغاز میشد و بھ ھمین سبب مجبور قانون كلیسایي راغب 
بامداد بود،  ٩از آنجا كھ سومین ساعت عبارت از ساعت . نبودند زودتر از موعد معین از بستر برخیزند

در اوایل قرن سیزدھم، . آغاز میشد ٧بدیھي است كھ اكثر كالسھا اندكي پس از طلوع آفتاب شاید ساعت 
، بھ علت ))تعطیالت طویل تابستاني((در اواخر قرن چھاردھم، ; ل تحصیلي یازده ماه طول میكشیدسا

سپتامبر  ١۵اوت یا  ٢۵ژوئن تا  ٢٨ضرورت حضور جوانان ھنگام برداشت محصول و خرمنچیني، از 
در ; وددر آكسفرد و پاریس فقط چند روزي ھنگام كریسمس و عید قیام مسیح تعطیل ب. بھ طول میانجامید

بولونیا، كھ دانشجویان معموال مسنتر و مستطیعتر بودند و احتماال ھم از اقالیم دوردستتري براي تحصیل 
آمده بودند، بھ مناسبت حلول كریسمس ده روز، ھنگام عید قیام مسیح چھارده روز، و براي كارناوالي كھ 

  . قبل از ایام روزه بزرگ برپا میشد بیست و یك روز تعطیل میكردند

معموال دانشجویان قطعاتي را . در طي فراگرفتن رشتھاي تحصیلي، ظاھرا ھیچ گونھ امتحاني وجود نداشت
از بر میخواندند و در مناظرات شركت میجستند، و بھ این نحو اغلب استادان دانشجویان بیاستعداد را 

كھ ھر دانشجویي بعد از  در اواسط قرن سیزدھم رسم بر این جاري شد. تشخیص میدادند و بیرون میكردند
. پنج سال تحصیل در دانشگاه، مكلف بھ دادن امتحاني در حضور كمیتھاي مركب از افراد ملت خود باشد

این امتحان مشتمل بود بر اوال پاسخ دادن بھ یك رشتھ سواالت، ثانیا شركت در مناظرھاي عمومي كھ حین 
در برابر مدعیان دفاع كند، و آنگاه نتایج مباحثھ را بھ ) )پایاننامھ((آن داوطلب ناگزیر بود از یك یا چندین 

یا )) بچلر((ھمان (افرادي را كھ از عھده این گونھ آزمایشات مقدماتي برمیآمدند باكاالري . ایجاز بیان دارد
میخواندند و بھ آنھا اجازه میدادند كھ بھ عنوان دستیار استاد، یا بھ اصطالح ) ھاي امروزي لیسانسیھ

گاھي یكي از این قبیل فارغالتحصیالن سھ سال . خدمت كنند، یا موقتا بھ تدریس مشغول باشند)) یاردانش((
دیگر در دانشگاه میماند و بھ تحصیالت خود ادامھ میداد، در آن صورت اگر استادش تشخیص میداد كھ 

ني كھ از جانب چنین شاگردي صالحیت گذرانیدن امتحان دشوار نھایي را دارد، وي را بھ مجمع ممتحنی
از استادان انتظار میرفت كھ اگر داوطلبان را كامال حاضر . رئیس دانشگاه انتخاب شده بودند معرفي میكرد

; براي امتحان ندیدند، ایشان را بھ چنین جلساتي نفرستند، مگر آنكھ داوطلبان صاحب ثروت و شئون باشند
اوطلب وفق میدادند، یا ممكن بود كھ بھ كلي از در مورد دو دستھ اخیر، امتحانات عمومي را با ظرفیت د

; سجایا و خصال افراد نیز از جملھ موضوعاتي بود كھ حین امتحان نھایي مطرح میشد. آن صرفنظر كنند
اگر داوطلبي در طي چھار یا ھفت سال اقامتش در دانشگاه پا از جاده عفاف بیرون نھاده بود، این امر 

درجھ دانشگاھي شود، زیرا درجھ دانشگاھي، عالوه بر آمادگي عقالني،  ممكن بود سد راه وي در نیل بھ
، ھفده نفر از چھل و سھ تن داوطلبان اخذ درجھ ١۴۴٩در سال . گواھي بر شایستگي اخالقي فرد بود

  . دانشگاھي در امتحان رد شدند، و علت در تمام موارد نقض موازین اخالقي بود نھ نقض معلومات

میشناختند، و وي خود )) دكتر((ه این امتحان عمومي و نھایي برمیآمد، او را استاد یا اگر دانشجو از عھد
یك نفر بچلر بدون كاله . بھ خود اجازه مییافت تا بھ طیب خاطر در ھر نقطھاي از عالم مسیحي تدریس كند

یش بھ درس میگفت، و حال آنكھ وقتي بھ درجھ دانشگاھي میرسید و استاد میشد، از جانب استاد خو
آنگاه او را بر كرسي ; استاد او را میبوسید و در حقش دعاي خیر میكرد; دریافت كالھي مفتخر میگردید

ریاست جلسھ مینشاندند و وي نطقي افتتاحیھ ایراد میكرد یا مجلس مناظرھاي ترتیب میداد، این جریان را 
در این گونھ موارد، براي . تاد میخواندندبھ اصطالح التیني اینكپتیو و در كیمبریج آغاز یا درآمد كار یك اس

pyشخص فارغالتحصیل ضرورت داشت كھ عموم یا عده كثیري از استادان دانشگاه را بھ مجلس ضیافتي 
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با این تشریفات و مراسم ھمانند، وي را در حلقھ و رستھ . دعوت، و بھ آنھا تحف و ھدایایي تقدیم كند
  . استادان مختار میپذیرفتند

نكتھ مایھ تسلي خاطر است كھ روش تعلیم و تربیت قرون وسطایي معایبي داشت كھ نظیر توجھ بھ این 
ھا قادر بودند دوران  فقط عده كمي از دبیرستان دیده. اصول آموزش و پرورش امروزي پردردسر بود

مرد قبول تمام اصول عقاید معین دیني، كھ از تكالیف حتمي . را با توفیق بگذرانند)) لیسانس((پنجسالھ 
جستجو در پي استدالالتي براي اثبات . مومن بود، توسن ذھن را بھ تكاپو وانمیداشت، بلكھ آرامش میبخشید

این معتقدات، استناد بھ آیاتي از كتاب مقدس یا اقوال آباي كلیسا در تایید مدعا، و تفسیر فلسفھ ارسطو بھ 
ك بیني در قضایاي ذھني كمك میكرد تا منظور سازش میان فلسفھ و این اعتقادات دیني، بیشتر بھ باری

وقوف بر مسائل عقالني، اگر در مد نظر آوریم كھ ھر گونھ روش زندگي، درباره فرضیاتي كھ متكي بر 
آنھاست، بھ ھمین روش آمرانھ و بیچون و چرا اظھار عقیده میكند، آنگاه بھ سھولت میتوانیم رقم عفو بر 

ما افراد را مختار میسازیم تا در باره كیش نیاكان خویش چون و  بھ ھمین روال، امروزه. این خطایا كشیم
بدعت در مسائل ; چرا پیش كشند، لكن اجازه نمیدھیم كھ درباره معتقدات سیاسي آنھا تردید نشان دھند

سیاسي را با محرومیت از مزایاي حقوق اجتماعي مواخذه میكنیم، بھ ھمان نحو كھ در عصر ایمان، در 
اكنون كھ پاسبان میكوشد تا جانشین خدا شود، تردید در ; یني حكم تكفیر مقرر میداشتندمورد بدعتھاي د

ھیچ حكومتي دیگر اجازه نمیدھد . وجود حكومت بھ مراتب خطرناكتر از شك درباره اساس كلیسا میشود
  . كھ درباره قواعد كلي دستگاھش آواي مخالفي از حلقوم برآید

اد براي تمیز و درك مسائل ظاھرا رواج بیشتري دارد و، در مقام قیاس با امروزه انتقال دانش و تربیت افر
لكن نباید ھمین امر را در مورد تربیت خصال و سجایاي افراد صادق ; قرون وسطي، فراوانتر شده است

ھا عده  در قرون وسطي كسي كھ فارغالتحصیل میشد از شایستگي تجربي بیبھره نبود، دانشگاه. دانست
مدیران الیق تحویل جوامع دادند، قضاتي تربیت كردند كھ حكومت پادشاھي فرانسھ را ایجاد بسیاري از 

كردند، فیلسوفاني را تعلیم دادند كھ كشتي دیانت مسیح را بر روي دریاي بیكران تعقل رھبري كردند، و 
ھا سالح عقل  دانشگاه .پاپھایي پرورانیدند آن قدر با شھامت كھ توانستند مسائل را بھ معیار اروپایي بسنجند

زباني براي فلسفھ بھ وجود آوردند، دانشآموزي را حرفھ شریفي ; انسان اروپاي باختري را تیز گردانیدند
  . ساختند، و بھ دوران خام ذھني بربرھاي پیروز پایان بخشیدند

در وادي  در حالي كھ بسیاري از كامیابیھاي دیگر قرون وسطي در برابر ربالنوع قربانیخواه زمان سر
ھا، كھ با تمام عناصر متشكلھ آنھا از طریق عصر ایمان بھ عنوان میراث بھ ما  عدم میگذارند، دانشگاه

رسیدھاند، خود را با تحول گریزناپذیر زمان ھماھنگ ساختھ، پوستھاي فرتوت خود را بھ دور میافكنند تا 
  . بب پیوند آنھا با حكومت شویمقدم در آستانھ زندگي نوي نھند، و بھ انتظار نشستھاند تا ما س

  فصل سي و پنجم

  

  آبالر 

١١- ١٠٧٩۴٢  
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اینك فصل جداگانھاي را بھ آبالر اختصاص میدھیم، نھ براي آنكھ وي یك حكیم یا یكي از بانیان دانشگاه 
پاریس یا اخگري بود كھ كوره ذھن اروپاي التین را در قرن دوازدھم برافروختھ ساخت، بل از آن نظر كھ 

  . صیتھاي عھد خویش بودآبالر، مانند ھلوئیز، جز و مظھر اخالقیات و ادبیات مسحور كنندھترین شخ

پدرش، كھ ما وي را بھ اسم ساده برانژه . آبالر در برتاني، نزدیكي نانت، در دھكده لوپالھ بھ دنیا آمد
میشناسیم، خاوند ملك كوچكي بود و استطاعت آن را داشت كھ در راه تحصیل سھ پسر و یگانھ دخترش 

فرزند ارشد بود، ) وادگي آبالر كھ بر خود نھاد چھ بودنمیدانیم كھ منشا نام خان(پیر . سخاوتمندانھ خرج كند
و میتوانست بھ استناد این امر از حق نخستزادگي برخوردار شود، لكن عشق وي بھ تحصیل و وقوف بر 

آراي فضال بھ حدي بود كھ چون پا بھ سن رشد نھاد، حق و حصھ خویش را از اموال پدر بھ دو برادر 
سفھ بھ سوي ھر محفلي كھ در آنجا مبارزھاي فلسفي در جریان بود، یا استاد دیگر بخشید و براي آموختن فل

اتفاقي كھ در دوران فعالیت علمي وي موثر افتاد آن بود كھ در . معروفي بھ تدریس اشتغال داشت رو نھاد
 اوان تحصیل بھ درك محضر ژان روسلن نایل آمد، و روسلن ھمان استاد گردنكشي بود كھ پیش از آبالر با

  . اظھارات بیپرواي خویش مورد مواخذه كلیسا قرار گرفتھ بود

مرافعھاي كھ روسلن برپا كرده بود بھ ظاھر از بیضررترین مسائل خشكاندیشي ناشي میشد، و آن وجود 
در فلسفھ یونان و قرون وسطایي، كل عبارت بود از مثلي عمومي كھ داللت بر . بود)) كلیات((عیني 

مثل (، اعمال )د كتاب، سنگ، سیاره، مرد، جنس بشر، قوم فرانسھ، كلیساي كاتولیكمانن(طبقھاي از اشیا 
افالطون چون دریافتھ بود كھ جسم آدمي و اشیا . میكرد) مانند زیبایي، حقیقت(، یا كیفیات )جور، داد

  گذرنده و فاني است، معتقد شده بود كھ حقیقت كلي اصیل و 

بھ عبارت دیگر زیبایي حقیقیتر است ; ر عضو طبقھ واقعیت داردپایدارتر است و بھ ھمین سبب بیش از ھ
اعتقاد بھ این امر، یعني ; ، و انسان حقیقیتر است از سقراطآریستیدسعدالت حقیقیتر است از  فرونھاز 

جواب ارسطو بھ افالطون این بود كھ . حقیقت كلیات، را در قرون وسطي واقعپردازي یا رئالیسم میخواندند
خود طبقھ ; كلیات فقط پنداري است كھ در ذھن آدمي نقش میبندد تا معرف یك طبقھ از اشیاي ھمجنس باشد

ارد، منتھا بھ صورت اجزاي متشكلھ آن، كھ درك ھر كدام از راه مشاھده و استقرار میسر وجود خارجي د
در عھد خود ما این نكتھ میان علما محل گفتگو بوده است كھ آیا بیرون از حیطھ تمایالت، پندارھا، . میشود

دیوید ھیوم، ; یرنیز وجود دارد یا خ)) ذھني اشتراكي((و احساسات افرادي كھ جمعیتي را تشكیل میدھند 
ھا و  انفرادي خود فقط عنواني است انتزاعي براي رشتھ)) ذھن((فیلسوف انگلیسي، معتقد بود كھ 

یونانیان این موضوع را زیاد . ھایي كھ در موجودي پدید میآیند مجموعھاي از تاثرات، پندارھا، و اراده
سوریھ و مقیم رم، صرفا ھمین  و یكي از آخرین فالسفھ دوران شرك، فرفوریوس اھل; جدي نگرفتند

اما در نظر فالسفھ قرون وسطي این امر . موضوع را تقریر كرد بیآنكھ جوابي براي مشكل پیدا كرده باشد
كلیسا مدعي بود كھ، عالوه بر فردفرد پیرواني كھ دارد، خودش صاحب شخصیت . حایز كمال اھمیت بود

كیفیات و نیروھایي داشت غیر از خواص و قواي  در نظر كلیسا، كل; و وجود روحاني جداگانھاي است
كلیسا نمیتوانست اذعان كند كھ خودش صرفا در زمره مجردات باشد، و جمیع ; اجزاي متشكلھ خویش

تعبیر میشود چیزي نباشد مگر آرا و احساسات اجزاي )) كلیسا((پندارھا و روابط بیشماري كھ از آنھا بھ 
بدتر از ھمھ آنكھ اگر فقط اشخاص، . بود)) عروس مسیح((یقي و كلیسا وجودي حق; متشكلھ آن دستگاه

اشیا، اعمال، و آرا تكتك و بھ طور انفرادي وجود خارجي داشتند، پس تكلیف تثلیث چھ میشد آیا وحدت 
اقانیم ثالثھ را، كھ اساس مسیحیت بود، نیز میبایست از مسائل انتزاعي بھ حساب آورد و معتقد بھ وجود سھ 

انھ شد ما باید خود را در محیط مذھبي عھد روسلن تصور كنیم تا درك اشكاالتي كھ در بیان این خداي جداگ
  . عقیده براي وي پیش میآمد میآمد میسر باشد

و . ھاي مخالفان وي است آنچھ میدانیم از روي گفتھ; ما مستقیما از آراي خود روسلن اطالعي نداریم
یا فالتوس ) كلمات(ل عمومي ھیچ چیز نیست مگر مشتي وكیس میگویند وي عقیده داشت كھ كلیات یا مث

مابقي جز مشتي نومینا ; اشیا و اشخاص انفرادي وجود حقیقي دارند; )اصواتي كھ از حلقوم برمیآید(وكیس 
آدمي وجود عیني نیست، فقط ; اجناس و انواع و كیفیات ھیچ گونھ وجھ انفرادي ندارند. ھیچ نیستند) اسم(
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اگر روسلن، . رنگ فقط بھ شكل اشیاي رنگارنگ وجود خارجي پیدا میكند; جود خارجي دارندآدمیانند كھ و
  كھ بر خالف معتقدین 

   

  

  برجستة سنگي مشتي، سوریھ قسمتي از نقش

بود، اصول عقاید خویش را بر تثلیث اطالق نمیكرد، بیشك كلیسا او )) اصحاب تسمیھ((بھ حقیقت كلیات از 
از قول وي نقل میكند كھ گفت خدا كلمھ ایست كھ بر سھ شخص متمایز اطالق . را بھ حال خود میگذاشت

لكن آنچھ در واقع وجود ; رندمیشود، بھ ھمان نحو كھ لفظ آدم را در مورد جماعتي از ابناي بشر بھ كار میب
این امر در واقع اذعان بھ . خارجي دارد سھ شخص مستقل و متمایز است، و در واقع سھ خدا وجود دارد

پرستش خدایان متعدد یعني ھمان چیزي بود كھ اسالم تلویحا ھر روز پنج بار از فراز ھزاران مناره بھ 
كھ كشیش عالي رتبھاي از خدام كلیساي جامع كومپیني  كلیسا نمیتوانست اجازه دھد. مسیحیت اسناد میداد

و وي را ) ١٠٩٢(روسلن را بھ محضر یك سینود در سواسون احضار كردند . مروج چنین عقیدھاي باشد
. روسلن حرف خود را پس گرفت. مخیر ساختند كھ یا سخن خود را پس بگیرد،یا بھ حكم تكفیر راضي شود

نیان آنجا را از لحاظ ھمخوابھ گرفتن بھ سختي مورد انتقاد قرار داد، سپس وي بھ انگلستان گریخت، روحا
محتمال در لوش بود كھ آبالر با شكیبایي تمام . بھ فرانسھ بازگشت، و بھ تدریس در تور و لوش مشغول شد

آبالر آراي اصحاب تسمیھ را مردود شمرد، لكن براي شك و تردیدھایش . بھ درك محضر وي نایل آمد
ذكر این نكتھ نیز حایز اھمیت است كھ در قرن دوازدھم . لیث دوبار از جانب كلیسا محكوم شددرباره تث

میخواندند و بھ مخالفان آنھا یعني اصحاب تسمیھ متجددان )) آراي قدما((عقاید طرفداران واقعپردازي را 
بود كھ چندین كتاب وي  كسي كھ در این مرافعھ با شایستگي تمام از كلیسا دفاع كرد انسلم. لقب داده بودند

انسلم در دامان یك . ظاھرا سخت در ذھن آبالر تاثیر كرد، اگر چھ فقط او را در مخالفتش راسختر ساخت
وي را بھ ریاست دیربك در نورماندي منصوب  ١٠٧٨در سال . خانواده اشرافي ایتالیایي پرورش یافت

یاست النفرانك، یكي از مھمترین مراكز دیر مزبور در دوران تصدي وي، درست مانند دوران ر; كردند
ھمان طور كھ ایدمر، یكي از رھبانان معاصر و مصاحب وي، در . تعلیم و تربیت اروپاي باختري شد
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تذكره احوالش با عشق تمام و احتماال راي صایبي نوشتھ است، انسلم زاھد مالیم طبعي بود كھ فقط میل 
و ھنگامي كھ از وي دعوت شد كھ ریاست دیر و مدرسھ آن داشت روزگار را بھ تفكر و عبادت بگذراند، 

در نظر چنین مردي كھ زندگیش جز ایمان چیز . را بر عھده گیرد، چنین تقاضایي را با اكراه پذیرفت
; وي معتقد بود كھ ایمان باید مدتھا قبل از ادراك میسر شود; دیگري نبود شك در اصول دین امكان نداشت

ن ذھن آدمي توقع شناخت باري تعالي را دارد انسلم بھ پیروي از قدیس و چگونھ ذره ناچیزي چو
من ایمان دارم تا . من در صدد آن نیستم كھ ادراك كنم تا مگر از آن راه ایمان آورم: ((آوگوستینوس میگفت

كفار لكن شاگردان وي جویاي دالیلي بودند تا در مقام مباحثھ با )). مگر بھ بركت آن برایم ادراك حاصل آید
اگر ما پس از تنفیذ ایمان خویش غرضمان ادراك چیزي نباشد كھ ((خود وي عقیده داشت كھ ; بھ كار برند

انسلم شعار ایمان در طلب ادراك را قبول كرد و، در طي .)) بدان ایمان آوردھایم، طریق اھمال سپردھایم
یح برخاست و حكمت مدرسي را بنیاد یك رشتھ از كتابھاي بغایت نافذ، با سالح عقل بھ مدافعھ از آیین مس

  . نھاد

بھ این : انسلم در رسالھ كوچكي تحت عنوان مونولوگیون در مقام اثبات وجود حقیقي یا عیني كلیات برآمد
معني كھ گفت پندارھاي ما از نیكویي، عدالت، و حقیقت ھمھ نسبي است، و فقط در مقام قیاس با نوعي از 

اگر این وجود مطلق نباشد، ما ھیچ گونھ معیار ; معني و مفھوم پیدا میكندنیكویي، عدالت، و حقیقت مطلق 
معیني براي داوري در دست نخواھیم داشت، و علوم و اصول اخالقي ما ھر دو بھ یك سان بیاساس و پوچ 

خداوند یا بھ عبارت دیگر حقیقت، عدالت، و نیكویي مطلق، ھمین مطلق نجات دھنده و شرط ; خواھند بود
انسلم در اثبات ) ١٠٧۴حد (در كتاب بعدي خویش تحت عنوان پروسلوگیون . زندگي ما میباشد ضروري

خالصھ آنچھ وي در . صانع بھ مبحثي پرداخت كھ از آن بھ برھان وجود خدا یا برھان ذاتي تعبیر میشود
لكن ; گنجنداین باب میگوید این است كھ خداوند در كمال برتر از جمیع موجوداتي است كھ بھ عقل ما می

اگر باریتعالي فقط عبارت از مفھومي در تصور ما بود، مسلما یك عنصر كمال را فاقد بود، بھ این معني 
پس، بھ طور یقین، ذاتي وجود دارد كھ ھم در تصور بزرگترین است و ھم در حقیقت، و ; كھ وجود نداشت

بر )) سفیھ((گونیلو، كھ نام مستعار  راھب فروتني بھ نام. آن ذات چیزي نمیتواند باشد مگر ذات خداوند
خود نھاده بود، در طي نامھاي خطاب بھ انسلم اعتراض كرد كھ ما نمیتوانیم بدین نحو سحرانگیز از مرحلھ 

تصور بھ مرحلھ وجود راه یابیم، و نوشت كھ میتوان بھ كمك استداللي بھ ھمین اندازه معتبر در اثبات 
توماس آكویناس نیز با گونیلو در این مسئلھ ; ج كمال باشد سخن گفتوجود جزیرھاي كھ در عالیترین مدار

انسلم در طي رسالھ درخشان لكن غیرمقنع دیگري تحت عنوان چرا خدا بھ صورت بشر درآمد . موافق بود
كوشید تا بھ كمك دالیل عقالني اساسیترین اعتقاد مسیحیان یعني تجلي خداوند بھ ھیئت یكي از آدمیان را 

چرا تجسم خدا بھ صورت انسان ضرورت داشت قبال بھ این سوال جوابي داده شده بود كھ قدیس . ثابت كند
آمبروسیوس، پاپ لئو اول، و چند تن از آباي كلیسا آن را صحیح میدانستند و ھمگي در مقام مدافعھ از آن 

نھي شده را خوردند،  طبق آن نظریھ، آدم و حوا چون از فرمان االھي تمرد كردند و میوه. سخن گفتھ بودند
خود و اخالف خود را بھ ابلیس فروختند، بنابر این فقط در صورتي بشر میتوانست از دام شیطان و ورطھ 

وي ; انسلم بھ استدالل دقیقتري مبادرت جست. دوزخ بجھد كھ خداوند بھ صورت آدمي درآید و بھ قتل رسد
د را امر ذاتي الیتناھي بود، و نظام اخالقي گفت سركشي آدم و حوا گناھي بود بغایت بزرگ، زیرا تمر

فقط ; تنھا كفارھاي الیتناھي میتوانست این گناه بغایت بزرگ را جبران كند; جھان را متزلزل میساخت
خداوند بھ صورت آدمي درآمد تا تعادل اخالقي ; وجودي الیتناھي قادر بھ دادن چنین كفارھاي الیتناھي بود

  . جھان را بازگرداند

در سال . مكتب واقعپردازي انسلم را یكي از شاگردان روسلن، گیوم دو شامپو، پرورانید و تكمیل كردآراي 
چھ او مبارزي بود عالیقدرتر از آنكھ بتواند (اگر بتوان بھ قول آبالر اعتماد كرد، . جدلي مشغول شد

معتقد بود كھ كلیات گیوم دست افالطون را در مبحث كل از پشت بست و نھ فقط ) تاریخنویس خوبي باشد
را حقیقتي عیني است، بلكھ میگفت فرد حاصل تغییر عرضي حقیقت كلي بھ شمار میرود و جز فقط بھ 

بھ این نحو، بشریت است كھ وجود حقیقي دارد و سقراط را در بر ; اتكاي شركت با كل وجود خارجي دارد
pyول است كھ گیوم بھ شاگردان خود تعلیم منق(بھ عالوه . میگیرد، و از این رو بھ وي وجود خارجي میبخشد
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تمام بشریت در سقراط یا در ; تمامي كل در وجود ھر جزئي از طبقھ و جنس خود موجود است) میداد
  . اسكندر كبیر وجود دارد

بود كھ آبالر، بعد از مدتھا سرگرداني در طلب علم، مكتب ) ١١٠٣?(در سن بیست و چھار یا بیست و پنج 
آبالر جواني بود با قامتي رعنا، سربلند، زیباروي، صاحب جبیني گشاده و با ابھت، كھ  .گیوم را درك كرد

شادابي روحش بھ حركات و سخنان وي روح و لطف خاصي میبخشید وي در ساختن و سرودن آواز دستي 
جواني بود سرخوش و پرسرور كھ . شوخ طبعي زندھدالنھ وي غبار از طاق مجالس جدل میسترد; داشت
بھ : معایب وي ھمان خصوصیات اخالقیش محسوب میشد. ن حال پاریس و فلسفھ ھر دو را یافتھ بوددر عی

و چون دانستھ از باده قریحھ خود سرمست بود، ; این معني كھ آدمي بود متكبر، الفزن، گستاخ، و خودبین
ان عصر خویش بھ اقتضاي بیقیدي دوران جواني اسب وقاحت را بر روي اصول عقاید و حساسیتھاي استاد

فلسفھ سرمست بود، این دلداده مشھور بھ مراتب بیشتر )) لذت گرانمایھ((آبالر از . بھ جوالن درآورد
  . عاشق جدل بود تا فریفتھ ھلوئیز

مبالغھ معلم در آراي مكتب واقعپردازي مایھ تفریح خاطر شاگرد شد، و آبالر آشكارا در مجلس درس بھ 
مگر استاد مدعي نبود كھ كلیھ ابناي بشري در وجود سقراط ھست، پس . كردمبارزه با استاد خویش قد علم 

قھرا ) كھ خود جزئي از كل بشري بود(وقتي قرار میبود كھ جمیع بشریت در اسكندر موجود باشد، سقراط 
از قرار معلوم آنچھ گیوم میخواست بگوید این بود كھ در واقع تمامي . در وجود اسكندر مضمر میشد

نمیدانیم كھ جواب گیوم در این مباحثھ از چھ ; ي آدمیت در ھر فردي از افراد بشر وجود دارندعناصر اصل
در برابر مكتب واقعپردازي ویلیام و . در ھر حال، آبالر آدمي نبود كھ بھ این حرفھا قانع شود. قرار بود

طبق این . ادھانداصالت تسمیھ روسلن، وي بھ بیان آرایي پرداخت كھ آن را اصالت تصور كلي نام نھ
آن ) افراد، سنگھا(از لحاظ عرضي فقط بھ شكل افراد و اجزاي متشكلھ ) مثل فرد، سنگ(نظریھ، طبقھ 
فقط در اجسام، اعمال، یا پندارھایي وجود دارند كھ بھ ) سفیدي، خوبي، حقیقت(كیفیات ; موجود است

این دو عبارت از مفاھیمي ھستند كھ لكن طبقھ و كیفیت فقط اسامي خشك و خالي نیستند، . وصف درمیآیند
پس از مشاھده عناصر یا ویژگیھا یا وجوه مشتركي كھ در دستھاي از افراد یا اشیا یا پندارھا عمومیت 

این عناصر مشترك ھرچند كھ فقط بھ صور . دارند، در ذھن ما جایگزین میشوند و بھ تصور ما میگنجند
فاھیمي كھ بھ كمك آنھا ما درباره این عناصر مشترك قادر انفرادي ظاھر میشوند، وجود خارجي دارند، م

یا بھ عبارت دیگر كلیات یا مثل عمومي كھ بھ مدد آنھا ما درباره طبقات اشیاي ھمجنس (بھ تصور میباشیم 
; فقط اصواتي نیستند كھ از حلقوم آدمي بیرون آیند، بلكھ از مفیدترین و ضروریترین لوازم تفكر) میاندیشیم
  . مفاھیم علم و فلسفھ غیرممكن میشود بدون این

سپس خود ابتدا در ملون و پس از آن در كوربي شروع . نزد گیوم ماند)) چند زماني((آبالر بھ قول خودش 
. بھ تدریس كرد، كھ اولي در شصت و چھار كیلومتري و دومي در چھل كیلومتري پاریس قرار داشت

لكن عده زیادي ; الح غوره نشده، خود را مویز میخواندبرخي بر عمل وي خرده گرفتند كھ ھنوز بھ اصط
در خالل این . از دانشجویان كھ از سرعت انتقال و حاضرجوابي وي لذت میبردند بھ دنبال وي روان شدند

ھمچنان در آن صومعھ )) بھ خواھش دیگران((احوال، گیوم بھ سلك رھبانان صومعھ سن ویكتور درآمد و
; برخاستھ بود، بار دیگر بھ محضر استاد شتافت)) بیماري سختي((ر، كھ از بستر آبال. بھ تدریس ادامھ داد

ظاھرا آراي فلسفي گیوم بھ مراتب پرمغزتر از آن بودند كھ از سرسري خواندن شرح حال مختصر آبالر، 
 ;لكن دیري نگذشت كھ مباحثات قدیمي میان استاد و شاگرد از نو آغاز شد. بھ قلم خودش استنباط میشود

گیوم را مجبور بھ جرح و تعدیل اصول واقعپردازي خود كرد، و از این پس ) بھ قول خود وي(آبالر 
جانشین گیوم، یعني ھمان كسي كھ از جانب وي بھ سرپرستي مدرسھ . شھرت گیوم رو بھ نقصان نھاد

گیوم بھ ; پاردحاضر شد مقام خود را بھ آبالر بس) ١١٠٩?(نوتردام پاریس منصوب شده بود، در این تاریخ 
چنین امري رضا نداد، و آبالر بار دیگر در ملون و سپس چندي را در كوه سن ژنویو، خارج شھر پاریس، 

میان وي و گیوم و بین شاگردان آن دو تا چندین سال متمادي مبارزھاي منطقي ادامھ . بھ تدریس پرداخت
ان جماعتي مدرن یعني جوانان غیور و و آبالر، با وجود نفي آراي اصحاب تسمیھ، پیشوا و قھرم; داشت

  . شد)) متجددان((سركش مكتب 
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در حالي كھ آبالر بھ این نحو در گیرودار جدل بود، پدر و مادرش ھر دو، بھ ظاھر بھ قصد تدارك توشھ 
ھاي مذھبي پیوستند، و وي ناگزیر شد بھ لوپالھ برگردد تا با آنھا بدرود گوید، و شاید ھم بھ  آخرت، بھ فرقھ

، بعد از آنكھ دوره مختصري از االھیات ١١١۵در . ارھاي اشكاالت مربوط بھ دارایي پدر رسیدگي كندپ
را در الن فرا گرفت، بھ پاریس بازگشت و، بھ ظاھر بیآنكھ با مخالفتي مواجھ شود، در ھمان راھروھاي 

از دانشجویان عادي  سرپوشیده نوتردام، یعني محلي كھ در حدود دوازده سال قبل از این خودش مثل یكي
ھر چند كھ ھنوز كشیش نشده بود، در میان . روي زمین چمباتمھ زده بود، بھ تاسیس مكتب خود پرداخت

اینك براي آبالر فرصت رسیدن بھ مدارج . منصوب كردند)) كانونیكوس((خدام كلیساي جامع او را بھ مقام 
وي عالوه . لكن این شرطي دشوار بود; فتعالیھ روحاني موجود بود، بھ شرط آنكھ جلو زبانش را میگر

مثل ھر فرد فرانسوي وظیفھ ; بر فلسفھ، ادبیات نیز تحصیل كرده و در سالمت بیان و بالغت استاد شده بود
اخالقي خود میدانست كھ آراي خود را آشكارا بیان دارد، و بیمي نداشت با مزاحگویي و شوخطبعي از ثقل 

; اطراف و اكناف سرزمینھاي مختلف بھ محضر درس وي میشتافتند دانشجویان از. كالم خویش بكاھد
كالسھاي درس وي آن قدر بزرگ بودند كھ از آن راه نھ فقط اشتھاري بینالمللي بلكھ عواید عظیمي نیز پیدا 

نامھاي كھ چند سال بعد از این تاریخ خطاب بھ وي بھ قلم فولك، رئیس یك دیر، نوشتھ شده است شاھد . كرد
  :بر این مدعا میباشدبارزي 

ھا، و طرقي  بعد مسافت، كوھستانھا، دره. ... رم نوباوگان خود را نزد تو فرستاد تا تعلیمشان دھي
جوانان انگلیسي . پرمخافت از حرامیان، ھیچ كدام مانع از آن نشد كھ جوانان جھان بھ محضر تو نشتابند

از جمیع اقطار ; محضر درست جمع شدند رنج سفر از دریاي خطرناكي را بر خود ھموار كردند و در
و ھرگز از ستایش نیروي عقالني تو خستھ ; اسپانیا، فالندر، و آلمان شاگردان رو بھ سوي تو آوردند

من از كلیھ ساكنان پاریس و اقصي نقاط فرانسھ كھ بھ ھمین روال تشنھ تعالیم تو بودند و گویي . نگشتند
  . نتوانند از تو فرا گیرند ذكري بھ میان میآورم چنین میپنداشتند كھ ھیچ علمي نبود كھ

) ھمچنانكھ گیوم رسیده بود(از آن اوج و حشمت كامیابي و شھرت چھ دلیل داشت كھ بھ مقام اسقفي نرسد 
  و آنگاه بھ مقام اسقف اعظمي نایل نیاید چھ چیز مانع از آن میشد كھ بھ منصب پاپي نرسد

II - ھلوئیز  

را مرعي داشتھ و با )) نھایت پرھیزكاري) ((١١١٧?(خود آبالر موكدا بیان میدارد كھ تا این تاریخ 
لكن در وجود دوشیزھاي ھلوئیز نام، . خودداري كرده بود)) جھدي بلیغ از ھر گونھ افراط و تفریطي((

ھ حساسیت مردي او را برادرزاده فولبر، متولي كلیساي جامع نوتردام، زیبایي و شمي در كسب دانش دید ك
در طي آن سالھاي پرمرارتي كھ آبالر و گیوم را بر سر . برانگیخت و از سر عقل او را بھ تحسین واداشت

كلیات جنگ بود، ھلوئیز، دختر بچھ یتیمي كھ از پدر و مادرش ھیچ نام و نشاني بھ جا نمانده است، دوشیزه 
در آنجا ھلوئیز دلباختھ ; ھخانھاي در آرژانتوي فرستادعمویش چندین سال او را بھ راھب. رعنایي شده بود

. كتابھاي كتابخانھاي كوچك، و زرنگترین شاگردي شد كھ تا آن تاریخ راھبھخانھ مزبور بھ خود دیده بود
ھنگامي كھ فولبر خبر یافت كھ ھلوئیز میتواند بھ ھمان سھولت بھ زبان التیني سخن بگوید كھ فرانسھ را 

سرگرم فراگرفتن زبان عبري شده است، بھ وجود وي مباھي گشت و او را بھ خانھ حرف میزند و حتي 
  . خویش واقع در جوار كلیساي جامع آورد

از قرار معلوم مدتھا بود . آن دوشیزه شانزدھسالھ بود) ١١١٧(ھنگامي كھ آبالر قدم بھ زندگي ھلوئیز نھاد 
نفر از دانشجویان براي شنیدن سخنان وي در دیده بود كھ صدھا ; كھ ھلوئیز نام این مرد را میشنید

رواقھاي كلیسا قدر تشنھ مسائل عقالني آشكارا یا پنھاني بھ دیدن و شنیدن سخنان معبود و سرمشق عقالي 
دشوار نیست تصور كنیم كھ وقتي فولبر بھ او اطالع داد كھ قرار است آبالر در خانھ . پاریس رفتھ باشد

آن فیلسوف خود . او باشد، حال آن دوشیزه محبوب چگونھ آشفتھ شد آنھا زندگي كند و معلم خصوصي
ھاي عشق  قصد داشتم او را با رشتھ... این دوشیزه بود كھ من : جریان واقعھ را بھ وضوح تمام بیان میكند
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نام من بھ قدري . در واقع چنین بھ نظرم میرسید كھ انجام این امر بسیار آسان باشد. بھ خود پیوند دھم
آوازه بود، و چنان از مزایاي جواني و زیبایي برخوردار بودم كھ ممكن بود بھ ھر زني، از ھر درجھ، بلند

بھ این نحو، من، كھ كامال بھ آتش عشق این زن در . ... و از جواب نفي ھیچ یك نھراسم. نرد عشق بازم
با او محرمانھ سخن  سوز و گداز بودم، در صدد كشف طرقي برآمدم تا مگر بدان وسیلھ بتوانم ھر روز

براي تحقیق این منظور، عم دختر را تشویق . گویم و از این رو آسانتر رضایت خاطرش را جلب كنم
و باور ... وي مردي بود بغایت آزمند، . ... مرا در خانھاش مسكن دھد... تا در برابر مبلغ ناچیزي... كردم

سادگي این مرد ھوش از سر انسان میربود، . ... كرد كھ برادرزادھاش از تعلیم من سود فراوان خواھد برد
  . ... اگر بره معصومي را در اختیار گرگ گرسنھاي میگذاشت، تعجب من از این فزونتر نمیبود

در آغاز ما دو تن در مسكني كھ پناھگاه عشقمان بود متحد شدیم، و سپس این اتفاق ; چرا بھ تطویل گرایم
بھ بھانھ تعلیم و تعلم، ساعتھاي دراز از باده شادكامي عشق . د رسیدبھ قلوبي كھ درون سینھ ما مشتعل بو

دستھاي ما آن قدر كھ سینھ یكدیگر ; ھاي ما بر سخنان معقولمان فزوني میگرفت بوسھ. ... سرمست بودیم
  . عشق چشمان ما را مجذوب یكدیگر میساخت; را لمس میكرد با كتاب آشنا نمیشد

بھ محبتي شد كھ از لحاظ ((غاز شده بود، بھ سبب ظرافت ھلوئیز، بدل آنچھ با لذت جسماني ساده وي آ
درك چنین حالي براي آبالر تازگي داشت و علقھ وي را كامال )). شیریني برتر از خوشبوترین بلسان بود

ھاي خویش بھ عاریت میگرفت تا در راه عشق ایثار كند،  وي شور و حرارت را از خطابھ; از فلسفھ برید
شاگردانش بر غیبت آن استاد . ن سبب درسھاي خود را بھ طرزي خالف عادت یكنواخت میكردو بھ ھمی

شاد بودند از اینكھ میدیدند حتي سقراط ھم ; جدل افسوس میخوردند، لكن از ظھور این عاشق خشنود میشدند
اینك با ترنم راضي بودند از اینكھ در عوض آن نبردھاي منطقي از دست رفتھ، ; قادر بھ ارتكاب گناه است

غزلھایي كھ وي سروده بود قلوب خویش را تسلي میبخشد، و ھلوئیز از پنجرھاش طنین پرخروش شیفتگي 
  . وي را از زبان ایشان میشنید

آبالر، بدون آنكھ كسي . چندي از این مقدمھ نگذشتھ بود كھ ھلوئیز بھ وي خبر داد كھ او باردار شده است
. دختر را از خانھ عمویش ربود و نزد خواھر خویش بھ برتاني فرستاداز این ماجرا مطلع شود، شبانھ 

سپس نیمي از سر ترحم و نیمي از فرط ترس بھ عم خشمگین دوشیزه پیشنھاد كرد كھ حاضر است با 
فولبر با این پیشنھاد موافقت . ھلوئیز ازدواج كند، بھ شرط آنكھ فولبر این راز را سر بھ مھر نگاه دارد

پس از آنكھ دوره تدریسش بھ سر آمد، عازم برتاني شد تا زن مھربان لكن ناراضي را بھ  كرد، و آبالر
ھلوئیز، پس از . ھنگامي كھ وي بھ مقصد رسید، پسر آنھا موسوم بھ آستورالب سھ سالھ بود. پاریس آورد

فتم كھ یك بھ موجب قوانین اصالحي لئو نھم و گرگوریوس ھ. بحثھاي فراوان، حاضر بھ ازدواج با وي نشد
نسل قبل از این بھ تصویب رسیده بود، ھیچ مرد متاھلي نمیتوانست بھ مقام كشیشي نایل شود، مگر آنكھ 

ھلوئیز كھ مایل نبود بھ ھمین آساني دست از ھمسر و طفل خویش . ھا درآید ھمسرش نیز در سلك راھبھ
ي بود كھ اگر روابط آنھا عاقالنھ بشوید، پیشنھاد كرد كھ حاضر است كماكان ھمخوابھ وي باشد، زیرا مدع

در مصیبتنامھ . بر این پایھ مخفي بماند، برخالف ازدواج، مانع از پیشرفت وي در كلیسا نخواھد شد
شرح مفصلي از قول ھلوئیز نقل میشود كھ درباره این موضوع استناد بھ اقوال ) VII[ (سرگذشت خودش]

ا فصاحت تمام دست بھ دامان آبالر میشود كھ كاري نكند عدھاي از عقال بر ضد ازدواج فالسفھ میكند، و ب
بھ خاطر داشتھ باش كھ سقراط ازدواج كرده بود )): ((كلیسا از چراغي بھ این درخشندگي محروم شود((تا 

و با چھ وضع ناھنجاري ابتدا آن لكھ را با آب فلسفھ شستشو داد تا مگر بعد از وي سایر مردان مآالندیشتر 
برایش بھ مراتب خوشتر است كھ او را ((ین آبالر از زبان ھلوئیز نقل میكند كھ گفت ھمچن)). باشند

  )). ني، چنین چیزي براي من نیز شرافتمندانھتر خواھد بود; ھمخوابھ من دانند و ھمسر من نخوانند

این  لكن سرانجام آبالر او را ترغیب بھ ازدواج كرد و نوید داد كھ، جز چند تني از محارم، ھیچ كس از
py  . خبر آگاه نشود
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براي . آستورالب را نزد خواھر آبالر گذاشتند و ھر دو بھ پاریس آمدند و در حضور فولبر ازدواج كردند
آنكھ كسي از این امر مطلع نشود، آبالر مثل ایامي كھ مجرد بود بھ حجره خویش رفت و ھلوئیز دوباره در 

لكن فولبر، كھ . مخفیانھ یكدیگر را مالقات میكردنداكنون دو دلداده بھ ندرت و ; خانھ عمویش مقیم شد
ھلوئیز . عالقھ وافري بھ اعاده حیثیت خویش داشت، عھد خود را با آبالر شكست و این راز را فاش كرد

آبالر بار دیگر ھلوئیز را از )). بارھا او را مورد تنبیھ قرار داد((علنا این قضیھ را انكار كرد، و فولبر 
، و این بار او را، بر خالف بیمیلي شدیدش، بھ راھبھخانھ آرژانتوي فرستاد و از او پاریس بیرون برد

. لكن نھ روي خود را بپوشاند و نھ با خوردن سوگند ترك دنیا گوید. ھا بر تن كند تقاضا كرد جامھ راھبھ
  : ھنگامي كھ فولبر و خویشاوندانش از این خبر آگھي یافتند، بھ قول خود آبالر

اي شك نماند كھ اكنون من كامال بھ ایشان غدر ورزیدھام و بھ اجبار ھلوئیز را واداشتھام تا در برایشان ج
چون از این قضیھ سخت بھ خشم . ھا درآید، و بھ این سان براي ھمیشھ از دستش رھایي یافتھام سلك راھبھ

اقامتگاه خود خفتھ  ھنگامي كھ در غرفھاي پنھاني در... آمده بودند، بھ ضد من توطئھاي چیدند و شبي
بودم، بھ كمك یكي از خادمان من كھ او را بھ رشوت فریفتھ بودند، ناگھان بر سرم ریختند و در آنجا، بھ 

و آن قسمتھایي از جوارح مرا كھ ... ظالمانھترین و خجلتآورترین طرزي، انتقام خویش از من بازستاندند
مگر دو تن از ایشان كھ گرفتار آمدند و بھ پاداش كرده  مسئول عملي بود كھ مایھ اندوه ایشان گریز نھادند،

  . خویش چشمان و آالت تناسلي را از دست دادند

این عمل بالفاصلھ مایھ خفت وي . دشمنان وي انتقامي از وي گرفتھ بودند كھ دقیقتر از آن ممكن نمیشد
شاگردانش از ھمھ طرف  .تمام مردم پاریس، از جملھ روحانیان، در این مصیبت غمخوار او شدند; نشد

اسقف پاریس اموال او را . فولبر متواري شد و بھ كنج فراموشي رفت. براي دلجویي استاد گرد آمدند
داستان این بیحرمتي شگفتانگیز در ((لكن آبالر میدانست كھ دیگر خانھ خراب شده است و . توقیف كرد

معتقد . ترفیع و ارتقا بھ مدارج روحاني باشددیگر نمیتوانست بھ فكر )). اقصي نقاط جھان پراكنده میشود
شده است و وجودش براي نسلھاي آینده جز موضوعي مسخره )) بھ كلي لكھدار((شده بود كھ نام نیك وي 
احساس میكرد كھ سقوط وي از اوج نیكنامي، خالف پندار داستان سرایان، نوعي . چیزي دیگر نخواھد بود

اندامي از بدن بھ جرم ارتكاب گناھي بریده شده بود، و مردي بھ وي  بھ این معني كھ; عدالت محسوب میشد
ھا در  وي بھ ھلوئیز پیغام فرستاد كھ بھ سنت راھبھ. خیانت كرده بود كھ خودش بھ وي غدر ورزیده بود

  . حجاب رود، و خودش در سندني بھ سلك رھبانان پیوست

III -  مرد عقل  

اي واقع در دیر ))حجره((ردان خویش و رئیس دیر سن دني در ، آبالر بھ تشویق شاگ)١١٢٠(یك سال بعد 
از قرار معلوم مفاد درسھایي كھ براي شاگردان . مزونسل متعلق بھ فرقھ بندیكتیان شروع بھ تدریس كرد

لكن این مطالب در طي بخشھاي آشفتھاي تنظیم شدھاند و بھ ھمین . خود میگفت در كتابھایش مضبوط است
ھا در سالھاي آخر عمر آبالر، ھنگامي  مجموعھ این خطابھ; نوشتن آنھا را معین كردسبب نمیتوان تاریخ 

كھ روحیھ وي در ھم شكستھ شده بود، حك و اصالح شد و ھیچ معلوم نیست كھ جریان سیل زمان تا چھ حد 
عطف ; چھار كتاب كوچك منطقي وي در باب قضیھ كلیات است. حرارت جواني وي را فرونشانده باشد

لكن كتاب منطق جدلي وي رسالھاي است در سیصد و ھفتاد و پنج . بھ مابقي آنھا اینجا مورد ندارد توجھ
بھ این معني كھ تجزیھ و تحلیلي است عقالني از اجزاي : صفحھ كھ بھ سیره ارسطو نوشتھ شده است

، )))تاثر((ل، و مشتمل بر جوھر، كم، مكان، مقام، زمان، ربط، كیف، تملك، فع(متشكلھ كالم، مقوالت فكر 
ذھن مبتدي اروپاي باختري، مانند كودك خردسالي كھ خواندن یاد میگیرد، ; و انواع قضایا و قواعد احتجاج

در دوران آبالر مھمترین سرگرمي فالسفھ ; ناگزیر بود این پندارھاي اساسي را براي خویش روشن سازد
ناشي میشد كھ فلسفھ نوین از طریق آراي  بحث در باره منطق جدلي بود، و این امر تا حدودي از آنجا

بوئتیوس و فرفوریوس از تعالیم ارسطو سرچشمھ میگرفت، و این اولین نسل از فالسفھ مكتب مدرسي فقط 
بنابر این كتاب منطق جدلي آبالر براي ما كتاب . آن ھم نھ بھ طور آگھي داشتند(از رسایل منطقي ارسطو 
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خالل مباحث عادي این مجموعھ بھ یكي دو مطلب برمیخوریم كھ  جالبي محسوب نمیشود، معذلك حتي در
در عھدي كھ ھم اكنون مردم . حكم اولین زد و خوردھا را در جنگ دویست سالھ میان ایمان و عقل دارند

در اساس تعقل شك پیدا كردھاند، چگونھ میتوانیم عھد درخشاني را تجسم و تصور كنیم كھ تازه داشت 
; را كشف میكرد آبالر اظھار میدارد كھ حقیقت نمیتواند مغایر با حقیقت باشد)) انشاین معماي بزرگ د((

ھاي تعقل سازگار باشند، مگر اینكھ خداوندي كھ این ھر دو را بھ ما عنایت  حقایق كتاب مقدس باید با یافتھ
  . فرموده است با یكي از این دو ما را اغفال كرده باشد

احتمال دارد كھ وي در اوان جواني یعني از حدوث آن واقعھ مولمھ بھ نوشتن رسالھاش تحت عنوان 
ضمن رویایي، شب ((آبالر میگوید . مكالمھاي بین یك فیلسوف، یك یھودي، و یك مسیحي اقدام كرده باشد

ھر . داوري میخواھندسھ نفر نزد او كھ معلمي مشھور بود میآیند و در مباحثھاي كھ دارند از وي )) ھنگام
اما فیلسوف اظھارات ; مسیحي و یھودي كتاب مقدس یھودیان را قبول دارند; سھ بھ خداي واحدي معتقدند

. آن دو تن را رد میكند و معتقد است كھ زندگي و اصول اخالقي باید مبتني بر تعقل و قانون طبیعي باشد
ركت در خرافات مردم عوام، و دوزخي فیلسوف مدعي است كھ پیروي از معتقدات دوران كودكي، ش

وي بیانات خود را بھ طرز . دانستن افرادي كھ بھ این اباطیل اعتقادي ندارند كار بیھودھاي است
یھودي جواب . نافیلسوفانھاي این سان ختم میكند كھ یھودیان را سفیھ میخواند و مسیحیان را دیوانھ میداند

خداوند مثل یك پادشاه نیكوكار بھ بشر آییني ; وانین زندگي كنندمیدھد كھ مردمان نمیتوانند بدون وجود ق
و احكام اسفار خمسھ جرئت و فضایل اخالقي یھودیان را در خالل چندین ; براي رفتار و سلوك عنایت كرد

  . قرن پراكندگي و مصیبت حفظ كرد

و احكامش آن سان با  آنگاه فیلسوف سوال میكند كھ پس شیوخ قوم شما چگونھ سالیان قبل از ظھور موسي
سربلندي زندگي كردند و چطور شما قادرید بھ مكاشفھاي ایمان داشتھ باشید كھ بھ قوم یھود نوید كامراني 

دنیوي داد و با این حال اجازه داده است این سان متحمل فقر و استیصال شوید مسیحي قسمت اعظم مطالبي 
، لكن مدعي است كھ مسیحیت قانون طبیعي و احكام را كھ فیلسوف و یھودي اظھار داشتھاند قبول میكند

موسي ھر دو را گرفتھ و تكمیل كرده است، و میگوید كھ مسیحیت ایدئالھاي اخالقي بشري را بھ چنان 
تعالیم یھود و فلسفھ ھیچ كدام سعادت جاوداني بھ بشر . پایھاي ترفیع داد كھ ھرگز نظیرش دیده نشده بود

ھ مسیحیت بھ بشر زجر دیده چنین امیدي ارزاني میدارد و از این رو بیاندازه عرضھ نمیداشتند، و حال آنك
خدمت كلیساي جامع میكرد اثر  ١١٢٠این مكالمھ ناتمام از قلم مردي كھ در پاریس سال . مغتنم میباشد

  . شگفتانگیزي محسوب میشود

ده میشود كھ معروفترین دی) ١١٢٠?(نظیر این آزادي بحث در كتاب دیگري تحت عنوان چنین و نھ چنین 
تا آنجا كھ اطالع داریم، قدیمیترین اشاره بھ آن در مراسلھاي است كھ ویلیام آو . آثار آبالر بشمار آمده است

و آن را كتاب مشكوكي توصیف میكند كھ مخفیانھ ) ١١۴٠(سن تیري خطاب بھ قدیس برنار نوشتھ است 
از آن بھ بعد دیگر در تاریخ ھیچ ذكري از . تھ استبین شاگردان و ھواخواھان آبالر دست بھ دست میگش

كھ نسخھ خطي آن بھ دست ویكتور كوزن در كتابخانھاي در آورانش  ١٨٣۶این كتاب نرفتھ است تا سال 
پس از دیباچھاي كھ . حتي طرز تنظیم خود كتاب قطعا مایھ تكدر خاطر بزرگان دین شده بود. پیدا شد

سوال، از جملھ درباره مھمترین اصول مسیحیت، تقسیم  ١۵٧ین كتاب بھ حكایت از كمال دینداري میكرد، ا
در زیر ھر سوالي، در دو ستون رو بھ روي ھم، دو رشتھ جواب نقل شده بود كھ یكي از آنھا در ; میشد

و ھر رشتھ جوابي از كلمات كتاب مقدس، اقوال آباي كلیسا، كتب ; اثبات قضیھ بود و دومي در رد آن
شاید غرض از تالیف این كتاب تھیھ . رك، و حتي از ھنر عشقبازي اووید گرفتھ شده بودكالسیك عھد ش

لكن مقدمھ كتاب عمدا یا اتفاقا قدرت آباي كلیسا ; مجموعھاي از اقوال بزرگان براي مباحثات مدرسي بود
بودند و حتي را تكذیب میكرد، زیرا نشان میداد كھ این جماعت تا چھ حد در نقض عقاید یكدیگر سخن گفتھ 

آبالر در اعتبار كالم كتاب مقدس تردید نداشت، . در سخنان خودشان تا چھ اندازه ضد و نقیض وجود داشت
لكن مدعي بود كھ آن زبان بخصوص براي مردم بیسواد بھ كار رفتھ است و باید كتاب مقدس را با موازین 

قتي نساخ یا الحاق عبارات اضافي مخدوش بھ عالوه، متن كتاب مقدس گاھي بر اثر بید; عقالني تفسیر كرد
و ھمچنین ھر جا عبارات كتاب مقدس یا اقوال آباي كلیسا تعارضي با ھم داشتند، عقل سلیم باید ; شده است
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در ھمین مقدمھ، آبالر، كھ چھارصد سال قبل از ظھور دكارت منادي . در صدد سازش میان آنھا برآید
لین كلید براي گشودن خزانھ عقل آن است كھ با سعي بلیغ و بكرات او: ((بود، چنین نوشت)) شك دكارتي((

زیرا از طریق شك است كھ بھ تحقیق میرسیم و از راه تحقیق است كھ بھ حقیقت ... بھ سوال مبادرت جوییم
وي خاطرنشان میسازد كھ عیسي ھنگامي كھ در ھیكل با علماي دین روبھرو شد، از آنان )). راه میجوییم
. اولین بحث در این كتاب تقریبا بھ منزلھ اعالمنامھ استقالل براي فلسفھ است. در پي كرد سواالتي پي

وي از آمبروسیوس، )). ایمان باید بر شالوده عقل استوار شود، و عقل بر پایھ ایمان: ((میگوید
ھیالري، آوگوستینوس، و گرگوریوس اول در مقام مدافعھ از ایمان نقل قول میكند و سپس بھ اقوال قدیس 

قدیس ھیرونوموس، و آوگوستینوس استناد میجوید كھ گفتھ بود خوب است شخص بتواند بھ كمك عقل در 
آبالر در عین آنكھ بارھا فربود كیشي خویش را تایید میكند، قضایایي را براي . اثبات ایمان خویش بكوشد

ه و شر در دنیایي كھ بھ دست بحث بھ میان میكشد، ماند جبر االھي در برابر اختیار آدمي، وجود گنا
آزادي استدالل وي . خداوندي نیكوكار و قدرت مطلق آفریده شده است، و امكان اینكھ خدا قادر مطلق نباشد

درباره این قبیل مسائل قطعا پایھ ایمان دانشجویان جواني را كھ عاشق بحث و جدل بودند متزلزل میكرده 
آزادترین مباحثات، احتماال بھ تقلید از شیوه آبالر، روش منظم  با اینھمھ، این شیوه تعلیم از طریق; است

میبینیم كھ قدیس توماس آكویناس، بدون ; ھاي فلسفي یا دیني شد ھاي فرانسھ و سبك مسلم نوشتھ كار دانشگاه
در دامان ھمان بوستاني كھ نھال . ترس و بیآنكھ مورد مالمت قرار گیرد، ھمین شیوه را اتخاذ كرده است

  . ي رشد میكرد، بذر مكتب خردگرایي نیز جوانھ زده بودمدرس

اگر كتاب چنین و نھ چنین بھ علت معدود بودن خوانندگان آن فقط مایھ رنجش خاطر عده اندكي شد، اقدام 
آبالر در اطالق تعقل بر معماي تثلیث غیرممكن بود از لحاظ نفوذ و جریحھدار ساختن احساسات مذھبي 

ھاي وي و  موضوع اصلي خطابھ ١١٢٠ت كوچكي شود، زیرا این امر در سال محدود بھ جرگھ و جمعی
بھ قول خودش علت نگارش این كتاب آن . كتابي بود كھ تحت عنوان در بیان وحدت االھي و تثلیث نوشت

  : بود كھ

شاگردانم مستفیض شوند، بھ علت آنكھ ایشان ھمواره در طلب توضیحاتي فلسفي و عقالني، و خواھان 
دالیلي ھستند كھ در خور فھم ایشان باشد نھ مشتي كلمات صرف، میگویند اداي كلماتي كھ عقل از  شنیدن

قبول آنھا برنیاید بیھوده است، و اگر كسي در صدد تعلیم چیزي برآید كھ نھ خودش درك كند و نھ 
  . شاگردانش قدرت ادراك آن را داشتھ باشند، مرتكب عمل پوچي شده است

وي . و مردم از موشكافي وي در شگفت شدند)) بیاندازه شھرت یافت((كھ این كتاب  خود آبالر میگوید
خاطرنشان ساخت كھ وحدت خدا نكتھاي بود كھ بزرگترین ادیان و ارجمندترین فالسفھ در آن باره اتفاق 

در خداي واحد و بیچون، قدرتش بھ صورت اقنوم اول یعني اب، خردش بھ صورت اقنوم دوم . راي داشتند
اینھا ; یعني ابن، و لطف و سخاوت و محبتش بھ صورت سومین اقنوم یعني روحالقدس تجلي میكرد

لكن جمیع كارھاي خداوند بر مبناي وحدانیت و اتحاد میان ; ھاي ذات باري تعالي ھستند صورت یا جلوه
سي درباره بسیاري از علماي االھي معتقد بودند كھ چنین قیا. قدرت، خرد، و محبت رباني قرار دارد

اسقف پاریس تقاضاي روسلن را، كھ اكنون آدمي فرتوت و فربود كیش شده بود، براي ; خداوند جایز است
و ژوفروا، اسقف شارتر، در خالل تمامي شدایدي كھ اكنون بر ; محكوم ساختن آبالر بھ جرم الحاد رد كرد

ز مدرسان رنس آلبریك و لوتولف، كھ بھ لكن دو تن ا. سر آبالر وارد میآمد، از آن حكیم بیباك دفاع میكرد
در الن با آبالر نزاع كرده بودند اسقف اعظم سواسون را تحریك كردند تا آبالر را بھ آنجا  ١١١٣سال 

. احضار كند و از وي بخواھد كھ در برابر اتھامات الحاد از كتاب و نظریات خویش درباره تثلیث دفاع كند
، دید كھ خالیق را بر ضد وي برانگیختھاند و كار بھ )١١٢١(شد ھنگامي كھ آبالر در سواسون حاضر 

بھ گمان آنكھ من درباره وجود خدایان سھ گانھ ... خیال داشتند مرا سنگسار كنند((جایي رسیده است كھ 
  )). سخن گفتھام

ر آلبریك و سایرین، بھ عذ; اسقف شارتر تقاضا كرد كھ شورا آبالر را احضار و مدافعات وي را بشنود
آنكھ آبالر، در بحث و متقاعد ساختن اشخاص چنان چیره دست است كھ كسي را یاراي مقاومت با وي 
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شوراي سواسون بیآنكھ اظھارات آبالر را شنیده باشد، وي را محكوم . نیست، با این نظر مخالفت ورزیدند
دت یك سال او را در و مكلف ساخت كھ كتابش را در آتش افكند، و بھ رئیس دیرسن مدار دستور داد كھ م

لكن اندكي پس از این واقعھ، یكي از نمایندگان پاپ آبالر را آزاد كرد و او را بار . آن صومعھ زنداني سازد
  . دیگر بھ دیر سن دني فرستاد

پس از آنكھ آبالر یك سال پرآشوبي را در سن دني میان رھبانان سركش گذرانید، از رئیس جدید آن دیر، 
خواست تا در نقطھاي پرت بین فونتنبلو و تروا گوشھ عزلتي براي خویش احداث  سوژه بزرگ، اجازه

ھاي  در این نقطھ بود كھ وي، بھ پایمردي رھباني پایینرتبھ، عبادتگاه كوچكي با ني و ساقھ) ١١٢٢.(كند
دیگر از ھنگامي كھ دانشجویان خبر یافتند كھ آبالر بار . نام نھاد)) تثلیث مقدس((درختان ساخت كھ آن را 

در ; آزادي تدریس برخوردار است، نزد وي شتافتند و ھمانجا، بیھیچ تدارك قبلي، مدرسھاي برپا كردند
و سبزیھاي )) نان جوین((میان صحرا براي خود كلبھ ساختند، بر روي كاه و بوریا میخفتند، و با 

بھ زودي سبب احداث این نمونھ بارز عالقھاي مفرط بھ دانش بود كھ . سد جوع میكردند)) صحرایي
اینك فیالواقع قرون تیرگي در حكم كابوسي بود كھ تقریبا از ; ھا و ازدحام دانشجویان در آنھا میشد دانشگاه
در برابر درسي كھ استاد میداد، شاگردان بھ كشت و زرع در صحرا پرداختند، بناھا . ھا رفتھ بود خاطره

انگار ; سنگ ساختند كھ آبالر آن را پاراكلھ نام نھاد احداث كردند، براي وي عبادتگاه جدیدي با چوب و
میخواست بگوید كھ چون وي از جامعھ بشري بھ كنج انزوا و گوشھ نومیدي خزیده، مھر پیروانش بر سان 

  . روحالقدسي در زندگي وي حلول كرده است

محتمال . ور میشدسھ سالي كھ وي در این محل گذرانید از شیرینترین سالھایي بود كھ اكنون برایش مقد
دروسي كھ آبالر در این محل براي دانشجویان مشتاق میگفت ضبط شده و بھ صورت دو مجلد درآمده 

اصول عقاید وي در این دو كتاب . است، كھ اولي را االھیات مسیحي و دومي را فقط االھیات نامیدھاند
ونان مانوس نشده بود تا اندازھاي مقرون بھ فربود كیشي بود، لكن عصري كھ ھنوز با قسمت اعظم فلسفھ ی

از اینكھ میدید چنین فیلسوف مومني بارھا با احترام از فیلسوفان عھد شرك یاد كرده است و حتي عقیده 
آبالر نمیتوانست باور . دارد كھ افالطون نیز تا حدي از منبع الھام ملكوتي بھرھمند بوده است متوحش میشد

كھ پیش از پیدایش مسیحیت میزیستھاند از درك رستگاري اخروي  كند كھ اینھمھ متفكران شگفتانگیزي
وي موكدا میگفت كھ خداوند تمام اقوام، از جملھ یھودیان و كفار، را مشمول محبت خود ; محروم شده باشند

آبالر بدون پشیماني، در فلسفھ االھي، بھ مدافعھ از عقل قیام كرد و مدعي شد كھ جلو بدعتگذاران . میسازد
آنھایي كھ طرفدار اشاعھ دیانت بدون ادراك ھستند در بسیاري . ید با سالح عقل گرفت نھ با قوه قھریھرا با

در واقع این گفتھ آبالر حكم . موارد خودشان نمیتوانند دیانت را بھ طرزي كھ در خور فھم باشد تعلیم دھند
یم مسیحي با موازین عقالني، در سازگار ساختن تعال. تیغ تیزي داشت كھ بسیاري از پوستھا را میدرید

ظاھرا آبالر نمیتوانست پا فراتر از جایي نھد كھ اشخاصي مانند الگزاندر آو ھیلز، آلبرتوس ماگنوس، و 
بودن خلقت كاینات را بھ ایماني محول میساخت كھ در ورا یا فوق تعقل جا داشت، آبالر در صدد برآمد كھ 

  . ني منطبق سازدمرموزترین عقاید كلیسا را با موازین عقال

جسارت وي در مبادرت بھ این امر خطیر، و برندگي ادراك وي كھ دوباره زندگي از سر گرفتھ بود، جمع 
شاید غرض وي در شكواییھ زیر برنار دو كلروو و نوربر موسس . دیگري را بھ دشمني با وي واداشت

  : فرقھ پرمونستراتنسین است

و ... برخي از حواریون جدید كھ جھانیان را بھ ایشان اعتقادي عظیم است بھ این سوي و آن سوي میدویدند
بھ ھر طریقي كھ میتوانستند بیشرمانھ بھ من بھتان میزدند، تا آنكھ بھ موقع خود قادر شدند مرا مورد خشم 

ند را شاھد میگیرم كھ ھر وقت خداو. ... بسي افراد قرار دھند كھ از مقامات شامخھ برخوردار بودند
میشنیدم كھ مجمع جدیدي با حضور روحانیان تشكیل شده است، خیال میكردم كھ غرض از اجالس مجلس 
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شاید بھ قصد جلوگیري از این گونھ انتقادات بود كھ آبالر از تدریس دست كشید و، بنا بھ دعوتي كھ از وي 
احتمال قوي میرود كھ سوژه، ; )١١٢۵?(، ریاست صومعھ سنگیلداس را در برتاني قبول كرد شده بود

. رئیس دیر سن دني، از سر دوراندیشي ترتیب چنین كاري را داده بود تا شاید بھ این وسیلھ آشوبھا بخوابد
زیرا آن . اشتقبول مقام جدید در عین حال كھ ترفیع رتبھ بود، حكم زنداني شدن را نیز براي آبالر د

میدید )) شریر و رامنشدني((و در بین رھباناني )) نادان((و )) وحشي((فیلسوف خود را در میان خالیقي 
  . ھاي چندي زندگي میكردند كھ آشكارا با ھمخوابھ

رھبانان، كھ از اقدامات اصالحي آبالر متنفر بودند، در جامي كھ فیلسوف ضمن اجراي مراسم قداس از آن 
و چون زھر كارگر نیفتاد، خادم وي را بھ رشوت فریفتند تا طعامش را مسموم ; ھر ریختندمینوشید ز

لكن در این مورد تنھا منبع موثق كالم )). در دم جان داد((سازد، رھبان دیگري از آن خوراك تناول كرد و 
یازده سال  ھاي كوتاھي مدت وي در این نبرد با نھایت شجاعت جنگید، زیرا با وقفھ. خود آبالر است

  . متمادي در این نقطھ پرت مقیم بود

IV  -ھاي ھلوئیز  نامھ  

در طي این مدت، تنھا دوران كوتاھي كھ آبالر تا اندازھاي روي شادكامي دید ھنگامي بود كھ سوژه در 
ھلوئیز از ھنگام جدایي . صدد برآمد خانھ آرژانتوي را بھ مصرف دیگري جز راھبھخانھ اختصاص دھد

در نظر جمع چنان ((ا وقف انجام وظایفش كرده بود كھ او را ناظمھ راھبھخانھ كرده بودند و چنان خود ر
كھ اسقفان او را چون دختري، روساي دیرھا او را چون خواھري، و عوام او را بھ ... مورد التفات بود

دنبال اقامتگاه و آبالر چون شنید كھ ھلوئیز و زنان تارك دنیاي آرژانتوي )). سان مادري گرامي میشمردند
خودش شخصا بھ محل مزبور رفت تا ایشان را بدین . بناھاي عبادتگاه پاراكلھ را در اختیار آنان گذاشت

ھا و دھقاناني كھ در آن نزدیكي مقیم شده بودند بھ  بارھا بھ آنجا میشتافت تا براي راھبھ; منظور كمك كند
، كھ از عھدي بعید ھرگز تحمل فراق كسي را كھ بھ من((اما زبان سخنچینان دراز شد كھ . موعظھ پردازد

  )). او مھر میورزیدھام نداشتھام، ھنوز دل ھرزھام در گرو لذت شھوت جسماني است

در دوران پرزحمت ریاست دیر سنگیلداس بود كھ آبالر زندگینامھ خویش را تحت عنوان مصیبتنامھ بھ 
ھمین قدر معلوم است كھ . در نوشتن این كتاب چھ بودنمیدانیم كھ انگیزه وي ) ١١٣٣?. (رشتھ تحریر كشید

تا چون غمھاي خود را با ((آن را بھ صورت مقالھاي براي تسلي خاطر دوستي دردمند نگاشتھ بود 
لكن ظاھرا غرض وي آن )). رنجھاي من قیاسگیري، دریابي كھ در واقع مصایب تو پیش من ھیچ است

م در حكم اعترافي اخالقي بھ شمار آید، و ھم از لحاظ دیني بود كھ عموم مردم از آن مطلع شوند تا ھ
  . حربھاي دفاعي براي وي باشد

طبق روایتي قدیمي كھ صحت یا سقم آن معلوم نیست، نسخھاي از این كتاب بھ دست ھلوئیز افتاد، و او این 
  :جواب حیرتانگیز را خطاب بھ آبالر نوشت

بھ ; از ھمسرش، ني خواھرش; از كنیزش، ني دخترش !بھ شوھرش، ني برادرش; بھ موالیش، ني پدرش
محبوبم نامھاي را كھ براي تسلي خاطر دوستي نگاشتھ بودي بر حسب تصادف بھ تازگي . آبالر، ھلوئیز
و چنین میپندارم كھ ھیچ كس قادر نباشد آن را بخواند یا بشنود و گریان نشود، زیرا آنچھ . ... پیش میآوردند

بھ نام مسیح، این كنیز وي ... بھ نام كسي كھ ھنوز نگاھدار تواست. ... امال تازه كردنوشتھ بودي داغ مرا ك
ھاي مھلكي كھ ھنوز در آنھا سرگرداني  ھاي مكرر او را از ورطھ و تو استدعا دارد كھ از سر لطف با نامھ

   . ...مطلعسازي تا مرا، كھ بتنھایي سھیم غم یا شادي تو بودھام، ناگزیر شریك خود شمري

چون فرمان ترا . ... اي عزیز من، تو میداني ھمھ كس میداند كھ من چھ چیز در وجود تو از دست دادھام
pyگردن نھادم، جامھ خود و قلب خود را تغییر دادم تا بھ تو نشان دھم كھ جسم و جان من ھر دو از آن 
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و اگر نام زن بھ . ... شوھرنھ بھ میثاق ازدواج نظر داشتم نھ بھ ھیچگونھ حصھاي از دارایي . ... تواست
نظر مقدستر و معتبرتر میآید، لفظ دوست یا، اگر تو شرمسار نشوي، نام ھمخوابھ یا روسپي بھ گوش من 

خدا را بھ شھادت میطلبم كھ اگر آوگوستوس، فرمانرواي تمامي جھان، مرا سزاوار افتخار . ... شیرینتر آید
افتخار ھمسري خود میشمرد و تمامي جھان را بھ من  ھمسري خود میشمرد و تمامي جھان، مرا سزاوار

عطا میكرد كھ تا ابد بر آن فرمانروا باشم، در نظرم بھ مراتب عزیزتر و با حیثیتتر این بود كھ مرا روسپي 
  . ... تو خوانند تا ملكھ او شمرند

یا شھر یا ده بود كھ در  كدام ملك; زیرا كیست كھ در میان پادشاھان یا فیلسوفان در ناموري با تو قرین باشد
من میپرسم كھ چون تو در میان جمع ظاھر میشدي، چھ كس بود كھ بھ قصد ; آتش اشتیاق روي تو نسوزد

  ... دیدن رویت نشتابد 

كدام زن، كدام دوشیزه بود كھ حسرت نداشت در حضورت باشد، و یا پیش روي تو كباب نشود كدامین 
  ... ھاي من و بستر من غبطھ نخوردملكھ یا بانوي مقتدر بود كھ بر شادی

كھ فقط تو تجویز كردي، ) بھ شیوه رھبانیت(اگر قادري فقط یك چیز بھ من بازگو، چرا بعد از گرویدن ما 
من بھ چنین ورطھ تغافل و فراموشي افتادھام كھ نباید با حضور و گفتار تو شاداب گردم و در غیاب تو با 

یك چیز بھ من بازگو، یا بگذار من بھ تو بگویم كھ چھ اذھان ھمگان اگر قادري، فقط . نامھاي تسلي یابم
بنابراین چون ترا كام دل . ... است، میپندارند كھ نفس اماره بود كھ تو و مرا بھ یكدیگر پیوست نھ عشق

اي یار محبوب، این فقط . حاصل آمد، دیگر آنچھ در آن ھنگام ابراز كرده بودي از میان رخت بربست
اگر فقط در نظر من ماجرا چنین میبود، و عشق تو دیگراني . ... ست، بلكھ گمان ھمگان استسخن من نی

  . را مییافت كھ تبرئھاش كنند، در آن حال ممكن بود كھ اندوه مرا اندك تخفیفي پدید آید

در حالي كھ من از حضور تو محروم شدھام، . ... از تو استدعا دارم كھ بھ آنچھ میگویم گوش فرا داري
در . ... میخواھم كھ اقال با دستخطي كھ از آن فراوان بھ نزد تواست مالحت جمال خود را عرضھ داري

من، ھمان دختري كھ نھ بھ حكم . ... برابر تمام كارھایي كھ من براي تو كردھام بیش از اینھا استحقاق دارم
براي این امر انتظار ... افتاد، اخالص مذھبي، بلكھ فقط بھ فرمان تو در دام زندگي خشونتبار راھبھخانھ 

  ... ھیچ پاداشي از خداوند ندارم، زیرا ھمھ میدانند كھ در راه عشق او من ھیچ كاري نكردم، 

پس بھ نام ھمان كسي كھ تو خودت را وقف راھش كردھاي، در برابر خداوند، از تو استدعا دارم كھ بھ ھر 
بدرود، اي ھمھ چیز . ... ورت را بھ من بازگردانيطریقي كھ قادري، با نوشتن چند كلمھ تسلیبخش، حض

  . من

پاسخي كھ طبق روایات . آبالر از لحاظ جسماني قادر نبود در برابر چنین عشق سوزاني مقابلھ بھ مثل كند
نامھاي بھ ھلوئیز، خواھر : ((از قلم وي تراوش كرد تذكاریھاي بود كھ اشاره بھ میثاقھاي مذھبي میكرد

در این نامھ آبالر بھ ھلوئیز اندرز میدھد كھ رنجھاي خود )). ي، از آبالر برادر ھمكیشعزیز و محبوب دین
از او تقاضاي دعاي خیر . را با فروتني بپذیرد، و آنھا را وسیلھ تھذیب و مایھ رستن از مواخذه االھي بداند

اجزانھ دارد كھ میكند، میگوید كھ اندوھش را با امید وصال در فردوس برین تسكین بخشد، استدعاي ع
ھلوئیز در دومین نامھ خویش عشق خداناشناسانھ . جسدش را پس از مرگ در زمین پاراكلھ بھ خاك سپارند

بیشتر بر سر آنم كھ . ھمواره ترسم بیشتر از آن بوده مبادا تو را برنجانم نھ خدا را: ((خود را تكرار میكند
  . ... تو را خشنود سازم تا خدا را

ین سوادھا میسازم و ھیچ امید پاداش اخروي ندارم، ببین زندگي من چگونھ باید با بدبختي اگر بیھوده با ا
py  . قرین باشد
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اكنون مدتي دراز است كھ تو مثل بسا كسان دیگر فریب ظاھرسازي مرا خوردھاي، چنانكھ سالوس را 
مھر من : ((وي آبالر جواب میدھد كھ عشق واقعي از جانب مسیح بوده نھ شخص)). دینداري پنداشتھاي

لذت نفس اماره بود نھ عشق، من تمایالت پست خود را بھ وجود تو اقناع كردم، و این تنھا چیزي بود كھ 
از بھر كسي كھ تو را آزادي میبخشد ; بگري از براي منجي خویش نھ كسي كھ ترا فریفت. ... دوست داشتم

  )). نھ كسي كھ دامنت را بھ گناه آلود

سومین نامھ . آنگاه آبالر دعاي دلنشیني را تحریر میكند و از ھلوئیز استدعا دارد كھ آن را بھ یاد وي بخواند
اكنون فقط از وي خواستار نظامات ; ھلوئیز حاكي است كھ او بھ فناي عشق دنیوي آبالر رضا داده است

ر خود را بھ طرز صحیحي با جدیدي است تا خود و خواھران راھبھاش، بھ پیروي از آن قواعد، روزگا
براي ; آبالر چنین تقاضایي را اجابت گفت و با محبت براي آنھا نظاماتي معتدل تدوین كرد. دیانت بگذرانند

تھذیب آنھا موعظاتي چند بھ رشتھ تحریر كشید، و تصنیفات را با پیامي محبتآمیز بھ این مضمون بر باالي 
ق بھ ھمراه بندھاش كھ روزگاري در دنیا پیش من عزیز بود، دست ح: ((امضاي خویش نزد ھلوئیز فرستاد

  . در اندرون دل شكستھاش ھنوز ھلوئیز را دوست میداشت)). و اكنون در بارگاه عیسي بغایت گرامي است

از فحواي . ھاي مشھور موثق و معتبرند در توضیح این موضوع با اشكاالتي چند مواجھ میشویم آیا این نامھ
ئیز چنین برمیآید كھ باید بعد از نگارش مصیبتنامھ نوشتھ شده باشد، زیرا ھلوئیز ضمن نامھ اولین نامھ ھلو

شاكي است كھ آبالر ھیچ اعتنایي بھ او نكرده است، و حال آنكھ در تاریخ مصیبتنامھ ذكر میشود كھ وقتي 
مال دارد كھ چون احت.ھلوئیز در آبادي پاراكلھ مقام گزیده بود آبالر چندین بار بھ دیدنش رفتھ است

مصیبتنامھ در چندین بخش جداگانھ نوشتھ شده بود، فقط فصول اولیھ آن پیش از نگارش اولین نامھ ھلوئیز 
شھوانیت بیباكانھ پارھاي از قسمتھاي نامھ از زني كھ خلوص نیتش در دینداري، در . نوشتھ شده باشد

ایھ ساختھ بود و این امر بھ تصدیق پیرلو و عرض چھارده سال متمادي، او را در نظر عموم محترم و بلندپ
ھا دقایق استادانھاي از لحاظ معاني بیان  در این نامھ. نرابل و خود آبالر رسیده است بعید بھ نظر میرسید

ھاي آباي كلیسا دیده میشود كھ دشوار نیست از  وجود دارد، و جمل فضلفروشانھاي از آثار كالسیك و نوشتھ
قدیمیترین نسخ این نامھ . س دلبستگي، دینداري، یا پشیماني میكند تراوش كرده باشدذھني كھ صادقانھ احسا

. از التیني بھ فرانسھ ترجمھ كرد ١٢٨۵ظاھرا آنھا را ژان دو مون در سال . مسبوق بھ قرن سیزدھم است
یترین مكتوبھاي ھا از عال از آنجا كھ دالیل متقني در دست نداریم، میتوانیم چنین استنتاج كنیم كھ این نامھ

از لحاظ واقعیت اعتباري ندارند، لكن بخش فناناپذیري از ادبیات رمانتیك فرانسھ را تشكیل ; جعلي تاریخند
  . میدھند

IV -  مرد محكوم  

جان آو . نمیدانیم كھ چھ وقت یا چگونھ آبالر از شئون و مشقات دوران صدارت دیر خود دست كشید
. وي در محضر درس آبالر در كوه سن ژنویو حضور داشتھ است ١١٣۶سالزبري خبر میدھد كھ در سال 

شاید ھم بدون كسب اجازه درس . نمیدانیم كھ چطور موفق بھ تحصیل اجازه مجدد براي تدریس شده بود
شاید تخلف از پارھاي نظامات انضباطي كلیسا بود كھ روحانیان را بھ مخالفت با وي . میگفتھ است

  . یم منجر بھ سقوط نھایي وي شدبرانگیخت و بھ طور غیرمستق

اگر خصي كردن، آبالر را از مردي انداختھ بود، در آثاري كھ مفاد تعالیم وي را بھ ما عرضھ داشتھاند 
ھایش پیدا كردن مطلبي كھ صریحا داللت بر بدعت  در میان نوشتھ. ھیچ اثري از این امر مشھود نمیشود

در . جست كھ قطعا مایھ خشم و تكدر روحانیان شده استكند دشوار است، لكن بسھولت میتوان مطالبي 
كتابي راجع بھ فلسفھ اخالقي تحت عنوان خود را بشناس، آبالر میگوید كھ مصیبت در ارتكاب نیست، بلكھ 

بنابر این اگر مادري كھ بھ حد كفایت . ھیچ عملي حتي قتل نفس فینفسھ گناه نیست. در قصد مضمر است
د ندارد نوزاد را در آغوش بفشرد و بیآنكھ خواستھ باشد او را خفھ كند، گو پوشاك براي گرم كردن خو

اینكھ بھ جرم قتل جگرگوشھاش بھ حكم قانون عاقالنھ مجازات میشود تا عبرت سایر مادران باشد، با وجود 
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بھ عالوه، براي آنكھ گناھي صورت . این، در نظر خداوند چنین بندھاي گناھكار محسوب نخواھد شد
د، فاعل نھ فقط باید اصول اخالقي سایرین را زیر پا نھد، بلكھ باید از وجدان اخالقي خویش تخلف پذیر

از این رو قتل شھداي مسیحي بھ دست رومیان گناه نبود، زیرا رومیان احساس میكردند كھ این قبیل . ورزد
و . قت داشت ضروري میباشدزجر و آزارھا براي بقاي ملك ایشان یا تحكیم مباني دیني كھ در نظر آنھا حقی

میگویند آنھایي كھ مسیح یا پیروانش را آزار میدادند و بھ عقیده خود موظف بھ انجام چنین عملي ((حتي 
اگر آن جماعت خالف وجدان خویش دست روي دست [ من میگویم كھ]بودند بالفعل مرتكب گناه شدند، لكن 

این سخنان در عین حال كھ )). عظیمتري میشدند میگذاشتند و بھ عملي مبادرت نمیجستند، مرتكب گناه
منطقي است، ممكن است سبب تكدر خاطر نیز بشود، لكن رواج چنین فرضیھاي تمام اساس فكر گناه را بھ 

عنوان نقض قانوني االھي بر ھم میزد و مفتاح مشكالت اخالقي را حوالھ بھ موضوع مبھمي میداد كھ 
ر این صورت، جز چند تني مثل بولس حواري چھ كسي حاضر بود د; مرتبط با قصد و اغراض باطني بود

آبالر  ١١۴١اذعان كند كھ خالف وجدان خویش عمل كرده است از شانزده فقره مطالب برگزیدھاي كھ در 
  . را بھ جرم نگارش آنھا محكوم كردند، شش تا از این كتاب بخصوص نقل شده بود

ي مایھ تشویش كلیسا شد فرض وي بود مشعر بر اینكھ آنچھ در فلسفھ آبالر بیش از ھر بدعت بخصوص
. ھیچ گونھ رمزي در مسیحیت وجود ندارد و كلیھ اصول مسلم دین را میتوان با دالیل عقالني توضیح داد
آیا وي چنان از حمایت منطق سرمست نشده بود كھ گستاخانھ میخواست منطق را با كالم خدا كھ علمي 

بھ فرض آنكھ این معلم گمراه كننده، بھ روش غیرمتعارفي، بھ نتایجي . تقریبا رباني بود مرتبط سازد
متعارف میرسید، چند تن از مردمان ناقص عقل بھ تقلید از وي گرفتار این بالي منطقجویي شده و، با 

اگر وي در این معركھ آدمي ! دالیل ظاھرالصالح لھ و علیھ وي، از راه بھ در شده باشند خوب است
بود، شاید كاري بھ كارش نداشتند و فكر میكردند كھ بزودي آفتاب عمرش بھ لب بام خواھد  منحصر بھ فرد

و معلمان دیگري مثل ویلیام ; لكن وي صدھا نفر پیرو مشتاق داشت. رسید و از شرش خالص خواھند شد
ار كانشي، ژیلبر د ال پوره، برانژه دو تور نیز بودند كھ دین را براي دادرسي بھ محضر عقل احض

اگر این جریان ادامھ مییافت، تا چھ مدت كلیسا میتوانست آن وحدت عقیده و شور مذھبیي را كھ . میكردند
بظاھر نظام اخالقي و اجتماعي اروپا بر آن استوار بود حفظ كند ھنوز در ھمین مراحل نخستین، یكي از 

  . بود شاگردان آبالر، آرنالدو دا برشا، آتش انقالب را در ایتالیا دامن زده

آن سگ . احتماال این گونھ مالحظات بود كھ سرانجام قدیس برنار را آشكارا بھ جنگ با آبالر واداشت
سالیان . مشتاق چون بوي گرگي در میان گلھ بھ مشامش رسید، دیگر سگان را بھ تعقیب دشمن برانگیخت

در نظر وي كسب ; دراز بود كھ وي با سوظن بھ جرگھ عقالي شكارجو، مھاجم، و گستاخ مینگریست
سعي در توضیح رموز مقدس دین ; دانش جز براي انجام امور دیني، بتپرستي محض بھ شمار میرفت

و ھمان مكتب خردگرایي كھ در آغاز كار بھ توضیح اسرار دین میپرداخت، سرانجام ; زندقھ و حماقت بود
ویلیام آو ) ١١٣٩(ھنگامي كھ ; ودبا اینھمھ، قدیس برنار آدمي درندھخو نب. بھ اصول دین بیحرمتي میكرد

سنتیري، رھباني از رنس، نظر وي را بھ خطرات تعالیم آبالر معطوف ساخت و از وي استدعا كرد كھ 
آبالر خودش در تھیھ مقدمات . فیلسوف مزبور را رسوا كند، برنار طفره رفت و ھیچ عملي انجام نداد

سانس تقاضا كرد كھ در شوراي آتي روحانیان سقوط خویش پیشدستي جست و طي نامھاي از اسقف اعظم 
. بھ وي فرصت دھد تا از اتھامات بدعتي كھ بھ وي نسبت میدادند، و بر سر زبانھا افتاده بود، دفاع كند

اسقف اعظم سانس كھ بیمیل نبود حوزه قلمرو شخص وي قبلھ جھان مسیحي شود، با این تقاضا موافقت 
برنار . اشد، از برنار نیز دعوت كرد تا در آنجا حضور یابدكرد و براي آنكھ مجلس مناظره گرم ب

را خواھد داشت )) كودك خردسالي((خودداري ورزید و گفت كھ در جدل با آبالر شخص وي صرفا حكم 
لكن وي بھ چند تن از اسقفان نامھ . در مقابل مردي كھ چھل سال در مباحثات منطقي ورزیده شده است

  : شركت در آن جلسھ و دفاع از دین كرد فرستاد و آنھا را تشویق بھ

درصدد برآمده است . پیر آبالر، چون بھ كمك قوه عقالني بشري خود را قادر بھ درك ذات خداوند میداند
ھیچ چیز از ; وي بھ اوج افالك صعود و حتي بھ قعر در كات نزول میكند. ارج مسیحیت را بیاعتبار سازد

كھ حاضر بھ قبول مغیبات نیست، باید ھمھ چیز را بھ رایالعین مشاھده از آنجا ! ... نظر وي مخفي نمیماند
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وقتي دم از فیض ; چون سخن از تثلیت میگوید، براي حالوت كالم باید استناد بھ آریوس جوید. ... كند
و ھنگامي كھ از شخص عیسي مسیح سخن بھ میان میآورد، ; االھي میزند، باید متكي بھ كالم پالگیوس باشد

آیین نیكوكاران ھمھ اعتقاد است نھ مباحثھ، لكن این مرد میل بھ اعتقاد ھیچ . ... قل از نسطوریوس كندباید ن
  . چیز ندارد، مگر آنكھ قبال آن را بھ محك عقل و استدالل آشنا ساختھ باشد

متفقین برنار، كھ ضعف خود را بھانھ كرده بودند، باالخره وي را مجاب ساختند كھ حضورش ضروري 
، عینا مثل نوزده سال قبل از این در سواسون، )١١۴٠ژوئن (ھنگامي كھ آبالر وارد سانس شد  .است

متوجھ شد كھ فقط حضور و دشمني برنار با وي چنان مردم را بر سر خشم آورده است كھ تقریبا جرئت 
مگان مدت یك ھفتھ سانس در نظر ھ; اسقف اعظم بھ آرزوي خود نایل آمد. حركت در خیابان را ندارد

جمع عظیمي از ; پادشاه فرانسھ با دربار پرتشریفات خویش در آنجا حضور داشت; مركز جھان شد
و برنار، مفلوج از روماتیسم و پرھیبت از تقدس، ھمھ را ; مشاھیر و معاریف كلیسا حاضر شده بودند

را بر قصور برخي از این اسقفان شخصا یا جمعا نیش حمالت آبالر . تحتالشعاع و مرعوب ساختھ بود
. روحانیان، نااستواري كشیشان و رھبانان، فروش آمرزش گناھان، و جعل معجزات احساس كرده بودند

آبالر، كھ یقین داشت شورا وي را محكوم خواھد كرد، در نخستین جلسھ حضور یافت و اعالم داشت كھ 
بعد از . ھر را ترك گفتھیچكس را جز شخص پاپ بھ داوري قبول نخواھد كرد، واز جلسھ بیرون آمد و ش

برنار روحانیان ; این استیناف، شوراي روحانیان دیگر اطمینان نداشت كھ قانونا بتواند آبالر را محاكمھ كند
را بار دیگر قوت قلب داد، و خود وي شانزده باب از اقوال آبالر را كھ ماخوذ از كتابھایش بود از جملھ 

لیث، مشعر بر قدرت، خرد، و محبت خداي واحد مردود و تعریف وي از گناه، و فرضیھ او درباره تث
  . محكوم شمرد

آبالر، كھ اكنون تقریبا تھیدست بود، رو بھ رم نھاد تا مرافعھ خویش را در محضر پاپ اقامھ نماید، لكن 
ھنگامي كھ بھ صومعھ كلوني در بورگوني رسید، پیر لو . كبر سن و ضعف مزاج او را از پا درآورد

در خالل این . ر شفقت و اشتیاق او را منزل داد، و آبالر چند روزي در آنجا استراحت كردونرابل از س
احوال، اینوكنتیوس دوم با صدور فرماني حكم شورا را تایید كرد، و مقرر داشت كھ آبالر دیگر حق سخن 

ت بھ سفر خویش با اینھمھ، آبالر میخواس. گفتن ندارد، و دستور داد كھ وي را در صومعھاي زنداني سازند
پیر او را از این كار منصرف كرد و بھ وي گفت كھ پاپ ھرگز خالف نظر برنار راي نخواھد ; ادامھ دھد

آبالر كھ جسم و روحش فرسوده شده بود، تسلیم شد، ھمانجا در كلوني معتكف شد، خود را در میان . داد
ت، و دعاھاي خویش وسیلھ تھذیب وي با پرھیزكاري، سكو. چھار دیواري و شعایر صومعھ پنھان ساخت

خطاب بھ ھلوئیز كھ دیگر ھرگز او را ندید نامھ موثري فرستاد كھ . اخالق سایر رھبانان را فراھم كرد
آبالر محتمال براي ھلوئیز بھ تصنیف پارھاي از عالیترین . حاكي از تنفیذ ایمانش بھ تعلیم كلیسا بود

كھ از آن وي دانستھاند، و بظاھر )) نوحھاي((در . رزیدسرودھاي روحاني ادبیات قرون وسطي مبادرت و
  : مرثیھ داوود بر یوناتان است، بآساني میتوان احساسات رقیقھ خود مصنف را از خالل عبارت دریافت

اگر امكان میداشت كھ در یك گور با تو دراز كشم، با شادكامي از این جھان رخت برمیكشیدم، چھ از تمام 
  . ھایي كھ عشق دنیوي ارزاني میدارد ھیچ احساني از این بزرگتر نمیشناسم ھدیھ

یم نفس زیستن براي من، آنگاه كھ تو مرده باشي، و بھ خیال من نھ نیم جاني را قدرت زندگي باشد و نھ ن
  . را

  . چنگ را خاموش بھ حال خود مینھم

دستھایم با كوفتن مجروح شده است، ! ھا و سرشگھایم را بھ ھمان سان خاموش سازم كاش میشد كھ این نالھ
py  . سینھام از فرط اندوه ریش است، روانم زوال میگیرد

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



كلوني او را براي تغییر آب و اندكي پس از این حوادث، آبالر در بستر بیماري افتاد، و رئیس مھربان دیر 
در شصت  ١١۴٢آوریل سال  ٢١آنجا بود كھ آبالر روز . ھوا بھ دیر سن مارسل در نزدیكي شالون فرستاد

ابتدا جنازھاش را در نمازخانھ آن دیر بھ خاك سپردند، لكن ھلوئیز بھ پیر لو . و سھ سالگي درگذشت
پیر، آن مرد نیكوسیرت، خودش . ش در پاراكلھ دفن شودونرابل پیغام داد كھ آبالر وصیت كرده بود جنازھا

او را ; براي تسلي خاطر او شمھاي از محاسن معشوق در گذشتھاش برشمرد; جنازه را نزد ھلوئیز برد
و نامھاي از آبالر بھ دست وي داد كھ ماالمال از شفقت ; سقراط، افالطون، و ارسطوي عھد خود خواند

  : مسیحي بود

خواھري كھ در بارگاه االھي گرامي و عزیزي، ھمان كس كھ تو با وي، بعد از رابطھ  بھ این سان، این
و ھمان كس كھ تو با وي بھ خدمت خداوند ... دنیوي، با پیوند بھتر و محكمتر عشق االھي متحد شدھاي

خویش  كمر بستي، اكنون او را خدا بھ جاي تو، یا بھ عنوان روح تو در قالبي دیگر، میپذیرید و در آغوش
گرم میكند، و براي روز رجعت خداوندي، ھنگامي كھ صداي ملك مقرب و نفخھ صور از آسمان نازل 

  . شود، او را حراست میكند، تا بھ لطف خویش بھ تو بازش گرداند

، پس از آنكھ بھ قدر معشوق در گذشتھ خویش عمر كرد و تقریبا از لحاظ شھرت با وي ١١۶۴ھلوئیز در 
آن نمازخانھ در دوران . او را در باغچھ عمارت نمازخانھ پاراكلھ بھ خاك سپردند. برابر شد، درگذشت

، ١٨١٧انقالب كبیر فرانسھ ویران، و قبور مزبور نبش، و شاید ھم با یكدیگر مشتبھ شد، لكن بعدھا، در 
ھنوز . كردندآنچھ را كھ بھ ظن قوي بقایاي اجساد آبالر و ھلوئیز بود بھ گورستان پرالشز در پاریس منتقل 
ھاي گل  تا این تاریخ، روزھاي یكشنبھ فصل تابستان، در آنجا مردان و زناني را میتوان دید كھ با دستھ

  . مزار آن دو دلداده را زینت میدھند
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 فصل سي و ششم

  

  ماجراي عقل

١١٢٠١٣٠٨   

I - مكتب شارتر   

چطور میتوان آن فیضان شگفتانگیز فلسفھاي را كھ با انسلم و روسلن و آبالر آغاز شد و با آلبرتوس 
ماگنوس و قدیس توماس آكویناس بھ اوج كمال رسید توضیح داد بھ عادت مالوف، علل بسیاري دست بھ 

ر فالسفھ باستان را آثا; دنیاي یوناني شرق ھرگز میراث باستاني خود را از كف نداده بود. دست ھم دادند
مرداني مانند میخائیل پسلوس، نیكفوروس ; در ھر قرني در قسطنطنیھ، انطاكیھ، و اسكندریھ فرا میگرفتند

بلمیدس، جورجیوس پاخومرس، و ابنالعبري، فیلسوف سوري، مستقیما با آثار افالطون و ارسطو آشنایي 
حتي در خود اروپاي باختري لختي . ھان غرب شدندھا وارد ج بھ تدریج استادان یوناني و دستنبشتھ; داشتند

قسمت بیشتر كتاب ارغنون ارسطو در فن ; از میراث ھلنیستي از دستبرد تھاجم بربرھا محفوظ مانده بود
منطق، و دو رسالھ منون و تیمایوس افالطون بجا مانده بود، و تصور ھمین حكیم از دوزخ بود كھ جھنم را 

در قرون دوازدھم و سیزدھم، در را بر روي افكار  .ساختن مسیحیان منقوش با تمام آن اوصافش در اذھا
تعالیم فلسفي جدید چنان با حكمت مسیحي متفاوت . الھامبخش مبارزجوي فالسفھ یوناني و مسلمان گشود

. بودند كھ اگر جھان مسیحي قادر بھ ابداع فلسفھ متقابلي نبود، تمام االھیاتش در برابر این سیل منھدم میشد
. ن تھیدست باقي میماند، این نفوذھا ھرگز قادر بھ ایجاد یك فلسفھ مسیحي نمیشدندلكن اگر مغرب كماكا

آنچھ این عوامل را اثربخش ساخت توسعھ ثروت از طریق آماده ساختن اراضي اروپا براي زراعت، 
این احیاي اقتصادي بھ موازات آزادي كومونھا، . گسترش بازرگاني و صنعت، خدمات و تراكم عواید بود

ھا، تجدید حیات ادبیات التیني و حقوق رومي، تدوین قوانین كلیسایي، حشمت سبك گوتیك،  یش دانشگاهپیدا
رونق بازار خیالپردازي و افسانھسازي، علم طرب تروبادورھا، و بیداري علوم و رستاخیز فلسفھ 

  . را بنیان نھاد)) رنسانس قرن دوازدھم((

در آغاز معني ) مدرسھ( Scholاز خود لفظ ; جود آمدنددر سایھ ثروت، فراغت و تحصیل و مدارس بھ و
فلسفھ )) (فلسفھ اسكوالستیك((; مدیر یا استاد مدرسھ بود) مدرس(اسكوالستیكوس . فراغت افاده میشد

ھایي كھ بیشتر بر شالوده  عبارت از فلسفھاي بود كھ در مدارس متوسطھ قرون وسطي یا دانشگاه) مدرسي
عبارت از اسلوب ) روش مدرسي)) (روش اسكوالستیك. ((د تدریس میشداین قبیل مدارس بر پا شدن

در قرن دوازدھم، بھ استثناي . مباحثات فلسفي و طرز تشریحي بود كھ در این قبیل مدارس رواج داشت
در . كالسھاي درس آبالر، در خود پاریس یا نزدیكي آن، شارتر فعالترین و مشھورترین مراكز تدریس بود

ادبیات توام بود و دانشجویان درس خوانده چنان با نثر سلیس و زیبایي در باره مسائل مبھم  آنجا فلسفھ با
  . قلمفرسایي میكردند كھ این امر بھ صورت سنت شریفي در فرانسھ درآمد

در ; افالطون، یعني ھمان فیلسوفي كھ فلسفھ را رشتھاي در خور فھم ساختھ بود، در شارتر مورد توجھ بود
عبارت از ھمان )) واقعي((سازش میان آراي واقعپردازان اصحاب تسمیھ، میگفتند كھ كلیات آنجا، براي 

حد (برنار دو شارتر . ھاي اصلي خالقھاي است كھ در ذھن صانع پدید آمدھاند مثل افالطوني یا نمونھ
سھ تن از . مكتب شارتر را بھ اوج نفوذ خود رسانیدند) ١١۴٠حد (و برادرش تئودوریك ) ١١١٧

انشجویاني كھ مكتب مزبور را درك كرده بودند، در طي نیم قرني بعد از آبالر، از بزرگترین فالسفھ د
  . این سھ عبارتند از ویلیام كانشي، ژیلبر د ال پوره، و جان آو سالزبري. اروپاي باختري شدند
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كھ از آثار بقراط، ویلیام دانشمندي بود . وسعت دامنھ بینش مدرسي از خالل آراي ویلیام كانشي ھویداست
وي فریفتھ فرضیھ . لوكرتیوس، حنین بناسحاقالعبادي، قسطنطین افریقایي، و حتي ذیمقراطیس اطالع داشت

و این ; چنین اظھار عقیده كرد كھ كلیھ آثار طبیعت از تركیب اتمھا ناشي میشوند; اتمي یا جز الیتجزا بود
روان پیوندي است میان اصل اساسي . دق استامر حتي در مورد ضروریترین رویدادھاي بدن آدمي صا

ویلیام، بھ تبعیت از آبالر، عطف توجھ بھ رازي خطرناك كرده، . فرد با روح فلكي یا اصل اساسي جھان
در خدایي كھ مصدر كاینات است قدرت، خرد، و مشیت مضمر است، و قدیسان این سھ جنبھ : ((مینویسد

ش حوا از دنده آدم را بیشتر یك قصھ تمثیلي میشمرد و با لحن وي داستان آفرین)) را سھ شخص نامیدھاند
شدیدي بھ شخصي كورنیفیسیوس نام، و طرفداران وي كھ بھ اتكاي ایمان محض، علم و فلسفھ را مردود 

  : شمردھاند، پاسخ میدھد

اشند، چون از نیروھاي طبیعت آگاھي ندارند، و از آنجا كھ میخواھند عدھاي در جھالت با آنھا دمساز ب
نمیگذارند كھ دیگران در صدد كشف چیزي برآیند، و میل دارند كھ ما مثل دھاتیان اعتقاد داشتھ باشیم و 

لكن ما میگوییم كھ براي ھمھ چیزھا باید دلیلي پیدا كرد، اگر عقل قاصر آمد، باید مسئلھ . ... دلیلي نخواھیم
ما نمیدانیم كھ این بھ چھ نحو است، لكن ) ((ندآنھا میگوی. ... (بھ روحالقدس و ایمان حوالت دھیم... را

  )). میدانیم كھ خداوند بھ انجام آن قادر است

اما آیا ھرگز چنین كاري كرده است لذا دلیلي . خداوند قادر است از درختي گاوي آفریند! اي سفیھان بیچاره
ما كھ نھ از كثرت، .... اریدبیاورید كھ چرا چنین است، یا سلب اعتقاد كنید كھ آن چیز چنین است كھ میپند

  . بل از درستي مسائل معدودي شادیم، فقط در طلب حقیقت تالش میكنیم

آن رھبان غیور، كھ ; ھا شدیدتر از آن بودند كھ براي آدمي چون ویلیام آو سن تیري مقبول باشند این گفتھ
ید مكتب خردگرایي شكایت قدیس برنار را بھ تعقیب آبالر گماشتھ بود، بدون اتالف وقت از این مرد جد

ھاي بدعتآمیز خویش را پس گرفت، قبول  ویلیام كانشي گفتھ. پیش برنار، رئیس مراقب دیر كلروو، برد
كرد كھ حوا از دنده آدم آفریده شده است، متوجھ شد كھ چون منافع حاصلھ از فلسفھ متناسب با خطرات 

ھمین سبب، معلم خصوصي ھنري پالنتاژنھ،  بھ; ناشي از آن نیست، بھتر است از این رشتھ دست شوید
  . پادشاه انگلستان، شد و از تاریخ كناره گرفت

وي در شارتر و پاریس تدریس . ژیلبر د ال پوره این تكلیف خطرناك را با كامیابي بیشتري انجام داد
ن ماخذ میكرد، بھ مقام اسقفي پواتیھ رسید، و بھ نوشتن كتاب اصول ششگانھ دست زد، كھ مدت چند قر

لكن در كتاب دیگرش موسوم بھ تفسیر آراي . معتبر و موثقي براي تدریس و تحصیل علم منطق بود
بوئتیوس چنین اظھار عقیده كرد كھ ماھیت ذات خداوند بھ قدري فوق ادراك آدمي است كھ كلیھ اقوال راجع 

خدا تاكید كرد كھ تثلیث فقط و بھ اندازھاي درباره وحدانیت ; بھ این موضوع را باید قیاس محض تلقي كرد
، با آنكھ ژیلبر ھفتاد و دو سالھ بود، از طرف قدیس ١١۴٨در سال . جنبھ صنعت بدیعي را پیدا میكرد

برنار متھم شد، در اوسر وي را محاكمھ كردند، لكن ژیلبر با مباحثات لغوي دقیقي مخالفان خویش را گیج 
این بار راضي . سال بعد دوباره او را بھ محاكمھ خواندند. كرد و، بیآنكھ محكوم شود، بھ خانھ خویش رفت

شد كھ پارھاي از قسمتھاي كتابھایش را پاره كند و بسوزاند، لكن مجددا بیآنكھ جرمي در حق وي بھ ثبوت 
ھنگامي كھ بھ وي پیشنھاد شد كھ باید نظریات خویش را با . رسیده باشد، بھ اسقف نشین خود بازگشت

د، ژیلبر خودداري ورزید و گفت كھ قدیس برنار در االھیات كمتر از آن اطالع دارد برنار در میان گذار
بھ حدي در فرھنگي كھ غرض ((جان آو سالزبري گفتھ است كھ ژیلبر . كھ بتواند سخنان وي را درك كند

  )). آن صرفا تنویر افكار بود بھ مدارج كمال رسید كھ ھیچ كس از وي برتر نبود

را در حق خویش گفتھ بود، زیرا در بین كلیھ فالسفھ مدرسي ھیچ كس از نظر وسعت گویي جان این سخن 
آدمي بود بیاندازه مھربان و صاحب انشایي كھ حكایت از كمال ذوق ; و احاطھ معلومات بھ پاي او نمیرسید

در  در شھر سالزبري از شھرھاي انگلستان بھ دنیا آمد، مكتب آبالر را ١١١٧جان در حدود سال . میكرد
كوه سن ژنویو، و محضر ویلیام كانشي را در شارتر درك كرد، و چندي از شاگردان ژیلبر د ال پوره در 
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بھ انگلستان بازگشت و دبیر دو تن از اسقفان اعظم كنتربري ثیوبالد و تامس ا بكت  ١١۴٩پاریس بود در 
ھاي سیاسي مھم گماشتھ شد، با چنین سمتي، وي چندین بار از جانب آن دو اسقف اعظم بھ ماموریت. بود

ھنگامي كھ بكت جالي وطن . شش بار از ایتالیا دیدن كرد، و مدت ھشت سال در دربار پاپ مقیم گشت
در . گفت و بھ فرانسھ رو نھاد، جان ھمراه وي بود، و قتل بكت را در كلیساي جامع كنتربري بھ چشم دید

اجرا و متنوعي بود كھ جان در خالل آن عمر پرم. درگذشت ١١٨٠وي اسقف شارتر شده، و در  ١١٧۶
آموخت كھ چگونھ با زندگي جلو منطق را سد سازد و مابعدالطبیعھ را با ھمان فروتني بنگرد كھ ذره 

در سالھاي بعدي زندگي، ھنگامي كھ جان بار دیگر از مدارس ایام . بیمقداري جھان آفرینش را میبیند
اطرش شد كھ دید ھنوز مرافعھ میان واقعپردازان و اصحاب جواني دیدن میكرد، این نكتھ مایھ تفریح خ

  : در این باب مینویسد. تسمیھ ادامھ دارد

وقتي كھ بر سر این . دنیا از بحث درباره آن فرتوت شده است. آدمي ھر جا برود از این مسئلھ رھایي ندارد
. ... ت عالم كردندموضوع صرف شده بھ مراتب فزونتر از اوقاتي است كھ قیصرھا صرف فتح و حكوم

حكایت جنون . از ھر جایي مباحثھاي آغاز شود، ھمیشھ جریان سخن برمیگردد و بھ این موضوع میپیوندد
وي درباره ھیچ چیز دیگري نمیاندیشد، سخن از ھیچ چیز دیگر نمیگوید، و ((روفوس است درباره نیویا، 

  )). اگر نیویا وجود نداشت روفوس الكن میبود

كل عبارت از پنداري : حقیقت كلیات را بھ طرز سادھاي توضیح داد، بھ این معني كھ گفت خود جان مسئلھ
در واقع پایھگذار . است ذھني كھ، براي سھولت كار، جمیع خصایص مشترك اجزا را بھ ھم پیوند میدھد

  . را باید جان آو سالزبري دانست نھ آبالر)) اصالت تصور كلي((مكتب 

سعھ افق فكري فضالي قرون وسطي، كار جان در تالیف تاریخ فلسفھ یونان و نمونھ شگفتانگیزي از تو
ھاي آلكوین بھ این طرف، نمونھاي از نثر التیني بھ این فصاحت و  روم است كھ، از زمان نگارش نامھ

در كتاب متالوژیكون، جان بھ كمك تذكره احوال خویش از سنگیني منطق كاست، و . سالست دیده نشده بود
از سر طنز عنوان فرعي در بالھتھاي مردم درباري ) ١١۵٩(ب دیگرش موسوم بھ پولیكراتیكوس بر كتا

در ادبیات جھان مسیحي این كتاب را باید اولین رسالھ موھوم فلسفھ سیاسي محسوب . و آثار فالسفھ نھاد
سان كمال این كتاب اشتباھات و معایب حكومتھاي معاصر را برمیشمرد و بھ توصیف حكومت و ان. داشت

امروزه ھمھ چیز آشكارا خریداري میشود، مگر آنكھ حجب فروشنده مانع ((میگفت كھ . مطلوب میپرداخت
حتي نمایندگان دربار پاپي نیز از . ... آتش ناپاك آز حتي محرابھاي مقدس را تھدید میكند. این امر شود

ھ جنون مستي و عیاشي گرفتار و آلوده ساختن دستھاي خود بھ تحف خودداري نمیكنند، بلكھ گاھگاھي ب
كھ بیشتر بھ آن (اگر بتوان بھ اقوال جان آو سالزبري )). چون سیلي از والیتي بھ والیتي سرازیر میشوند

اعتماد كرد، وي بھ پاپ ھادریانوس چھارم گفتھ بود كھ كلیسا بیھیچ قید و بندي در فساد عھد ) اشارت رفت
در واقع آن بود كھ افراد بشر بھ ھرجا و ھر ھیئتي درآیند،  شریك است، و جواب پاپ بھ این سخن جان

) یا كلیسا(در ھر منصبي از مناصب خانھ خدا ((جان بخردانھ در دنبالھ این مقال میگوید . بشر خواھند بود
در بین شماسھا، سرشماسھا، اسقفان، و . چون بعضي كوتاھي میورزند، كار جماعتي دیگر افزون میشود

برخي را بھ چشم دیدھام كھ در خدمت حق چنان جھد میورزیدند كھ از فواید ایمان و تقواي فرستادگان پاپ 
بھ عقیده جان، حكومت )). ایشان بخوبي معلوم بود كھ حقا ایشان را بھ شباني گوسفندان خداوند گماشتھاند

ي حراست حقوق مدني عھد بھ مراتب فاسدتر از طبقھ روحاني بود، و كار بقاعده این بود كھ كلیسا، برا
ھاي كتاب  معروفترین جملھ. مردم، بر عموم پادشاھان و حكومتھاي روي زمین سلطھاي اخالقي داشتھ باشد

  : پولیكراتیكوس درباره كشتن ستمكاران است

اگر ملوك اندكاندك پا از جاده عدل و انصاف فراتر نھاده باشند، حتي در چنین صورتي سرنگون كردن 
ھا كار صحیحي نیست، بلكھ باید ظلم و جور را با مالمت توام با شكیبایي مواخذه بالدرنگ و ناگھاني آن

اما اگر . ... كرد تا آنكھ سرانجام واضح شود كھ شاھان ستم پیشھ در كار زشت خویش لجاجت میورزند
ھ قدرت ملك مخالف احكام االھي باشد و بخواھد كھ مرا در جنگش با خداوند سھیم سازد، آنگاه من آزادان py
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كشتن آدمي ستمگر نھ فقط . ... صدا برمیدارم كھ خدا را باید بر ھر آدمیزادھاي در روي زمین ترجیح داد
  . مشروع بلكھ صحیح و عین عدل است

ھاي جان غیرعادي بود، و بعدا در طي عبارت دیگري از  این طرز غلیان احساسات و تندمزاجي در نوشتھ
شخص قاتل بھ حكم بیعت وفاداري در برابر ((آن است كھ  ھمین كتاب توضیح داد كھ شرط قتل ستمگر

این شرط بسیاري از ستمكاران بالقوه را از مرگ میرھانید، زیرا ھر امیر یا )). ستمپیشھ مكلف نباشد
در قرن پانزدھم، ژانپتي، با استناد . پادشاھي معموال رعایاي خویش را ملزم بھ اداي سوگند وفاداري میكرد

تیكوس، از عمل خویش یعني قتل لویي اورلئان دفاع كرد، لكن شوراي كنستانس بھ این بھ كتاب پولیكرا
  . علت پتي را محكوم ساخت كھ حتي یك پادشاه نیز نمیتواند متھمي را بدون احضار و دادرسي محكوم كند

وافق نظر كھ جان بھ ایشان تعلق داشت ت)) مدرني((نمیتوانیم ھمیشھ با متجددین یا طبقھ )) متجددین((ما 
لكن حتي مھمالت وي نیز . گاھگاھي وي مطالبي اظھار میكند كھ بھ نظر ما بیمعني میرسند. داشتھ باشیم

جان . در خالل سبكي چنان قرین لطافت و تساھل آمده است كھ نظیر آن قبل از اراسموس كمتر دیده میشود
زیبایي و ; اوداني عشق میورزیدنیز اومانیست بود، بھ این معني كھ بھ زندگي دنیوي بیش از حیات ج

بھ آثار نویسندگان باستان با آزادي و میل ; عطوفت را بیشتر از اصول مسلم ھر كیشي دوست میداشت
یا چیزھایي كھ درباره )) ((مشكوكات((وي سیاھھ مفصلي از . بیشتري استناد میجست تا بھ كتاب مقدس

داد كھ از آن جملھ بود ماھیت و منشا روح، خلقت ترتیب )) آنھا شخص خردمند ممكن است تردید پیدا كند
لكن وي زیركتر از آن بود كھ خود را در معرض تھمت . عالم، و رابطھ میان بینش خداوند و اختیار آدمي

جان از میان مشاجرات و اختالف نظرھاي عھد خویش با لطف و مصونیتي سیاسي . بدعتگذاري قرار دھد
میگفت كھ حكمت در ; از مرھمي براي صلح بود نھ نوعي از جنگ در نظر وي فلسفھ عبارت. گذر كرد

كسي كھ بھ پایمردي فلسفھ بھ محبتي خیرخواھانھ نایل آمده ((تمام امور حكم عاملي ثباتبخش را دارد و 
  )). باشد، بھ مقصد واقعي فلسفھ رسیده است

II -  ارسطو در پاریس  

، پتروس لومباردوس، یكي از شاگردان آبالر، بھ نشر كتابي مبادرت ورزید كھ ھم در ١١۵٠در حدود سال 
حكم تالیف آراي آبالر منتھا خالي از ھر گونھ سخن بدعتآمیز بود و ھم جنبھ پایھاي را داشت كھ فلسفھ 

اونتوره و توماس آكویناس، یك پتروس، مثل انسلم، آرنالدو دا برشا، بون. رسمي مدرسي بر آن مبنا نھاده شد
وي بھ آبالر . نفر ایتالیایي بود كھ براي تكمیل تحصیالت خویش در فلسفھ و االھیات روانھ فرانسھ شد

لكن در عین حال ; عالقھ داشت و كتاب چنین و نھ چنین آن فیلسوف را كتاب دعاي خوش میخواند
عنوان كتب اربعھ عقاید روش چنین و نھ چنین وي در كتابش تحت . میخواست كھ بھ مقام اسقفي نایل شود

را بھ كار بست و آن را مھذب ساخت، بھ این معني كھ در زیر ھر سوالي از مبحث االھیات یك رشتھ 
لكن، با خلوص نیت، كوشش را بھ كار ; جوابھایي، برلھ و علیھ، از كتاب مقدس و آراي آباي كلیسا نقل كرد

پتروس را اسقف . ا یكدیگر سازش دھد و بھ نتایج صحیحي برساندبست تا جمیع آراي ضد و نقیض را ب
ھاي دروس االھیات بھ حدي مورد توجھ شد كھ راجر  پاریس كردند، و كتابش مدت چھار قرن در دوره

بھ قرار معلوم، بالغ بر چھار . بیكن زبان بھ نكوھش آن گشود، زیرا میدید كھ جانشین كتاب مقدس شده است
ان االھي، از جملھ آلبرتوس ماگنوس و توماس آكویناس، تفاسیري بر كتاب اربعھ عقاید ھزار نفر از عالم

  . نوشتھاند

از آنجا كھ كتاب لومبارد از اصالت و اعتبار كالم كتاب مقدس در مقابل دعاوي تعقل فردي طرفداري 
ھ عجیبي حكمت لكن در آن نیم قرن واقع. میكرد، مدت نیم قرن جلو پیشرفت نھضت خردگرایي را سد كرد

بھ ھمان نحو كھ ترجمھ آثار علمي و مابعدالطبیعھ ارسطو بھ زبان عربي، در . االھي را دگرگونھ ساخت
قرن نھم، متفكران مسلمان را بھ پیدا كردن راه مصالحھ و سازشي میان اصول عقاید اسالمي و فلسفھ یونان 

و افكار یھودیان در اسپانیا طي ھمین قرن  وادار ساختھ بود، و بھ ھمان طرز كھ تماس میان فلسفھ ارسطو
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دوازدھم ابنداوود و ابنمیمون را در طلب ھماھنگي میان یھودیت و افكار فالسفھ یونان روان ساختھ بود، 
ظھور آثار ارسطو بھ زبان التیني در اروپا عالمان االھي  ١٢۵٠تا  ١١۵٠ھمان طور ھم در خالل سالھاي 

و از آنجا ; بي از علوم مابعدالطبیعھ یوناني و االھیات مسیحي فراھم سازندكاتولیك را مجبور كرد تا تركی
كھ ارسطو در برابر قدرت كالم كتاب مقدس مصون بھ نظر میرسید، عالمان االھي ناگزیر بودند بھ زبان و 

اگر آن فیلسوف یوناني سر از خاك بھ در میكرد، قطعا از اینكھ میدید اكنون . اسلحھ عقل توسل جویند
لكن ما نباید ! چگونھ ادیان متعددي كھ زلزلھ در اركان جھان افكنده بودند افكار وي را میستودند لبخند میزد

اشاعھ . ھاي بوستان فلسفھ این عھد داشتند مبالغھ كنیم درباره نفوذي كھ فالسفھ یونان در پرورش شكوفھ
تاثیر ; ھاي قرن دوازدھم شگاهآموزش پرورش، ضرورت مباحثھ، و فعالیتھاي عقالني در مدارس و دان

توسعھ افق افكار و ; مرداني از قبیل روسلن، گیوم دو شامپو، آبالر، ویلیام كانشي، و جان آو سالزبري
و معرفت روزافزون بھ آرا و زندگي اسالمي در شرق و غرب تمام این ; عقاید بر اثر جنگھاي صلیبي

; اند، بیشك توماس آكویناسي بھ وجود میآوردعوامل، حتي اگر ارسطو نیز بر جھان غرب مجھول میم
در قرن دوازدھم، تازه فالسفھ . راستش پشتكار آكویناس ناشي از ترس از ابنرشد بود نھ عشق بھ ارسطو

آراي كندي، فارابي، غزالي، ابوعلي . اسالمي و یھود از طریق اسپانیا در افكار مسیحیان رخنھ كرده بودند
ابنمیمون از ھمان درھایي وارد اروپاي التین شد كھ افالطون و ارسطو،  سینا، ابن جبرون، ابنرشد، و

  . بقراط، جالینوس، اقلیدس و بطلمیوس را اذن دخول داده بود

. این گونھ تھاجم از جانب آراي بیگانھ در میان مردمان ناپختھ مغربزمین ضربت ذھني بسیار بزرگي بود
یشد این قبیل افكار تازه را پایمال كنند یا مانع از بروز آن بنابر این جاي تعجب نیست اگر در آغاز سعي م

آنچھ مایھ تعجب آدمي میشود توافق حیرتانگیزي است كھ در پرتو آن دانش كھنھ و نو در كیش ; شوند
تاثیر اولیھ فیزیك و مابعدالطبیعھ ارسطو، و تفاسیر ابنرشد كھ در بیست سالھ اول قرن . نوبنیاد جذب شدند

اریس رسید، پایھ فربود كیشي بسیاري از دانشجویان را متزلزل كرد، و برخي از فضال مانند سیزدھم بھ پ
آمالریك دو بن و داوید دیناني چنان تحت تاثیر این آرا قرار گرفتند كھ حتي بر پارھاي از اصول اساسي 

سفھ اسالمي و یونان كلیسا ظنین بود از آنكھ رخنھ افكار فال. مسیحیت مانند خلقت، معجزات، و خلود تاختند
بھ صفحات جنوبي فرانسھ، پایھ ایمان صحیح مردم با سواد را متزلزل ساختھ و اراده آنھا را براي 

، شورایي مركب از روحانیان در پاریس ١٢١٠در سال . جلوگیري از بدعت آلبیگاییان ضعیف كرده باشد
ارسطو، یا تفاسیري را كھ بر )) ت طبیعيمابعدالطبیعھ و حك((آمالریك و داوید را محكوم كرد، و مطالعھ 

از جانب یكي از نمایندگان پاپ ١٢١۵از آنجا كھ این نھي در . فلسفھ آن فیلسوف نوشتھ بودند ممنوع ساخت
عدھاي از مردم را بھ خواندن این قبیل آثار  ١٢١٠تكرار شد، میتوان چنین استنباط كرد كھ فرمان مورخ 

شوراي التران تدریس آثار ارسطو را در منطق و اخالق مجاز ممنوعھ تشویق كرده است چھارمین 
، گرگوریوس نھم استادان و دانشجویاني را كھ از این احكام ١٢٣١در سال . دانست، لكن مابقي را منع كرد

موقتا، تا آنكھ كتابھاي فیلسوف مزبور ((تخلف ورزیده بودند مشمول عفو گردانید، لكن فرامین مزبور را 
سھ تن از استادان پاریسي كھ . ، تجدید كرد))رار گیرد و مطالب كفرآمیز آن حذف شودمورد بررسي ق

براي تنقیح آثار ارسطو ماموریت یافتھ بودند ظاھرا دست از این عمل كشیدند منع اشخاص از مطالعھ آثار 
ندن دانشجویان دانشگاه پاریس موظف بھ خوا ١٢۵۵مزبور آن قدرھا بھ طول نینجامید، زیرا در سال 
اوربانوس چھارم بار دیگر احكام نھي را  ١٢۶٣در . فیزیك، مابعدالطبیعھ، و سایر آثار ارسطو بودند

لكن ظاھرا توماس آكویناس وي را مطمئن كرد كھ ارسطو را میتوان عقیم ساخت، و بھ ھمین ; تجدید كرد
ان پاپ اوربانوس پنجم نمایندگ ١٣۶۶در سال . سبب بود كھ اوربانوس در مخالفت خویش پافشاري نورزید

در پاریس مقرر داشتند كھ ھر كس داوطلب درجھ اجتھاد در فنون ذوقي باشد باید كلیھ آثار ارسطو را دقیقا 
  . مطالعھ كند

در ربع اول قرن سیزدھم میالدي، مسیحیت التین خود را در اختیار میان دو طریق حیران دید، و این 
رغبت بھ كسب فلسفھ جدید، ھیجاني عقالني بود . ت بھ وجود آوردحیراني بحران عظیمي را در تاریخ دیان

كلیسا از جھد در این راه دست كشید و در عوض نیروھاي خود را بھ . كھ جلوگیري از آن امكان نداشت
py  . كار محاصره و جذب مھاجمان گماشت
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رھبانان وفادار آن دستگاه دقیقا شروع بھ مطالعھ آثار این فیلسوف شگفتانگیز یوناني كردند كھ افكارش 
فرانسیسیان با آنكھ آوگوستینوس را بر ارسطو مرجح میشمردند، . تزلزل در اركان سھ دین افكنده بود

بود، )) مسیحیت((با )) سوففیل((الگزاندر آو ھیلز را، كھ مسئول اولین جھد در راه ھماھنگ ساختن آراي 
دومینیكیان ھمھ گونھ موجبات تشویق آلبرتوس ماگنوس و توماس آكویناس را، كھ . با آغوش باز پذیرفتند

و ھنگامي كھ این سھ تن از كار خویش ; ھر دو مشغول انجام چنین امر خطیري بودند، فراھم ساختند
  . یت عاري از زبان شده بودفراغت یافتند، چنین مینمود كھ فلسفھ ارسطو براي مسیح

III  - آزاداندیشان  

براي آنكھ نھضت مدرسي را بھ معني واقعي آن درك كنیم و آن را بھ عنوان تراكم بیحاصل مشتي مسائل 
انتزاعي خشك نپنداریم، باید قرن سیزدھم را نھ عرصھ مدرسي بلكھ میدان نبردي بشمریم كھ در آن، مدت 

ن، پیروان وحدت وجود، و بدعتگذاران براي تسخیر اذھان اروپاییان با ھفتاد سال، شكاكان، مادھگرایا
  . عالمان االھي كلیسا دست و پنجھ نرم میكردند

در قرن سیزدھم، بر اثر . تا اینجا دیدیم كھ اقلیت كوچكي از مردم اروپایي اعتقاد بھ مسیحیت نداشتھاند
كشف این مسئلھ كھ . ین اقلیت رو بھ افزایش نھادتماس با اسالم از راه مبارزات صلیبي و ترجمھ كتابھا، ا

دین بزرگ دیگري نیز در عالم وجود داشت و افراد شریفي مانند صالحالدین ایوبي و كامل، و فیلسوفاني 
كار ; مانند ابوعلي سینا و ابنرشد بھ وجود آورده بود خود فینفسھ حقیقتي بود كھ مایھ ناراحتي خاطر میشد

آلفونسو دانا و منجم خبر میداد كھ . ر عملي نیست كھ بھ درد ھیچ دیانتي بخوردتطبیق ادیان با یكدیگ
شاید عقاید ابنرشد جستھ و گریختھ بھ ; بیاعتقادي بھ خلود آدمي در میان مسیحیان اسپانیا عمومیت داشت

، در نواحي جنوبي فرانسھ، در قرن سیزدھم میالدي. آنجا راه یافتھ و در اذھان مردم راسخ شده بود
جماعتي از اصحاب خردگرا وجود داشتند كھ میگفتند خداوند بعد از خلقت جھان، اداره آن را بھ قانون 

ھیچ دعایي نمیتواند رفتار ; ھمین جمع معتقد بودند كھ معجزات غیرممكن است. طبیعي محول ساختھ است
در پاریس . خصوصو منشا انواع جدید معلول تكامل طبیعي است و نھ خلقت م; عناصر را تغییر دھد

و در آكسفرد معلمي زبان ; شدند)) قلب ماھیت((برخي از آزاداندیشان حتي بعضي از كشیشان منكر 
آلن دو لیل میگوید )) ھیچ بتپرستي بھ پاي آیینھاي مقدس در برابر محراب نمیرسد((شكایت دراز كرد كھ 

بدن فنا میپذیرد، رستاخیزي وجود  بسیاري از مسیحیان دروغي عھد ما مدعي ھستند كھ چون روح با((كھ 
این جماعت بھ اقوال اپیكور و لوكرتیوس استناد میجستند، بھ استقالل انفرادي خویش )). نخواھد داشت

اھمیت فراوان میدادند، و بھ این نتیجھ رسیده بودند كھ بھترین كارھا لذت بردن از ھمین حیات دنیوي است 
  . و بس

در آغاز قرن سیزدھم بھ شخصي . رھاي فالندر مروج بیاعتقادي شدظاھرا گسترش نظام صنعتي در شھ
مثل داوید دیناني، و نزدیك بھ پایان آن قرن بھ سیژر دو برابان برمیخوریم كھ رھبران نھضت شكاكي 

در پاریس بھ تدریس فلسفھ میپرداخت و اینوكنتیوس سوم را با مناظرات ) ١٢٠٠حد (داوید . شدیدي بودند
وي بھ تشریح نوعي وحدت وجود مادھگرایانھ عطف توجھ كرد كھ . سرگرم میساخت موشكافانھ خویش

ھر سھ در تثلیث جدیدي بدل بھ ذات ) یعني ماده قبل از پذیرش شكل(بنابر آن خداوند، ذھن، و ماده مجرد 
از طرف شوراي  ١٢١٠كتاب وي موسوم بھ كواترنولي، كھ اكنون گم شده است، بھ سال . واحدي میشدند

سینود مشابھي فلسفھ وحدت وجودي آمالریك دو بن استاد پاریسي دیگري كھ . یس محكوم و سوزانیده شدپار
آمالریك را مجبور كردند كھ حرف خود را پس . خداوند و خلقت را یكي شمرده بود را مردود دانست

بعدا بھ دستور شوراي مزبور ). ١٢٠٧(بگیرد، و منقول است كھ وي بر اثر ریاضت درگذشت 
استخوانھاي وي را از قبر بیرون آوردند و در یكي از میدانھاي پاریس سوزانیدند تا مایھ عبرت پیروان 

با این ھمھ، كماكان عده زیادي از آمالریك دست نكشیدند، و آراي وي را چنان گسترش . بیشمار وي باشد
از این پیروان آمالریك را ده تن . دادند كھ مشتمل بر انكار بھشت و دوزخ و قدرت آیینھاي مقدس گردید

  ). ١٢١٠(زنده در آتش سوزانیدند 
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بازار آزاداندیشي، یا بیقیدي در دین، ھنگام سلطنت فردریك دوم در ایتالیاي جنوبي رونق گرفت، و در 
كاردینال او بالدیني دوست فردریك علنا بھ . ھمین دوران و محیط بود كھ قدیس توماس بزرگ شد

در ایتالیاي شمالي، كارگران صنایع، طبقھ بازرگانان، و قضات و استادان، بھ . مادھگرایي اعتراف میكرد
ھاي بولونیا بھ طرز وحشتناكي  استادان دانشكده. تبعیت از ھواي نفس، تا حدودي بھ شكاكیت دل سپردند

 و ضربالمثلي بر سر; مدارس پزشكي آنجا و سایر نقاط مراكز شكاكیت شدند; نسبت بھ دین بیقید بودند
، ١٢۴٠حدود سال )). ھرجا سھ نفر پزشك گرد آیند، دو نفرشان ملحدند((زبانھا افتاد بھ این مضمون كھ 

ھزاران . طرفداري از آراي ابن رشد تقریبا در میان طبقات غیر روحاني تحصیل كرده ایتالیا مرسوم شد
انون طبیعي، بدون ھیچ گونھ نفر اصول عقاید ابنرشد را قبول كردند و، بھ پیروي از وي، معتقد شدند كھ ق

فقط یك روح ; جھان با خداوند در ازلیت مساوي است; مداخلھاي از جانب خداوند، جھان را اداره میكند
در جھان ھستي وجود دارد، كھ روان فرد عبارت از صورت یا شكل )) قوه فعالھ عقالني((فناناپذیر یا 

ھایي ھستند كھ براي فریفتن یا ترساندن مردم و  نھو باالخره بھشت و دوزخ افسا; ناپایداري از آن است
براي خشنودي خاطر مقامات تفتیش افكار، . وادار ساختن آنھا بھ رعایت موازین عفاف جعل كردھاند

بھ این معني كھ گفتند ممكن است : برخي از طرفداران آراي ابنرشد متوسل بھ فكر دوگانگي حقیقت شدند
ا طبق تعقل طبیعي صحیح باشد، و با این حال از لحاظ كتاب مقدس و قضیھاي از لحاظ موازین فلسفي ی

و مدعي شدند كھ در این صورت بھ حكم ایمان خویش بھ وجود چیزي معتقدند كھ بھ ; آیین مسیح غلط درآید
چنین نظریھاي اصل مسلم نھضت فكري مكتب مدرسي را كھ امكان سازش . حكم عقل بھ آن شك دارند

  . بود انكار میكردمیان تعقل و ایمان 

نزدیك بھ پایان قرن سیزدھم، و در طول قرون چھاردھم و پانزدھم، دانشگاه پادوا مركز پرغوغایي براي 
آبانو استاد علم پزشكي دز پاریس كھ بعدا بھ تدریس فلسفھ /پیترو د. ترویج افكار و تدریس كلیات ابنرشد بود

نوان آشتي دھنده مناقشات، كھ غرض از آن سازش كتابي نوشت تحت ع ١٣٠٣در پادوا پرداخت، بھ سال 
وي با تعلیم این موضوع كھ مغز آدمي سرچشمھ اعصاب و كانون . میان فرضیات پزشكي و فلسفي بود

روز و شش ساعت و چھار دقیقھ، مقام شامخي  ٣۶۵عروق است، و با احتساب دقیق سال و تعیین آن بھ 
رو ایمان راسخي بھ علم احكام نجوم داشت، تقریبا كلیھ روابط بین از آنجا كھ پیت. در تاریخ علوم احراز كرد

علت و معلول را ناشي از قدرت و حركات اختران دانست و در فلسفھ خویش دست خداوند را از اداره 
  . جھان بھ كلي كوتاه كرد

و پاپ  استھ/بازجویان دادگاه تفتیش افكار وي را بھ بدعتگذاري متھم ساختند، لكن ماركزه آتتسو د
بار دیگر وي را متھم  ١٣١۵در . ھونوریوس چھارم، كھ از بیماران وي بودند، پیترو را حمایت كردند

ماموران تفتیش افكار حكم . كردند، و این بار چون بھ مرگ طبیعي درگذشت، از شر دادرسي رھایي یافت
مھارتي پنھان كردند كھ براي  كردند كھ جسد وي بھ آتش سوزانیده شود، اما دوستان پیترو جسد را با چنان

  . انجام فتواي دادگاه سوزانیدن آدمكي ضرورت پیدا كرد

توماس آكویناس ھنگامي كھ از ایتالیا بھ پاریس رفت، متوجھ شد كھ مدتھاست آراي ابنرشد اذھان جمعي از 
فراد بسیاري از ا((، گیوم دو پاري نوشت كھ ١٢۴٠در سال . استادان دانشگاه را تسخیر كرده است

توماس دریافت كھ  ١٢۵٢، و در ))را بدون تحقیق باور دارند) یعني آراي ابنرشد(دانشگاه، این استنتاجات 
شاید بھ واسطھ گزارش توماس . ھاي جوان دانشگاه پاریس رونق فراوان دارد عقاید ابنرشد درمیان طلبھ

وشتن رسالھاي در وحدت عقل در بود كھ پاپ آلكساندر چھارم بیمناك شد و آلبرتوس ماگنوس را مامور ن
و  ١٢۵٢١٢۶١(ھنگامي كھ توماس در پاریس درس میگفت ). ١٢۵۶(رد آراي ابنرشد كرد 

پیشواي این نھضت در فرانسھ سیژر دو برابان ; نھضت طرفداران ابنرشد در اوج ترقي بود) ١٢۶٩١٢٧٢
اریس میدان نبردي میان عقاید مدت یك نسل پ. در دانشگاه پاریس تدریس میكرد ١٢٧۶تا  ١٢۶۶بود كھ از 

  . طرفداران ابنرشد و آراي مذھب كاتولیك بود

سیژر، از روحانیان آزاد، مردي دانشمند بود و در علوم عھد خویش تبحري بسزا داشت، چنانكھ حتي در 
میان پارھاي از آثار وي، كھ بھ طور ناقص بھ جا ماندھاند، اشاراتي بھ آثار و اقوال كندي، فارابي، 
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سیژر در طي یك رشتھ . الي، ابوعلي سینا، ابن باجھ، ابنجبرون، ابنرشد و ابنمیمون مالحظھ میكنیمغز
تفاسیر بر فلسفھ ارسطو و رسالھاي متنازع فیھ تحت عنوان در مخالفت با آن دو تن از مشاھیر فلسفھ، 

حال آنكھ آلبرتوس  آلبرتوس و توماس مدعي شد كھ كار ابنرشد در تفسیر فلسفھ ارسطو عملي صحیح بود و
بھ تبعیت از ابنرشد، وي نیز چنین نتیجھ . ماگنوس و توماس آكویناس كاري خالف قاعده مرتكب شده بودند

میگرفت كھ جھان جاوداني است، قانون طبیعي الیتغیر است، و فقط روح انواع است كھ بعد از مرگ 
است نھ علت كافي آنھا خداوند مقصد سیژر میگفت كھ خداوند علت غایي اشیا . انفرادي بھ جا میماند

از آنجا كھ وي مانند ویكو و نیچھ مجذوب منطق شده بود، معتقد بھ نظریھ شوم . آفرینش است نھ علت آن
بھ این معني كھ گفت چون كلیھ حوادث روي زمین در مرحلھ نھایي از اتحاد یا تركیب : رجعت ابدي شد

ل تركیبھاي احتمالي محدود است، ھر تركیبي باید عینا در اجرام سماوي معین میشوند، و شماره این قبی
; زماني نامحدود، مكرر در مكرر صورت پذیرد و مثل ادوار قبلي ھمان آثار را با خود ھمراه داشتھ باشد

البتھ سیژر در بیان این مطلب . برمیگردند)) ھمان آرا، قوانین، و ادیان((رجعت میكند و )) ھمان انواع((
این سخن را ما طبق عقیده فیلسوف میگوییم، ((را رعایت میكرد و در پایان كالم میگفت كھ جانب احتیاط 

وي كلیھ عقاید بدعتآمیز خویش را با این گونھ )). بیآنكھ در مقام صحت یا تایید آن چیزي گفتھ باشیم
الیم ارسطو و در پیروي از تع; از عقیده دو گانگي حقیقت پیروي نمیكرد; عبارات محتاطانھ پایان میداد

ھرجا این نتایج با اصول ; موازین عقالني بھ پارھاي نتایج میرسید، و ھمانھا را بھ شاگردانش تعلیم میداد
مسیحیت تناقض داشتند، سیژر اعتقاد خویش را بھ اصول دین تایید میكرد و فقط آن اصول را حقیقت 

  . میخواند نھ استنتاجات فلسفي را

عده  ١٢٧١طرفداران فراوان داشت، و این امر از آنجا معلوم شد كھ در  سیژر در میان طالب دانشگاه
. لكن وي بھ احراز مقام مزبور نایل نشد; زیادي با نامزدي وي براي مقام ریاست دانشگاه موافقت كردند

ھیچ چیز بھتر از این معرف قدرت پیروان نھضت طرفداران ابنرشد در پاریس نیست كھ اسقف شھر، ایتن 
وي سیزده فقره از مطالبي را كھ برخي از  ١٢۶٩در . بارھا زبان بھ طعن و مالمت آنھا گشود تامپیھ،

از . استادان دانشگاه پاریس در كالسھاي خود تدریس میكردند، بھ عنوان كفر، مردود و محكوم شمرد
  :جملھ

نوان اولین آدم ھرگز موجودي بھ ع. ... جھان جاوداني است. ... عموم آحاد را فقط یك قوه عاقلھ است
اراده بشري بھ حكم ضرورت میخواھد و . ... روح با فساد تن فاسد میشود. ... وجود نداشتھ است

  . مشیت االھي حاكم بر اعمال بشري نیست. ... خداوند از تك تك حوادث اطالعي ندارد. ... برمیگزیند

ھاي از  اسقف سیاه ١٢٧٧ا در سال ظاھرا طرفداران ابنرشد ھمچنان بھ تعلیم آراي خود مشغول بودند، زیر
بھ گفتھ اسقف تامپیھ، این آرایي بود . راي منتشر ساخت و آنھا را رسما بھ عنوان كفر مردود دانست ٢١٩

كھ سیژر، یا بوئتیوس داكیایي، یا راجر بیكن، یا دیگر استادان پاریسي، از جملھ خود قدیس توماس، تعلیم 
اینك چند ; مردود شمرده شده بودند ١٢۶٩ان آرایي بودند كھ در راي ھم ٢١٩پارھاي از این . میدادند

  :نمونھ از مابقي آنھا

بھ فساد گرایید، دیگر قادر نیست بھ ھمان ) بر اثر مرگ(چون جسمي یك بار . ... خلقت غیرممكن است
. نمیدھدفیلسوف نباید بھ رستاخیز قایل باشد، زیرا عقل بھ صحت چنین امري حكم . ... شكل از خاك درآید

مسیحیت . ... االھیات ھیچ چیز بھ ذاتش نمیافزاید. ... سخنان عالمان االھي بر پایھ افسانھ استوار است... 
  . سد راه دانش است

ھیچ . ... خردمندان روي زمین فقط فالسفھ ھستند. ... سعادت در این دنیا حاصل میشود نھ در آخرت... 
py  . رفتن فلسفھ فراغ بال داشتھ باشدحالي بھتر از آن نیست كھ شخص براي فراگ
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وي سالھاي آخر عمر خویش را بھ عنوان . دستگاه تفتیش افكار سیژر را محكوم كرد ١٢٧٧در اكتبر سال 
یكي از زندانیان دربار پاپي روم در ایتالیا گذرانید، تا آنكھ در شھر اورویتو بھ دست جاني نیمھ دیوانھاي بھ 

  . ھالكت رسید

IV- درسيتكامل حكمت م  

براي مقابلھ با این تھاجمي كھ از جلو بر مسیحیت وارد میآمد، محكوم ساختن سخنان بدعتآمیز كفایت 
  . نمیكرد

آیا امكان داشت كھ افراد آن طبقھ را بھ كمك استدالل ; طبقھ و جوان از باده مردافكن فلسفھ لبي تر كرده بود
معتزلھ حفظ كرده بودند، بھ ھمان نحو عالمان  باز آورد ھمچنانكھ متكلمین، اسالم را در برابر جماعت

االھي دو فرقھ فرانسیسیان و دومینیكیان و اسقفان آزادي چون گیوم دو پاري و ھنري آو گنت بھ دفاع از 
  . مسیحیت و كلیسا قیام كردند

یكي از صاحبان عقاید عارفانھ رازوري افالطوني، كھ : مدافعان آیین مسیح بھ دو دستھ مھم تقسیم شدند
یكي جماعتي اھل عقل و پیرو آراي ارسطو، كھ اكثر افراد این دستھ ; اكثر آنھا از فرقھ فرانسیسیان بودند

گ و ریشار دو سن ویكتور عقیده افراد فرقھ بندیكتیان، نظیر او. را رھبانان دومینیكیان تشكیل میدادند
داشتند كھ بھترین راه دفاع از دین آگاھي مستقیم شخص بھ حقیقتي معنوي است كھ رسیدن بھ كنھ ذاتش از 

بودند، یعني افرادي )) سختگیري((آنھایي كھ در قوانین مذھبي معتقد بھ . قدرت كلیھ عقول بیرون میباشد
د كھ بحث درباره مسائل مرتبط با االھیات نباید در حوزه صالحیت مثل پیر دو بلوا و اتین دوتورنھ، میگفتن

فلسفھ باشد، اگر ھم فلسفھ بھ این قبیل مسائل عطف توجھ كند، باید چنان سخن گوید و رفتار كند كھ انگار 
باید بھ خاطر داشت كھ فقط عدھاي از علماي مكتب . خدمتگزاري است بھ خدمت االھیات كمر بستھ

  . دھاي داشتند و بسمدرسي چنین عقی

چند تني از فرانسیسیان، مثل الگزاندز آو ھیلز، طریق تعقل اختیار كردند و در صدد برآمدند كھ با 
لكن اكثر فرانسیسیان نسبت بھ فلسفھ ظنین . ھاي ارسطویي از مسیحیت دفاع كنند اصطالحات فلسفي و جملھ

باحي قدرت و حشمت براي كلیسا تحصیل كند، بعدا اینھا اعتقاد داشتند كھ ماجراي تعقل، ولو چند ص; بودند
ممكن است از بند نظارت بگریزد و افراد را چنان از جاده ایمان گمراه سازد كھ مسیحیت در جھاني 

این جماعت افالطون را بر ارسطو، برنار را بر آبالر، و . ماالمال از كفر و گناه ضعیف و بیپناه برجا ماند
در تعریف جان آدمي با افالطون ھماواز شدند و آن را ; مرجح میشمردند آوگوستینوس را بر آكویناس

مستقل از جسم، منتھا جایگزین آن میدانستند، و بیاندازه متوحش بودند از اینكھ توماس در این باب بھ 
اینھا در فلسفھ افالطون بھ فرضیھ . بدن نامیده است)) شكل جوھري((ارسطو تاسي جستھ است و روح را 

ھا و تمایالت بھیمھ افراد  بودن ذاتي غیرشخصي برخوردند كھ آن را براي جلوگیري از انگیزهسرمدي 
ھمین جماعت، بھ پیروي از آوگوستینوس، ھم در خداوند و ھم در آدمي، اراده را فوق . بكلي بیفایده دیدند

در مدارجي كھ این  .تعقل قرار دادند و مدعي شدند كھ غرض غایي انسان باید نیكویي باشد نھ طلب حقیقت
  . جمع براي افراد قایل شدند، رازور بیشتر از فیلسوف بھ درك راز ھستي و مقصود زندگي آدمي نایل میآمد

این شعبھ از علماي مكتب مدرسي، یعني طرفداران افالطون و آوگوستینوس، در پنجاھسالھ اول قرن 
زبان گویا و الیقترین نماینده این . ندسیزدھم موضوعات متعارفي دین را تحت سیطره خود درآورده بود

; جرگھ بوناونتوره بود، یكي از مردان پاك نھادي كھ در عین سالمت طبع بھ تعقیب اھل بدعت میپرداخت
عمري دوست و مخالف ; محققي بود كھ دانش را نكوھیده میشمرد; رازوري بود كھ كتابھاي فلسفي مینوشت

و در ; ر عین فقر زندگي میكرد و درس فقر بھ ھمھ میآموختبھ شیوه حواریون د; توماس آكویناس بود
بوناونتوره در لغت ایتالیایي بھ . دوران ریاست وي بود كھ فرقھ فرانسیسیان مكنت و ثروتي عظیم بھ ھم زد

py، در توسكان ١٢٢١است و نمیدانیم از چھ رو جوواني دي فیدانتسا را، كھ در سال )) طالع فرخنده((معني 
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جوواني در اوان كودكي بھ مرضي مبتال شد كھ نزدیك بود بر اثر آن بھ . د، چنین لقب دادندمتولد شده بو
و از آن لحظھ كھ جوواني بھبود یافت، ; مادرش شفاي او را از قدیس فرانسیس طلب كرد; ھالكت برسد

بھ پاریس ھنگامي كھ بھ سلك رھبانان فرانسیسیان درآمد، او را . زندگي خویش را مدیون آن قدیس دانست
بوناونتوره شروع بھ تدریس االھیات در  ١٢۴٨در سال . فرستادند تا در مكتب الگزاندر آو ھیلز علم آموزد

، كھ ھنوز سي و شش سالھ بود، وي را بھ سمت مباشر كل امور فرقھ ١٢۵٧دانشگاه پاریس كرد، وو در 
اھمال كاري پیروان فرقھ مزبور در این سمت وي نھایت كوشش را براي رفع . فرانسیسیان انتخاب كردند

خود وي با نھایت . مبذول داشت، لكن بھ علت آنكھ آدمي بسیار مھربان بود، در این مھم توفیق نیافت
ھنگامي كھ نمایندگان پاپ بھ خدمت . سادگي در كنج حجرھاي معتكف بود و بریاضت روزگار میگذرانید

یك . ت، دیدند كھ مشغول شستن ظروف آشپزخانھ استوي رفتند تا بھ او اطالع دھند كھ كاردینال شده اس
  . از فرط كار زیاد درگذشت) ١٢٧۴(سال بعد 

بوناونتوره تظاھر میكرد بھ اینكھ . كلیھ كتابھاي وي بھ شیوھاي سلیس، محكم، و موجز نوشتھ شده است
ق، و كارش صرفا گردآوري مطالب پراكنده است، لكن بھ ھر موضوعي دست میزد آن را با نظم، شو

كتاب وي، موسوم بھ زبده، مجموعھاي بود ستودني كھ در آن االھیات . حجب تسكیندھندھاي آكنده میساخت
كتابھاي گفتگوي خودي و سیر عقل بھ سوي خدا در حكم گوھرھایي از تقدس ; مسیحي بھ ایجاز بیان میشد
قي از طریق درك جھان خالصھ نظریات وي در این كتب آن بود كھ دانش حقی. رازورانھ محسوب میشدند

. مادي بھ وسیلھ حواس حاصل نمیآید، بلكھ از راه كشف جھان معنوي بھ كمك روان آدمي میسر میشود
بوناونتوره در حالي كھ قدیس توماس را دوست میداشت، تحصیل فلسفھ را ناپسند میشمرد و بیھیچ پروا بر 

اطر نشان میساخت كھ ارسطو یكي از كفار وي بھ دومینیكیان خ. پارھاي از استنتاجات آكویناس میتاخت
و سوال میكرد كھ آیا ; بوده است و البتھ شایستھ نیست كھ سخن آن كافر را با اقوال آباي كلیسا برابر شمرند

فلسفھ ارسطو میتوانست لحظھاي از حركات ستارگان را توجیھ كند میگفت كھ خداوند یك نتیجھ قضیھ 
  . و ناظرفلسفي نیست، بلكھ ذاتي است حاضر 

نیكویي برتر است از حقیقت، و . بھتر است وجود او را احساس كنیم نھ آنكھ در صدد تعریفش برآییم
منقول است كھ روزي برادري اجیدیو نام چون از وسعت اطالع و . فضیلت ساده فوق جمیع علوم جا دارد

ده و نادان قادر بھ انجام ما مردمان سا! افسوس((تبحر بوناونتوره سخت در شگفت شده بود، بھ وي گفت 
برادر من، تو بخوبي اطالع داري : ((بوناونتوره جواب داد)) چھ كاري ھستیم تا مستحق فیض رب گردیم

پس تو معتقدي كھ زن بیسوادي ممكن : ((كھ كافي است انسان خداوند را دوست داشتھ باشد، اجیدیو پرسید
و چون بوناونتوره بھ این سوال )) استاد االھیاتاست ھمان اندازه مایھ خشنودي خدا گردد كھ یك نفر 

: جواب مثبت داد، اجیدیو یك سر بھ میان خیابان دوید، زن گدایي را مخاطب قرار داد، فریاد برآورد كھ
شادمان باش، زیرا اگر تو خداوند را دوست میداري، در سلطنت ابدي ممكن است صاحب مقامي باشي ((

بدیھي است كھ اگر تصور كنیم فلسفھ مدرسي فقط حكایت یك رشتھ عقاید !)) واالتر از برادر ما بوناونتوره
در مكتب مدرسي انواع و اقسام آراي فلسفي بھ وجود . و روشھاي یكنواخت مالالنگیز بود، بھ خطا رفتھایم

آمدند، چنانكھ در میان جرگھ استادان دانشگاه واحدي ممكن بود در عین حال آدمي مثل توماس بھ تعقل 
مت نھد، آدمي مثل بوناونتوره عقل را نكوھیده شمرد، آدمي مثل گیوم دو پاري بھ تبعیت از ابنجبرون حر

در میان جرگھ پیروان . فلسفھ آزادي اختیار را انتخاب كند، و كسي چون سیژر عقاید ابنرشد را تعلیم دھد
بین مردمان مومن و جماعت  اصیل آیین دین اختالف نظر و تناقضات تقریبا بھ ھمان اندازه شدید بود كھ

مثال جان پكم، یكي از اسقفان فرقھ فرانسیسیان، ممكن بود بھ ھمان شدت آكویناس را متھم سازد كھ . كفار
و آلبرتوس ماگنوس نیز لحظھاي از جاده پاكان عدول كرد و ; توماس، سیژر و ابنرشد را متھم ساختھ بود

و بھ ویژه از ; دست میزنند تا نگذارند فلسفھ بھ كار آید افراد جاھلي ھستند كھ بھ ھر وسیلھاي: ((نوشت
ھمین قبیلند افراد فرقھ فرانسیسیان یعني ھمان جانوران بیشعوري كھ كارشان بیحرمتي نسبت بھ چیزھایي 

  )). است كھ درباره آنھا اطالعي ندارند

در میان . و ارادت میورزیدآلبرتوس عاشق علم بود و تا جایي كھ پاي بدعت بھ میان نمیآمد، نسبت بھ ارسط
فضالي مدرسي، وي اولین كسي بود كھ جمیع آثار مھم ارسطو را مطالعھ كرد و كمر ھمت بھ میان بست 
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در الویئنگن از توابع سوابیا  ١٢٠١آلبرتوس در حدود . تا آنھا را طبق موازین مسیحي تعبیر و تفسیر كند
آلبرتوس تحصیالت خود را در پادوا تكمیل كرد، بھ . دپدرش كنت بولشتات از طبقھ اغنیا بو; بھ دنیا آمد

فرقھ دومینیكیان پیوست، و چندي در مدارس این فرقھ واقع در ھیلدزھایم، فرایبورگ، راتیسبون، 
با وجود عالقھاي كھ بھ . درس میگفت) ١٢۴۵١٢۴٨(، و پاریس )١٢٢٨١٢۴۵(ستراسبورگ، كولوني 

. قھ دومینیكیان در آلمان و بھ اسقفي راتیسبون گماشتندزندگي مدرسھ داشت، وي را بھ نمایندگي فر
بھ وي اجازه داده شد كھ بھ كنج  ١٢۶٢در . بر طبق روایات، وي ھمیشھ پاي برھنھ سفر میكرد) ١٢۶٠(

، از آن گوشھ انزوا )١٢٧٧(ھنگامي كھ ھفتاد و شش سالھ بود . عزلت نمازخانھاي در كولوني پناه برد
در این مھم توفیق . صول عقاید شاگرد متوفایش توماس آكویناس در پاریس دفاع كندبیرون آمد تا از نام و ا

اخالص وي . با وي رفیق بود، بار دیگر بھ كنج صومعھ خود پناه برد، و در ھفتاد و نھ سالگي درگذشت
ي در زندگي، و عدم تكبر و فروتني و عالیق معنوي بیپایانش نموداري از عالیترین رھبانیت قرون وسطای

  . بشمار میرود

فقط از جریان یكنواخت و آرام سالیان اقامت وي در دیر، و پشتكار فوقالعادھاي كھ از ویژگیھاي دانشمندان 
آلماني است میتوان فھمید كھ چگونھ آدمي كھ اینھمھ اوقات خویش را صرف تدریس و رتق و فتق امور 

بنگارد و در باب ھر شعبھاي از فلسفھ و االھیات میكرد توانست تقریبا درباره ھر جنبھاي از علوم مقاالتي 
در تاریخ جھان افرادي كھ مثل آلبرتوس ماگنوس این قدر فراوان قلمفرسایي  .كندرساالت مھمي تصنیف 

س كرده، یا این طور رك و راست خود را مدیون سایرین شمرده كرده، یا این اندازه از آراي دیگران اقتبا
آلبرتوس آثار خود را تقریبا بر ھمان شالوده كتابھاي ارسطو قرار داد، و حتي در . باشند انگشت شمارند

وي از تفاسیر ابنرشد در بیان آراي ارسطو استفاده . عناوین رساالت نیز از فیلسوف یوناني تقلید كرده است
كن ھر جا ارسطو و ابنرشد با االھیات مسیحي اختالف نظر دارند، آلبرتوس ماگنوس مردانھ در ل; میكند

وي بھ قدري از متفكران اسالمي نقل قول میكند كھ آثارش منبع مھمي براي . تصحیح عقاید آن دو میكوشد
مام آثارش، تقریبا در خالل ت. استفاده دانشجویان و محققان مغرب زمیني و اطالع بر فلسفھ اسالمي شدھاند

یك صفحھ در میان، بھ آراي ابوعلي سینا اشاره میكند، و گاھي بھ نقل عباراتي از كتاب داللھالحایرین اثر 
وي ارسطو را بزرگترین حجت در علوم و فلسفھ، آوگوستینوس را عالیترین مرجع در . ابنمیمون میپردازد

مباحثات فوقالعاده زیادي كھ در این آثار گرد . انداالھیات، و باالخره كتاب مقدس را پاسخ ھمھ چیز مید
در خالل . آورده است نظم صحیحي ندارند و ھرگز بدل بھ یك اسلوب فكري خالي از ضد و نقیض نمیشوند

آلبرتوس وقت آن را نداشتھ است كھ این ; رسالھاي، یك جا از عقیدھاي دفاع میكند، جاي دیگر بر آن میتازد
وي آدمي بود نیكوسیرتتر و دیندارتر از آنكھ بتواند محققي بھ معني واقعي . سازد قبیل تناقضات را ھموار

قادر بود در دنبالھ تفسیري بر ارسطو رسالھ ; شود و احساسات و تاثرات را از قضایاي عقالني جدا سازد
، فن در منقبت فرخنده آن متذكر شد كھ مریم اطالع كاملي از دستور زبان)) كتاب((مفصلي در دوازده 

  . بالغت منطق، حساب، ھندسھ، موسیقي، و ھیئت داشت

پس توفیق این مرد در چھ بود بھ طوري كھ خواھیم دید، باالتر از ھمھ چیز، وي بھ حد معتنابھي بھ 
شناسانیدن ((در فلسفھ، وي بھ تنھا غرض و مقصدش كھ . بررسیھا و نظریات علمي عھد خویش كمك كرد

از افكار و مباحثات ; در تدریس فلسفھ، مروج فلسفھ ارسطو شد; نایل آمد بود)) ارسطو بھ اقوام التین
بسیاري از دانشمندان دوره شرك و حكماي عرب، یھودي، و مسیحي مجموعھ سرشاري گرد آورد كھ بعد 

. از وي شاگردان مشھورش از آن مخزن براي فراھم ساختن معجون منظمتر و سلیستري استفاده كردند
  . آلبرتوس ظھور آدمي چون توماس غیرممكن میشدشاید بدون وجود 

V- توماس آكویناس   

توماس آكویناس نیز مانند آلبرتوس از خانداني واالتبار بود، و بھ خاطر سعادت اخروي از مكنت دنیوي 
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پدرش كنت الندولف آكوینوي بھ طبقھ نجباي آلماني تعلق داشت، از برادرزادگان فردریك بارباروسا، و 
مادرش نسب بھ امراي نورمان خطھ . یكي از نامدارترین رجال درباري امپراطور بیدین، فردریك دوم بود

  . سیسیل میرسانید

، نژاد از اقوام شمالي و اصال از تیره توتوني از جانب پدر و مادر; ھر چند توماس در ایتالیا بھ دنیا آمد
وي نھ از لطف ایتالیایي بھره داشت و نھ از شیطان صفتي آن قوم، لكن فردي آلماني، و جواني بود ; داشت

. درشت استخوان، با سري بزرگ، صورتي پھن، مویي طالیي، و رضایت خاطري آرام براي امور عقلي
  . لقب داده بودند)) تھ سیسیلگاو بزرگ زبان بس((دوستانش وي را 

در قصر پدریش واقع در روكاسكا، پنج كیلومتري آكوینو و نیمھ راه میان ناپل و رم، بھ  ١٢٢۵توماس در 
دنیا آمد، دیر مونتھ كاسینو در ھمان نزدیكي قرار داشت، و در آنجا توماس معلومات مقدماتي خویش را 

در این . دوره تعلیمات پنجسالھاي در دانشگاه ناپل كرددر چھاردھسالگي شروع بھ فراگرفتن . فراگرفت
در ھمین دانشگاه، ; ھنگام مایكل سكات معروف در آنجا مشغول ترجمھ كلیات ابنرشد بھ زبان التیني بود

پیتر آو ایرلند، یكي از معلمان توماس، از ; ژاكوب آناتولي آثار ابنرشد را بھ عبراني ترجمھ میكرد
دانشگاه ناپل كانوني براي نفوذ یونانیان، اعراب، و یھودیاني بود كھ در ; بود طرفداران پرشور ارسطو

برادران توماس بھ شعر و ادب راغب گشتند، و یكي از ایشان، رینالدو . آراي مسیحي موثر واقع میشدند
پیشخدمت و قوشبان دربار فردریك شد و بھ توماس اصرار میورزید كھ او نیز بھ خدمت درباري وارد 

. خود فردریك و وزیر خردمندش، پیترو دال وینیھ، نیز براي چنین مقصدي از توماس دعوت كردند. دشو
اندكي پس از این ). ١٢۴۴(توماس بھ عوض آنكھ چنین دعوتي را اجابت كند، بھ فرقھ دومینیكیان پیوست 

برادران وي بھ  در آغاز سفر، دو تن از. مقدمھ، وي را براي تحصیل االھیات بھ پاریس اعزام داشتند
او را بھ دژ روكاسكا بردند و مدت یك سال در آنجا ; تشویق مادرشان اقدام بھ ربودن توماس كردند

طبق ; براي آنكھ وي را از چنین فكري منصرف سازند، بھ ھر اقدامي روي آوردند. زندانیش ساختند
دیات عالقھمند سازند، دوشیزه جوان روایتي كھ محتمال افسانھ است، بھ امید آنكھ توماس را بار دیگر بھ ما

و رعنایي را بھ خوابگاه وي فرستادند، اما توماس ھیمھ نیمسوزي را از میان اجاق برداشت و با آن دختر 
عدم تزلزل وي در دینداري، . را از اطاق خویش بیرون راند، و عالمت صلیب را بر روي در نقش كرد

پسر را در فرار كمك كرد، و خواھر توماس، ; اداشتمادرش را سرانجام بھ ھمراھي با نیات پسر و
  . ھاي فرقھ بندیكتیان شد ماروتا، بعد از گفتگوي فراوان، یكي از راھبھ

ھنگامي كھ آلبرتوس بھ دانشگاه كولوني انتقال ). ١٢۴۵(در پاریس آلبرتوس كبیر یكي از معلمان وي بود 
. ھمچنان زیردست وي بھ تحصیل اشتغال ورزید ١٢۵٢توماس نیز بھ دنبال وي روان شد و تا سال ; یافت

توماس بعضي اوقات فردي كودن بھ نظر میرسید، لكن آلبرتوس ھماره از وي دفاع، و پیشگویي میكرد كھ 
پس از چندي توماس بھ پاریس بازگشت و بھ عنوان تازه معلمي شروع بھ . شخصي بزرگ خواھد شد

تقلید از معلم خویش، دست بھ نوشتن یك رشتھ آثار مفصلي  و در ھمین زمان نیز، بھ; تدریس االھیات كرد
پاریس را ترك گفت تا  ١٢۵٩در . زد تا فلسفھ ارسطو را در پوششي مسیحي بر عالقھمندان عرضھ دارد

. در دانشكدھاي كھ دربار پاپي گاه در آنانیي، گاه در اورویتو، و زماني در ویتربو تشكیل میداد تدریس كند
ود كھ با ویلیام آو موریك آشنا شد و از وي تقاضا كرد كھ ارسطو را مستقیما از یوناني بھ در دربار پاپي ب

  . التیني ترجمھ كند

در خالل این احوال، سیژر دو برابان با ترویج آراي طرفداران ابنرشد رھبر انقالبي فكري در دانشگاه 
  . پاریس شده بود

ھنگامي كھ توماس بھ پاریس رسید، با نگارش . رستاده شدبھ منظور مقابلھ با این خطر، توماس بھ پاریس ف
وي رسالھ . جنگ را بھ درون اردوي دشمن كشانید) ١٢٧٠(رسالھ در وحدت عقل در رد آراي ابنرشد 
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نیست، بلكھ مبني بر جواب ما متكي بر آیات آسماني . بنگرید كھ چھ سان این اشتباھات را رد كردھایم
پس اگر كسي باشد كھ از سر الف بھ عقل فرضي خویش مغرور . استدالالت و عبارات خود فالسفھ است

شده، بخواھد بر آنچھ ما نوشتھایم خرده گیرد، نگذارید در گوشھاي بھ این عمل مبادرت جوید، یا در 
بگذارید اگر جرئت . ند سخن آغازدحضور كودكان كھ قدرت فحص درباره این گونھ مسائل دشوار را ندار

چنین كسي مرا حریف میدان خواھد یافت، و نھ فقط با این بنده ضعیف، بلكھ با . دارد آشكارا پاسخ گوید
ما با اشتباھاتش بھ . بسیاري افراد خود را مواجھ خواھد دید كھ كشف حقیقت را وجھھ ھمت خود ساختھاند

  . واھیم كردجنگ خواھیم پرداخت، و جھلش را معالجت خ

دومین دوران تدریس در پاریس براي توماس مسئلھ غامضي بود، زیرا نھ فقط مجبور بود با آراي 
طرفداران ابنرشد بھ مبارزه پردازد، بلكھ میبایست در برابر حمالت رھبانان ھمقطار خویش، كھ از عقل 

. د، ایستادگي كندظنین بودند و ادعاي توماس را درباره ھماھنگ ساختن ارسطو با آیین مسیح پوچ میشمردن
جان پكم، كسي كھ در پاریس كرسي تدریس فلسفھ مدرسھ فرانسیسیان را از بوناونتوره تحویل گرفتھ بود، 

بعدا جان پكم اطالع . توماس را شماتت میكرد كھ االھیات مسیحي را با فلسفھ یك مشرك ملوث ساختھ است
بھ )) با فروتني و نرمي فراوان((لكن  داد كھ توماس در برابر اظھارات وي ھمچنان مقاومت ورزید،

  . شاید ان سھ سال پرمناقشھ بود كھ روحیھ فعال توماس را سست گردانید. ایرادات وي جواب داد

. آنژو، بھ ایتالیا بازگشت تا دانشگاه ناپل را سازماني نو بخشد/توماس، بھ درخواست شارل د ١٢٧٢در 
فرسودگي خواه بر اثر نومیدي از منطق جدلي و وي در سالھاي آخر عمر خویش، خواه بھ واسطھ 

  . مناقشات، دست از نگارش كشید

قدرت : ((ھنگامي كھ دوستي وي را تشویق بھ اتمام كتاب عظیمش مدخل االھیات كرد، توماس جواب داد
چنان چیزھایي بر من مكشوف شدھاند كھ آنچھ نگاشتھام در برابرشان بھ پركاھي ; چنین كاري را ندارم

توماس، كھ بر . گرگوریوس دھم وي را براي شركت بھ شوراي لیون احضار كرد ١٢٧۴در )). دمیمان
استري سفر میكرد، بھ چنین مسافرت عظیمي از سراسر خاك ایتالیا مبادرت جست، اما در راه بین ناپل و 

در كامپانیا رم بنیھاش رو بھ ضعف نھاد و ناچار در صومعھ فوسانوئووا، متعلق بھ فرقھ سیسترسیان واقع 
، با آنكھ فقط چھل و نھ سال از عمرش میگذشت، بدرود حیات ١٢٧۴بستري شد، و ھمین جا بود كھ در 

  . گفت

ھنگامي كھ كلیسا او را در شمار قدیسان مقام داد، جمعي كھ براي ذكر محامد وي حضور داشتند اذعان 
... مي بود بشاش و گشادھرويبنرمي سخن میگفت، مكالمھ با وي آسان بود، آد((كردند كھ توماس 

نور محبت و تقدسي قرین با مالیمت از جبین وي تتق میكشید، و ; كریمالطبع، بیاندازه شكیبا، بغایت محتاط
بھ حدي وي مجذوب دینداري و سرگرم مطالعھ بود )) بھ طرز شگفتآوري نسبت بھ مردم بینوا مھربان بود
را پر میساخت و چیزي جز اینھا بھ خاطرش خطور  كھ این دو عمل ھر لحظھاي از لحظات بیداري وي

در تمام دعاھاي شبانروزي شركت میجست، ھر بامدادي یا خودش در اجراي یك دوره قداس . نمیكرد
نظارت داشت یا دوبار در این گونھ مجالس شركت میكرد و مابقي اوقات را بھ خواندن و نوشتن، موعظھ 

قبل از موعظھ یا ایراد خطابھ، یا پیش از سرگرم . صرف میكردو تدریس، و باالخره اجراي فرایض دیني 
دانشش ((شدن بھ كار مطالعھ یا تصنیف، ھمیشھ دعا میكرد، و رھبانان ھمقطار وي تصور میكردند كھ 

ھاي  در حاشیھ دستنبشتھ)). بیشتر مدیون دعاھایي بود كھ تالوت میكرد، تا جھدي كھ عقال مبذول میداشت
كھ با دعاھا و كلمات مقدسي چون آوه ماریا خداوند یا مریم عذرا را با شفاعت و كمك وي بارھا میبینیم 

. چنان سرگرم عبادت و مجذوب امور عقالني بود كھ تقریبا ملتفت نمیشد در اطرافش چھ میگذرد. میطلبد
وجھ این در سفرھخانھ اكثر بشقاب خوراك را جلو وي مینھادند یا از پیش رویش برمیداشتند بیآنكھ وي مت

منقول است كھ او را با چند تني از روحانیان . اما ظاھرا اشتھایش بسیار خوب بوده است; موضوع باشد
ناگھان با مشت ; در ضمن تناول غذا، توماس در فكر مستغرق شد; دعوت بھ صرف شام با لویي نھم كردند

رئیس صومعھ كھ )) براي مانویاناین جواب دندانشكني خواھد بود : ((محكم بھ روي میز كوبید و فریاد زد
لكن لویي با ))! تو در سر سفره پادشاه فرانسھ نشستھاي((پھلوي او نشستھ بود زبان بھ مالمتش گشود كھ 
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با تمام این اوصاف، آن . ادبي شاھانھ بھ مالزمي اشاره كرد تا دوات و قلم پیش آن رھبان پیروز بگذارد
تشخیص، درباره بسیاري از مسائل عملي زندگي قلمفرسایي  قدیس شیفتھ دین و علم میتوانست، با حسن

آنچھ مایھ تحیر مردم میشد توانایي وي در متناسب ساختن موعظات خویش با اذھان فكور رھبانان . كند
توماس ھیچ گونھ كبر یا نخوتي نداشت، از زندگي ھیچ چیز . كتابخوان، یا اذھان ساده مردمان عادي بود

صدد كسب ھیچگونھ افتخاراتي برنیامد، و حاضر بھ قبول ترفیع درجات روحاني مھمي متوقع نبود، در 
ھاي وي متضمن سراسر عالم است، لكن جھاني كھ در میان این آثار جا دارد آن قدرھا بیمقدار  نوشتھ. نشد

در چنین دنیایي است كھ وي با ھر گونھ استداللي علیھ كیش خویش مواجھ میشود و ھمھ را با . نیست
  . ضع و آرامش جواب میدھدتوا

وي در تكمیل سنت جاري عھد خویش بھ آراي فالسفھ شرق استناد میجوید و ھمھ جا صریحا خود را 
توماس از عقاید ابوعلي سینا، غزالي، ابنرشد، اسحاق اسرائیلي، ابنجبرون، و . مدیون ایشان میشمرد

  . ابنمیمون نقل میكند

د بھ درك فلسفھ مدرسي قرن سیزدھم نایل آید مگر آنكھ سوابق این بدیھي است كھ ھیچ دانش پژوھي نمیتوان
توماس مثل گیوم . مكتب را، كھ از آراي فلسفي مسلمانان و یھود سیراب میشود، مورد مالحظھ قرار دھد

احترام )) ربي موسي((دو پاري بھ ابنجبرون عالقھاي نشان نمیدھد، لكن براي ابنمیمون یا بھ قول خودش 
  . یل استفراواني قا

توماس ھم بھ تبعیت از ابنمیمون میگوید كھ دین و عقل را میتوان با یكدیگر سازش داد، و ھم مثل حكیم 
و در تایید این نكتھ عین دالیلي را ; یھودي پارھاي از اسرار و رموز دین را دور از دسترس عقل میداند

وي با ابنمیمون در این نكتھ متفقالراي . تنقل میكند كھ ابن میمون در كتاب داللھالحایرین خویش آورده اس
و ; است كھ عقل آدمي میتواند وجود خداوند را ثابت كند، لكن ھرگز قادر بھ درك صفات االھي نخواھد بود

ھر  .دارندھمچنین توماس در بیان ابدیت كاینات دالیلي اقامھ میكند كھ فوقالعاده شباھت بھ دالیل ابنمیمون 
لكن ھر وقت فیلسوف یوناني از جاده ; صفحھاي از صفحات كتابش بھ نقل سخنان ارسطو مبادرت میورزد

. آیین مسیحي عدول كند، توماس بدون تردید از تبعیت وي دست میشوید و با او اختالف نظر پیدا میكند
ار بھ این موضوع كھ تثلیث، تناسخ، دادن كفاره، فدیھ، و باالخره واپسین داوري را توماس بعد از اقر

نمیتوان با موازین و دالیل عقالني ثابت كرد، در جمیع مسائل دیگر چنان حكمت عقل را كامال و بدون 
حاظ توماس را از آن ل. چون و چرا قبول میكرد كھ این عمل مایھ وحشت خاطر پیروان آوگوستینوس میشد

باید اھل رازوري اشراق دانست كھ پارھاي از اصول مسلم مسیحیت را فوق تعقل بشري جا میداد، و 
میگفت كھ آنھا را باید تعبدا قبول كرد، و مثل ھمھ رازوران مسیحي مشتاق بھ پایان آمدن ھجر و در اندیشھ 

ھاند كھ براي نیل بھ حقیقت شمرد)) اصحاب تعقل و تفكر((پیوستن بھ حق بود لكن او را از آن لحاظ از 
و معتقد بود ; وي میدید كھ اروپا بھ عزم یك عصر تعقل بھ راه افتاده است. ترجیح میداد)) دل((عقل را بر 

توماس قبل از اقامھ دالیل . كھ وظیفھ یك فیلسوف مسیحي است كھ بھ یاري عقل با روحیھ جدید مقابلھ كند
نظریات آباي كلیسا كھ كالمشان حجت بود میپرداخت، لكن با  خویش، بھ ذكر آیاتي از كتاب مقدس و نقل

وي در بیان علت غایي فلسفھ )). احتجاج اصحاب قدرت سستترین استداللھاست: ((پاكبازي موثري میگفت
غرض از فراگرفتن فلسفھ صرفا اطالع بر آراي سایرین نیست، بلكھ نیل بھ : ((چنین اظھار عقیده كرد

ھاي توماس را، از لحاظ تقید دایمي وي بھ موازین منطقي، باید تالي مصنفات  وشتھن)). حقیقت امر میباشد
  . ارسطو دانست

در تاریخ جھان بندرت بھ آدمي چون توماس آكویناس برمیخوریم كھ بتنھایي توانستھ باشد حیطھاي بھ این 
ساده، سر ; ندارد در اسلوب وي ھیچ نوع فریبندگي وجود. عظمت از آرا و افكار را نظم و وضوح بخشد

اما شور، تصور، ; نھ سخن را بھ اطناب میكشاند و نھ حشو و زوایدي دارد; راست، موجز، و دقیق است
احساسات آتشین، و تغزلي را كھ در سبك آوگوستینوس مشاھده میكنیم فاقد است، توماس معتقد بود كھ در 

ھنگامي كھ میلش میكشید، قادر بود، با میدان فلسفھ جاي نكتھپردازي و وصفھاي آبدار شاعرانھ نیست، 
بینقصترین آثاري كھ از قلم وي تراوش . ساختن عالیترین اشعار، كوس ھمسري با شعراي نامدار بزند
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كرده است سرودھا و دعاھایي است كھ مخصوصا براي جشن كورپوس كریستي ساخت، و از آن جملھ 
گي، سخن از حضور واقعي باري تعالي است سرود با ابھت حمد صھیون كھ، در طي ابیات خوشاھن

میگوید در میان دعاھاي دو ساعت بعد از نیمشب، یا نماز حمد، سرودي از توماس بھ جا مانده است كھ با 
 hostia salutarisآغاز، و با دو ترجیعبند  prodiens supernum Verbumبیتي از قدیس آمبروسیوس 

O )))و این سرود را مرتبا در مراسم اختتام آیینھاي مقدس ; شودختم می))) درود بر شما اي خیل كروبیان
ھمچنین در میان دعاھاي نماز مغرب بھ یكي از عالیترین سرودھاي مسیحي برمیخوریم كھ . میخوانند

اي زبان، بسراي از آن جسم باشكوه را، و آن خوني : تركیب دلنشیني از عقاید دیني و الفاظ لطیف شاعرانھ
برابري نتواند كرد، خوني كھ آن را از بھر فدیھ جھان جگرگوشھ سخاوتمندترین  كھ ھیچ بھایي با آن

  . مادران، و پادشاه تمامي مردمان، نثار كرد

بھ ما ارزاني شد و در میان ما بھ دنیا آمد، از دوشیزھاي باكره، و جھان را بودباش خویش ساخت، بذر 
خاكدان مقام گزید و بھ طرزي شگفتانگیز عمر خود  سخن االھي بپراكند و چون ما، با این تن خاكي در این

  . را پایان داد

در شب شام آخر، با حواریون، در حالي كھ سر خم كرده بودند، و ھمھ قوانین باستاني در خوراكي كھ 
قانون كلیسا مقرر كرده بود رعایت میشد، با دست خویش بھ دوازده تني كھ گرد آمده بودند غذا میدھد 

  . دست خویش تسلیم میكندخویشتن را با 

كلمھ خدا شكل تن یافتھ، نان واقعي را با كالمي بھ جسم وي مبدل میسازد، شراب خون عیسي میشود، و 
  . اگر حس قادر بھ دیدن نباشد، بگذار كھ صاحب قلب مطمئن، بھ اتكاي ایمان محض، نیرو یابد

بگذار آیین نیایش باستان جاي خود ; نھیمبس بدین منوال، ما زانو زده چنین آیین مقدس بزرگي را حرمت می
  . بگذار ایمان ما تاوان قصور حس كدر شده ما را بدھد; را بھ این آداب نوین واگذارد

و بھ درگاه خود او، كھ این ھر دو از ; سپاس و سرود نشاطانگیز، دردو، سربلندي، نیرو، بركات فراوان
   .افتدآنجا آید بگذار ھمان سان ثناي ما مقبول 

عمر توماس اندكي بیش از نصف عمر آلبرتوس بود، با اینھمھ در عرض این مدت تعداد كتابھایي كھ 
وي تفاسیري بر كتاب احكام پتروس لومباردوس، اناجیل، صحیفھ . تصنیف كرد كمتر از آثار استادش نبود

س و نظریات ھاي پولس رسول، رسالھ تیمایوس افالطون، آراي بوئتیو اشعیا نبي، كتاب ایوب، رسالھ
و كتابھاي ارغنون در آسمان و زمین، كون و فساد، آثار علوي، فیزیك، ; منسوب بھ دیونوسیوس

  . مابعدالطبیعھ، در نفس، سیاست، و اخالق ارسطو نوشت

نیز مباحث پراكنده را، ; با عنوانھایي از قبیل در حقیقت، در قدرت، در خیر، در عقل، در فضایل، و غیره
تي بود كھ بدون نظم منطقي یا ارتباطي با یكدیگر در مجالس درس بھ میان آمده بود، و كھ مشتمل بر نكا

ھمچنین رساالتي با عنوانھاي در اصول طبیعت، در ھستي و جوھر، در آیین مملكتداري، در اعمال 
كتابي نیز در چھار مجلد تحت عنوان . مكنونھ طبیعت، در وحدت عقل، و امثال آن تصنیف كرد

، مجموعھاي در بیست و یك مجلد تحت )١٢۵٨١٢۶٠(در بیان آیین كاتولیك بر ضد كفار مجموعھاي 
كلیھ . نوشت) ١٢٧١١٢٧٣(و كتابي با عنوان زبده حكمت االھي ) ١٢۶٧١٢٧٣(عنوان مدخل االھیات 

  . آثاري كھ از توماس منتشر شده است بالغ بر ده ھزار برگ دو ستوني بھ قطع بزرگ میشود

ن آیین كاتولیك ضد كفار را توماس بھ خواھش رایموندو ذا پنیافورت، مرشد فرقھ مجموعھاي در بیا
دومینیكیان، تحریر كرد تا در دعوت از مسلمانان و یھودیان اسپانیایي براي گرویدن بھ آیین مسیحي كمكي 

ل استوار از ھمین لحاظ است كھ توماس در این كتاب تقریبا تمامي استدالالت خود را بر موازین تعق. باشد
در این )). این امر در كارھاي خدا كمتر بھ منصھ بروز میرسد((میسازد، ھرچند كھ با تاسف میگوید 
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مجموعھ بخصوص توماس روش مباحثھ مدرسي را كنار میگذارد، مطالب خود را تقریبا بھ اسلوبي بدیع 
نده مقام كسي باشد كھ بیان میكند، و در تقریر موضوعات گاھي لحنش تند و تیزتر از آن است كھ زیب

توماس در این مجموعھ مدعي است كھ آیین مسیح باید كیشي . خواندھاند)) حكیم آسماني((آیندگان او را 
رباني باشد، زیرا علیرغم نھي مردم از لذایذ جسماني و نعمات دنیوي، یعني اصول عقایدي كھ بھ گوش 

وپا شد، و حال آنكھ اسالم با تشویق مردم بھ مردم خوشایند نبود، موفق بھ تسخیر امپراطوري روم و ار
در چھارمین بخش این كتاب، وي بدون پردھپوشي اذعان . تمتع از لذایذ و بھ زور شمشیر كشورگشایي كرد

میكند كھ اصول مھم آیین مسیح را نمیتوان با استدالل بھ ثبوت رسانید، و قبول تورات و اناجیل مستلزم 
  . استایمان بھ وحي و مكاشفھ غیبي 

در اینجا ; در مھمترین اثر توماس آكویناس، یعني مدخل االھیات، روي سخن با پیروان آیین مسیح است
غرض توماس آن است كھ از روي كتاب مقدس، آراي آباي كلیسا، و بھ كمك دالیلي عقالني، تمامي اصول 

سعي : ((دیباچھ كتاب میگوید .كندعقاید كاتولیك را در حكمت و االھیات توضیح دھد و از یكیك آنھا دفاع 
ما بر آن خواھد بود كھ كلیھ مسائل مربوط بھ اصول دین را تا آنجا كھ موضوع مورد بحث اجازه دھد، بھ 

ولف، كھ این اثر را بھ بیست و یك جلد ممكن است ایجاز م)). ایجاز و وضوح مورد بررسي قرار دھیم
این ; رسانیده است، مایھ تفریح خاطر ما گردد، لكن بھ ھر حال ھمین است كھ میتوان آن را بھ عیان دید

حجم آن صرفا نتیجھ وسعت ; خالصھ، مجموعھاي است بغایت عظیم، لكن در آن مولف بھ تطویل نمیگراید
ظاھرا تحت عنوان االھیات تصنیف شده، مشتمل است بر حیطھ موضوع آن است، زیرا این كتاب، كھ 

سوال یا  ۶٣١رسالھ،  ٣٨; چندین كتاب مفصل درباره مابعدالطبیعھ، معرفتالروح، اخالق، و حقوق
نظم و ترتیب احتجاجات درباره یكیك سواالتي كھ . مورد براي اعتراض یا پاسخ ٠٠٠/١٠موضوع، 

. خوانبندي و تركیب این كتاب بیش از حد لزوم تمجید كردھاندمطرح میشود شایان تحسین است، اما از است
نمیتوان آن را با كتاب اخالق اسپینوزا، كھ صاحب نظمي دقیق است، قیاس گرفت یا از لحاظ تسلسل آن را 

، سواالت Iبخش (رسالھ مربوط بھ معرفتالروح . بھ كتاب فلسفھ تركیبي اثر ھربرت سپنسر تشبیھ كرد
رباره شش روز خلقت شمھاي درباب بنیآدم بھ حالت بیگناھي ذاتي بر خواننده عرضھ میان بحثي د) ٧۵٩۴
اصوال توماس ھمان روشي را بھ . شكل این كتاب بیشتر شایان توجھ است تا تركیب و فصلبندي آن. میشود

كار برده و تكمیل كرده است كھ پیش از وي ابتدا آبالر در پیش گرفت، و سپس بھ دست پتروس 
بھ این معني كھ در ھر مبحثي ابتدا قضیھ طرح میشود، دالیلي : وس از آن نقص اولیھ بیرون آمدلومبارد

براي رد آن پیش میآید، ایراداتي بھ اثبات قضیھ گرفتھ میشود، سپس استدالالتي از انجیل، آباي كلیسا، و 
این روش گاھي باعث . براھین منطقي براي اثبات آن مطرح، و بھ ایرادات وارده جوابھایي داده میشود

; بھ این معني كھ خود مولف مخصوصا ایرادات موھومي میتراشد تا آنھا را باطل سازد; اتالف وقت است
از مھارت و زبردستي توماس . لكن در بسیاري از موارد مناظره بسیار ضروري است و واقعیت دارد

ظریات خود مطرح میسازد و بھ ھمین بس كھ، با قدرت كالم و خلوص نیت عجیبي، خودش آرایي مخالف ن
از این لحاظ، كتاب مدخل االھیات عالوه بر آنكھ یادبودي از اصول دین است، ; دقت آنھا را میپروراند

خالصھاي نیز از آراي بدعتگذاران بھ شمار میآید، و میتوان آن را بھ عنوان زرادخانھاي براي تجھیز سپاه 
پاسخھاي توماس نتواند ما را مجاب سازد، لكن ھرگز نمیتوانیم  احتمال دارد كھ ھمیشھ. شكاكان بھ كار برد

  . شاكي باشیم از اینكھ ابلیس وكیل مدافع بیكفایتي داشتھ است

VI -حكمت توماس آكویناس  

  منطق  -١

علم كدام است آیا عبارت از پرتوي االھي است كھ از جانب خداوند بھ وجود آدمي میتابد و بدون فیص حق 
نمیپذیرد مالحظھ میشود كھ در آغاز این بحث توماس با آوگوستینوس، رازوران،  چنین امري تحقق

pyبھ این معني كھ میگوید علم عبارت از فراوردھاي است . اصحاب اشراق، و شھود مخالفت میورزد
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این . طبیعي، برگرفتھ از حواس جسماني بیروني و حس دروني كھ آن را وقوف یا اشعار خودي نامیدھاند
لكن ; محدود است، زیرا تا عھد ما ھنوز ھیچ عالمي بھ درك جوھر پشھاي نایل نیامده است علم بغایت

دانش، با وجود محدودیتھایي كھ دارد، اعتماد كردني است و لزومي ندارد ما درباره امكان این مسئلھ كھ 
مدرسي از توماس تعریفي را كھ حكماي . دنیاي خارجي در زمره اوھام است مضطرب و پریشانحال باشیم

از آنجا كھ ذھن تمام معلومات طبیعي خود را . ، را میپذیرد))برابري فكر با شي((حقیقت كرده بودند، یعني 
اطالع مستقیم آن از اشیاي خارج ذھن محدود بھ اجرام یا بھ عبارت دیگر . از طریق حواس كسب میكند

شناخت عالم وراي محسوسات یا ذھن آدمي نمیتواند مستقیما بھ . یا محسوسات است)) حسي((دنیاي 
مابعدالطبیعھ نایل آید، یعني نمیتواند عقول جایگزین شده در ابدان یا خداوند را در خلقش راسا درك كند، 

لكن امكان دارد كھ بھ قیاس، از راه تجربھ حواس، بر سایر عقول و ھمچنین بھ وجود خداوند بھ طور غیر 
ھ قلمرو سومي یا عالم فوقالطبیعھاي كھ در آن خدا زندگي میكند ھیچ اما درباره حیط. مستقیم اطالع پیدا كند

امكان دارد كھ ما بھ كمك ادراك . اطالعي در ذھن آدمي راه نمییابد، مگر از راه الھام و مكاشفھ غیبي
طبیعي خویش بھ وجود و یگانگي خدا پي ببریم، زیرا وجود و یگانگي االھي از خالل تمامي عجایب و 

حتي علم . لكن ما قادر نیستیم كھ، بھ صرف عقل، بھ ذات خداوند یا تثلیث واقف شویم; میدرخشدنظام جھان 
  . فرشتگان نیز محدود است، وگرنھ ایشان نیز خدا میبودند

)) كتاب مقدس((خداوند راز عالم را در . خود ھمین محدودیتھاي علم دال بر وجود یك دنیاي فوقالطبیعھاند
ھمچنانكھ حماقت است كھ یك نفر دھاتي چون از درك فرضیات فیلسوفي عاجز . بر ما مكشوف میسازد

و مكاشفھ االھي در  میماند آنھا را از اباطیل شمرد، بھ ھمان روال عین بالھت است كھ چون ظاھرا وحي
میتوان اطمینان داشت . پارھاي نكات با علم طبیعي بشري مغایرت دارد، پس آدمي وجود آن را انكار كند

كھ اگر علم ما كامل میبود، آنگاه قطعا میان وحي و فلسفھ تناقضي وجود نمیداشت، غلط است بگوییم كھ 
تمامي حقیقت از وجود خداوند ; درست باشد قضیھاي میتواند از لحاظ فلسفي نادرست، و بر وفق ایمان

با اینھمھ مطلوب است كھ میان آنچھ ما بھ وسیلھ عقل درك میكنیم و آنچھ بھ . منبعث میشود و یكي است
محققان مجازند . حیطھ فلسفھ و مبحث ایدئولوژي با ھم تفاوت دارند; نیروي ایمان قبول داریم فرق گذاریم

براي مردم ساده لوح ((ارند در جرگھ خویش مورد بحث قرار دھند، لكن ایراداتي را كھ نسبت بھ دین د
زیرا مردمان سادھلوح فاقد معلومات )). شنیدن سخنان اشخاصي كھ بھ دین اعتقاد ندارند مصلحت نیست

دانشمندان و فالسفھ و ھمچنین دھاتیان سادھلوح باید . ضروري براي پاسخ گفتن بھ این گونھ ایرادات ھستند
، زیرا ))در جمیع امور ما باید زیر فرمان كلیسا باشیم((; یم در برابر تصمیمات كلیسا خم كنندسر تعظ

در كلیھ مسائل دیني مرجع نھایي ((شخص پاپ . كلیسا از جانب عنوان مخزن خرد االھي معین شده است
دیگر چیزي شق )). است، بھ طوري كھ تصمیمات وي را عموم مومنان باید با اعتقاد راسخي قبول كنند

  . نیست مگر ھرج و مرج فكري، اخالقي، و اجتماعي

  مابعدالطبیعھ  -٢

در فلسفھ قدیس توماس مبحث مابعدالطبیعھ تركیب پیچیدھاي است از تعریفھاي دشوار تفاوتھاي دقیقي كھ 
  . االھیات وي بر آن استوار است

یزي است كھ براي تصویر یك شي جوھر عبارت از چ. در مخلوقات، جوھر و وجود با ھم تفاوت دارند) ١
جوھر یك مثلث یا بھ عبارت دیگر سھ خط مستقیمي كھ . وجود عبارت از عمل ھستي است; ضروري است

. محاط بر فضایي باشند اعم از آنكھ مثلث وجود داشتھ یا صرفا در تصور آدمي باشد، ھیچ تفاوتي نمیكند
آن است كھ وي علت نخست یا مصدر جمیع  زیرا جوھرش; لكن در مورد خدا، جوھر و وجود یكي است

است كھ كلیھ مخلوقات بالضروره از )) واجبالوجود((یا چنانكھ بعدا اسپینوزا گفت، ذاتي (موجودات است 
در تعریف وي باید گفت كھ خدا باید وجود داشتھ باشد تا ھر چیز دیگري ; )اقتضاي ذات او ناشي میشوند
py  . بھ سبب وجود او موجود باشد
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ھر . اوند در واقع وجود خارجي دارد، وي ھستي تمام موجودات و علت وجود جمیع كاینات استخد) ٢
چیز دیگري در مقام قیاس با ذات باري تعالي، و بھ واسطھ انباز شدن محدود در واقعیت خداوند، وجود 

  . خارجي دارد

ھمچنین كلیھ . ھم تاثیرپذیر جمیع مخلوقات ھم فاعلند و ھم منفعل، یا بھ عبارت دیگر ھم اثر بخشند و) ٣
موجودات از اختالطي ھستند میان بودن و شدن، بھ عبارت دیگر، پارھاي از ویژگیھاي بخصوص را دارا 

و در عین حال ممكن است پارھاي از این خصایص را از كف بدھند و بعضي دیگر را كسب . ھستند
  . بنمایند، چنانكھ آب را میتوان گرم كرد

را علم كرده )) امكان تبدل((ثیرپذیري در برابر عمل خارجي یا تبدل داخلي اصطالح توماس براي این تا
خدا را نمیتوان منفعل ساخت، نمیتوان ; مبراست)) امكان تبدل((تنھا خداوند است كھ از این خاصیت . است

ھم اكنون خدا ھر آن چیزي كھ میتواند باشد، ; فعلیت مطلق است; است)) قوه فعالھ محض((وي . تغییر داد
انفعال یا تاثیر در برابر اعمال )) امكان((ھست، پایینتر از مقام رب، كلیھ موجودات را میتوان از نظر 

بنابر . خارجي طبقھبندي كرد، ھر كھ بیشتر از این خاصیت برخوردار باشد، در درجھ پایینتر قرار دارد
كھ مادر عامل جسماني یا انفعالي پدر عامل فعل است، و حال آن((این، مرد افضل بر زن است، زیرا 

زن ماده بیشكل تن را در اختیار مرد میگذارد، و این ماده از نیروي شكل دھندھاي كھ در . محسوب میشود
ھمھ موجودات جسماني مركب شدھاند از ھیوال و صورت، لكن در ) ۴.)) مني پدر است شكل میپذیرد

بلكھ اصل فطري نیروبخش و . یا پیكر نیستصورت بھ معني شكل ) مثل آراي ارسطو(فلسفھ توماس 
ھر جا كھ صورت یا اصل حیاتي، ذات موجودي را تشكیل میدھد، در آن حال چنین . ویژگي بخش است

بھ ھمین روال، روح عقلي، یا بھ عبارت دیگر نیروي حیاتبخشي كھ قادر ; صورتي اساسي یا جوھري است
  . وند صورت جوھري جھان استبھ تعقل باشد، صورت جوھري تن آدمي است، و خدا

جمیع حقایق یا جوھرند یا عرض، بھ یك قطعھ سنگ یا یك نفر انسان، یا فقط بھ عنوان خواص در سایر ) ۵
خداوند جوھر مطلق است و تنھا وجودي است كھ كامال قائم بھ ذات . مثل سپیدي یا غلظت. اشیا وجود دارند

  . میباشد

این ; ھیچ شي غیرمنفردي وجود ندارد مگر در فكر. جود دارندتمامي جوھرھا بھ صورت انفرادي و) ۶
  . پندار كھ فردیت در زمره اوھام است خود خیالي واھي است

یا بھ عبارت دیگر منشا (در موجودات مركب از ھیوال و صورت، اصل یا منشا تخصیص فرد از جمع ) ٧
ر بین تمامي انواع صورت یا اصل حیاتي د. عبارت است از ھیوال یا ماده) تعدد افراد در یك نوع یا طبقھ

در ھر فردي این اصل بھ یك كمیت معین و تركیب مادي شكل میبخشد، آن را بھ كار ; اصوال یكي است
و این مادھاي كھ با كمیت مخصوصي مجزا شده است، منشا تعدد و ; میبرد، و بھ خود اختصاص میدھد

  . ن اصل تمایز افراد از یكدیگر میباشدتعیین فرد در میان جمع است، بھ عبارت دیگر، ھمی

  االھیات -٣

باالترین اطالعي كھ : ((وي مینویسد. مدار و موضوع اصلي فلسفھ توماس آكویناس خداوند است نھ آدمیزاد
ما میتوانیم از خداوند در این زندگي داشتھ باشیم آن است كھ بدانیم وي برتر از جمیع چیزھایي است كھ ما 

وي احتجاج انسلم را درباره وجود رد میكند، لكن چون وجود خدا را با )). ش تصور كنیممیتوانیم دربارھا
.: توماس میگوید خداوند نفس ھستي است. ذات خدا ھمانند میشمرد، آن قدرھا از نظریات انسلم دور نیست

py  )). منم كھ ھستم((
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ھمھ حركات معلول حركات ) ١ :بھ عقیده توماس، وجود خدا را میتوان با دالیل طبیعي بھ اثبات رسانید
سیر قھقرایي ((قبلیند و ھكذا، تا میرسیم بھ یك محرك نخستین، كھ خود ساكن است، یا میرسیم بھ یك 

; ھاي علل مستلزم علتي اولین میباشند بھ ھمین روال سلسلھ) ٢; كھ امري تصور كردني نیست)) الیتناھي
ممكن معلق ; شروط بھ واجب است، كھ باید باشدممكن، كھ محتماللوجود است لكن ضرورت ندارد، م) ٣

موجودات از ) ۴; با این رشتھ استدالالت، ما بھ واجبي میرسیم كھ حقیقت محض است; بھ واقعي است
لحاظ نیكویي، درستي، و اصالت درجات مختلف دارند باید مسلما مصدري از كمال نیكویي، حقیقت، و 

ھزاران بینھ و شواھدي از نظم ) ۵; ل ناقص وجود داشتھ باشداصالت بھ عنوان نمونھ در مقابل این فضای
چگونھ چنین امري میسر ; حتي اشیاي غیر ذیروح بھ روشي قرین نظم حركت میكنند; در جھان وجود دارد

از مسئلھ وجود خدا كھ بگذریم، در االھیات  باشدتواند بود، مگر آنكھ نیرویي عقالني آفریننده اینھمھ بوده 
نمیتوانیم بدانیم كھ خدا چیست، بلكھ فقط میتوانیم : ((میگوید; طبیعي، توماس تقریبا در زمره الادریون است

قولي چرا ع. خدا ذاتي حركت دادني، شریك داشتني، تغییرپذیر، و فاني نیست)). بفھمیم چھ چیزھا نیست
كھ گویي منادي عقاید (ناچیز باید توقع درك چیزھاي بیشتري را درباره الیتناھي داشتھ باشند توماس 

میگوید براي ما تصور روحي غیرعادي دشوار است، و جمیع تجارب خارجي ) برگسون در این باب است
چ گونھ صوري موجود چیزھایي غیرمادي كھ از آنھا ھی((در نتیجھ، ; ما ارتباط با چیزھاي مادي دارند

درك ذات )). نیست، از راه مقایسھ با اجرام محسوس كھ از آنھا صورتھایي وجود دارد بر ما مكشوف است
فقط از طریق قیاس بھ نفس یا استدالل از خود ما و تجربھ ما و اسناد آن ) چنانكھ ابنمیمون تعلیم میداد( خدا 

یي، عشق، حقیقت، ھوشیاري، قدرت، آزادي، یا ھر نوع بنابر این، اگر در افراد نیكو; بھ وي میسر است
مزیتي دیگر مشاھده میكنیم، میگوییم كھ اینھمھ باید در صانع نیز جمع باشند، منتھا بھ درجھاي كھ با نسبت 

ما ضمایر مذكر را فقط از نظر سھولت كار در مورد خداوند بھ كار . میان الیتناھي و خود ما متناسب باشد
خدا یكي است، زیرا در تعریف او گفتیم كھ خدا خود . رد خدا و فرشتگان جنس معني ندارددر مو; میبریم

اینكھ گفتھاند در این یگانگي . ھستي است، و اداره متحدالشكل عالم حكایت از قانون و عقلي یگانھ میكند
بھ كمك  رازي است كھ حل آن از دست عقل ساختھ نیست و باید آنرا صرفا. االھي سھ شخص وجود دارد

  . ایمان قبول كرد

و لذا صانع آن را از ) یا بھ عبارت دیگر حادث است(دیگر اینكھ نمیدانیم عالم در طول زمان آفریده شد 
دالیلي كھ عالمان االھي براي . عدم بھ وجود آورد، یا طبق آراي ارسطو و ابنرشد عالم جاوداني است

تا مبادا چنین بھ نظر برسد ((باید آنھا را رد كرد  خلقت جھان در طول زمان اقامھ كردھاند سست است و
توماس چنین نتیجھ میگیرد كھ ما باید بھ قوه )). كھ آیین كاتولیك بر پایھ استدالالتي پوچ استوار شده است

ایمان معتقد بھ خلقت عالم در طول زمان باشیم، لكن این نكتھ را ھم میافزاید كھ قضیھ چندان معنایي ندارد، 
وي . بدون تبدل، بیآنكھ ماده در حركت باشد، زماني وجود ندارد; از آفرینش زماني وجود نداشت زیرا قبل

با نھایت مردانگي میكوشد تا توضیح دھد كھ چطور خداوند میتوانست بیآنكھ خود در معرض تغییر قرار 
یا بھ (ت توماس میگوید عمل خلقت جاوداني اس. گیرد از مرحلھ ماقبل خلقت وارد مرحلھ خلقت شود

لكن تعیین زمان را موكول بھ میل خلقت میسازد تا براي نمود آثار خویش بھ كار ) عبارت دیگر، قدیم است
  . برد چنین استداللي را باید در حكم فرار آدم تنومندي از سوراخ سوزن دانست

سادناپذیر، و این موجودات عبارتند از عقولي مجرد، ف. فرشتگان عالیترین درجھ خلقت را تشكیل میدھند
  . جاویدان

اینھا حكم وزیران االھي را در حكومت دنیوي دارند، اجرام سماوي را ایشان حركت میدھند و رھبري 
از آنجا كھ . ھر شخصي فرشتھ نگاھباني دارد، و مالیك مقرب از خیل مردمان توجھ میكنند; میكنند

ھ گوشھ دیگر برسانند بیآنكھ فاصلھ بین آن فرشتگان غیر مادي ھستند، میتوانند از یك گوشھ فضا خود را ب
توماس نود و سھ صفحھ مطلب درباره سلسلھ مراتب، حركات، عشق، . دو نقطھ را در فضا پیموده باشند

علم، اراده، نطق، و عادات فرشتگان دارد كھ عالیترین نمونھ مبالغھ در مجموعھ عظیم و جامعاالطراف 
py  . رین بخش آن محسوب میشوداست و انكارناپذیرت)) مدخل االھیات((
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ھمان طور سخن از شیاطین میرود، كھ موجودات كوچكي ھستند . بھ ھمان نحو كھ فرشتگان وجود دارند
موجوداتي حقیقیند كھ از ; حلقھ بھ گوش ابلیس، این شیاطین صرفا زاده وھم و خیال مردم عادي نیستند

وانند حس تنفر از زني را در دل مردي برانگیزند این موجودات میت. وجود آنھا مضار بیپایاني ناشي میشود
  . و باعث عنن گردند

اینھا انواع مختلف جادو را میسر میسازند، چنانكھ شیطاني میتواند زیر بدن مردي دراز كشد، مني او را 
شیاطین میتوانند . بگیرد، بسرعت آن را از ھمخوابھ شود، و نطفھ مرد غایب را در زھدان زن بھ كارد

. ان را بھ پیشگویي از این گونھ حوادثي كھ مشروط و معلق بر اختیار آدمیزاد نیست قادر سازندجادوگر
آنھا قادرند با گذاشتن آثاري بر مخیلھ آدمي، یا ظاھر شدن بر مردم و سخن گفتن با آنھا، مطلب یا مطالبي 

آزار كودكان از طریق را در اذھان منعكس كنند، یا آنكھ ممكن است با زنان ساحره ھمدست شوند و در 
  . چشم زخم بھ آنھا مدد رسانند

توماس، مثل تقریبا تمامي معاصران خویش و اكثر مردم عھد ما، براي علم احكام نجوم ارزش بسیار قایل 
  : بود، چنانكھ میگوید

ت باید با حركات اجرام سماوي مرتبط دانست، و اجرام مزبور را عل... حركات ابدان را در این عالم سفال
علت اینكھ ستارھشناسان بارھا با مشاھده اختران حقیقت را پیشگویي میكنند بھ دو . ... این جنبشھا شمرد

طریق توجیھ میشود، اوال چون عده كثیري از مردم پیرو امیال نفساني ھستند، بھ ھمین سبب بیشتر اعمال 
ارت دیگر تنھا عقال، ھستند كھ بھ فقط عده قلیلي، یا بھ عب; آنھا طبق تمایل اجرام سماوي صورت میپذیرد

ثانیا بھ علت مداخلھ شیاطین است كھ این پیشگوییھا تحقق . ... كمك عقل این تمایالت را تعدیل میدھند
افعال آدمي تابع عمل اجرام سماوي نیستند، مگر بھ حكم ((با اینھمھ، توماس معتقد است كھ . میپذیرد

  . وي در حیطھ وسیعي براي آدم اختیار فراوان قایل شده است بھ عبارت دیگر،)). تصادف و من غیرمستقیم

  روانشناسي - ۴

ھایش راجع بھ این  و نوشتھ; توماس مسائل فلسفي روانشناسي را بھ دقت تمام مورد بررسي قرار میدھد
وي . موضوعات از بھترین تراوشات قلمي وي در میان جمیع مباحث متنوعي است كھ گرد آورده است

بھ عبارت دیگر، ; با این مقدمھ آغاز میكند كھ موجودات زنده ماشیني نیستند، بلكھ حیات دارند بحث خود را
یك ماشین متشكل است از اجزائي كھ آنھا را از خارج بر روي ھم قرار دادھاند، و حال آنكھ یك موجود 

این نیروي . یدزنده خودش اجزاي متشكلھ خود را میسازد و بھ كمك نیروي داخلي خودش بھ تحرك درمیآ
توماس این عقیده را بھ تعابیر ارسطویي چنین بیان میدارد، روان . شكل دھنده داخلي عبارت است از روح

بدن است، بھ عبارت دیگر، منبع حیاتي و نیرویي است كھ بھ یك موجود زنده حیات )) صورت جوھري((
: ارواح سھ درجھ دارند)). ماستروح سرچشمھ اصلي تغذیھ، تاثر، حركت، و ادراك . ((و صورت میبخشد

)) عقالني((; كھ از قدرت احساس برخوردار است)) احساسي((; یعني آن كھ قدرت رشد دارد)) نباتي((
ھر موجود جانداري از اولي بھرھمند میشود، فقط جانوران و آدمیان ھستند . یعني آن كھ قدرت تعقل دارد

لكن موجودات زنده عالیتر، در . صاص بھ افراد بشر داردكھ دومي را دارند، و باالخره نوع سوم تنھا اخت
ھر ((; تكامل جسماني و انفرادي خود، از مراحلي كھ در آنجا موجودات دونرتبھتر مقام گزیدھاند میگذرند

باید از تعداد زیادتري صورتھاي مراحل وسط گذر كند تا بھ ... قدر صورتي در مدارج ھستي باالتر باشد
ر واقع این گفتھ توماس نسخھ بدلي از فرضیھ مرور یا تكرار قرن نوزدھم است كھ د. صورت كمال برسد

  . میگوید چنین آدمي از تمامي مراحلي كھ انواع در سیر تكامل خود پیمودھاند عبور میكند

فقط آن را با شخص یكي >"color="#CCCCCCدر حالي كھ افالطون، آوگوستینوس، و فرانسیسیان 
میدانستند، توماس شجاعانھ نظریھ ارسطو را پذیرفتھ است و آدمي حتي شخصیت را تركیبي از تن و 

pyروان یا نیرویي دروني كھ سازنده صورت و بخشنده حیات است، بھ . روان، ھیوال و صورت تعریف میكند
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از جنبھ روح . ل با بدن مرتبط شده استو بھ ھزار شك. طور جداییناپذیري در ھر بخشي از بدن وجود دارد
و از نظر روح عقالني محتاج ; از لحاظ روح احساسي متكي بر تاثرات است; نباتي محتاج بھ تغذیھ است

حتي قدرت عقالني و ادراكات معنوي . بھ صوري است كھ تاثر آنھا را بھ وجود میآورد یا تركیب میكند
قاعدتا وقتي پوستي كلفت باشد، دال بر روحي ; از نقص باشدمستلزم تني است كھ تا حدود معقولي عاري 

رویاھا، احساسات شدید، عوارض روحي، طبیعت و مزاج آدمي ھمھ ارتباط با . است عاري از حساسیت
گاھگاھي توماس چنان سخن میگوید كھ گویي تن و روان یك حقیقت متحد و واحد . وظایفاالعضا دارند

با اینھمھ، در نظر وي . ز بیرون بھ این كل تقسیم ناشدني صورت میبخشداست كھ از درون قوه میدھد و ا
واضح بود كھ روح عقالني یعني ھمان چیزي كھ تجرید میكرد، تعمیم میداد، استدالل مینمود، و كاینات را 

توماس گفت با وجودي كھ گرایش ما بر آن است كھ . بر روي نقشھ میآورد حقیقتي است غیرجسماني
چیزھا بھ معیار مادي فكر كنیم، ھر قدر ھم بكوشیم نمیتوانیم در وقوف یا اشعار، ھیچ چیز  درباره كلیھ

این روح . روح عقالني حقیقتي است كھ یك دنیا با ھر چیز مادي یا فضایي تفاوت دارد; مادي پیدا كنیم
ي آن نیرویي عقالني را مسلما باید در زمره معنویات قرار داد و آن را چیزي دانست كھ خداوند، یعن

فقط یك نیروي غیرمادي . ھاي مادي قرار دارد، در وجود ما تزریق كرده است معنوي كھ در پس كلیھ پدیده
یا در زمان بھ عقب و جلو بجھد، یا بزرگ و كوچك را یكسان . قدرت داشت مفھومي كلي را مجسم نماید

است یك ذات مادي را تصور كرد كھ  لكن محال. ذھن میتواند از وجود خودش آگاه باشد. بسھولت درك كند
  . تا این درجھ نسبت بھ وجود خودش آگاه باشد

لكن . بنابراین معقول است چنین معتقد باشیم كھ این نیروي معنوي پس از فاني شدن تن، در ما بر جا میماند
; نمیتواند حس یا اراده یا فكر كند; رواني كھ بھ این نحو از تن جدا شده است براي خودش شخصیتي نیست

فقط ھنگامي . ملي نیستروح ضعیف و بیچارھاي است كھ بدون گوشت و پوست خودش قادر بھ انجام ع
كھ از طریق رستاخیز تن با چھار چوبھ خاكي خود كھ حیات دروني آن را تشكیل میداد متصل شود، آنگاه 

بھ عقیده توماس، چون ابنرشد و . است كھ بھ اتفاق آن تن، یك فرد و شخصیت فناناپذیر را تشكیل میدھد
شدند )) عقل فعالھ((بود كھ ناچار بھ قبول فرضیھ  پیروان وي ایمان بھ رستاخیز تن نداشتند، بھ ھمین سبب

  . و گفتند كھ روح جھان ھستي، یا انواع، جاوداني است

در نظر وي، . توماس كلیھ تیرھایي را كھ در تركش جدلي خویش دارد براي رد این فرضیھ بھ كار میبرد
ان اھمیت داشت كھ نتایج این منازعھ با ابن رشد بر سر زندگي جاوداني مھمترین مسئلھ قرن بود و چن

حاصلھ از جنگھاي پادشاھان، یعني تغییر حدود و ثغور ممالك و عناوین، در برابرش كار ابلھانھ كوچكي 
  . مینمود

توماس میگوید كھ روح را پنج خاصیت یا نیروست، از این قرار، خاصیت نباتي كھ بھ كمك آن تغذیھ، 
یلھ آن تاثرات را از دنیاي خارجي میپذیرد، خاصیت خاصیت حسي كھ بھ وس; رشد، و تولید مثل میكند

شھواني كھ بر اثر آن میل و اراده میكند، خاصیت تحرك بھ مدد آن حركات را بھ وجود میآورد، و خاصیت 
كلیات معلومات از حواس سرچشمھ میگیرند، لكن تاثرات بر روي . عقالني كھ بھ وسیلھ آن فكر میكند

نون حساسھ مشترك میخواند جذب میشوند كھ كار آن ھماھنگ ساختن لوحي خالي كھ توماس آن را كا
در عقل ھیچ ((توماس با ارسطو و الك ھمعقیده است كھ . تاثرات یا مدركات آدمي بھ صورت پندارھاست
)) جز خود عقل((، لكن مثل الیبنیتز و كانت میافزاید ))چیزي وجود ندارد كھ ابتدا در حواس نبوده باشد

متشكلي براي تنظیم و تبدیل تاثرات بھ صورت فكر، و سرانجام بھ صورت آن كلیات و یعني استعداد 
پندارھاي مجردي كھ وسایل كار تعقل است و در این جھان مادي از امتیازات انحصاري بشر محسوب 

  . میشود

دي اراده، یا میل آدمي بھ طلب مقصود، قوھاي است كھ در پرتو آن روان با نیروي حیاتي بھ طرف مقص
چیزي كھ مطلوب ((توماس، بھ پیروي از ارسطو، خیر را . حركت میكند كھ عقل آن را خیر میپندارد

py  . تعریف میكند)) باشد
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چرا خوشایند است بھ علت . چیزي است كھ چون بھ چشم آید، در دل نشیند; ھاي از خیراست زیبایي وجھ
اده پیروي میكند كھ میل آدمي قادر بھ تعیین تناسب و ھماھنگي اجزا دریك كل متشكل، عقل تا آنجایي از ار

اما اراده تا آنجایي تابع عقل است كھ تمایالت ما، بھ حكم مفاھیمي كھ از اشیا داریم و بر ; مسیر فكر باشد
خیر بھ ھمان سان كھ . ((درباره اشیا پیدا كردھایم، معین باشند) معموال بھ تقلید از دیگران(اثر عقایدي كھ 

كھ ضرورتا بر اثر ادراك مطلبي بھ ھمان نحو (آزادي در واقع از اراده )). ك اراده میشوددرك گردد، محر
لذا آزادي مستقیما ; ناشي نمیشود، بلكھ از تمییز برمیخیزد،) كھ عقل عرضھ داشتھ است بھ جنبش درمیآید

قیقي بھ نسبیت دانش و تعقل و خردمندي شخص، و بھ نسبت استمداد عقل در عرضھ داشتن تصویر ح
قوه مدر كھ نھ فقط بھترین و باالترین . آزادمردان واقعي فقط عقال ھستند; اوضاع بر اراده، تفاوت میكند

در میان تمامي اشتغاالت بشري، اكتساب خرد . ((بلكھ در عین حال نیرومندترین خاصیت روح است
دمي عبارت است از درك كار واقعي آ)). ((ھاست كاملترین، عالیترین، مفیدترین، و لذتبخشترین حرفھ

  )). كردن

  اخالق - ۵

حال آمدیم و . غرض صحیح آدمي در این دنیا كسب حقیقت، و در آخرت دیدن این حقیقت در خداوند است
باید دید كھ ; با ارسطو ھمراي شدیم كھ آدمي جز در طلب خوشبختي در پي چیز دیگري روان نیست

چھ ممكن است آدمي از لذایذ جسماني، افتخارات، ثروت،  بھترین وسیلھ نیل بھ چنین ھدفي كدام است اگر
قدرت، و حتي كارھاي مرتبط با فضایل عقالني متلذذ شود، لكن باید دانست كھ خوشبختي را در ھیچ یك از 

براي خوشبختي محض ... مزاج عاري از نقص((بگذارید این قضیھ را نیز قبول كنیم كھ . اینھا نخواھد دید
ھیچ كدام از این چیزھا نمیتواند با خوشبختي قرین آرامش، نافذ و دایمي نیروي  لكن)). ضرورت دارد

احتماال با توجھ بھ كالم مشھور ویرژیل خوشا بھ حال كسي كھ قادر شده است علل . ادراك برابري كند
چیزھا را بداند بود كھ توماس بزرگترین كامیابي و رضایت روح یا نیل بھ اوج طبیعي عقالنیت مختص 

آرامش خاطري )). كھ بر لوح روح آدمي تمامي نظام آفرینش و علل آن نقش گردد((وان را در آن دانست ر
  . كھ از ادراك برتر است از خود قوه ادراك سرچشمھ میگیرد

. لكن حتي این عظیمترین شادماني دنیوي نیز نفس آدمي را كامال اقناع نمیكند و او را راضي نمیسازد
در وجود انسان )). سعادت مطلق و واقعي در این جھان دست نمیدھد((میداند كھ انسان بھ طور مبھمي 

سایر تمایالت آدمي ممكن است بھ . میلي از تبدالت و محفوظ از فراز و نشیبھاي این جھان فاني باشد
آن چیزھاي دیگري در این میانھ اقناع شوند، لكن ذھن انسان كامل آرام و قرار نخواھد گرفت مگر اینكھ بھ 

فقط در وجود خداوند است كھ نیكوكاري مطلق . خزینھ و ذروه حقیقت كھ ذات باري تعالي است نایل شود
مقصد غایي آدمي . وجود دارد، خدا سرچشمھ تمامي محاسن، علت كلیھ علل، و حقیقت تمامي حقایق است

  . دیدن جمال مبارك حق است، یعني درك حالتي كھ سعادت واقعي میبخشد

ھمھ اخالقیات عبارت است از ھنر و علم مھیا ساختن آدمي براي نیل بھ این سعادت نھایي و در نتیجھ، 
اخالق نیك و فضیلت را میتوان روشي معني كرد كھ وسیلھ رسانیدن آدمي بھ سر منزل واقعي یعني . ابدي

  . دیدن روي خداست

نیكو میپندارد ھمیشھ از نظر  لكن آنچھ كھ وي; آدمي طبیعتا متمایل بھ نیكوكاري یعني عمل مطلوب است
بھ واسطھ پندار نادرست حوا درباره نیكوكاري بود كھ آدم از فرمان خداوند تمرد كرد . اخالقي نیكو نیست

اگر در این مورد كسي سوال كند كھ  .باشدو اكنون در ھر نسلي باید لكھ آن گناه نخستین را ھمراه داشتھ 
چطور خدایي كھ ھمھ چیز را پیشبیني میكند باید زن و مردي بیافریند كھ تا این درجھ كنجكاو باشند، و 

نژادي پدید آورد كھ بھره آن چنین تقصیر موروثي باشد، توماس جواب میدھد كھ، از نظر مابعدالطبیعھ، 
py، و آزادي بشر در ارتكاب گناه تاواني است كھ باید براي آزادي اختیار محال است مخلوقي كامل باشد

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



بدون آن آزادي اراده، بشر موجود بیخاصیتي خواھد بود كھ نھ فوق خوبي و بدي بلكھ . خویش بپردازد
  . پایین آن مقام خواھد داشت، و اعتبار و حیثیتش از یك ماشین زیادتر نخواھد بود

قلب معتقد بھ نظریھ گناھكاري ذاتي، غرق در فلسفھ ارسطو، معتاد بھ انزوا، و  از آنجا كھ توماس از صمیم
وحشت از جنس زن بود، تقریبا مقدر بود كھ زن را ناپسند شمرد و با عصمتي مردانھ درباره زن سخن 

 وي بھ تبعیت از خودپسندي اقلیمي ارسطو چنین میپندارد كھ طبیعت مثل پدر یك قبیلھ قرون وسطایي. گوید
جنس مونث در واقع ; ھماره مایل است طفلش پسر باشد و معتقد است كھ زن موجودي است ناقص عرضي

زن محتمال نتیجھ نقصي است در قوه تولیدي مرد، یا عاملي خارجي ; مذكري است كھ منحرف شده است
نین توماس، بھ اتكاي آراي ارسطو و عقاید معاصران درباره زیستشناسي، چ. مثل باد مرطوب جنوب

تصور میكرد كھ زن فقط ھیوالي منفعل را بھ اوالد میرساند، و حال آنكھ عمل مرد رسانیدن صورت فعال 
در نتیجھ، زن از لحاظ جثھ و عقل و اراده، موجودي . زن نتیجھ پیروزي ھیوال بر صورت است; است

جلي عنصر میل شھواني زن بھ مراتب بر مرد تفوق دارد، حال آنكھ مرد حكایت ت. است ضعیفتر
لكن این امر در مورد مرد مخصوصا بیشتر . مرد و زن ھر دو شبیھ خدا آفریده شدھاند. پایدارتري است

زن در ھمھ . مرد آغاز و انجام زن است، ھمان سان كھ خداوند سرچشمھ و پایان كاینات است. صدق میكند
رد كلیھ امور را بھتر از زن انجام م. چیز بھ مرد احتیاج دارد، لكن مرد فقط براي تولید نیازمند زن است

میدھد، حتي توجھ از خانھ را، زن صالحیت تصدي ھیچ گونھ شغل مھمي را در دستگاه كلیسا یا مملكت 
ھاي وي را گردن نھد و از این طریق  زن جزئي است از مرد، واقعا بپذیرد، و انضباط و مواخذه. ندارد

  . ل خواھد آمداست كھ زن بھ مقصد اصلي و بھ سعادت خویش نای

شر وجود ((میگوید . و اما درباره شر، توماس تالش میورزد تا ثابت كند كھ بھ طور مجرد شر وجود ندارد
شر صرفا عبارت است از فقدان یا عدم خاصیت یا نیرویي ; ھر حقیقتي في نفسھ خیر است; ))مثبتي نیست

شتن بال و پر شر نیست، لكن فقدان دو دست بنابراین، براي آدمي ندا. كھ موجودي طبیعتا باید داشتھ باشد
ھر چیز . ھمچنین اگر پرندھاي از دو دست محروم باشد، این امر برایش شري محسوب نمیشود; شر است

بھ ھمان نحوي كھ بھ دست خدا آفریده شده خیر است، لكن حتي خداوند قادر نبود مخلوقات را در كمال 
  . نامتناھي خویش سھیم سازد

ي از مفاسد را مجاز میشمرد تا مقاصد نیكویي حاصل آید، یا از بروز مفاسد بزرگتري خداوند پارھا
  . جلوگیري شود

تا مگر ) از قبیل فحشا(حقا پارھاي از مفاسد را تحمل میكنند ... بھ ھمان نحو كھ حكومتھاي بشري((درست 
  )). از این راه جلو مفاسد عظیمتري سد شود

نظم عقالني . بر ھم زند) كھ ضمنا نظام جھان است(ي كھ نظم عقالني را گناه عبارت از عملي است اختیار
در مورد آدمي این نظم عبارت است از . عبارت است از تعدیل و تنظیم وسایل براي رسیدن بھ مقاصد

خداوند بھ ما آزادي میدھد تا مرتكب خطا شویم، لكن در . تعدیل رفتار و سلوك براي كسب نیكبختي ابدي
این . تمیز حق از باطل را از ذات رباني خویش بھ ما تلقین میكند تا میان آن دو فرق نھیم عین حال حس

اگر كلیسا خالف وجدان كسي بھ . وجدان فطري آمر مطلق است و بھ ھر قیمت شده باید از آن پیروي كرد
د كھ ایمان اگر وجدانش بھ وي حكم كن. وي فرماني دھد، آن شخص مكلف است از اوامر كلیسا سر باز زند

  . بھ مسیح امري شري است، باید از آن اعتقاد دست شوید

طبیعتا وجدان نھ فقط ما را بھ فضایل طبیعي عدالت، دوراندیشي، اعتدال، و ثبات قدم متمایل میسازد، بلكھ 
این سھ فضیلت اخیرالذكر . بھ پیروي از فضایل دیني ایمان، امیدواري، و خیرخواھي نیز وا میدارد

از آنجا كھ تعقل آدمي محدود است، ایمان تكلیفي است . ت ممتاز و فخر مسیحیت را تشكیل میدھنداخالقیا
بلكھ باید ھر چھ را . انسان نھ فقط باید بھ اتكاي ایمان بھ اصول فوق استدالل مسیحیت معتقد باشد. اخالقي

ئل مربوط بھ ایمان ممكن است از آنجا كھ اشتباه در مسا. نیز بھ قوه تعقل درك میكند از این مقولھ بشمرد
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عده زیادي را محكوم بھ عذاب اخروي سازد، لذا در مقابل كفار نباید تساھل پیشھ كرد، مگر غرض دوري 
ھر موقع عده كفار بسیار چشمگیر بوده است، كلیسا بارھا در ((بھ ھمین سبب ; از شري عظیمتر باشد

ھرگز بھ كفار نباید اجازه تفوق )). ل پیموده استبرابر شعایر، حتي بدعتھا، و جماعات مشرك طریق تساھ
از آنجا كھ شعایر یھودیان پیش از ظھور مسیح نشاني از شعایر مسیحیت . یا حكومت بر مومنان داده شود

، با افراد آن قوم استثنائا میتوان طریق مدارا ))شاھد بارزي بر وجود آیین مسیح است((بوده و ھمین امر 
مید ندیده را ھرگز نباید مجبور بھ قبول آیین مسیح كرد، لكن بدعتگذاران، یعني آن یھودیان تع. پیش گرفت

ھیچ كس را . كساني كھ ایمان از اصول عقاید كلیسا بریدھاند، را میتوان حقا مجبور بھ چنین كاري كرد
ھي نباید بدعتگذار شمرد، مگر آنكھ چون مقامات روحاني خطایش را بھ وي خاطرنشان سازند، در گمرا

بھ افرادي كھ از بدعت خود دست برمیدارند میتوان رخصت توبھ داد، و حتي حیثیت . خویش اصرار ورزد
میتوان ایشان را ((و اعتبار گذشتھ را بھ ایشان بازگردانید، لكن اگر چنین افرادي بھ بدعت گراییدند، 

  . اما نباید ایشان را از مجازات مرگ رھانید. رخصت توبھ داد

  سیاست- ۶

ارسطو )) سیاست((توماس سھ جا درباره فلسفھ سیاسي قلمفرسایي كرده است، اول در تفسیري كھ بر كتاب 
آنچھ از  )).مملكتداريدر آیین ((، و سوم در رسالھ مختصر ))مدخالالھیات((نوشتھ است، دوم در كتاب 

نظر اجمالي بھ رئوس این كتاب مستفاد میگردد این است كھ توماس صرفا آراي ارسطو را در سیاست 
تكرار كرده است، لكن چون بھ دقت در آن غور شود، خواننده متعجب میشود از اینكھ تا چھ حد حاوي 

  . مطالب بكر و دقیق است

دلي بھ جاي اندامھاي بدن براي تصرف و دفاع بھ سازمان اجتماعي وسیلھاي است كھ بشر بھ عنوان نعمالب
حق حكومت از خدا منبعث میشود، لكن . جامعھ و دولت براي فرد است، نھ فرد براي آن دو. وجود میآورد

از طرفي چون مردان تعدادشان زیاد است، پراكنده و متلونالمزاجند و، بھ . بھ مردم تفویض گشتھ است
انند مستقیما یا عاقالنھ از این حق حاكمیت استفاده كنند، لذا اختیارات خویش عالوه، بر اثر بیاطالعي، نمیتو

شاه فقط تا ((این تفویض قدرت از جانب ملت ھمیشھ فسخناپذیر است، و . را بھ پادشاه یا پیشوایي میسپارند
  )). حدودي از حق قانونگذاري برخوردار است كھ معرف اراده ملت باشد

بھ شرط آنكھ . ا بھ جمع زیادي یا چند نفر یا شخص واحدي تفویض كردممكن است حق حكومت ملت ر
قوانین خوب باشند و بخوبي اجرا شوند، دموكراسي، آریستوكراسي، و حكومت سلطنتي ھر سھ مطلوب 

بھ طور كلي، حكومت پادشاھي مشروطھ بھترین حكومتھاست، زیرا وحدت، تسلسل، و . خواھند بود
جمع كثیري را یك نفر بھتر از چند نفر اداره ((ھومر شاعر یوناني گفت، و چنانكھ . پایداري میبخشد

اگر شھریار ملك مردي . لكن امیر یا پادشاه را باید مردمي از ھر دستھ یا طبقھ آزاد انتخاب كنند)). میكند
ن باشد وي ھماره باید خادم قانو. ستمگر شود، مردم باید با اتخاذ روشي منظم وي را از مقامش بركنار كنند

  . نھ مخدوم آن

، بدان نحو كھ از طریق ))االھي((; جھان)) قوانین طبیعي((، مانند ))طبیعي: ((قانون بر سھ گونھ است
یا مثبت، ھمچنانكھ در نظامات مصوبھ ممالك )) بشري((و ; مكشوف شده است)) كتاب مقدس((وحي در 

بھ ھمین . كامل حكومت ضرورت پیدا كرده بودقانون بشري بھ واسطھ تاثرات افراد و ت. آشكارا دیده میشود
سبب آباي كلیسا معتقد شده بودند كھ مالكیت خصوصي مخالف قانون طبیعي و االھي، و نتیجھ گناھكاري 

وي استدالالت كمونیستھاي عھد خویش . توماس اذعان نمیكند كھ مالكیت امري غیرطبیعي است. بشر است
اب میدھد كھ چون ھمھ كس مالك ھمھ چیز باشد، ھیچ كس از ھیچ را از مدنظر میگذراند و مثل ارسطو جو

بشر باید اشیاي ظاھري را نھ بھ عنوان . ((لكن اموال خصوصي ودیعھاي است عمومي. چیز توجھ نمیكند
pyاموال شخصي، بلكھ بھ عنوان اموال عام مالك باشد، تا آنكھ بتواند آنھا را بھ ھنگام نیاز بھ سایرین منتقل 
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در زندگي، بھ ثروتي فزونتر از حوایجش تمایل و در جھت آن تالش كند، دچار حرصي اگر . سازد
  . گناھكارانھ شده است

آنچھ بعضي از مردمان بھ حد وفور دارند ناشي از قانون طبیعي بھ منظور دستگیري از نیازمندان 
یج خویش را بھ اگر عالج دیگري در بین نباشد، براي آدمي عمل مشروعي است كھ حوا((و )). میباشد

  )). وسیلھ مال دیگري مرتفع سازد، بھ این معني كھ آشكارا یا مخفیانھ آن را بھ چنگ آورد

وي معتقد . توماس آدمي نبود كھ اقتصادیات را از اخالقیات جدا، و آن را بھ صورت علم شومي قلمداد كند
برخوردار باشد، رباخواري را بود كھ جامعھ باید از حق تنظیم و اداره كشاورزي، صنعت، و بازرگاني 

وي بھ تردستي . براي خدمات و كاالھا وضع كند)) نرخ عادالنھاي((تحت نظارت درآورد، و حتي 
ھر نوع احتكار و ھرگونھ عملي . بازرگاناني كھ ارزان میخریدند و گران میفروختند با سوظن مینگریست

با دادن وام . انجام میگرفت نكوھیده میشمردرا كھ با توجھ بھ ترقي و تنزل قیمتھا بھ قصد جلب منفعت 
ضروري نمیدید كھ انسان از اشخاصي كھ كارشان )) براي كار خیر((براي گرفتن ربح مخالف بود، لكن 

  . وام دادن است پول قرض كند

درباره مسئلھ بردگي، توماس باالتر از عقاید و آراي عھد خویش چیزي نگفت، سوفسطائیان، رواقیون، و 
آزادند، آباي كلیسا با بردھداري موافقت )) بالفطره((اران رومي تعلیم داده بودند كھ، جمیع مردمان قانونگذ

ارسطو، . كرده و توضیح داده بودند كھ، مثل مالكیت، نتیجھ گناھكاري آدمیزاد بر اثر ھبوط آدم است
توماس . ھ شمرده بوددوستدار اقویا، بردگي را ناشي از عدم تساوي طبیعي افراد دانستھ و آن را موج

بھ این معني كھ میگفت قبل از ارتكاب بھ گناه ھیچ نوع . درصدد برآمد كھ این نظریات را با ھم سازش دھد
بردگي وجود نداشت، لكن بعد از ھبوط مفید تشخیص داده شد كھ افراد سادھلوح را مطیع و تابع مردمان 

. ف دارند بھ حكم طبیعت براي بندگي خلق شدھاندآنھایي كھ جسمي نیرومند لكن عقلي ضعی. خردمند سازند
لكن بنده فقط از نظر تن تعلق بھ موالي خویش دارد، نھ از لحاظ روح، بنده مكلف نیست حوایج شھواني 

  . موالي خویش را اقناع كند، و جمیع فرایض اخالقي مسیحیت باید در معاملھ با بردگان مراعات شود

  دین -٧

سي بالمآل جنبھ اخالقي دارند، در نظر توماس حق آن است كھ دین فوق مسائل چون مسائل اقتصادي و سیا
ھر قدر ھدف . سیاسي و صنعت جا داشتھ باشد، و حكومت، در اخالقیات، تابع نظارت و ارشاد كلیسا شود

 قدرت حاكمھ عالیتر باشد، آن دستگاه شریفتر خواھد بود، پادشاھان روي زمین، كھ مقتداي افراد در نیل بھ
. سوي نیكبختي دنیوي ھستند، باید مطیع پاپ باشند كھ افراد را بھ سوي خوشبختي ابدي رھبري میكند

حكومت باید در مسائل این جھاني عالیترین مرجع محسوب شود، لكن اگر پادشاھان از نظامات اخالقي 
ن قبیل مسائل نیز، تخلف ورزند یا نسبت بھ مردم مرتكب اجحافي شوند كھ اجتناب كردني باشد، حتي در ای

بنابر این، پاپ میتواند پادشاه بزھكاري را مواخذه كند یا مردم را از قید . پاپ باید حق مداخلھ داشتھ باشد
بھ عالوه، حكومت موظف بھ حراست دین، حمایت كلیسا، و اجراي فرامین آن دستگاه . بیعت با او برھاند

  . است

آدمیزاده فقط رعیت . ا بھ سوي سرمنزل رستگاري رھبري كندعالیترین وظیفھ كلیسا آن است كھ مردمان ر
. بلكھ از آحاد مملكتي روحاني است كھ بھ مراتب از ھر حكومتي بزرگتر است. این اقلیم دنیوي نیست

و اقنوم دوم، یا فرزند خدا، با تجلي بھ ; شاخصترین شد نامحدود، و بھ ھمین سبب مستحق مجازاتي بیپایان
بدنامي و رنج مرگ، گنجینھاي از فیض نجاتبخش خود بھ وجود آورد كھ بھ بركت صورت بشري و تحمل 

خداوند طبق مشیت خویش ھر كس را كھ بخواھد . آن انسان میتواند، علیرغم گناھكاري ذاتي، رستگار شود
ھیچ ((لكن ; ما را قدرت آن نیست كھ بھ كنھ دالیل گزینش وي پي ببریم; از این فیض بھرھمند میفرماید

pyاصول عقاید بولس و )). س این قدر دیوانھ نبوده است كھ بگوید لیاقت، علت تقدیر االھي استك
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سزاوار است كھ خدا سرنوشت : آوگوستینوس در فلسفھ آدم رئوف و مالیمي چون توماس راه مییابد
باري  از آنجا كھ بھ حكم قدرت. ... آدمیزادگان را معین فرماید، زیرا ھمھ مخلوقات تابع پروردگارند

زندگي جاوداني براي افراد بشر مقدر شده است، بھ ھمین روال، قدرت بیچون وي اجازه میدھد كھ پارھاي 
ھمان طور كھ تقدیر متضمن . ... این نكتھ را محرومیت از نجات اخروي گفتھاند; بھ آن مقصد نایل نشوند

اخروي متضمن مشیت مشیت براي تفویض فیض و عزت است، بھ ھمان نحو نیز محرومیت از نجات 
پیش از آنكھ . ... ((براي رخصت ارتكاب گناه بھ فرد، و مقرر داشتن عذاب اخروي در مقابل آن گناه است

  )). شالوده عالم ریختھ شود، وي ما را از بھر خویش برگزید

توماس كوشش فراواني مبذول میدارد تا میان تقدیر االھي و آزادي فردي سازش برقرار كند، و توضیح 
چگونھ ; میدھد كھ چرا فردي كھ سرنوشتش بھ مھر االھي ممھور شده است باید در طلب فضیلت كوشا باشد

بال، بھ حكم تقدیر، یا در ھر جامعھاي كھ ق; دعا میتواند خداوندي را كھ الیتغیر است بر سر مھر آورد
جمعي از افراد براي رستگاري و جمع دیگري براي عذاب اخروي انتخاب شدھاند، وظیفھ كلیسا باید از 

جواب وي این است كھ خداوند صرفا پیشبیني كرده است كھ ھر فردي بھ طیب خاطر كدام . چھ قرار باشد
مگر شاید عده معدودي كھ . دوزخیان ھستند از قرار معلوم ھمھ كافران در زمره. راه را اختیار خواھد كرد

   .بودخداوند از سر لطف مخصوصا و شخصا بھ ایشان وحي فرموده 

كھ مھمترین خوشبختي رستگاران عبارت خواھد بود از دیدن جمال خداوندي، منظور نھ این است 
رستگاران بھ ذاتش پي ببرند چھ فقط الیتناھي قادر بھ فھم الیتناھي میباشد، بلكھ، با تلقین فیض رباني، این 
جماعت بھ مشاھده ذات باري تعالي قادر خواھد شد، تمامي كاینات چون از وجود خداوند منبعث شدھاند، 

گرم وي است، ھرگز آرام نمیگیرد، روح بشري، كھ تحفھاي از دریاي ; بھ وجود خداوند، بازگشت میكنند
بھ این نحو، دور تسلسل االھي آفرینش و بازگشت بھ سوي مصدر نخست . تا آنكھ بھ منشا خود بازگردد

  . تكمیل میشود، و فلسفھ توماس آكویناس، كھ با خدا آغاز شده بود، با خدا بھ پایان میرسد

   پذیرش فلسفھ توماس -٨

بود كھ فلسفھ وي عبارت است از مجموعھ مشركان كھ ضربات مھلكي واكنش بیشتر معاصران توماس آن 
فرانسیسیان، كھ از طریق رازوري آوگوستینوسي بھ دنبال خدا روان . بر پیكر آیین مسیح وارد خواھد كرد

توماس، از مرتبت واالیي كھ وي براي تعقل قایل شده و آن را باالتر از اراده )) عقل پرستي((بودند، از 
بسیاري متحیر ماندند كھ . ستھ بود، از اینكھ ادراك را فوق عشق مقام داده بود، بغایت منزجر شدندآدمي دان

چطور میتوان بھ سوي خدایي آن قدر منفي و سرد و مھجور از آدمیان، یا چنانكھ توماس در كتابش گفتھ 
خشي از چنین دست دعا برداشت چطور عیسي مسیح میتوانست ب)) قوه فعالھ محض((بود، بھ سوي آن 

پدیده انتزاعي باشد و اگر قدیس فرانسیس زنده میبود، بھ چنین خدایي یا درباره چنین خدایي چھ میگفت اگر 
قرار میبود تن و جان آدمي متحد باشند، آنگاه تكلیف فسادناپذیري و خلود روح انسان چھ میشد با وجود 

صورت را متحد ساختھ است و بھ این نحو خود انكارھاي توماس، مخالفان او مدعي بودند كھ وي ھیوال و 
از آنجا كھ وي ھیوال، و نھ . بھ دام فرضیھ طرفداران ابنرشد درباره جاوداني بودن جھان در افتاده است

صورت، را اصل تفكیك و تعدد افراد دانستھ بود، چنین بھ نظر میرسید كھ، طبق این فرضیھ، وسیلھاي 
نتیجھ، قبول فرضیھ طرفداران ابنرشد درباره وحدت و بقاي روحي براي تشخیص روح بھ جا نمیماند و 

بدتر از ھمھ، پیروزي ارسطو بر آوگوستینوس در فلسفھ توماس آكویناس، بھ نظر فرانسیسیان . كلي میشود
مگر در ھمین تاریخ معلمان و دانشجویاني در دانشگاه پاریس نبودند كھ . پیروزي شرك بود بر مسیحیت

مرجح میشمردند درست بھ ھمان نحو كھ اسالم سني، در پایان قرن دوازدھم، ابنرشد )) جیلانا((ارسطو بر 
طرفدار ارسطو را طرد و تبعید كرده بود، و یھودیان اصیل آیین، در آغاز قرن سیزدھم، كتابھاي ابنمیمون 

ل آیین ھم بھ ھواخواه ارسطو را میسوزانیدند، بھ ھمان روال، در سومین ربع قرن سیزدھم، مسیحیان اصی
، ١٢٧٧در . مدافعھ از عقاید درست خویش در برابر توماس كھ بھ سیره ارسطو سخن گفتھ بود برخاستند

مورد از آراي توماس را اقوال بدعتآمیز  ٢١٩بھ اشاره پاپ یوآنس بیست و یكم، اسقف پاریس طي فرماني 
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اقامھ شده بود، سھ تكھ )) در توماسعلیھ برا((از جملھ مطالبي كھ در طي این فرمان با صراحت . خواند
) ٢; فرشتگان فاقد تن ھستند، و ھر كدام از ایشان نوعي جداگانھ را تشكیل میدھند) ١: بود از این قرار

اسقف پاریس میگفت كھ . خداوند بدون ھیوال قادر بھ تكثیر افراد یك نوع نیست) ٣; ھیوال منشا تعدد است
چند روزي بعد از . د، بھ اتكاي ھمین آرا، تكفیر شده درگاه پاپ استھر كس معتقد بھ این قبیل عقاید باش

صدور این فرمان، یكي از معاریف دومینیكیان، رابرت كیالردبي، استادان دانشگاه آكسفرد را تشویق بھ 
  . تقبیح آراي مختلف توماس از جملھ وحدت روان و تن آدمي كرد

وي دیگر قادر بھ دفاع از آراي خویش نبود، لكن معلم در این تاریخ سھ سال از فوت توماس میگذشت، و 
دیرینھاش، آلبرتوس، با شتاب تمام خود را از كولوني بھ پاریس رسانید و دومینیكیان فرانسھ را تشویق كرد 

راھبي از فرقھ فرانسیسیان، موسوم بھ گیوم دوالمار، با . كھ بھ حمایت از برادر ھم مسلك خویش قیام كنند
نكتھ  ١١٨عنوان در رد اشتباھات برادر توماس، وارد این مناقشھ شد و، طبق نظر خویش، رسالھاي تحت 

ھمچنین جان پكم، اسقف اعظم كنتربري كھ یكي دیگر از رھبران فرقھ ; از آراي توماس را تصحیح كرد
راي فرانسیسیان بود، رسما فلسفھ توماس را نكوھیده شمرد و برادران دیني خود را ترغیب كرد كھ بھ آ

دانتھ نیز با قبول اصول عقاید توماس و جرح و تعدیل آن براي . بوناونتوره و قدیس فرانسیس رجعت كنند
شالوده كمدي االھي خویش قدم بھ میدان مبارزه نھاد و در صعود از پلكان عرش اعال توماس را ھادي 

یست و دوم را مجاب ساختند بعد از پنجاه سال مبارزات دامنھدار، دومینیكیان پاپ یوآنس ب. خویش ساخت
پیروزي فلسفھ ) ١٣٢٣(كھ توماس یكي از پاكان دین بوده است، و با قرار دادن وي در شمار قدیسان 

از آن پس رازوران در كتاب عظیم توماس بھ كشف عمیقترین و روشنترین . توماس آكویناس مسلم شد
كتاب مدخل ) ١۵۴۵١۵۶٣(ترانت  در شوراي. توضیحات درباره زندگي رازور اندیشمند نایل آمدند

. االھیات پھلو بھ پھلوي كتاب مقدس و احكام صادره از جانب پاپھا بر روي محراب قرار داده شد
پاپ لئو  ١٨٧٩در . را مكلف بھ تعلیم فلسفھ توماس كرد) ژزوییتھا(ایگناتیوس لویوالیي فرقھ یسوعیون 

كھ آثار قدیس توماس را بكلي عاري از نقص بندیكتیوس پانزدھم، در عین حال  ١٩٢١سیزدھم، و در 
و امروزه آن فلسفھ در تمام مدارس دیني ; نمیشمردند، آنھا را فلسفھ رسمي كلیساي كاتولیك اعالم كردند

اصول عقاید توماس با آنكھ در میان عالمان االھي كاتولیك مخالفان . كلیساي كاتولیك روم تدریس میشود
جدیدي پیدا كرده است و اكنون، بھ عنوان یكي از پایدارترین و بانفوذترین  چندي دارد، در عھد ما مدافعان

  . ھاي افكار فلسفي، با فلسفھ افالطوني و آراي ارسطویي كوس ھمسري میزند مجموعھ

سال گذشتھ افكنده و پارھاي از عقاید توماس را كھ از بوتھ  ٧٠٠كار آساني است كھ انسان نظري بھ 
اتكاي عظیم توماس بر ارسطو، در عین حال كھ . بیرون آمدھاند خاطرنشان سازد امتحانات زمانھ نادرست

بھ عبارت دیگر، اتكاي محض وي دال بر فقدان ابتكارش بود، و ; نقصي بود، مزیتي نیز براي وي داشت
از آنجا كھ . شجاعتي كھ توماس از خود نشان داد راه جدیدي را براي جوالن تفكر قرون وسطایي باز كرد

و نھ (ھاي دقیق و مستقیمي از آثار ارسطو بھ دست آورد، اطالعش بر كتب و رسایل فلسفي  ماس ترجمھتو
وي حاضر بود از . فیلسوف مزبور جامعتر و دقیقتر از ھر متفكر قرون وسطایي جز ابنرشد بود) علمي

. فس حرمت میگذاشتخوان معلومات مسلمانان و یھودیان برخوردار شود، و بھ فالسفھ آنھا با اعتماد بھ ن
ھایي كھ با آراي فلسفي ما مطابقتي ندارند، بھ سخنان پوچ فراواني  در اصول فلسفي وي، مثل كلیھ فلسفھ

عجیب است كھ آدمي آن قدر محجوب و فروتن این سان بھ تفصیل درباره معلومات فرشتگان ; برمیخوریم
كنجكاوي زیركانھ حوا نبود، نژاد بشري چھ یا ماھیت آدم قبل از ھبوط سخن گوید، یا تشریح كند كھ اگر 

خود توماس صادقانھ آثار خود را از االھیات ; شاید ما بھ غلط او را یك نفر فیلسوف میپنداریم. میشد
اذعان میكرد كھ مباحث را با ; و مدعي نبود كھ ھر جا عقل ھدایتش كند، از دنبال آن روان میشود; میخواند

و ھرچند اكثر فالسفھ بھ چنین عملي مبادرت میورزند، اكثر این شیوه را ; دنتایج دلخواه خویش آغاز میكن
میدان تحقیق وي چنان وسیع بود كھ كسي جز سپنسر تا كنون . بھ عنوان خیانت بھ فلسفھ مردود میشمرند

توماس بھ ھر مبحثي روشني و وضوح میبخشید، . جرئت نكرده است بار دیگر بھ عمل مشابھي دست زند
. ھر موضوعي خلقي مالیم بھ كار میبرد كھ از مبالغھ گریزان و طالب اعتدال و میانھروي بودو در حل 

توماس در سازگار ساختن آراي ارسطو با مسیحیت )). انسان عاقل نظم بھ وجود میآورد: ((وي میگفت
خرد را وي . توفیق حاصل نكرد، اما در این مبارزه بھ دریافت یك پیروزي تاریخي براي عقل نایل آمد

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



مانند اسیري دست بستھ بھ درون دژ ایمان رھبري كرد، لكن با پیروزي خویش عصر ایمان را نیز بھ پایان 
  . آورد

VII -جانشینان  

تاریخنویس ھمواره در تسھیل قضایا و سر راست كردن حوادث بھ افراط میگراید و از میان انبوه مردم و 
ھایي از حوادث كھ ھرگز قادر بھ درك یا فھم پیچیدگي آنھا نیست، با شتابزدگي، معدودي از افراد و  رشتھ

وقتي سخن از عھد مدرسي بھ . پارھاي از حقایق را تا آنجا كھ از دستش برآید برمیگزیند و عرضھ میدارد
میان میآید، نباید این نھضت را بھ منزلھ تجریدي مصفا از ھزار غرایب اختصاصي آن عصر تصور كنیم، 

بلكھ باید بدانیم كھ این عنوان را از سر كاھلي براي صدھا فرضیھ فلسفي و دیني علم كردھاند كھ در 
تاریخنویس . ام آو آكم در قرن چھاردھم تعلیم میدادندمدارس قرون وسطي از انسلم در قرن یازدھم تا ویلی

از روي ناگزیري محكوم بھ كوتاھي زمان و تنگي حوصلھ آدمي است، و مجبور است، با دو سھ خط، بھ 
  . ھاي تاریخ از انظار پنھان شدھاند، اھانت كند مرداني كھ اندك مدتي جاودانھ بودند و اكنون میان قلھ

ھاي متعدد بود، رامون لول نام  رن سیزدھم یعني ھمان قرني كھ صاحب جنبھیكي از عجیبترین رجال ق
رامون چون پا بھ سن نھاد، متوجھ . دارد كھ در پالما در دامان خانواده متمكني از اھالي كاتاالن بھ دنیا آمد

زیھاي دربار جیمز دوم در بارسلون شد، دوران جواني پرغوغایي را در آنجا گذرانید، و بھ تدریج عشقبا
سي سالھ بود كھ ناگھان از دنیا و مادیات و ھر چھ تعلق بھ شیطان داشت . خود را بدل بھ تكگاني ساخت

ھاي گوناگون بود، بھ رازوري، علوم مكنونھ،  دست كشید و نیروي عجیب خود را، كھ صاحب وجھھ
ن عربي پرداخت، بھ فراگرفتن زبا; دستگیري از خلق، تقلید از حواریون، و طلب شھادت معطوف داشت

كھ با ) ١٣١١(در مایوركا مدرسھاي براي مطالعات عربي تاسیس كرد، و از شوراي وین درخواست كرد 
. تاسیس مدارس زبان و ادبیات شرقي، افراد را براي دعوت مسلمانان و یھودیان بھ مسیحیت تربیت كنند

آكسفرد، و ساالمانكا تاسیس كرد كھ شوراي مزبور پنج باب از این گونھ مدارس در رم، بولونیا، پاریس، 
محتمال خود . ھر كدام از آنھا مناصب یا كرسیھایي براي استادان زبانھاي عبراني، كلداني، و عربي داشت

لول بھ تحصیل زبان عبراني مشغول بود، زیرا یكي از عالقھمندان صمیمي و محصالن جدي قبالھ یھود 
  . شد

در دوران جواني، از طبع وقاد وي چندین . ول ناممكن استطبقھبندي صد و پنجاه مجلد تصنیفات ل
وي كتاب خویش موسوم بھ تفكر درباره . مجموعھ غزلیات تراوش كرد كھ شالوده ادبیات كاتاالن را ریخت

این كتاب صرفا عبارت از ; خدا را ابتدا بھ عربي تصنیف، و سپس آن را بھ زبان كاتاالن ترجمھ كرد
یست، بلكھ دایرھالمعارفي است از االھیات كھ بھ یك میلیون كلمھ بالغ میشود مشتي خیاالت رازورانھ ن

دو سال بعد، لول، كھ انگار آدمي بكلي متفاوت بود، رسالھاي با عنوان در آیین جنگ شھسواران ). ١٢٧٢(
لمات ضمنا لول بھ تصنیف مشتي مكا. و تقریبا ھمزمان با آن راھنمایي درباره مسائل تربیتي را تالیف كرد

فلسفي اقدام ورزید و سھ كتاب از این مقولھ منتشر ساخت كھ در طي آنھا آرا و نظریات مسلمانان، 
یھودیان، یونانیان مسیحي، مسیحیان پیرو كلیساي كاتولیك رومي، و تاتارھا را با مھرباني، انصاف، و 

ویلي تحت عنوان ، وي حكایت مذھبي منظوم و ط١٢٨٣در حدود سال . تساھلي شگفتانگیز بیان كرد
. دانستھاند)) یكي از شاھكارھاي قرون وسطاي مسیحي((بالنكرنا ساخت كھ شعرشناسان پرحوصلھ آن را 

وي در رم بھ نشر دایرھالمعارف دیگري پرداخت بھ نام درخت علم، مشتمل بر چھار ھزار  ١٢٩۵بھ سال 
در اثناي اقامت كوتاھي در پاریس . پرسش درباره شانزده تا از علوم زمان، بھ انضمام جوابھایي موثق

، با نشر پارھاي از رساالت كوتاھتر در االھیات، كوشید تا با پیروان سرسخت عقاید )١٣٠٩١٣١١(
تمامي این رساالت را با دقتي كھ عادت مالوف وي نبود، بھ امضاي . طرفداران ابنرشد در آنجا مبارزه كند

لول در خالل عمر طویل خویش بھ قدري . منتشر ساخت)) آدم عجیب و غریب((مستعار فانتاستیكوس یا 
درباره علوم و فلسفھ بھ تصنیف كتاب مبادرت جست كھ حتي ذكر نام برخي از آنھا مایھ اطالھ كالم و 

  . ماللت خاطر خواننده میشد
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در میان تمام این عالیق، وي شیفتھ فكري بود كھ خاطر شاخصترین عقالي عھد خود ما را مجذوب ساختھ 
ت، بھ این معني كھ مدعي بود كلیھ دستورات و مدارج علم منطق را میتوان بھ صورت معادالت اس

  . ریاضي یا نمادي درآورد

منطق عبارت از آن است كھ مفاھیم اصلي فكر )) فن بزرگ((یا )) ھنر كبیر((لول میگفت كھ آرس ماگنا یا 
ھاي چھارگوش را طوري در مواضع مختلف  آدمي را بر روي مربعھایي متحرك بنویسیم و آنگاه این خانھ

قرار دھیم كھ نھ فقط كلیھ آراي فلسفھ بھ صورت معادالت و نمودارھایي درآید، بلكھ، بھ یاري فورمولھاي 
رامون در عطوفت بھ برخي از افراد دیوانھ شباھت داشت و . ریاضي، حقایق مسیحیت را بھ اثبات برساند

كلیسا از اعتمادش . خویش مسلمانان را بھ قبول آیین مسیح تشویق كند امیدوار بود كھ بھ كمك دالیل منطقي
بسیار خشنود شد، اما بھ پیشنھادش درباره تبدیل تمامي اصول دین بھ صورت دالیل منطقي و نھادن مسالھ 

  . تثلیث و تناسخ در ماشین منطقي وي نظر خوش نشان نداد

برآمد افریقاي مسلمان را بدون توسل بھ جنگ بھ  ، براي جبران از دست رفتن فلسطین، در صدد١٢٩٢در 
بھ ھمین سبب از اسپانیا متوجھ تونس شد و مخفیانھ در آنجا كوچنشین كوچكي از ; قبول آیین مسیح وا دارد

او ; ، ضمن یكي از این سفرھا براي ترویج آیین مسیح، در تونس گرفتار شد١٣٠٧در . مسیحیان تشكیل داد
وي دستور داد كھ مجلس مناظرھاي علني میان رامون، و پارھاي از . بردند را پیش مفتي اعظم بجایھ

بھ قول نویسنده تذكره احوال رامون، وي در این مباحثھ پیروز شد و او را بھ . فقھاي مسلمان تشكیل شود
 برخي از بازرگانان مسیحي براي رھایي وي اسباب چیني كردند و سرانجام او را بھ اروپا. زندان افكندند
رامون لول، كھ ظاھرا دلش براي شھادت میتپید، بار دیگر بھ بوجیا بازگشت،  ١٣١۴لكن در . باز گرداندند

در آنجا آشكارا مردم را بھ مسیحیت خواند، و رجالھ مسلمان آن قدر سنگسارش كردند تا فوت شد 
)١٣١۵ .(  

اند كھ انسان بعد از شنیدن عطف توجھ از آراي رامون لول بھ فلسفھ جان دانز سكوتس درست بھ آن میم
ھر دو )) سكوتس((و )) دانز. ((موسیقي عامھپسند كارمن یك دفعھ وارد ساز كالویھاي خوشنواي باخ شود

از اسماي اماكن است و جان این دو نام را از آن جھت انتخاب كرد كھ در دانز از توابع ناحیھ بریكشیر 
سالگي او را بھ صومعھاي متعلق بھ رھبانان فرقھ در یازدھ). ١٢۶۶?(واقع در اسكاتلند بدنیا آمد 

جان در آكسفرد . چھار سال بعد وي رسما بھ فرقھ مزبور پیوست; فرانسیسیان واقع در دامفریس فرستادند
ھاي آكسفرد، پاریس، و كولوني  ھاي دانشگاه و پاریس تحصیالت خود را بھ اتمام رسانید و سپس در حوزه

و مقدار زیادي ) ١٣٠٨(جوان یعني فقط چھل و دو سالھ بود كھ درگذشت وي ھنوز . بھ تدریس پرداخت
آثار وي چنان مشحون از پیچیدگي و ; نوشتھ، كھ بیشتر در موضوع مابعدالطبیعھ بود، از خود بجا گذاشت

  . موشكافیند كھ نظیرش در تاریخ فلسفھ، قبل از ظھور اسكاتلندي دیگر، كمتر بھ چشم میخورد

دانز سكوتس انجام داد فوقالعاده شباھت بھ كار كانت پنج قرن بعد از این داشت بھ در واقع عملي كھ 
عبارت دیگر، سكوتس مدعي شد كھ در مقام مدافعھ از اصول عقاید دین باید لزوم عملي و اخالقي آنھا را 

را از  فرانسیسیان، كھ میخواستند با دفع شر فلسفھ آوگوستینوس. دلیل آورد، نھ ضرورت منطقي آنھا را
را مقتداي خویش ساختھ، از )) حكیم تیزبین((چنگ توماس، آن اژدھاي فرقھ دومینیكیان، نجات دھند، این 

  . آن پس زنده و مرده بھ دنبال وي روان، و زیر رایت وي چندین نسل بھ مبارزه فلسفي مشغول شدند

س از تحصیل ریاضیات و وي پ. این حكیم اسكاتلندي یكي از بزرگترین عقالي تاریخ قرون وسطي است
ھاي علوم، و برخوردار شدن از خوان علم گروستست و راجربیكن در آكسفرد، مفھوم دقیقي از  سایر رشتھ

برھان براي خویش پیدا كرد و ھمین آزمایشي را كھ پیش خود اندیشیده بود بر فلسفھ توماس آكویناس 
س گرفتھ بود، یعني سازشي موقتي میان اطالق كرد و متوجھ شد كھ نتیجھ تقریبا ھمان است كھ توما

درست بھ خالف (االھیات و فلسفھ، با وجودي كھ دانز سكوتس بوضوح از شیوه استقرایي اطالع داشت 
تنھا ; امر نامحققي است) یعني پي بردن از معلول بھ علت(، مدعي شد كھ برھان استقرایي )فرانسیس بیكن

میشود بھ عبارت دیگر، این شیوه نشان میدھد كھ پارھاي از  برھان واقعي از طریق استنتاج و قیاس میسر
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مثال براي اثبات وجود خدا، ابتدا الزم است كھ ما بھ ; معلولھا باید ناشي از ماھیت ذاتي علت باشند
مورد مطالعھ قرار دھیم و )) ھستي را بھ عنوان ھستي((فراگرفتن مابعدالطبیعھ بپردازیم بھ عبارت دیگر 

در حیطھ جوھرھا باید جوھري وجود داشتھ باشد . محض بھ خواص ذاتي جھان واقف شویم بھ اتكاي منطق
دانز با توماس . این ھستي نخست، خداوند است; كھ سرچشمھ و منشا سایرین، یعني جوھر اولي باشد

. است، لكن وي این عبارت را فعال محض تفسیر میكند)) قوه فعالھ محض((آكویناس ھمعقیده است كھ خدا 
خدا علتالعلل و جاویدان است، لكن آنچھ ما میتوانیم بھ كمك . ر نظر او خداوند اصوال مشیت است نھ عقلد

در این باب كھ وي خداي محبت است، سھ وجود . استدالل و تعقل از وجود خدا درك كنیم ھمین است و بس
ھي خود ھمھ را زیر نظر است مضمر در ذات واحد، كاینات را در زمان آفریده است یا اینكھ بھ قدرت اال

بھ حساب )) باوركردنیھا((دارد كلیھ این قضایا، و تقریبا جمیع اصول عقاید مسیحیت، را باید در زمره 
آورد، یعني این پندارھا را صرفا چون كلیسا میگوید و در كتاب مقدس نقل شده است، باید باور كرد، لكن 

در واقع ھر لحظھاي كھ ما شروع بھ . بھ ثبوت رسانید ھیچ كدام از اینھا را نمیتوان با دلیل و برھان
یعني ھمان چیزي كھ (استدالل درباره خدا میكنیم خود را بھ ورطھ تناقضات جبران كنندھاي اسیر میبینیم 

اگر خداوند قادر مطلق است، پس وي باید ). نامیده است)) تناقضات عقل محض((كانت در فلسفھ خود 
. ھر گونھ شر، باشد، و علل فرعي، از جملھ اراده بشري، ھمھ واھي میشوندعلت جمیع معایب، از جملھ 

ھمان (بھ واسطھ این استنتاجات خانھ خراب كن، و بھ علت ضرورت اعتقاد دیني براي زندگي اخالقي ما 
، عاقالنھتر است كھ انسان از كوششھایي كھ توماس در راه )نامیده است)) عقل عملي((چیزي كھ كانت 

ھیات بھ كمك فلسفھ مبذول داشتھ است دست بشوید و اصول دیانت مسیح را فقط بھ استناد عبارات اثبات اال
ما قادر بھ درك خداوند نیستیم، لكن میتوانیم او را دوست بداریم، و . كتاب مقدس و احكام كلیسا قبول كند

  . این عشق از شناخت اولیتر است

بھ حساب )) واقع پرداز((الالت موشكافانھ خود وي، باید در روانشناسي، دانز سكوتس را، بر اساس اتسد
آورد، زیرا وي میگوید كھ كلیات از لحاظ عیني واقعیت دارند، از آن نظر كھ آن دستھ از ممیزات ھمانندي 

كھ ذھن از اشیاي مشابھي استخراج میكند تا با آنھا پنداري كلي بھ وجود آورد قطعا باید در اشیا وجود 
اشند، وگرنھ چطور ممكن است كھ ما آن ممیزات را درك و استخراج كنیم وي با توماس خارجي داشتھ ب

در این موضوع متفقالراي است كھ كلیھ معلومات طبیعي از تاثرات سرچشمھ میگیرند، اما در مابقي مسائل 
ورت در نظر دانز سكوتس اصل و منشا تعدد ص. مربوط بھ روانشناسي میان آن دو اختالفنظر وجود دارد

است نھ ھیوال، و غرضش از صورت فقط صورت است بھ معني دقیق ھر چیزي بھ ھمان نحو كھ ھست، 
قواي روح آدمي از . یا بھ عبارت دیگر، كیفیات ویژه و عالیم ممیزه و مشخصھ یك شي یا فرد بخصوص

اراده انسان ; كقوه اصلي روح عبارت است از اراده نھ ادرا. یكدیگر یا ھمچنین از خود روح مجزا نیستند
تنھا اراده از آزادي كامل ; است كھ ادراك را بھ ھر نوع تاثرات یا مقاصدي كھ میل داشتھ باشد میگمارد

بحث توماس مبني براینكھ اشتیاق وافر ما براي بقا و نیكبختي كامل دلیل . برخوردار است نھ حكم عقل
ا میتوان بھ ھر یك از بھایم صحرا اطالق جاوداني بودن روح است، سخن بیاساسي است، زیرا این قضیھ ر

  . ما قادر بھ اثبات بقاي فردي نیستیم، این مطلب را صرفا باید بھ قوه ایمان قبول كنیم. كرد

دیدھاند، )) اناجیل((ھمان طور كھ فرانسیسیان مدعي شده بودند كھ در آثار توماس پیروزي ارسطو را بر 
سكوتس را مظھر پیروزي فلسفھ دانشمندان اسالمي بر فلسفھ  بھ ھمان نحو، دومینیكیان نیز شاید دانز

مسیحي میدیدند، چنانكھ آراي وي در مابعدالطبیعھ چیزي نیست جز نظریات ابوعلي سینا، و عقاید وي در 
لكن حقیقت اساسي و غمانگیز در فلسفھ دانز . فلسفھ عالم وجود ھمان آراي حكیم یھودي ابنجبرون است

. ن از ھر گونھ كوششي براي اثبات اصول مسیحیت بھ كمك دالیل عقالني استسكوتس ھمان دست شست
احكام و قواعد دین را یكي پس از دیگري ; پیروان وي دنبالھ كار استاد را گرفتند و از این نیز فراتر رفتند

 از حوزه حكومت عقل بیرون كشیدند و قضایاي دقیق و نكات باریك منطق وي را چنان افزون ساختند كھ
رفتھ رفتھ این ; براي آدم ابلھي علم شد كھ كارش موشكافي باشد Dunsman)) دانزمن((در انگلستان واژه 

بھ معني كودن و نادان و نفھم بھ كار  Dunsواژه، بھ سوفسطائیان كودن اطالق شد، و امروزه واژه 
pyفقھایي كھ فلسفھ را طرد  آنھایي كھ بتدریج عاشق فلسفھ شده بودند بھ ھیچ وجھ حاضر بھ اطاعت از. میرود
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و چون ایمان عقل را از درگاه ; فلسفھ و االھیات پس از منازعھ یكدیگر را ترك گفتند; كرده بودند نشدند
  . بھ این نحو براي عصر ایمان این ماجراي باشكوه بھ سرآمد. خویش براند، عقل نیز ایمان را طرد كرد

االھھ انتقامش در ذات خود آن نھضت بھ كمین نشستھ نھضت مدرسي حكم یك تراژدي یوناني را داشت كھ 
  . بود

جھدي كھ فالسفھ مدرسي براي اثبات ایمان بھ كمك تعقل مبذول داشتند تلویحا اذعاني بھ قدرت حاكمھ عقل 
اقرار دانز سكوتس و سایرین بھ این مسئلھ كھ عقل قادر بھ اثبات ایمان نیست دستگاه مدرسي را از ; بود

زل ساخت و چنان ایمان مردم را سست كرد كھ در قرن چھاردھم، در درون چھارچوبھ بیخ و بن متزل
فلسفھ ارسطو تحفھاي بود از جھان . روحانیت، از صدر تا ذیل ھمھ جا آواز مخالفت و علم طغیان بلند شد

حكم ھمان اسب چوبي تروا را داشت كھ ھزار عنصر مخالف را در دل ; یوناني بھ عالم مسیحیت التیني
از مسیحیت )) انتقام شرك((این بذرھاي رنسانس و عصر تنویر افكار نھ فقط . خویش پنھان ساختھ بود

مسلمانان كھ در فلسطین مورد تھاجم قرار ; بود، بلكھ ندانستھ حكم دادخواھي كیش اسالم را نیز داشت
ش را بھ اروپاي باختري گرفتھ و تقریبا از تمامي خاك اسپانیا بیرون رانده شده بودند، علم و فلسفھ خوی

در واقع، عالوه بر ارسطو، ; منتقل كردند، و تاریخ نشان داد كھ این دانش نیرویي است متالشي كننده
  . ابوعلي سینا و ابنرشد بودند كھ مسیحیت را با مایھ خردگرایي فاسد ساختند

بود ھمان قدر جسورانھ و این اقدامي . لكن ھیچ منظري نمیتواند شكوه تابناك نھضت مدرسي را تیره سازد
بیمالحظھ كھ از مختصات جوانان است، و درست مانند جوانان از عیوب اتكاي بھ نفس بیمورد و عشق بھ 

این صداي اروپایي تازه جوان بود كھ از نو بھ كشف بازي ھیجانآور خرد نایل شده ; مناظره بركنار نبود
ش آنھا صرف تعقیب و آزار بدعتگذاران میشد، با وجود مفتشان افكار و شوراھایي كھ تمام كوش. بود

نھضت فكري مدرسي، در طي دو قرني كھ در اوج اعتال بود، چنان از آزادي تحقیق، فكر، و تدریس 
نھضت مزبور بھ . ھاي امروزي اروپا دست كمي نداشت برخوردار بود كھ بھ ھیچ وجھ از آزادي دانشگاه

ھم، با ساختن و پرداختن لوازم و اصطالحات منطق، و بھ پایمردي قانوندانھاي قرون دوازدھم و سیزد
وسیلھ استدالالتي چنان موشكافانھ كھ نظیرش ھرگز در فلسفھ عھد شرك دیده نشده بود، اذھان مردمان 

مسلما این چیرھدستي در احتجاج بھ افراط و تفریط كشیده شد، و از پي آن . اروپاي باختري را تیز كرد
آمد كھ نھ فقط راجر و فرانسیس بیكن بلكھ خود مردمان قرون )) مدرسي((كافیھاي پرگوییھایي جدلي و موش

. با اینھمھ، محاسن سنت موروث از معایب آن بھ مراتب افزونتر بود .برافراشتندوسطي بھ مخالفت با آن قد 
منطق، اخالق، و مابعدالطبیعھ بھ بركت وجود نھضت مدرسي صاحب باریكبیني و : ((كوندورسھ گفت

آن دقت و موشكافي : ((سر ویلیام ھمیلتن گفت; ))دقتي شد كھ مردم اعصار باستان را از آن بھرھاي نبود
خاصیت ویژه )). زبان عامیانھ دیده میشود باید مرھون زحمات فضالي مدرسي دانست تحلیلي را كھ در

ذھن فرانسوي بھ عبارت دیگر عشق آن نژاد بھ منطق، روشني، و ظرافت اكثر مولود اوج جواني منطق 
  . در مدارس قرون وسطاي فرانسھ بود

شد، در قرون دوازدھم و سیزدھم نھضت مدرسي، كھ در قرن ھفدھم مانعي در برابر تكامل فكر اروپایي 
با مكتب )) جدید((فكر . بھ منزلھ پیشرفتي انقالبي یا المحالھ اصالحي در طرز فكر بشر محسوب میشد

خردگرایي آبالر آغاز میشود، با روشني سبك و اقدام خطیر توماس آكویناس بھ نخستین اوج خود میرسد، 
د، با ویلیام آكمي دوباره سربرمیدارد، با لئو دھم شكستي گذرنده را در آراي دانز سكوتس تحمل میكن

دستگاه پاپي را مسخر میسازد، با اراسموس مسیحیت را قبضھ میكند، با رابلھ میخندد، با مونتني تبسم 
میكند، با ولتر لجامگسیختھ میشود، با ھیوم بھ طرزي مسخرھآمیز پیروز میگردد، و آناتول فرانس را در 

ھجوم قرون وسطایي بر حصار خرد بود كھ آن دودمان درخشان و بیپروا را . ندماتم پیروزي خود مینشا
  . بنیاد نھاد
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  علوم مسیحي 

١٠٩۵ -١٣٠٠  

I - محیط جادویي  

رومیان در اوج قدرت امپراطوري خویش براي جنبھ عملي علوم ارج فراوان قایل شده، لكن تقریبا علوم 
در كتاب تاریخ طبیعي پلیني، ھر یك صفحھ در میان، بھ . نظري یونانیان را بھ دست فراموشي سپرده بودند

بل از آنكھ تھاجمات اقوام مدتھا ق. خرافاتي برمیخوریم كھ بھ قرار معلوم تعلق بھ قرون وسطي داشتھاند
ھاي انتقال فرھنگ را با آوارھاي جامعھاي ویران مسدود سازد، بیاعتنایي رومیان دست بھ  بربر شاھراه

آنچھ از علوم یوناني در اروپا . دست بیقیدي مسیحیان داد و سرچشمھ جریان علمي عھد را تقریبا خشكانید
آسیب فراوان  ١٢٠۴شد، و بقایاي آن كتب در تاراج سال ھاي قسطنطنیھ مستور  بھ جا ماند، در كتابخانھ

در قرن نھم، علوم یوناني از طریق سوریھ بھ جھان اسالمي كوچ كردند و، ھمان موقعي كھ اروپاي . دید
مسیحي تالش میكرد تا خود را از گرداب بربریت و خرافات برھاند، علوم مزبور افكار مسلمانان را 

  . ش یكي از جالبترین جنبشھاي فرھنگي را در تاریخ بشري فراھم ساختندبرانگیختند و موجبات پیدای

در اروپاي قرون وسطي، علوم و فلسفھ ناگزیر بود در چنان محیطي از افسانھ، اساطیر، معجزه، تطیر، 
شیاطین، موجودات عجیب و غریب، سحر، علم احكام نجوم، علم غیب، و جادوگري راه تكامل در پیش 

ھا در جھان اقوام مشرك  كلیھ این پدیده. آن فقط در اعصار ھرج و مرج و وحشت رخ میدھدگیرد كھ نظایر 
وجود داشتند و امروز نیز وجود دارند، منتھا با این تفاوت كھ بر اثر روشنگري و شوخطبعي اعصار 

نمیمون بھ ھا در جھان اقوام سامي نیرومند بودند و پس از ابنرشد و اب این پدیده. متمدن مالیمتر شدھاند
در اروپاي باختري، از قرن ششم تا یازدھم، این عوامل سیلبندھاي فرھنگ را فرو . پیروزي رسیدند

ریختند و اذھان مردمان قرون وسطایي را در اقیانوسي از اعتقاد بھ قواي غیبي و خوشباوري غوطھور 
چنانكھ آوگوستینوس  ارجمندترین و فاضلترین مردمان عھد در این خوشباوري شریك بودند،. ساختند

میگفت ھنوز خدایان عھد شرك بھ صورت شیاطین وجود دارند، و خدایان كشتزارھا و ربالنوعھاي نیمھ 
آبالر عقیده داشت كھ شیاطین بھ واسطھ اطالع دقیقي كھ از ; انسان و نیمھ حیوان موجوداتي واقعي ھستند

  . اسرار طبیعت دارند، قادر بھ اعمال جادویي میباشند

اگر رجالي چنین ; ونسو دانا و منجم بھ وجود سحر معتقد بود و طالعبیني با اختران را مجاز میدانستآلف
شاخص بھ جادوگري اعتقاد داشتند، چطور ممكن بود مردمان عادي منكر آن شوند خیل عظیمي از 

ز نیز عده موجودات مرموز و خارقالعاده از اعصار شرك بھ عنوان میراث بھ مسیحیت رسیده بود، و ھنو
زیادي از دیوان، پریان، شیاطین كوچك و بزرگ و مھربان و شریر، اژدھاھاي مرموز، و افعیھاي 

خونآشام از آلمان، اسكاندیناوي، و ایرلند وارد آن دیانت میشدند، و مدام خرافات جدیدي از مشرق زمین 
ود را بھ ابلیس فروختھ بودند بھ افرادي كھ خ; ارواح اموات در ھوا گام برمیداشتند. رو بھ اروپا مینھاد

ارواح كودكاني كھ ; ھا و صحاري بھ تاخت و تاز میپرداختند شكل گلھاي از گرگان درآمده بودند و در بیشھ
پیش از غسل تعمید مرده بودند بھ صورت فانوس شیطان یا آتش مرداب درآمده بودند و مردابھا را 

ز اسقفان اعظم كنتربري، قدیس ادمند ریچ، دستھاي از ھنگامي كھ یكي ا. جوالنگاه خود قرار میدادند
كالغان سیاه را مشاھده كرد، فورا آنھا را گروھي از شیاطین نامید كھ براي بردن روح یكي از رباخواران 

ھاي قرون وسطایي حكایت از آن میكردند كھ چون شیطاني را  بسیاري از قصھ. محل بھ حركت درآمدھاند
ند، میتوان بھ چشم دید كھ مگس سیاه بزرگي و گاھي سگي از دھان وي بیرون از جسم آدمي بیرون ران

  . عده شیاطین ھرگز كاھش نمیگرفت. میآید
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براي دفع شیاطین و جلب طالع میمون، انواع و اقسام اشیا مانند گیاھان، سنگھا، تعویذھا، انگشتریھا، و 
نعل اسب خوش طالع بود، بھ علت آنكھ . جواھرات را براي خاصیت جادویي آنھا با خود حمل میكردند
ناخدایان كھ در دست عناصر طبیعي اسیر . شباھت بھ ھالل ماه داشت كھ روزگاري االھھ بھ شمار میرفت

بودند، و برزگران كھ زندگیشان بازیچھ امیال آسمان و زمین بود، ھر حركتي را عالمتي از جھان 
اسناد . د كھ مھمترین اركان آن را خرافات تشكیل میدادفوقالطبیعھ میدانستند و در عالمي زندگي میكردن

قواي جادویي بھ پارھاي از اعداد بھ وسیلھ آباي مسیحیت، از فیثاغورس، فیلسوف یوناني، بھ ارث رسید، 
چھار نموداري از تن، و جمع ; چنانكھ عدد سھ، بھ عالمت تثلیث، مباركترین اعداد و نماینده روح آدمي بود

ني ھفت، معرف انسان كامل یعني مجموع تن و روان میشد، و از این رو عدد میمون ھفت این دو عدد، یع
از آن جملھ اعصار ھفتگانھ بشري، اجرام سماوي ھفتگانھ، آیینھاي : براي بسیاري چیزھا بھ كار میرفت

حكایت  عطسھاي نابھنگام. مقدس ھفتگانھ دین، گناھان كبیره و خصال حمیده آدمي كھ ھر كدام ھفت تا بود
اثر سو عطسھ )) خیر باشد((از طالع نامیمون میكرد، و ھمیشھ اطرافیان شخص میبایست با جملھاي مثل 

اعتقاد . مھردارو و امثال آن را براي تولید محبت یا سرد كردن عشق طرف بھ كار میبردند. را خنثي كنند
نگاه داشتن سنگ یشم در دست بھ  بر این بود كھ با سھ دفعھ آب دھان انداختن بھ دھان یك قورباغھ، یا

آگوبار، اسقف اعظم روشنفكر لیون، در . ھنگام ھمخوابگي، میتوان از انعقاد نطفھ در رحم جلوگیري كرد
مسیحیان بھ چیزھایي معتقدند چنان پوچ كھ بیشتر از این ھیچ كس نمیتوانست ((قرن نھم شكایت میكرد كھ 

  )). كافران را مجبور بھ قبول آنھا كند

یسا سخت با جاھلت خرافھپرستي از در مبارزه درآمد، بسیاري از عادات و معتقدات را نكوھید، و بھ كل
جادوي سیاه، یا بھ عبارت دیگر توسل بھ شیاطین، را ; ھایي مقرر داشت تناسب شدت و ضعف آنھا كفاره

مخفي در ھزار لكن این مسئلھ بھ طور ; براي كسب قدرت بھ منظور تغییر جریان حوادث مردود دانست
كساني كھ بھ این گونھ جادوگریھا اشتغال داشتند بھ طور خصوصي بھ نشر . گوشھ و كنار رونق گرفت

ھا و اختیارات ویژه شیاطین  كتابي موسوم بھ كتاب لعنت پایدار مبادرت ورزیدند كھ حاوي اسامي قرارگاه
ي موجودات خارقالعاده بھ ھدف تقریبا ھر كسي بھ یك نوع وسیلھ جادویي براي عطف نیرو. عمده بود

جان آو سالزبري از یك شماس، یك كشیش، و اسقف اعظمي كھ بھ جادوگري . مطلوب خویش اعتقاد داشت
بھ این معني كھ وردي را چندین ; سادھترین نوع جادو، عزایم خواني بود. مبادرت جستھ بودند سخن میراند

كان داشت كھ از سقط جنین جلوگیري كنند، مرضي را با این قبیل اوراد معموال ام. بار تكرار میكردند
محتمال اكثر مسیحیان عالمت صلیب، دعاي رباني، . بھبود بخشند، و شر دشمني را از سر خود دفع سازند

را نوعي از عزایم و اوراد جادویي میشمردند و آب مقدس و آیینھاي مقدس را )) آوه ماریا((و اداي عبارت 
  . اده قرار میدادند، تا مگر بھ آن وسیلھ آثار معجزھآسایي نصیبشان شودچون آداب سحر مورد استف

ادعا ((كتاب توبھ اسقف شھر اكستر زناني را محكوم میكرد كھ . اعتقاد بھ جادوگري تقریبا عمومیت داشت
یا از  میكنند قادرند بھ وسیلھ سحر و دلربایي افكار مردان را تغییر دھند، چنانكھ آنھا را از سر مھر بھ كین

ھمین دفتر زناني را محكوم )). كین بھ سر مھر آورند، یا افراد را مسحور سازند، یا اموال آنھا را بربایند
مدعي بودند كھ در شبھاي معین، با خیلي از شیاطین كھ بھ شكل زنان درآمدھاند، سوار بر ((میكرد كھ 

ھمین قبیل اجتماعات زنان بود كھ )). دپارھاي از جانوران میشوند و رسما بھ سلك چنین جماعتي درمیآین
یك نوع جادوگري ساده این بود . مشھور شد)) سبت زنان ساحره((در انگلستان قرن چھاردھم و عموما بھ 

كھ شخص تندیسي از دشمن خویش با موم بسازد، آن را با سوزن سوراخ كند، و اورادي را چندین بار 
فیلیپ چھارم متھم شد كھ ساحرھاي را اجیر كرده است تا ھمین یكي از وزراي . بخواند و بھ آن تندیس بدمد

اعتقاد بر این بود كھ برخي از زنان چشمشان شور است و میتوانند با یك . معاملھ را با تندیس پادشاه بكند
برتولت، اھل رگنسبورگ، معتقد بود كھ عده زنان دوزخي بھ مراتب . نگاه آدمي را مجروح یا مقتول سازند

  . عده مردان است، زیرا زنھا بھ جادوگري میپردازند بیشتر از

با كلیھ . ... و افسونھایي براي شوھر پیدا كردن، وصلت قبل از تولد طفل، و قبل از غسل تعمید دارند
جادوھاي مھیبي كھ زنان درباره مردان بھ كار میبرند، شگفت است كھ چطور بھ عقل مردان خللي وارد 

ا زنان ساحره را متھم میكرد بھ اینكھ شیاطین را احضار میكنند، براي موجودات قانون ویزیگوتھ)). نمیآید
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خبیثھ قرباني میدھند، سبب طوفان میشوند، و ھكذا، و مقرر میداشت كھ ھر زني محكوم بھ ارتكاب این 
قوانین كنوت، پادشاه انگلستان، . قبیل خالفكاریھا شود سرش را بتراشند و دویست ضربھ شالقش بزنند

كلیسا در آغاز با این گونھ معتقدات عوامپسندانھ . شتن فردي را با وسایل سحرآمیز امري ممكن میدانستك
لكن برخالف ; بھ مالیمت رفتار میكرد، زیرا این عقاید را از مآثر عھد شرك، و محكوم بھ زوال میشمرد

تیش افكار، براي امحاي سازمان تف ١٢٩٨و در ; نظر كلیسا، این گونھ معتقدات افزایش و رواج یافتند
  . جادوگري، با سوزانیدن زنان ساحره بر روي تل ھیمھ، رسما مبارزه خود را آغاز كرد

بسیاري از فقھا صادقانھ اعتقاد داشتند كھ برخي از زنان با شیاطین متحد ھستند و مومنان را باید از شر 
یكند كھ در زمان وي بسیاري از كایساریوس، اھل ھایسترباخ، روایت م. افسونھاي ایشان حراست كرد

ھمچنین اسناد میدھند كھ این قبیل افراد جادوگر رفتن بھ كلیسا را ; مردھا با شیاطین عقد اتحاد بستھ بودند
چنان كسرشان خود میدانستند كھ براي ھجو شعایر دین خود مراسم قداسي براي پرستش شیطان تدارك 

سا براي دفع اجنھ و موجودات خبیثھ بھ كار میبرد، محتمال یك دعاھا، وردھا، و تشریفاتي كھ كلی. میدیدند
  . نوع داروي رواني براي تسكین خاطر افراد خرافاتپسند بود

پزشكي قرون وسطایي تا حدودي عبارت بود از شعبھاي از االھیات و شعایر مذھبي، آوگوستینوس میگفت 
از این رو منطقي بھ ; یز با وي ھمعقیده بودكھ بیماریھاي بشري ھمھ بر اثر وجود شیاطین است، و لوتر ن

ھاي مذھبي یا ساختن كلیساھا  نظر میرسید كھ بھ مدد دعا بیماریھا را معالجھ كنند و با بھ راه انداختن دستھ
بھ ھمین سبب بود كھ كلیساي سانتاماریا دال سالوتھ در ونیز براي جلوگیري از . جلو اپیدمي را سد سازند
شد، و دعاھاي قدیس ژربولد، اسقف بایو، مردم آن شھر را از شر اپیدمي اسھال  شیوع مرض وبا ساختھ

; پزشكان نیكوكار ھمواره مددھاي روحاني را در معالجھ بیماران با آغوش باز میپذیرفتند. خوني نجات داد
دوران در تاریخ انگلستان، حتي از . ایشان بھ بیماران خویش تالوت دعا و حمل تعویذ را تجویز میكردند

سلطنت ادوارد خستوان بھ بعد، ھمیشھ پادشاھان را میبینیم كھ براي معالجھ مرض صرع انگشتریھا را 
اعتقاد بر این بود كھ چون پادشاھان بر اثر شعایر دیني تقدیس شدھاند، دست آنھا خاصیت . تقدیس میكنند

بھ مرض خنازیر بودند بسیار  شفابخشي دارد، و مخصوصا این معالجھپذیري را در مورد افرادي كھ مبتال
پادشاه . مترادف خنازیر شده بود)) بیماري شاھي((موثر میدانستند، و بھ ھمین سبب در عرف مردم لفظ 

و مشھور است كھ ; معروف فرانسھ، سن لویي، با پشتكار فراوان، عده بیشماري از بیماران را لمس كرد
  . است نفر را لمس كرده ١۵٠٠فیلیپ دو والوا در یك جلسھ 

در طول . وسایل جادویي فقط اختصاص بھ دفع بیماري نداشتند، بلكھ در كسب دانش نیز بھ كار میرفتند
قرون وسطي، با وجود تقبیح مكرر كلیسا، اكثر روشھایي كھ در عھد شرك براي طالعبیني یا دیدار 

ن، درصدد ھجوم بر ھنگامي كھ ھنري دوم، شاه انگلستا. اشخاص غایب رواج داشتند از نو زنده شدند
برتاني بود و با تامس ا بكت در این باب مشورت كرد، تامس مشكل را براي طالعبیني كھ بھ كمك تطیر 

. صحبت از واقعات آینده میكرد، و كفبیني كھ با خواندن خطوط دست خبر از حوادث آتي میداد مطرح كرد
ا براي اطالع بر واقعات آینده مجاز دانستھ معتقدان بھ فن كفبیني مدعي بودند كھ خداوند چنین وسیلھاي ر

و این براي تو عالمتي بر دستت : ((میكردند كھ میگوید) ٩٠١٣(است و استناد بھ یكي از آیات سفر خروج 
خواھد بود، و تذكرھاي در میان دو چشمت، تا شریعت خداوند در دھانت باشد، زیرا خداوند تو را بھ دست 

وه بر تطیر و تفال و كفبیني، پارھاي با مشاھده حركت بادھا یا آبھا یا عال)). قوي از مصر بیرون آورد
برخي، بھ تقلید از مسلمانان، بھ نحو دلخواه . برخاستن دود از آتش در صدد كشف وقایع آینده برمیآمدند

نقش میكردند و آن نقاط را با خطوطي بھ ھم متصل ) یا صفحھاي از كاغذ(نقاطي را بر روي زمین 
بھ این طریق بود كھ رمالي ; د و از روي این عالمتھا و اشكال ھندسي طالع اشخاص را میگفتندمیساختن

بھ برخي از افراد تسخیر اموات را نسبت میدادند و میگفتند كھ این جماعت از طریق احضار . رواج یافت
یك بارباروسا، مشھور است كھ آلبرتوس گروتوس، بھ تقاضاي فردر; مردگان بھ اسرار آینده واقف میشوند

بعضي براي وقوف بھ این قبیل اسرار از كتب متضمن . روح ھمسر متوفاي آن امپراطور را احضار كرد
جمعي كتاب مقدس را ابختي باز میكردند یا انئید . پیشگویي سیبوالھا، یا مرلین، یا سلیمان استفاده میكردند

. چشم میخورد، آینده را پیشگویي میكردندحماسھ ویرژیل را میگشودند و، از روي اولین جملھاي كھ بھ 
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ھمیشھ تقریبا معتقد بودند كھ فالھاي بد، ) مثل لیوبوس رومي(بزرگترین تاریخنویسان قرون وسطي 
رویاھا، پیشگوییھا، یا الھامھاي غیبي ھمھ مستقیما یا بھ طور رمزي خبر از حدوث واقعیات مھم آینده 

كھ ) آرنالدوس ویالنووانوس(ز آن جملھ یكي بھ قلم آرنودو ویلنوو ا. كتابھاي متعددي وجود داشتند. میدھند
آخرین تعبیرھاي علمي رویاھا را بر عالقھمندان عرضھ میداشتند و ھیچ كدام از آنھا ابلھانھتر از رساالتي 

تقریبا كلیھ این روشھاي متنوع غیبگویي یا . نبود كھ مشاھیر علماي قرن بیستم بھ رشتھ تحریر درآوردھاند
  . نھانبیني در اعصار باستان رواج داشتند و، امروزه نیز رواج دارند

اما عھد ما، با وجود كوششھایي چشمگیر، نتوانستھ است خود را بھ پاي اعتقاد مردم عصر ایمان در جھان 
اگر آب و . اسالمي، یھود، و مسیحي برساند و آینده را چون رموزي كشف كردني در جبین اختران بخواند

ره زمین و رشد نباتات این قدر آشكارا تحت نفوذ اجرام سماوي باشد، بھ چھ علت اختران در رشد ھواي ك
طبیعت، بیماریھا، اعصار، برومندي، اپیدمیھا، انقالبات، و مقدرات بشر یا ممالك موثر نباشند یا، باالتر از 

فراد قرون وسطایي بھ آن اعتقاد ھا نشوند این فكري بود كھ تقریبا ھر فردي از ا آن، موجد حدوث این پدیده
در میان درباریان و مالزمان تقریبا جمیع امرا و پادشاھان یك نفر عالم احكام نجوم اھل فن حضور . داشت
ھمان طور كھ بسیاري از كشاورزان عھد ما ھنوز طبق اھلھ ماه بھ كاشتن بذر میپردازند، بھ ھمان . داشت

ھا تدریس علم احكام نجوم رواج  در اكثر دانشگاه. ن میگرفتندنحو پزشكان آن عھد از بیماران خویش خو
در واقع نجوم بخشي از علم احكام ; داشت، و غرض از این رشتھ دروس طالعشناسي و نجوم ھر دو بود

  . نجوم را تشكیل میداد و اكثر بر اثر مقاصد و منافعي كھ بر طالعبیني مترتب بود راه تكامل پیمود

عي بودند كھ نظم و ترتیبي براي پیشگویي درباره آثار ناشي از اجرام سماوي بر دانشجویان خوشبین مد
میگفتند افرادي كھ ھنگام استیالي كیوان بھ دنیا آیند مردماني سرد، عاري از . روي زمین پیدا كردھاند

و و آنھایي كھ در زیر ستاره مشتري متولد شوند افرادي خواھند بود میانھر; شادماني، و دلتنگ ھستند
و آنھایي كھ زیر ستاره ناھید ; ھر كس زیر ستاره بھرام بدنیا آید غیور و جنگي خواھد بود; خوش مشرب

و ; ھركس زیر ستاره تیر بھ دنیا آید آدمي دمدمي و سیمابطبع خواھد بود; متولد گردند مھربان و برومندند
علم . تقریبا تفاوتي با دیوانگان ندارد آن كھ ھنگام بدر تمام متولد شود، آن قدر مالیخولیایي مزاج است كھ

بنابر این براي . زایچھبیني تمامي عمر فردي را از روي وضع صور فلكي ھنگام تولدش پیشگویي میكرد
آنكھ انسان جدول درستي از طالع فرد تھیھ كند، ناگزیر بود كھ لحظھ دقیق والدت و جاي صحیح ستارگان 

  . كمك بھ تعیین طالع افراد بھ وجود آمدند زیجھاي نجومي اكثر براي. را معین كند

آبانو، /پیترو د. نام چند تن از مشاھیر این عھد كھ در علوم غریبھ تبحر داشتھاند بھ ذھن انسان خطور میكند
آرنودو ویلنوو، از پزشكان معروف، كھ تمایلي بھ ; كسي كھ تقریبا فلسفھ را مبدل بھ علم احكام نجوم كرد

وي مدعي بود كھ ; آسكولي كھ در دانشگاه بولونیا علم احكام نجوم تدریس میكرد/د و چكو; جادوگري داشت
اگر كسي تاریخ والدتش را بھ وي بگوید، او قادر است افكار آن شخص را بخواند یا بگوید كھ چھ چیز در 

ھمین چكو براي اثبات مدعاي خویش، زایچھ حضرت مسیح را ترسیم كرد و . دستش پنھان كرده است
ن داد كھ چطور صور فلكي ھنگام زادن مسیح از مادر مصلوب ساختن مسیح را امري حتمیالوقوع نشا

، چكو گفتھ خویش را انكار نمود، او را بھ )١٣٢۴(دادگاه تفتیش افكار وي را محكوم كرد . نشان میدادند
سرانجام، بھ بھ فلورانس رفت، براي مشتریان متعدد بھ طالعبیني پرداخت، و ; شرط سكوت آزاد كردند

عده زیادي از محققان واقعي، از جملھ ). ١٣٢٧(جرم انكار آزادي اراده، وي را زنده در آتش سوزانیدند 
قسطنطین افریقایي، ژربر، آلبرتوس ماگنوس، راجر بیكن، و ونسان دو بووه، متھم بھ جادوگري بودند، و 

خود را بھ وسایل طبیعي كسب كردھاند، ایشان مردم چون نمیتوانستند باور كنند كھ این قبیل افراد معلومات 
ھاي معروفي درباره  مایكل سكات با نوشتن رسالھ. را بھ جرم داشتن روابطي با شیاطین مقصر میپنداشتند

) قیافھشناسي(فوسیوگنومیا ; درباره علم احكام نجوم) مقدمھ آزاد(علوم غریبھ لیبر اینترو دوكتوریوس 
و دو رسالھ در باب كیمیاگري سوظن جمع ; صوصیات شخصیت فرد و بدندرباره ارتباط متقابل میان خ

مایكل سكات جادوگري را نكوھیده میشمرد، لكن از نگارش . كثیري از مردمان عھد را بھ خود جلب كرد
وي در كتاب خویش بیست و ھشت طریق مختلف غیبگویي را . درباره آن موضوع حظ وافر میبرد

سكات، بھ خالف اكثر . پیداست كھ خودش بھ ھمھ آنھا اعتقاد داشتھ استتوصیف كرد، و از ظواھر امر 
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از طرف دیگر چنین نظر داد كھ ; معاصران خویش، بھ مشاھدات دقیق و پارھاي از آزمایشات پرداخت
  . حمل قطعھاي سنگ یشم یا یاقوت زرد، حامل را در حفظ احصان كمك خواھد كرد

كھ میتوانست در عین حال ھم با فردریك دوم معاشر باشد و ھم  مایكل سكات آن قدر آدم با فراستي بود
  . اما آن شاعر سنگدل ایتالیایي دانتھ سكات را در شمار دوزخیان شمرد; دوستي پاپھا را جلب كند

ھا بیشتر  دانشگاه. كلیسا و دستگاه تفتیش افكار ھر دو بخشي از محیط علمي اروپایي در قرن سیزدھم بودند
زیر نظر مقامات روحاني كار میكردند، با اینھمھ، كلیسا مقدار شایان مالحظھاي آزادي عقیده با صوابدید و 

گیوم دو پاري، اسقف . براي استادان قایل بود و در بسیاري موارد كاوشھاي علمي را تشویق میكرد
دانستند پاریس، خود مروج تحقیقات علمي بود و اشخاصي را كھ خداوند را مسئول ھر حادثھ غیرعادي می

گروستست، اسقف شھر لینكن، بھ قدري در ریاضیات، ژرفانمایي، و تجربیات علمي از . مسخره میكرد
ھاي دومینیكیان و  فرقھ. متفكران عھد خویش جلو بود كھ راجر بیكن وي را با ارسطو ھمسنگ میشمرد
رتوس ماگنوس یا راجر بیكن فرانسیسیان، تا آنجا كھ معلوم و مسلم است، ھیچ مخالفتي با مطالعات علمي آلب

لكن ; قدیس برنار و برخي دیگر از مردان متعصب عالم مسیحي تحصیل علوم را قبیح میشمردند. نداشتند
براي كلیسا دشوار بود كھ با تشریح اجساد مردگان موافقت كند، زیرا از . كلیسا چنین رویھاي اتخاذ نكرد

صورت پروردگار آفریده شده است، و دیگر اینكھ  جملھ اصول اساسي مسیحیت یكي آن بود كھ آدمي بھ
بھ عالوه، مسلمانان و یھودیان و قاطبھ مردم ; بدن و ھمچنین روح انسان با نفخھ صور از گور برمیخیزد

گویدو دا ویجوانو از تشریح بھ  ١٣۴۵در . نیز مانند مقامات روحاني مسیحیت از این عمل اكراه داشتند
كھ )) تدفین مردگان((لكن ما پیش از توقیع مشھور بھ ; یاد میكند)) سط كلیساممنوع شده تو((عنوان عملي 

از جانب بونیفاكیوس ھشتم صادر شد، بھ ھیچ گونھ اوامر و نواھي كلیسایي در این باب  ١٣٠٠در 
برنمیخوریم، و این توقیع ھم صرفا درباره منع قطع اجساد كشتگان در جنگھاي صلیبي بود، بھ این معني 

ر میداشت از آن پس ھیچ كس نباید جوارح این قبیل مردگان را قطع كند و آنھا را بجوشاند و كھ مقر
احتمال دارد كھ این توقیع را . استخوانھاي ضدعفوني شده را براي تدفین نزد بستگان آنھا بھ اروپا بفرستد

ذشت جراح ایتالیایي بھ سرگ ١٣٢٠بغلط نھي تشریح اجساد مردگان تفسیر كرده باشند، زیرا در حدود سال 
موندینو برمیخوریم كھ اجساد مردگان را میجوشانده و تشریح میكرده است، بیآنكھ ظاھرا با ھیچ گونھ 

  . مخالفتي از جانب مقامات روحاني مواجھ شود

اگر كامیابیھاي دانشمندان مغربزمین در قرون وسطي، چنانكھ اجماال در این فصل ذكر میشود، ناچیز بھ 
باید بھ خاطر آورد كھ علوم در یك محیط مخالف آكنده از سوظن و جادوگري و در عھدي پا بھ  نظر میآید،

عرصھ وجود نھاد كھ بھترین متفكران متوجھ حقوق و االھیات میشدند و تقریبا عموم افراد معتقد بودند كھ 
 ١١۵٠ھمھ، بعد از با این. مھمترین معضالت مربوط كھ منشا آدمي و آفرینش و طبیعت و تقدیر حل شدھاند

میالدي، ھمینكھ ثروت و فراغبال افزایش یافت و بھ تدریج جریان ترجمھ كتابھا از جھان اسالمي آغاز شد، 
ذھن اروپاي باختري از آن خواب دیرینھ بیدار شد، كنجكاوي ناگھان بدل بھ اشتیاق گشت، افراد شروع بھ 

د فكر كردند، و در ظرف یكصد سال، تمامي اروپاي بحث درباره آن دنیاي باستاني و بیھراس یونانیان آزا
  . التین با علم و فلسفھ پرغلغلھ شد

II -  انقالب در ریاضیات  

  . نخستین دانشمند بزرگ این عھد لئوناردو فیبوناتچي نام دارد كھ اھل پیزا بود

سرزمین یونان ریاضیدانھاي سومري، كھ شجره خانوادگي آنھا فراموش شده بود، از طریق بابل خود را بھ 
ھندسھ مصري كھ ھنوز اھرام شاھد آشكاري بر آن است محتمال از راه جزیره كرت و ; رسانیده بودند

ریاضیات یوناني بھ دنبال لشكریان اسكندر كبیر بھ ; رودس بھ ناحیھ یونیا و یونان راه پیدا كرده بود
py; ر مردي چون برھمگپت شده بودھندوستان رفتھ، در میان ھندوان راه تكامل پیموده، و منجر بھ ظھو
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میالدي پارھاي از آثار ریاضیدانھاي ھندو، و اندكي پس از این تاریخ كتابھاي  ٧٧۵حدود سال 
ارقام ھندو وارد اسالم  ٨٣٠در حدود سال . ریاضیدانھاي یوناني را بھ زبان عربي ترجمھ كرده بودند

در قرون یازدھم و ; این ارقام را بھ فرانسھ بردتقریبا در ھزاره میالدي بود كھ ژربر ; مشرق زمیني شدند
دوازدھم ریاضیات یوناني، عربي، و عبراني از طریق اسپانیا و سیسیل روانھ اروپاي باختري شد و، با 

انتقال دانش براي تمدن درست حكم تولید مثل را . سوداگران ایتالیایي، بھ ونیز، جنووا، آمالفي، و پیزا رسید
  . دبراي بقاي حیات دار

در انگلیسي (چیني )) چتكھ((م ورود  وسیلھ دیگري براي انتقال معلومات ریاضي در قرن ششم ق
sbacus برگرفتھ از ریشھ یوناني ،abax بھ این نحو كھ : یعني آلتي بود براي حساب))) تختھ((، بھ معني

سوانپان، كھ ; تھاي كوچك از چوب خیزران در چھارچوبھاي بھ موازات ھم قرار داش چندین ستون میلھ
م  ھرودوت میگوید كھ در قرن پنجم ق. بعدا جانشین آن چتكھ قدیمي شد، ھنوز در بین چینیھا رواج دارد

یونانیان در )). دست خود را از راست بھ چپ حركت میدادند((مصریان با سنگریزه حساب میكردند و 
میھا چندین نوع چتكھ بھ كار رو. محاسبھ عكس این حركت، یعني از چپ بھ راست، را اختیار كردند

ھا  جنس این مھره; ھایي داشت كھ در میان شكافھایي باال و پایین میرفت میبردند كھ یكي از آنھا مھره
بوئتیوس حدود . میخواندند)) سنگھاي كوچك((ھاي رنگي بود، و آنھا را  معموال از سنگ، فلز، یا شیشھ

اما ; ن قادر بوده است ارقام را بھ اعشار حساب كندذكر چتكھاي را میكند كھ شخص بھ كمك آ ۵٢۵سال 
سوداگران ایتالیایي چتكھ . ظاھرا این دعوت عموم بھ سلسلھ اعشاري مورد توجھ كسي قرار نگرفتھ است

  . را بھ كار میبردند اما حاصل محاسبات خود را با ارقام ناھنجار رومي مینوشتند

پدرش مدیر یك بنگاه معامالت تجاري پیزایي در . در شھر پیزا بھ دنیا آمد ١١٨٠لئوناردو فیبوناتچي در 
الجزایر بود، لئوناردو نوجوان بود كھ بھ افریقاي شمالي رفت، بھ پدر ملحق شد، و در آنجا زیر نظر 

ش سوداگران را وي بھ مصر، سوریھ، یونان، و سیسیل سفر كرد، رو. معلمي مسلمان تربیت یافت
آموخت، در این تاریخ، )) رقم ھندي ٩بھ كمك طریقھ بكري، با ((فراگرفت، و بھ قول خودش حساب را 

ارقام جدید، در سرآغاز رواجشان در خاك اروپا، چنانكھ باید و شاید، ارقام ھندو نامیده میشدند و آنچھ 
ت، در آن موقع وسیلھ تلذذ خاطر و امروز بھ اسم حساب مایھ دردسر و مزاحم عالم شیرین كودكي ماس

بھ ھر حال میدانیم كھ ; محتمال لئوناردو یوناني و عربي ھر دو را فرا گرفت. مایھ شگفتي محسوب میشد
وي بھ نشر  ١٢٠٢در . وي با ریاضیات ارشمیدس، اقلیدس، ھرون، و دیوفانتوس آشنایي كامل داشتھ است

این نخستین بار بود كھ یك نفر مولف اروپایي ارقام ; كتاب خویش تحت عنوان جدول آزاد اقدام ورزید
ھندو، رقم صفر، و سلسلھ اعشاري را بھ تمام و كمال براي اروپاییان توضیح میداد، و در واقع انتشار این 

ھمین كتاب وسیلھ معرفي جبر عربي بھ . كتاب بھ منزلھ احیاي ریاضیات در عالم مسیحي التیني بود
م ساخت و، با استعمال پارھاي از كلمات بھ جاي اعداد براي تعمیم و تخفیف اروپاي باختري را فراھ

لئوناردو در كتاب دیگرش تحت عنوان ھندسھ . معادالت ریاضي، سبب انقالب كوچكي در آن علم شد
، تا آنجا كھ ما اطالع داریم براي نخستین بار در تاریخ مسیحیت، جبر را در حل قضایاي )١٢٢٠(عملي 

منتشر كرد، كمكھاي بكر ارزشمندي  ١٢٢۵نیز ضمن دو كتاب كوچكتر، كھ در سال . ار بردھندسي بھ ك
ھمان سال فردریك دوم ریاست مجلس مسابقھاي ریاضي را . بھ حل معادالت درجھ اول و درجھ دوم نمود

در پیزا بر عھده داشت كھ در آنجا مسائل مختلفي از جانب جوواني دا پالرمو طرح شد، و لئوناردو 
  . فیبوناتچي بھ تمامي آنھا پاسخ داد

بسیاري ; با وجود عمل تاریخي لئوناردو، طریقھ جدید محاسبھ مدتھاي مدید با مخالفت سوداگران مواجھ شد
از آنھا ترجیح میدادند كھ با انگشت چرتكھ بیندازند و نتایج محاسبھ خود را با ارقام رومي روي كاغذ 

محاسبین فلورانس قانوني علیھ  ١٢٩٩اشت، بھ طوري كھ حتي در سال این جریان مدتھا ادامھ د; بیاورند
فقط عده بسیار معدودي از ریاضیدانھا بھ این نكتھ پي . بھ تصویب رسانیدند)) ارقام مندرآوردي جدید((

بردند كھ عالمات جدید، رقم صفر، و ردیف كردن واحدھاي یگان، دھگان، صدگان، و امثال آن را براي 
در ریاضیات میگشود كھ نظیرش با ارقام قدیمي یوناني، رومي،و یھودي تقریبا غیرممكن چنان تكاملي 

در انگلستان و امریكا روش محاسبھ ; تا قرن شانزدھم ارقام ھندو بكلي جانشین ارقام رومي نشدند. بود

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



بھ  ١٢در جنگ ھزار سالھ خود با عدد  ١٠ھا بھ جا ماند، و ھنوز عدد  دوازدھي در بسیاري از رشتھ
  . توفیق نھایي نایل نیامده است

در قرون وسطي غرض از ریاضیات سھ چیز بود، خدمت بھ مكانیك، حسابداري تجارتي، و تھیھ نقشھ 
  . افالك

ریاضیات، فیزیك، و ھیئت ھر سھ با ھم ارتباط بسیار نزدیك داشتند، و آنھایي كھ درباره یكي از این سھ 
چنانكھ جان آو . ند قاعدتا بھ دو رشتھ دیگر نیز كمك میكردندرشتھ بھ نوشتن كتب و رسایل میپرداخت

، كھ در دنیاي التیني زبان آن عھد بھ یوھانس د ساكروبوسكو اشتھار داشت، در )در یوركشیر(ھالیوود 
، و تالیف كتابي در ))در بیان كره زمین((آكسفرد تحصیل كرد، در پاریس تدریس نمود، و بھ تصنیف 

لفظ التیني . مبادرت جست) ١٢٣٠حد )) (حساب براي ھمھ((تحت عنوان  توضیح ریاضیات جدید
و در لغت التیني بھ معني شیوه حسابي بود ) Khwarizmi-al(تحریف نام خوارزمي، )) آلگوریسموس((

جان اختراع این شیوه را بھ اعراب نسبت داد، و تا حدي بر اثر . كھ در آن ارقام ھندو بھ كار میرفت
رابرت آو چستر در حدود سال . مشھور شد)) ارقام عربي((كھ ارقام ھندو بغلط بھ  اظھارات وي بود

را )) سینوس((زیجھاي بتاني و زرقالي را اقتباس كرد، مثلثات عرب را بھ انگلستان آورد، و واژه  ١١۴٩
  . وارد علم جدید كرد

وجھ بھ نجوم ھمچنان باقي بر اثر حوایج دریانوردي و عشق مفرطي كھ بھ علم احكام نجوم وجود داشت، ت
ھاي پیدرپي آن قایل بودند نجوم  و ترجمھ)) المجسطي((اعتبار و صالحیت فوقالعادھاي كھ براي . ماند

اروپاي مسیحي را بھ صورت فرضیھ بطلمیوس كھ قایل بھ یك رشتھ فلكھاي تدویر و دوایر خارج از مركز 
متفكران ھوشیاري مثل ; د متحجر گردانیدبود و كره زمین را مركز اصلي جھان آفرینش قرار میدا

البرتوس ماگنوس، توماس آكویناس، و راجر بیكن حدت مخالفتھایي را كھ بطروجي، منجم مغربي، در قرن 
دوازدھم متوجھ این نظریات ساختھ بود درك میكردند، لكن قبل از ظھور كوپرنیك ھیچ نعمالبدل 

منجمان مسیحي قرن سیزدھم معتقد بودند كھ . نشده بود رضایتبخشي براي قواعد حركات اجرام سماوي پیدا
ثوابت در یك گنبد بلورین محصورند، بھ كمك عقول االھي حركت میكنند، ; سیارات بھ دور زمین میچرخند

و بھ صورت خیل منظم و مرتبي بھ دور زمین گردش میكنند، در مركز و عالیترین نقطھ جھان آفرینش 
مان االھي او را كرم زبوني توصیف میكردند آلوده بھ گناه و اكثر محكوم بھ ھمان آدمي قرار داشت كھ عال

آتش دوزخ، چھار قرن قبل از میالد مسیح یكي از فالسفھ موسوم بھ ھراكلیدس پونتیكوس چنین اظھارنظر 
این نظریھ در . كرده بود كھ حركت ظاھري روزانھ افالك بر اثر گردش زمین است بھ دور محور خویش

زدھم میالدي میان منجمان سامینژاد مورد بحث قرار گرفت، لكن در جھان مسیحي بكلي فراموش قرن سی
عقیده دیگر ھراكلیدس مبني بر حركت انتقالي عطارد و زھره بھ دور خورشید از طریق . شده بود

این  یوھانس سكوتوس اریوگنا در قرن ھشتم; ھاي ماكروبیوس و مارتیانوس كاپال محفوظ مانده بود نوشتھ
لكن این فرضیات . نظریھ را گرفتھ نمانده بود كھ خورشید بھ عنوان مركز منظومھ شمسي مورد قبول افتد

كماكان مركز كانون جھان آفرینش  ١۵٢١درخشان نیز از جملھ ضایعات قرون تیرگي بود، و زمین تا سال 
  . مین كروي استبا اینھمھ، جمیع منجمان در این نكتھ متفقالراي بودند كھ ز. محسوب میشد

ادوات نجومي و زیجھاي غربي یا از جھان اسالمي وارد شدند، یا آنھا را بھ تقلید از ادوات نجومي و 
، والچر دو لورن، كھ بعدھا رئیس دیر ملورن در انگلستان ١٠٩١در سال . زیجھاي مسلمانان طرح كردند

ریم، در جھان مسیحي تا آنجا كھ اطالع دا; شد، با اصطرالبي در ایتالیا خسوف را حساب و مشاھده كرد
گیوم دو سن كلو ) ١٢٩۶حد (اما حتي دو قرن بعد . غرب این امر را باید قدیمیترین رصد بھ حساب آورد

ھنوز مجبور بود، با ارائھ سرمشق و صدور حكم، بھ منجمان مسیحي مغربزمین خاطرنشان سازد كھ 
لسفھ بزرگترین خدمتي كھ بھ نجوم بھترین راه تكامل و تكمیل علوم مشاھده است نھ قرائت یا تحصیل ف

مسیحي در این عھد شده است زیج آلفونسي درباره حركات اجرام سماوي میباشد كھ آنھا را دو نفر یھودي 
py  . اسپانیایي براي آلفونسو دانا و منجم ترتیب دادند
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اسبات در این تقویم، كھ از روي مح. جمعآوري اطالعات نجومي نقایص تقدیم پولیاني را آشكار ساخت
بنیاد نھاده شده بود، سال یازده دقیقھ و چھارده ثانیھ طوالنیتر ) م ق ۴۶(سوسیگنس، بھ دست یولیوس قیصر 

بھ عالوه، مراودات روزافزون منجمان، سوداگران، و تاریخنویسان ممالك مختلف با یكدیگر مزاحمت ; بود
بیروني درباره اسلوبھاي مختلفي كھ بھ ابوریحان . ھاي متناقض را بھ وضوح نشان دادند ناشي از گاھنامھ

; )١٠٠٠حد (رقابت با یكدیگر براي تقسیم اوقات و ضبط تاریخ وقایع پدید آمده بود تحقیقات مفیدي كرد 
بھ پژوھش بیشتري در این موضوع پرداختند،  ١١٢٢و  ١١٠۶اھرونبن مشولم و ابراھیمبن حییا در 

. سیزدھم پیشنھادات مفیدي در این زمینھ ارائھ دادندرابرت گروستست و راجر بیكن ھر كدام در قرن 
، مشتمل بر یك رشتھ جدولھایي براي )١٢٣٢حد )) (فن حسابگري((رسالھ گروستست تحت عنوان 

، اولین گام بھ سوي تقویم گرگوري بود )مثل عید قیام مسیح(احتساب وقایع نجومي و اعیاد غیرثابت 
  . د و در عین حال سرگشتھ و حیران میسازدكھ امروزه ما را راھنمایي میكن) ١۵٨٢(

III  - كره زمین و حیات آن  

عقب افتادھترین علوم طبیعي قرون وسطي زمینشناسي بود، و زمین جایي بود كھ عیسي مسیح آن را 
مسلمانان، . مسكن خود ساختھ بود، و پوستھ روي دوزخ را تشكیل میداد، ھوا میل متلون خداوند بود

ن بھ یك سان كانیشناسي را با خرافات آمیختھ و درباره خواص جادویي سنگھا مطالب یھودیان، و مسیحیا
كتاب (((ماربو، اسقف رن، قصیدھاي مشھور بھ التیني سروده بود . عجیب و غریبي نوشتھ بودند

این اسقف دانشمند معتقد ; كھ در طي آن بھ خواص غیبي شصت نوع سنگ گرانبھا اشاره میكرد))) سنگھا
چون ھنگام دعا شخص قطعھ یاقوت كبودي را بھ دست گیرد، از جانب خداوند لبیك مطلوبتري بود كھ 

ھركس قطعھاي عینالشمس را در الي برگي از درخت غار بپیچد و با خود نگاه دارد، از ; خواھد شنید
را یك قطعھ یاقوت رماني شخص را در برابر سكر ایمن، و یك قطعھ الماس او ; انظار غایب خواھد بود

  . شكستناپذیر میسازد

ھمان كنجكاوي مشتاقانھاي كھ خرافات را تفحص در اروپا و مشرقزمین واداشت و بتدریج علم جغرافیا را 
جیرالدوس كمبرنسیس بھ سیاحت اراضي مختلف و تفحص درباره موضوعات گوناگون . غني ساخت

ي ولیعھد وقت، جان، عازم ایرلند بھ ھمراھ; زبانھاي چندي مگر زبان مادري خویش را فراگرفت; پرداخت
براي دعوت مردم بھ جنگ صلیبي سوم بھ گردش در اطراف ویلز ; شد و دو سالي در آنجا زندگي كرد

جیرالدوس كتاب . و درباره ویلز و ایرلند چھار كتاب بھ سبكي بسیار با روح تصنیف كرد; مشغول شد
آنچھ از سنگیني این مباحث میكاھد تفاصیل  لكن; خویش را با ذكر معجزات و اغراض بیجا آكنده ساخت

روشن و زندھاي است درباره اماكن و اشخاص، گفتگوھاي مفصل و جالبي است درباره چیزھایي جزئي 
جیرالدوس اطمینان داشت كھ آثارش نام وي را پایدار . كھ بھ عھد واشخاص آن صبغھ و رنگ خاص میدھد

  . فتھ بودخواھد ساخت، لكن فراموشي زمان را دستكم گر

براي . وي یكي از ھزاران نفري بود كھ در خالل قرون دوازدھم و سیزدھم بھ مشرقزمین سفر میكردند
. ھا و خط سیرھا طرح، و جغرافیا از ثمرات این اقدامات بھرھمند شد مزید استفاده این جماعت بود كھ نقشھ

فروند كشتي، براي شركت در ، زیگورد یورسالفار، شاه نروژ، با شصت ١١٠٧١١١١در خالل سالھاي 
پس از مغتنم شمردن ھر ; جنگھاي صلیبي، از طریق انگلستان، اسپانیا، و سیسیل عازم فلسطین شد

فرصتي براي جنگ با مسلمانان، وي در راس قواي تقلیل یافتھ خویش عزم قسطنطنیھ كرد و از آنجا از 
داستان این سفر پرماجرا یكي از بزرگترین  ;راه خشكي رو بھ سوي بالكان، آلمان، دانمارك، و نروژ نھاد

، النزاروتھ مالوچلو جزایر قناري را كھ نزد ١٢٧٠در . داستانھاي حماسي اسكاندیناوي را تشكیل میدھد
، طبق روایت مشكوكي، اوگولینو و وادینوویوالدو با دو ١٢٩٠در حدود . قدما معلوم بود دوباره كشف كرد

فر بھ دور افریقا و رسیدن بھ ھندوستان حركت كردند، لكن بظاھر جمیع كشتي پارویي از جنووا بھ قصد س
كھ ) ١١۵٠حد )) (پرسترجان((از نامھ فردي افسانھاي بھ نام . كاركنان این دو كشتي بھ ھالكت رسیدند

سخن از متصرفات خویش در آسیاي مركزي میگفت و اطالعات جغرافیایي عجیب و غریبي بھ خواننده 
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با وجود جنگھاي صلیبي، فقط عده معدودي از مسیحیان بھ وجود . مشھوري شكل گرفتمیداد سند جعلي 
باور كردني نیست كھ ((قدیس آوگوستینوس میگفت، ; نواحي و ممالكي در نقاط متقاطر زمین اعتقاد داشتند

قومي در نقطھ مقابل ما در كره ارض یعني در محلي كھ چون خورشید ما غروب میكند، در آنجا طلوع 
قدیس فرگیل، یكي از رھبانان ایرلندي، در )). ینماید ساكن باشند و با پاھایشان بھ سوي ما حركت كنندم

سخن گفتھ بود، آلبرتوس )) دنیایي دیگر و مردماني دیگر در زیر زمین((از امكان  ٧۴٨حدود سال 
نداري را داشتند، تا ماگنوس و راجر بیكن این نظریھ را قبول كردند، لكن فقط معدودي جرئت قبول چنین پ

  . آنكھ ماژالن بھ سفر دور كره زمین مبادرت ورزید

كمكھاي مھمي كھ از مخزن اطالعات خاور دور بھ دانش اروپایي شد بھ توسط دو تن از رھبانان فرقھ 
جوواني د پیانو كارییني، مردي تنومند و شصت و پنج سالھ،  ١٢۴۵در آوریل . فرانسیسیان صورت گرفت

جوواني و مصاحب وي در . پ اینوكنتیوس چھارم بھ دربار خان مغول در قراقروم اعزام شداز جانب پا
این دو راھب مدت پانزده ماه ھمھ ; این سفر كلیھ دردھا و مصیبتھا را بھ استثناي جان دادن تحمل كردند

ھد كرده از آنجا كھ ھر دو طبق آیین فرانسیسیان ع. روزه چھار بار منزل بھ منزل اسب عوض میكردند
بودند لب بھ گوشت نزنند در میان مردماني چادرنشین كھ ھیچچیز جز گوشت براي تغذیھ نداشتند تقریبا در 

ماموریت جوواني توام با كامیابي نبود، لكن وي پس از بازگشت بھ اروپا داستان سفر . شرف مرگ بودند
خصي ندارد و خالي از ھر گونھ این مجموعھ سلیس و دقیق، كھ جنبھ ش; خویش را بھ رشتھ تحریر كشید

 ١٢۵٣در . خودستایي و شكایت است، امروزه در زمره كتابھاي كالسیك ادبي جغرافیا بھ شمار میرود
را پیش خان بزرگ فرستاد تا بار ) ویلھلم فون رویزبروك(پادشاه فرانسھ، لویي نھم، گیوم دوروبروكي 

گیوم از جانب خان مغول حامل دعوتنامھ ; ید كنددیگر پیشنھاد پاپ را دایر بر اتحاد جھان مسیحي تجد
آنچھ از این سفر عاید ; شدیداللحني بود مبني بر اینكھ فرانسھ سر تسلیم در برابر قدرت مغوالن فرود آورد

از این طریق بود كھ براي نخستین بار جغرافیاي . شد شرح بسیار خوبي از تاریخ و رسوم مغوالن بود
ھاي مسیحیان  دون و ولگا، محل دریاچھ بالخاش، آیین داالئي الما، دھكدهاروپایي از منابع دو رود 

  . نسطوري در چین، و فرق میان مغوالن و تاتارھا آگاه شد

مشھورترین و كامیابترین سیاحان اروپایي قرون وسطي در خاور دور، خانواده پولو از سوداگران ونیز 
افئو، و ارشد آنھا ماركو كھ ھر سھ دست اندر كار تجارت نیكولو، م: آندرئا پولو را سھ فرزند بود. بودند

نیكولو و مافئو عازم بخارا شدند و سھ سال در آنجا  ١٢۶٠در حدود سال . بیزانس و ساكن قسطنطنیھ بودند
آنگاه از آنجا با كارواني كھ تعلق بھ یك ایلچي تاتار داشت عزم دربار قبالي قاآن در شانگتو . اقامت گزیدند

سفر آن ; بالي قاآن آن دو برادر را بھ عنوان ایلچیان خویش پیش پاپ كلمنس چھارم روانھ داشتق. كردند
در . دو بھ ونیز مدت سھ سال بھ طول انجامید، و ھنگامي كھ دو برادر بھ وطن رسیدند، پاپ درگذشتھ بود

ان خویش ماركو را، ، نیكولو و مافئو بار دیگر بھ عزم چین حركت كردند، این بار نیكولو فرزند جو١٢٧١
ایشان مدت سھ سال و نیم از طریق بلخ، فالت پامیر، . كھ ھفده سال بیش نداشت، با خود بھ ھمراه برد

ھنگامي كھ بھ شانگتو ; كاشغر، ختن، لوپنور، صحراي گوبي، و تنگوت در آسیاي وسطي سفر كردند
پولو خوشش آمد و بھ ھمین جھت قبالي قاآن از ماركو . رسیدند، ماركو تقریبا بیست و یك سال داشت

مناصب مھمي بھ او عطا كرد و او را بھ ماموریتھاي خطیري گماشت و این سھ تن ونیزي را مدت ھفده 
آنگاه ھر سھ نفر عزم وطن كردند، و در عرض سھ سال از طریق جاوه، . سال در چین نگاه داشت

ه خشكي بھ طرابوزان و از آنجا با كشتي سوماترا، سنگاپور، سیالن، و خلیج فارس با كشتي و سپس از را
ھنگامي كھ بھ وطن بازگشتند، ھمچنانكھ تمامي جھانیان میدانند، ھیچ كس ; بھ قسطنطنیھ و ونیز رسیدند

در . میگفت باور كند)) شگفتیھاي مشرقزمین((از )) ماركو ھزار ھزاري((ھایي را كھ  نتوانست افسانھ
جنگجویان ونیزي بھ مبارزه مشغول بود، گرفتار شد و مدت یك ، ھنگامي كھ ماركو پولو در ردیف ١٢٩٨

در ھمین زندان وي داستان خویش را براي مردي كھ مصاحبش بود ; سال را در زندان شھر جنووا گذرانید
اكتشافات جغرافیایي ادوار بعد نشان داد كھ ھر ذرھاي از این داستان، كھ روزي باور كردني . نقل كرد

ماركو پولو كسي بود كھ براي نخستین بار بھ ذكر داستان سفري از یك سوي آسیا . است نبود، حقیقت داشتھ
pyھاي وي نخستین  اولین فرد اروپایي بود كھ نظري اجمالي بھ ژاپن افكند، و نوشتھ; بھ سوي دیگر پرداخت
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سكار و توصیف دقیقي است كھ از پكن، جاوه، سوماترا، سیام، بیرماني، سرندیب، ساحل زنگبار، ماداگا
  . حبشھ وجود دارد

سفرنامھ ماركو پولو وسیلھاي بود كھ ناگھان پرده از روي قاره اسرارآمیز شرق برمیداشت و آن را در 
این كتاب بھ گشودن طرق جدیدي در بازرگاني، عقاید، و فنون ظریفھ كمك . نظر مغرب عیان میساخت

الھام بخشید تا از سمت مغرب راھي بھ شرق كرد، و در قالبریزي ھمان جغرافیایي كھ بھ كریستوف كلمب 
  . بگشاید سھیم بود

ھمینكھ مدار امور بازرگاني و سیاحت گشادھتر شد، علم نقشھكشي ذرھذره با تالش فراوان راه ترقي پیمود 
ملوانان جھاتیاب یا بلدھاي دریا . و بار دیگر بھ ترازي رسید كھ در ایام امپراطوري آوگوستوس رسیده بود

ھا، خط  بھ انضمام نقشھ) یا بھ اصطالح آن عھد پورتوالني(ك راھنماھایي براي بنادر تجارتي جھان بھ تدار
این قبیل راھنماھا بھ دست ; ھاي مختلف مشغول شدند سیرھا، منازل مختلف سفر، و وصف لنگرگاه

عھد بھ دست  نقشھ جھاننما، كھ در این. ناخدایان پیزا و جنووا بھ عالیترین مدارج دقت و اصالت رسید
  . ھاي دریایي ناقص و نامفھوم است رھبانان كشیده شد، در مقام قیاس با این گونھ نقشھ

ذھن بیدار مغربزمین، كھ بر اثر رساالت حیوانشناسي ارسطو و كتابھاي كالسیك تئوفراستوس در باب 
د را بھ وادي علم گیاھشناسي تحریك شده بود، بھ تالش افتاد تا از مرحلھ افسانھ و رساالت پلیني خو

تقریبا ھركسي معتقد بود كھ موجودات بسیار كوچك، از آن جملھ . جانورشناسي و گیاھشناسي برساند
تقریبا جانشین )) بھیمیات. ((كرمھا و مگسھا، خود بھ خود از غبار، الي،و گندیدگي بھ وجود میآیند

ا بھ دست رھبانان انجام میگرفت، جھان ھ از آنجا كھ تقریبا تمامي این قبیل نوشتھ; جانورشناسي شده بود
جانوران گنجینھاي براي استعارات شده و اكثر ھمھ چیز حیوانات صورت تعبیرھاي دیني بھ خود گرفتھ 

بھ عالوه، بر اثر ضرورت دیني، یا بھ حكم تفنن و بازیگوشي، انسان قرون وسطایي حیواناتي بھ . بود
مثال ھونوریوس، اسقف اوتون، در قرن دوازدھم . ه نمیشدندوجود میآورد كھ در عالم خارجي بھ چشم دید

  : چنین نوشت

براي آنكھ این جانور را بھ دام اندازند، . اونیكورنیس حیوان بسیار درندھاي است كھ فقط یك شاخ دارد
اونیكورنیس بھ دوشیزه نزدیك میشود و سر در دامان او . دختر باكرھاي را در میان صحرا رھا میكنند

. عیسي مسیح را بھ این حیوان تشبیھ كردھاند. در این حال است كھ جانور را میگیرند; میآرمد نھاده،
وي در حالي كھ در رحم دوشیزه باكرھاي آرمیده . ... غرض از شاخ وي نیروي شكستناپذیر مسیح است

را بود، بھ دست صیادان گرفتار آمد بھ عبارت دیگر، عیسي بھ صورت بشري بھ دست كساني كھ او 
  . دوست میداشتند پیدا شد

علمیترین اثر قرون وسطایي درباره زیستشناسي رسالھاي بود بھ قلم فردریك دوم تحت عنوان در فن شكار 
این كتاب تا حدودي مبتني بر آثار یوناني و اسالمي لكن بیشتر براساس تجربھ . صفحھ ۵٨٩با پرندگان در 

توصیفي كھ وي از تشریح كالبد پرنده میكند . خبرھاي بودخود فردریك پرندھباز ; و مشاھده مستقیم بود
تجزیھ و تحلیل وي از پرواز و كوچ پرندگان، تجارب وي درباره ; حاوي مقدار زیادي اطالعات بكر است

جوجھكشي بھ طور مصنوعي از تخم و ھنرنماییھاي كركسھا نموداري از یك روحیھ علمي است كھ در 
است، فردریك رسالھ خود را با صدھا نقش پرندگان، كھ احتماال خودش  عھد فردریك بكلي بیسابقھ بوده

غرض وي در . ، مصور ساخت))حتي تا كوچكترین جزئیات درست مانند طیور زنده بود((ترسیم كرده و 
گرد آوردن حیوانات و طیور مختلف، چنانكھ اكثر معاصران وي میپنداشتند، اقناع مزاجي متلون و غریب 

این اسكندر خودش . ایشگاھي بود براي مطالعھ مستقیم در اطوار و حركات حیواناتنبود، بلكھ آزم
  . ارسطوي خودش بود
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قوانین و عجایب این دو رشتھ ھمواره ; فیزیك و شیمي وضعي بھتر از زمینشناسي و زیست شناسي داشت
نظریھ خداشناسانھ از عالم وفق میداده  با یك)) طبیعتي كھ دندان و چنگالش بھ خون آغشتھ است((بھتر از 

جوشش حیاتي این دو علم را از آنجا میتوان درك كرد كھ، تقریبا در آغاز این عھد، آلیور آو . است
وسیلھ پرواز آماده شده  ١٠۶۵در سال ; ممزبري كوششھاي فراواني براي ساختن یك ھواپیما مبذول داشت

  . لكن بر زمین افتاد و كشتھ شدبود، وي از محل مرتفعي با آن اوج گرفت، 

او یكي از رھبانان فرقھ دومینیكیان بود كھ از لحاظ ; در قرن سیزدھم علم مكانیك فرد شاخصي را پرورانید
نایب  ١٢٢٢جوردانوس نموراریوس در سال . چندین نظریھ اساسي فیزیك بر ایساك نیوتن سبقت داشت

و توماس آكویناس براي اثبات شوق رھبانان دومینیكیان  اگر وجود آلبرتوس ماگنوس. فرقھ دومینیكیان شد
بھ امور عقالني كافي نباشد، كارھاي درخشاني را كھ این مرد بزرگ در زمینھ علوم انجام داده است باید 

جوردانوس در طي سھ . بھترین شاھد صادق بر درایت و كفایت عقالني پیروان این فرقھ مذھبي دانست
ظ محتوا و نفوذ كوس ھمسري با تصنیفات فیبوناتچي میكوفت، ارقام ھندو را رسالھ ریاضي، كھ از لحا

وي در رسالھ . قبول كرد، و در فورمولھاي خود، با متداول ساختن حروف بھ جاي ارقام، جبر را پیش برد
خویش تحت عنوان تشریح اصول اولیھ اثرات وزن بھ مطالعھ مولفھ چگالي، بر روي جسمي كھ بھ ھوا 

شود پرداخت و اصلي را وضع كرد كھ اكنون بھ حكم جوردانوس اشتھار دارد، بھ این معني كھ پرتاب می
برابر سنگینتر باشد بھ  Kنیرویي كھ بتواند وزن معیني را بھ ارتفاع معیني باال ببرد، میتواند وزني را كھ 

كھ )) (در باب محاسبھ وزن و نیرو((وي در رسالھ دیگري تحت عنوان . برابر كمتر باال ببرد Kارتفاع 
مفھوم گشتاور در بازوي اھرم، را تجزیھ و تحلیل كرد، ) شاید اثر یكي از شاگردان جوردانوس باشد

. بود عقایدش از این لحاظ، در بیان مكانیك اھرم و سطح مورب، مقدم بر پندارھاي علماي عصر جدید
نسبت دادھاند، موقتا سنگ بناي فرضیھاي را كھ )) مكتب جوردانوس((سومین رسالھاي كھ آن را بھ 

ارتباط با جا بھ جا شدن واقعي اجرام داشت استوار ساخت، و این ھمان اصلي بود كھ بھ دست لئوناردو 
ویالرد گیبز بھ .داوینچي، دكارت، و ژان برنویي تكمیل شد و سرانجام در قرن نوزدھم بھ ھمت جي

  . صورت قاعده ریاضي كاملي درآمد

رابرت انگلیسي بوضوح فرضیھ ساعت  ١٢٧١در سال . پیشرفت مكانیك بتدریج در اختراع موثر افتاد
بھ ذكر ساعت بزرگي در یك برج بناي وستمینستر در لندن برمیخوریم،  ١٢٨٨در . پاندولي را بیان داشت

غولپیكر ھمانندي در كلیساھاي اروپا نصب میشود، لكن ھیچ گونھ قراین و تقریبا در ھمین تاریخ ساعتھاي 
اولین مرتبھ در تاریخ . و امارات معیني در دست نیست كھ بگوید این گونھ ساعتھا كامال ماشیني بودھاند

  . ھاي متعدد بھ میان میآید است كھ بوضوح صحبت از ساعتي مجھز بھ قرقره، وزنھ، و دنده ١٣٢٠

ھاي ابن ھیثم كھ از زبان عربي بھ  رسالھ. ین رشتھ فیزیك در این عھد، مبحث نور شناخت بودپیشافتادھتر
رابرت  ١٢٣٠در حدود سال . التیني ترجمھ شد، تقریبا در دنیاي تازھاي را بھ روي جھان غرب گشود

  :گروستست، ضمن مقالھاي درباره رنگین كمان، میگوید

اضر در میان ما نامعلوم و بكلي بیسابقھ بوده است بھ ما نشان كھ تا زمان ح... سومین مبحث ژرفانمایي
میدھد كھ چطور اشیایي را كھ بینھایت دورند میتوان بسیار نزدیك چشم آورد، و چگونھ میتوان اشیاي دور 

  . را بھ دلخواه بزرگتر از آنچھ ھستند جلوه داد

، با گذرانیدن آن ))شعاع بصري((شكستن رابرت توضیح میدھد كھ این كار شگفتانگیز را میتوان بھ وسیلھ 
این آرا شاگرد وي . از چندین شي شفاف یا عدسیھایي كھ ساختمان آنھا با یكدیگر متفاوت است، انجام داد

یكي دیگر از رھبانان فرقھ فرانسیسیان، جان پكم، كھ محتمال وي نیز از . راجر بیكن را مفتون ساخت
رسالھاي تحت عنوان مسائل عمومي ژرفانمایي، بھ موضوع شاگردان گروستست در آكسفرد بود، در 

انعكاس انكسار نور و ساختمان چشم آدمي پرداخت، و چون بھ خاطر بیاوریم كھ ھمین جان پكم اسقف 
اعظم كنتربري شد، آنگاه دوباره، بھ این مسئلھ واقف میشویم كھ اتحادي بھ دور از بدگماني میان علم و 

  . داشتھ است كلیساي قرون وسطایي وجود
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در یونان باستان از خاصیت عدسیھاي . یك نتیجھ این مطالعات در مبحث ژرفانمایي اختراع عینك بود
ذرھبین اطالع داشتند، لكن ساختن این قبیل عدسیھا براي آنكھ عمل میزان كردن را در جلو چشم بخوبي 

یك مدرك چیني كھ تاریخ دقیق آن . انجام دھند ظاھرا موكول بھ پژوھش در اصول ھندسي انكسار نور بود
نوشتھ شده است، عینكي را توصیف میكند كھ آن را  ١٣٠٠و  ١٢۶٠معلوم نیست، و در خالل سالھاي 

یكي از . مینامیدھاند و بھ كمك آن اشخاص فرتوت قادر بودند خطوط بسیار ریز را بخوانند)) آیتاي((
اكنون از زماني كھ فن : ((موعظھ میكرد، گفت ١٣٠۵رھبانان فرقھ دومینیكیان كھ در پیاچنتسا بھ تاریخ 

خود من با مردي كھ عینك را . ... ساختن عینك براي كمك بھ دید افراد كشف شده است بیست سال نمیگذرد
من بھ قدري : ((میگوید ١٢٨٩نامھاي مورخ )). براي نخستین بار كشف كرد و ساخت صحبت كردھام

م بھ اوكیالي كھ اخیرا اختراع شدھاند قادر بھ خواندن یا نوشتن ھایي موسو فرتوت شدھام كھ بدون شیشھ
آمارتو نسبت میدھند، زیرا بر روي سنگ مزارش بھ /اختراع عینك را معموال بھ سالوینو د)). نمیباشم
، یكي از پزشكان مونپلیھ اعالم داشت كھ ١٣٠۵در )). مخترع عینك: ((نوشتھ شده است ١٣١٧تاریخ 

  . چشم تدارك دیده است كھ عینك را غیرضروري میسازد دارویي براي شستشوي

قوه مغناطیسي براي استفاده در جھاتیابي ظاھرا در . نیروي جاذبھ مغناطیس نیز در نزد یونانیان معلوم بود
مسلمانان  ١٠٩٣روایات چیني حاكي است كھ در حدود سال . اولین قرن مسیحي توسط چینیھا كشف شد

احتماال . ك مغناطیسي در یافتن جھات جغرافیایي در دریانوردي استفاده میكردندبراي نخستین بار از عقرب
تا پایان قرن دوازدھم استفاده از این قبیل قطبنماھا در میان دریانوردان اسالمي و مسیحي رواج فراوان 

رھاي كھ است، و قدیمیترین اشا ١٢٠۵قدیمیترین اشارھاي كھ در منابع مسیحي بھ آن میرود در . یافتھ بود
لكن، بھ احتمال كلي، اشخاصي كھ مدتھاي ; میباشد ١٢٨٢در كتابھاي اسالمي بھ استفاده از آن میشود در 

بھ عالوه، دریانورداني كھ از . مدید بھ این سر گرانبھا آشنا بودند ھیچ گونھ شتابي در نشر خبر آن نداشتھاند
برخي از ملوانان حاضر نبودند با ناخدایي كھ  این وسیلھ استفاده میكردند مظنون بھ جادوگري میشدند، و

تا آنجا كھ اطالع داریم، نخستین توصیفي كھ از . این قبیل آالت اھریمني را در اختیار داشت سفر كنند
تصنیف  ١٢۶٩قطبنما بر روي محور شده است در رسالھ قطبنما بھ قلم پتروس پرگرینوس میآید كھ در 

یر، نتایج بسیاري از آزمایشات خویش را ضبط، و روش تجربي را بھ این پتروس، مشھور بھ زا. شده است
عالقھمندان توصیھ كرد و توضیح داد كھ چگونھ مغناطیس آھن را بھ خود جذب، سایر اجرام را 

ھمچنین وي در صدد ساختن ماشین دائمالحركتي برآمد كھ در آن . مغناطیسي، و جھت شمال را معین میكند
  . ھ خود ایجاد حركت كنندچند عدد مغناطیس خود ب

از قرن دھم بھ بعد متون عربي راجع بھ . علم شیمي بیشتر بھ واسطھ پژوھشھاي كیمیاگران راه ترقي سپرد
برادر . این مبحث بھ زبان التیني ترجمھ میشدند، و بزودي بازار كیمیاگري حتي در دیرھا رواج یافت

رابرت ; ابي در كیمیا براي فردریك دوم پرداختالیاس، جانشین قدیس فرانسیس، بھ تصحیح و تدوین كت
گروستست، یكي دیگر از رھبانان برجستھ فرقھ فرانسیسیان، شرح مفصلي درباره امكان استحالھ فلزات 

نوشت و یكي از مشھورترین كتابھاي قرون وسطایي كیمیاگري و طالعشناسي كتابالعلل را در قالب كتابي 
چند تن از پادشاھان اروپایي بھ امید آنكھ با تبدیل . ندان عرضھ داشتكھ منسوب بھ ارسطو بود بر عالقھم

سایر . ھاي خود را انباشتھ سازند، بھ استخدام كیمیاگراني مبادرت ورزیدند فلزات ارزانقیمت بھ طال خزانھ
، كلیسا كیمیاگري را بھ ١٣٠٧در سال . افراد غیور ھمچنان در جستجوي اكسیر حیات و كیمیا كوشا بودند

چند تن از مولفان قرون . عنوان فن اھریمني مردود شمرد، لكن مردم كماكان بھ اجراي آن پرداختند
دوازدھم و سیزدھم، شاید از ترس كلیسا بود كھ كتابھاي كیمیاگري خود را بھ حكیم اسالمي جابربنحیان 

  . نسبت میدادند

تقریبا وجود آزمایش یا اختراع را  تجربیات پزشكي با داروھا بھ علم شیمي كمك كرد، و عملیات صنعتي
انداختن آبجو، ساختن رنگھا، سفالگري، لعابھ كاري، شیشھسازي، تھیھ سریشم و الك و . ضروري ساخت

، پیر دو سنتومر مجموعھاي ١٢٧٠در حدود سال . مركب، و لوازم آرایش ھمھ بھ علم شیمي خدمت كردند
نوعي كھ در نقاشي بھ كار میرفتند تحت عنوان از دستورالعملھاي مختلف را براي تھیھ رنگھاي مت

یكي از این دستورالعملھا تشریح میكرد كھ ; رسالھاي درباب مواد اصلي ساختمان رنگھا مدون ساخت
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در حدود سال . چگونھ رنگھا را با روغن بزرك ممزوج سازند تا رنگھاي روغني براي نقاشي فراھم آید
س، كھ بظاھر یكي از نشریات مدرسھ پزشكي سالرنو بود، رسالھاي مشھور بھ ماگیستر سالرنو ١١۵٠

این نخستین باري بود كھ بھ عملي كھ اكنون عمومیت یافتھ است ; ذكري از تقطیر الكل بھ میان آورد
كشورھایي كھ صاحب تاكستان بودند شراب میانداختند و نوشابھاي را كھ بھ دست میآمد . اشارت میرفت

نواحي شمالي اروپا كھ كمتر درخت انگور میرویید و سرما شدیدتر بود، در ; مینامیدند)) آب حیات((
 Whiskyنیز كھ بعدھا مخفف شد و بھ صورت  uisqebeathaواژه . گرفتن عرق گندم ارزانتر بود
عمل تقطیر، سالیان سال پیش از این، نزد كیمیاگران . میداد)) آب حیات((درآمد، در زبان سلتي معني 

لكن كشف الكل، و در قرن سیزدھم كشف جوھرھاي معدني، دامنھ اطالعات شیمیایي ; مسلمان متداول بود
  . و صنعت را وسیعتر كرد

ادعاي قدیمي چینیھا در مورد . كشف دیگري كھ از نظر آثار و نتایج دست كمي از الكل نداشت باروت بود
ھاي  در میان دستنبشتھمیالدي  ١٣٠٠قبل از ; حق تقدم اختراع باروت اكنون مورد شك و تردید است

قدیمیترین اشاره بھ مواد انفجاري در كتابي . عربي ھیچ جا بھ طور وضوح بھ این ماده اشاره نرفتھ است
بھ رشتھ  ١٢٧٠است بھ نام آتشھایي براي سوزانیدن دشمنان كھ ماركوس گراكوس نامي آن را در حدود 

ني، پس از وصف آتش یوناني و خاصیت این ماركوس یا مرقس، مشھور بھ یونا. تحریر درآورده است
یك پوند گوگرد، دو پوند زغال چوب : فوسفورسانسي، طرز ساختن باروت را بھ این نحو بیان میكند

را جداگانھ بكوبید، خوب نرم كنید، و آنگاه ) نیترات دوپوتاس(درخت لیمو یا درخت بید، و شش پوند شوره 
ردھم ھیچ جا در تاریخ ذكري از استفاده از باروت در جنگھا قبل از قرن چھا. آنھا را با ھم ممزوج كنید

  . نمیرود

V  احیاي علم طب فقر ھماره اسطوره را با پزشكي درھم میآمیزد، زیرا اسطوره متاعي است رایگان، ولي
اساسا وقتي صبحت از پزشكي قرون وسطي بھ میان میآید، باید كساني از این . علم كاالیي است گرانبھا

ھاي طبي،  ره در گیاهپیرزناني را خب; مادر را با دوالبچھ ادویھ گوناگون خانگي: دست را مدنظر آورد
عطارھایي را سرگرم فروش گیاھان شفابخش و داروھایي حتمیاالثر و حبھایي ; مشمعھا، و طلسمھا

طبیبان ; ماماھایي را حاضر براي جداكردن موجود جدید از قدیم در فضاحت مسخرھآمیز تولد; معجزھآسا
نان را با میراثي از پزشكي خاص رھبا; شیادي را حاضر بھ معالجھ یا قتل بیماران در برابر ثمنبخس

و گاھگاھي، براي آنھایي كھ ; ھا را بیصدا مشغول تسلي دادن بیمار با خدمت یا با دعا راھبھ; دیرھا
ھاي علمي، داروھاي عجیب و  وسعشان میرسید، اطباي مجرب را سرگرم معالجاتي كمابیش بھ شیوه

ھ برخي معتقد بودند كھ نگاھداشتن پارھاي از ھمان طور ك; دستورالعملھاي افسانھ مانند رونق گرفتند
سنگھا در دست مانع از آبستني میشود، بھ ھمان نحو حتي در دانشگاه سالرنو كھ مركز پزشكي بود پارھاي 

  . از زنان و مردان سرگین االغ میخوردند تا بھ بارآوري آنھا كمك كند

رو مشغول بودند، و اگر بیمارستان یا برخي از روحانیان بھ معالجھ امراض و تجویز دا ١١٣٩تا سال 
. ھا بود ھاي راھبھ وسایلي براي توجھ از بیماران وجود داشت، فقط در میان چھاردیواري دیرھا و خانھ

رھبانان در حفظ میراث پزشكي سھم شرافتمندانھاي ادا كردند و در راه نشاندن درخت دانش پزشكي پیشقدم 
حتي امكان داشت كھ زنان . ھ علت معجزات را با طب در ھم میآمیزندبودند، و شاید ھم میدانستند كھ بھ چ

  . راھبھ در شفاي بیماران مھارتي داشتھ باشند

ھیلدگارد، زن رازوري كھ ریاست راھبھخانھ بینگن را بر عھده داشت، بھ نوشتن كتابي درباب طب بالیني 
كتاب دیگر این زن تحت ; نھا نام نھادكھ آن را علل بیماریھا و راه معالجھ آ) ١١۵٠حد (مبادرت ورزید 

تنھا عیبي كھ داشت طلسمھا ; مخزن عظیمي از معلومات طبي محسوب میشد) ظرایف(عنوان سوبتلیتاتس 
محتمال . و چارھگریھایي جادویي بود كھ گاھگاھي در میان سایر مطالب میآمد و قدر آنھا را از بین میبرد

تا حدودي ناشي از تمایل این قبیل افراد بھ بودن در محیطي بود علت ورود پیرزنان و پیرمردان بھ دیرھا 
ھمینكھ عده پزشكان غیرروحاني افزون شد و عشق . كھ آنجا دایما پزشك بر بالین افراد حضور داشت

از سر ) ١۶۶٣، و ١٣٣٩، ١١٣٠در سالھاي (زراندوزي رھبانان پزشك را بھ فساد متمایل ساخت، كلیسا 
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راد روحاني اجازه نداد كھ بھ كار پزشكي عمومي مشغول باشند، و بدین ترتیب، این ترقیخواھي دیگر بھ اف
  . فن باستاني بكلي از قلمرو روحانیان خارج شد

در خالل قرون تیرگي، یكي از عواملي كھ پزشكي علمي را در مغربزمین از دستبرد زمانھ محفوظ داشت 
دیگر ; ب را در عالم مسیحي منتشر میساختندوجود پزشكان یھودي بود كھ معلومات طبي یونان و عر

و باالخره ترجمھ كتب و رساالت طبي یوناني و عربي بود بھ ; انتشار تمدن بیزانس بود در ایتالیاي جنوبي
بھ اغلب احتمال، مدرسھ پزشكي سالرنو از نظر موقعیت و آمادگي مقدم بر سایر مراكز براي . زبان التیني

پزشكان یوناني، التیني، مسلمان و یھودي در آنجا بھ تدریس یا تحصیل مشغول . استفاده از این نفوذھا بود
. بودند، و تا قرن دوازدھم این مركز كماكان بھ صورت مھمترین بنیاد پزشكي اروپاي التیني برقرار ماند

 tanaمحتمال غرض از لفظ . زنان بھ فراگرفتن رموز و دقایق پرستاري و مامایي در سالرنو مشغول بودند
Salerni mulieres كھ در كتابھاي این عھد بھ كار رفتھ، زنان قابلھاي بودھاند كھ در مدرسھ سالرنو ،
یكي از مشھورترین آثار مدرسھ مزبور رسالھاي بود در فن مامایي متعلق بھ اوایل . مامایي آموختھ بودند

یبا عموم محققان معتقدند كھ تقر; قرن دوازدھم تحت عنوان آراي تروتوال در معالجھ بیماریھاي زنان
. زني بود كھ در فن قابلگي از مدرسھ پزشكي سالرنو فارغالتحصیل میشد)) تروتوال((غرض از لفظ 

چندین رسالھ مھم كھ تقریبا شامل تمامي شعب پزشكي میشوند از مدرسھ پزشكي سالرنو بھ دست ما رسیده 
یكند كھ پزشك ھنگام عیادت از بیمار چھ آداب و یكي از این رساالت، بھ قلم ارخیماتئوس، تجویز م. است

پزشك ھمواره باید حال مزاجي بیمار را وخیم بشمرد، زیرا : از آن جملھ میگوید. رسومي را رعایت كند
و اگر بیمار شفا یافت، این كار بھ ; در آن حال اگر بیمار درگذشت، این امر سبب رسوایي وي نخواھد بود

وي نباید با ھمسر، دختر، یا كنیزك بیمار الس بزند، و . وي خواھد افزود عنوان معجزه دیگري بر شھرت
حتي اگر ھیچ گونھ دارویي ضرورت نداشت، وي باید جوشانده بیضرري تجویز كند تا مبادا بیمار تصور 

كند كھ معالجھ بھ حقالقدمي كھ میپردازد نمیارزد، یا چنین بھ نظر میرسد كھ طبیعت، بدون مدد پزشك، 
  . را معالجھ كرده است بیمار

، دانشگاه ناپل جانشین مدرسھ پزشكي سالرنو شد، و از این بھ بعد دیگر چندان اسمي از ١٢۶٨بعد از سال 
این مدرسھ بھ میان نمیآید، لكن تا این تاریخ رموز و دقایق پزشكي سالرنو، توسط افرادي كھ در آن دانشگاه 

در قرن سیزدھم مدارس خوبي براي . پا منتشر شده بودپزشكي آموختھ بودند، در اطراف و اكناف ارو
. تدریس علم پزشكي در بولونیا، پادوا، فرارا، پروجا، سینا، رم، مونپلیھ، پاریس، و آكسفرد وجود داشتند

در این مدارس سنن سھ گانھ مھم پزشكي قرون وسطي، یعني سنن یوناني، اسالمي، و یھودي، در ھم 
یراث پزشكي تحت قاعده و قانوني درآمد كھ شالوده علم پزشكي جدید را آمیخت و جذب شد، و تمامي م

روشھاي قدیم تشخیص بیماري بھ وسیلھ گوش كردن صداھاي داخلي بدن و تجزیھ ادرار، اشتھار . ریخت
چنانكھ، در بعضي از نواحي، ظرف قاروره ) و ھنوز نیز بھ ھمان قوت باقي است(خود را حفظ كرد 

طرق قدیمي معالجھ بھ وسیلھ تنقیھ و زدن رگ . اصطالح تابلو حرفھ پزشكي شدعالمت مشخصھ یا بھ 
تجویز حمام آب داغ از . میخواندند)) زالو((ادامھ یافتند، و در انگلستان عامھ مردم پزشك را 

تقریبا . ھاي آب معدني اقدام بھ سفر میكردند بیماران براي استحمام در چشمھ; دستورالعملھاي مطلوب بود
ر نوع بیماري، پزشك بھ طور دقیق و اكید معلوم میكرد كھ مریض از خوردن چھ چیزھایي خودداري در ھ

تقریبا ھر عنصري در معالجھ بیماریھا مورد استفاده قرار میگرفت، از علف دریایي . دارو فراوان بود. كند
تجویز كرده بود، تا  براي معالجھ غمباد ١١٨٠روجرو دا سالرنو آن را در ) ید فراوان داشت(گرفتھ كھ 

بھ كار میرفت یعني معالجھاي كھ ظاھرا در عھد ما براي ورم )) در عالج دست درد و پادرد((طال كھ 
مفاصل متداول است، در داروسازي قرون وسطایي، تقریبا ھر عضوي از اعضاي حیوانات بھ واسطھ 

ز جملھ شاخھاي گوزن، خاصیتي كھ در معالجھ مرض بخصوصي داشت مورد استفاده قرار میگرفت ا
مشھورترین ھمھ . خون اژدھا، صفراي افعي، مني غوكان، و گاھي نیز فضوالت جانوران تجویز میشد

ماده مختلف، كھ مھمترین آنھا  ۵٧داروھا تریاكوم نام داشت، و آن عبارت از مخلوط غریبي بود مركب از 
  . را گوشت مارھاي زھردار تشكیل میداد

  . جھان اسالمي وارد میشدند، و بیشتر آنھا اسامي عربي خود را حفظ كردندبسیاري از داروھا از 
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ھمچنانكھ بر تعداد پزشكان مجرب افزوده میشد، حكومتھا نیز شروع بھ تصویب نظاماتي درباره حرفھ 
روژه دوم، پادشاه سیسیل، احتماال بر اثر نفوذ سوابق بسیار كھنسالي كھ میان مسلمانان . پزشكي كردند

. داشت، فقط بھ اشخاصي اجازه پزشكي داد كھ پروانھ مخصوصي از حكومت تحصیل كرده باشندوجود 
كھ فقط بھ اشخاصي پروانھ پزشكي داده شود كھ صاحب ) ١٢٢۴(فردریك دوم مقرر داشتھ بود 

براي گرفتن چنین گواھینامھاي، دانشجویان ناگزیر بھ دیدن دورھاي . تصدیقنامھاي از مدرسھ سالرنو باشند
سال در  ۵آنگاه ملزم بودند كھ مدت ; سھ سالھ بودند كھ بھ ظاھر در آن فلسفھ و علوم طبیعي میخواندند

مدرسھ بھ تدریس علم پزشكي مشغول باشند، از عھده دو امتحان برآیند، و مدت یك سال زیر نظر پزشك 
  . حاذقي بھ تمرین بپردازند

در پارھاي از . مردم مستمند را برایگان معالجھ كنند ھر شھر نسبتا مھمي مبالغي بھ پزشكان میپرداخت تا
در اسپانیاي مسیحي قرن سیزدھم یك نفر . شھرھا، پزشكي تا حدودي بھ اصطالح امروزي ما ملي شده بود

وي مرتبا ھر ; پزشك در استخدام شھرداري بود و حقوق میگرفت تا از مردم برزن بخصوصي توجھ كند
خاصي را كھ در آن ناحیھ بخصوص سكنا گزیده بودند معاینھ پزشكي چند وقت یك بار ھر كدام از اش
مستمندان را در بیمارستاني عمومي معالجھ ; ھاي خویش، دستوري میداد میكرد و بھ ھر فرد، طبق یافتھ

در برابر این توجھ و عیادت، وي ھیچ ; میكرد، و مكلف بود كھ سھ بار در ماه بھ عیادت ھر بیماري برود
نمیداشت، لكن اگر دفعات مالقات وي در ماه از سھ بار تجاوز میكرد، مجاز بود حقالقدمي چیز دریافت 

ھر پزشكي در سال مبلغ ; براي این قبیل خدمات، پزشك را معموال از دادن مالیات معاف میساختند. بگیرد
   .بودبیست پوند حقوق دریافت میداشت، كھ بھ پول امروزي معادل تقریبا چھار ھزار دالر 

از آنجا كھ در اروپاي مسیحي قرن سیزدھم عده پزشكان رسمي آن قدرھا زیاد نبود، كساني كھ بھ این حرفھ 
وتھاي برخي ثر. اشتغال داشتند ھم درآمدشان خوب بود و ھم در اجتماع صاحب مقامي ارجمند بودند

چند تني از آنھا ; بعضي بھ جمعآوري عالیترین آثار ظریفھ و گرانبھا پرداختند; سرشاري بھم زدند
پتروس ھیسپانوس یا پدرو اھل لیسبون و كومپوستال، از اسپانیا بھ پاریس و . اشتھاري بینالمللي پیدا كردند

كي قرون وسطي مبادرت ورزید از آنجا بھ سینا مھاجرت كرد و بھ تصنیف عامھپسندترین راھنماي پزش
بھترین كتاب روانشناسي قرون وسطي، موسوم بھ درباره روح، از قلم ; كھ آن را خزانھ مستمندان نام نھاد

و یك سال بعد در ; بھ یوآنس بیست و یكم ملقب شد و بر مسند پاپي تكیھ زد ١٢٧۶در ; وي تراوش كرد
معروفترین پزشك مسیحي این عھد آرنو دو . داد، بر اثر فرو ریختن سقفي، در زیر آوار جان ١٢٧٧

آرنو، كھ در نزدیكي واالنس بھ دنیا آمده بود، بعد از گرفتن زبانھاي عربي، عبراني، و یوناني، . ویلنوو بود
در پاریس، مونپلیھ، بارسلون، و رم چندي بھ تدریس پزشكي ; در دانشگاه ناپل بھ تحصیل پزشكي پرداخت

و كتابھاي چندي درباره پزشكي، شیمي، علم احكام نجوم، جادوگري، علوم ; شدیا فلسفھ طبیعي مشغول 
چون وي پزشك مخصوص جیمز دوم پادشاه آراگون . االھي، انداختن شراب، و تاویل خواب تصنیف كرد

با تمام . شد، بارھا بھ پادشاه تذكر داد كھ اگر ضعفا را در برابر اقویا حمایت نكند، بھ دوزخ خواھد رفت
آرنو، كھ از دیدن . اوصاف، جیمز او را بغایت دوست میداشت و بھ ماموریتھاي عدیده سیاسي فرستاد این

درماندگي و بھرھكشي بینوایان بسیاري از كشورھا سخت منزجر و متالم شده بود، یكي از پیروان رازور 
ھان ممالك، اعالم داشت ھایي خطاب بھ نخست كشیشان و پادشا ایتالیایي، یوآكیم دا فیوري، شد و، طي نامھ

او را بھ جادوگري و بدعتگذاري . كھ تباھكاري اقویا و زندگي پرتجمل روحانیان، منادي انھدام جھان است
دادگاھي مركب از . متھم ساختند و بھ جرم ساختن شمشھاي طال براي روبر، پادشاه ناپل، محكومش كردند

آرنو آن پاپ فرتوت . ھشتم او را از زندان آزاد ساختروحانیان آرنو را محكوم كرد، لكن پاپ بونیفاكیوس 
وي بھ پاپ . را كھ دچار سنگ كلیھ بود بخوبي معالجھ كرد، و بھ پاداش این عمل، مالك كاخي در آنانیي شد

اخطار كرد كھ اگر كلیسا از سر تا بن بخوبي اصالح نشود، بزودي غضب االھي شامل حال روحانیان 
د كھ بونیفاكیوس دچار آن بیحرمتیھایي شد كھ قبال مذكور افتاد، و دلشكستھ دیري نگذشتھ بو; خواھد شد

لكن پادشاھان و پاپھا، بھ خاطر ; دستگاه تفتیش افكار ھمچنان بھ تعقیب آرنو مشغول شد. بدرود حیات گفت
مھارتي كھ این پزشك در معالجھ آنھا داشت، وي را حراست كردند، و سرانجام آرنو ضمن سفري كھ بھ 

py  . نوان فرستاده جیمز دوم بھ دربار پاپ كلمنس پنجم میكرد، در آب غرق شدع
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. جراحي در این عھد مجبور بھ مبارزھاي در دو جبھھ بود، یكي علیھ دالكان و دیگري در برابر پزشكان
دادن تنفیھ، كشیدن دندان، التیام زخمھا، و زدن رگ از كارھایي بود كھ مدتي مدید اختصاص بھ دالكان 

لفت با این گونھ جراحاني كھ رسما معلومات پزشكي را در مدارس كسب كرده بودند صداي مخا. داشت
دخالتھاي استادان سلماني در كار پزشكي بلند كردند، لكن در سراسر قرون وسطي قانون از دالكان حمایت 

تا حدودي . در پروس، تا عھد فردریك كبیر، یكي از وظایف جراح ارتش تراشیدن ریش افسران بود. كرد
ت و درجھ اجتماعي پایینتر از پزشكان بھ واسطھ این تداخل وظایف بود كھ جراحان را از لحاظ معلوما

و قبل از قرن سیزدھم پزشكان ; جراحان را فقط آلت اجراي اوامر پزشك میشمردند; حساب میكردند
بھ عالوه، عاملي كھ جراحان را از كار خویش . معموال دست زدن بھ جراحي را كسر شان خود میدانستند

آنھا قرین توفیق نمیشد، محكوم بھ حبس یا مرگ دلسرد میكرد ترس از آن بود كھ اگر روش معالجھ 
فقط شجاعترین افراد بھ عملیات جراحي مبادرت میورزیدند، و اكثر جراحان قبل از اقدام بھ چنین ; میشدند

امر خطیري، از مریض یا بستگان وي كتبا تعھدي میگرفتند كھ در صورت عدم توفیق كسي كاري بھ كار 
  . ایشان نداشتھ باشد

این امر ; ھ، جراحي در این تاریخ بیش از ھر رشتھ از شعب علم پزشكي بھ سرعت راه ترقي سپردبا اینھم
شاید تا حدي معلول آن بود كھ جراحي با حاالت بیماران سر و كار داشت نھ با فرضیات، و تا حدودي نیز 

نو در حدود روجرو دا سالر. ناشي از فرصت زیادي بود كھ براي التیام جراحات سربازان وجود داشت
بھ نشر كتاب خویش جراحي عملي، كھ قدیمیترین رسالھ جراحي در جھان مسیحي غرب  ١١٧٠سال 

در سال . این كتاب مدت سھ قرن یكي از آثار كالسیك علم پزشكي محسوب میشد; است، مبادرت ورزید
این گونھ . نند، فردریك دوم دستور داد كھ ھر پنج سال بھ پنج سال در سالرنو جسدي را تشریح ك١٢٣٨

یكي از  ١٢٨۶در سال . بھ بعد مرتبا در ایتالیا صورت میپذیرفت ١٢٧۵تشریح اجساد عملي بود كھ از 
در تاریخ ; پزشكان كرمونا براي پژوھش درباره علت مرض واگیر شایعي مبادرت بھ تشریح جسدي كرد

. ا بھ علت مرگش واقف شوندظاھرا این اولین موردي است كھ بیماري را پس از فوتش تشریح كردھاند ت
تئودوریكو بورگونیوني، اسقف چرویا، مبارزه گسترده پزشكان ایتالیایي را با این پندار پزشكان  ١٢۶۶در 

عرب آغاز كرد كھ میگفتند در معالجھ جراحات ابتدا باید بھ تولید چرك كمك كرد، بحث وي درباره طریق 
گولیلمو سالیچتي، . شكي قرون وسطایي بھ شمار میرودمداواي ضدعفوني، یكي دیگر از آثار كالسیك پز
خویش بھ ذكر مطالبي پرداخت كھ حاكي از ) ١٢٧۵(استاد علم پزشكي در بولونیا، در كتاب جراحي 

وي میگفت كھ تشخیص در جراحي، ارتباط با اطالعي از طب داخلي ; پیشرفتھایي شایان مالحظھ بود
نشان میداد كھ چگونھ اعصاب پاره شده ; الجات بالیني بھ كار میبردھاي دقیقي از مع سوابق و پیشینھ. دارد

و توصیھ میكرد كھ بھ كار بردن چاقو در جراحي بمراتب بھتر از روش مسلمانان یعني ; را باید بخیھ زد
. داغ كردن است، زیرا چاقو اثر كمتري بر روي پوست بھ جا میگذارد و زخم را زودتر بھبود میبخشد

سالھاي كلي تحت عنوان مھمترین پیشگیریھا و مراقبتھا مرض شانكر و خیارك را ناشي از گولیلمو در ر
توصیف كالسیكي از استسقا بھ عمل آورد، بھ این معني كھ ; آمیزش با یكي از روسپیان مبتال دانست

ت و و اندرزھاي بسیار نافعي درباره بھداش; ھا شمرد بیماري مزبور را نتیجھ تصلب و باریك شدن كلیھ
  . خوراك براي ھر سن و سالي در كتاب خویش گنجانید

، اطالعات پزشكي دانشگاه بولونیا را بھ )١٣١۵' فت(شاگردان وي، ھانري دو موندویل و گویدوالنفرانكي 
دو موندویل، مثل تئودوریكو، با توصیھ بازگشت بھ روش بقراطي كھ عبارت از حفظ . فرانسھ آوردند

از میالن تبعید شده  ١٢٩٠النفرانكي، كھ درسال . فونت زخم را تكمیل كردنظافت زخم بود نظریھ ضدع
بود، بھ لیون و پاریس رفت و كتابي در جراحي تحت عنوان جراحي عملي تصنیف كرد كھ كتاب رسمي 

وي اصلي را بنیاد نھاد كھ جراحي را از چنگال ھرج و مرج . درس جراحي در دانشگاه پاریس شناختھ شد
كسي كھ از دقایق جراحي اطالعي ندارد نمیتواند پزشك خوبي باشد، و ھیچ كس نمیتواند (( :گفت. رھانید

النفرانكي اولین كسي )). عملیات جراحي را بدرستي انجام دھد مگر آنكھ از پزشكي سررشتھ داشتھ باشد
در مري بود كھ بریدن عصب را در معالجھ مرض كزاز، تجویز كرد، و براي اولین بار از گذاشتن لولھ 

pyشرحي كھ وي درباره ضرب خوردگي مغز از لحاظ جراحي نوشت نخستین نوع خود محسوب ; سخن گفت
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و فصلي كھ در باب جراحات وارده بر سر نگاشت یكي از عالیترین تصانیف در تاریخ پزشكي ; میشد
  . است

حد (واتیھ كھ اوریگنس و ھیالري، اسقف پ. براي عمل جراحي شربتھاي خوابآوري وجود داشتھ است
روش عادي بیھوشي در جھان مسیحي قرون . ھاي خود از آنھا نام بردھاند ، ھر دو در نوشتھ)٣۵٣

وسطایي از طریق استنشاق و شاید ھم آشامیدن معجوني بود كھ قسمت عمده آن را مھر گیاه تشكل میداد، و 
)) اسفنج خوابآور((بارھا بھ این كلیتا شامل مقداري تریاك، شوكران، و شیره توت بود از قرن نھم بھ بعد، 

براي كرخ كردن یا بیھوشي موضعي، قاعدتا ضمادي بھ كار میرفت كھ خیسانده در . اشاراتي میشود
آالت و . بیمار را با نگاه داشتن شیره رازیانھ در برابر منخرینش بھ ھوش میآوردند. محلول مشابھي بود

  . گونھ پیشرفتي نكرده بود ادوات جراحي از عھد یونانیان تا این تاریخ ھیچ

معمول ) ۶۴٠حد (و پاولوس آیگینایي ) ١٠٠حد (رموز و دقایق مامایي از روشي كھ در عھد سورانوس 
عمل بیرون آوردن بچھ از مجراي غیرطبیعي یا سزارین روشي بود كھ در كتابھا بھ . بود عقبتر رفتھ بود

تكھ تكھ كردن جنین در زھدان زن عملي . نشده بود لكن بظاھر بھ موقع عمل گذاشتھ; آن اشاره كرده بودند
بود كھ بسیار صورت میگرفت، زیرا قابلھ بندرت از غیرطبیعي قرار گرفتن جنین در زھدان اطالع 

  . عمل وضع حمل بر روي صندلیھایي انجام میگرفت كھ مخصوصا براي این كار ساختھ شده بودند. داشت

. ه بودند كھ بھ ھیچ وجھ طرف قیاس با ادوار باستان نبودندبیمارستانھا در آن عصر چنان ترقي كرد
یونانیھاي باستان براي مداواي بیماران مراكزي داشتند موسوم بھ آسكلپیا كھ از طرف مقامات روحاني 

لكن حس ; رومیھا براي معالجھ و مراقبت از سربازان خود بھ تدارك بیمارستانھایي میپرداختند; اداره میشد
قدیس باسیلیوس در  ٣۶٩در سال . حبت مسیحي بود كھ سبب تكامل و تعمیم چنین بنیادي شدنوعدوستي و م

این مركز ; شھر قیصریھ، واقع در كاپادوكیا، مركزي تاسیس كرد كھ آن را بھ نام خویش باسیلیاس خواند
آمدند  تاسیسات ھمانندي در سراسر جھان یوناني شرق پدید; چندین ساختمان براي بیماران، تاسیس كرد

یونانیان بیزانس درمانگاه بیماران را . كھ، از نظر كارھاي تخصصي، بھ انواع و اقسام مختلف بودند
نوسوكومیا، پرورشگاه كودكان سرراھي را برفوتروفیا، پرورشگاه كودكان یتیم را اورفانوتروفیا، نوانخانھ 

یشگاه مردمان فرتوت را گرونتوخیا را پتوخیا، اقامتگاه مستمندان یا زوار علیل را كسنودوخیا، و آسا
میالدي در رم بنیاد  ۴٠٠اولین بیمارستان دنیاي مسیحي التین بھ دست فابیوال در حدود سال . مینامیدند
بسیاري از دیرھا بھ تدارك بیمارستانھاي كوچكي اقدام ورزیدند، و چندین فرقھ از فرق مسیحي . نھاده شد

رستشگاه، پیروان قدیس آنتونیوس، پیروان قدیس آلكسیوس، و مثل شھسواران مھماننواز، شھسواران پ
  . ھا ھمھ كمر ھمت بھ توجھ و مراقبت از بیماران بربستند جماعات زیادي از راھبھ

بھ ساختن بیمارستان روحالقدس در رم مبادرت ورزید، و بر اثر الھام وي  ١٢٠۴اینوكنتیوس سوم بھ سال 
در قرن سیزدھم آلمان بتنھایي بالغ بر یكصد باب از این ; جود آمددر سراسر اروپا تاسیسات مشابھي بھ و

در فرانسھ بیمارستانھا نھ تنھا مراكزي براي توجھ از بیماران . داشت)) بیمارستانھاي روحالقدس((قبیل 
ھاي متعلق بھ  بودند، بلكھ در آنجا از مستمندان، افراد سالخورده، و زایران نیز مراقبت، و مثل ضیافتخانھ

، لویي نھم در پاریس درمانگاھي تاسیس ١٢۶٠در حدود سال . یرھا، این گونھ افراد را اطعام میكردندد
كرد بھ نام لھ كنز ون كھ اصوال پناھگاھي براي نابینایان بود، رفتھ رفتھ بدل بھ بیمارستاني براي 

اولین بیمارستان  .بیماریھاي چشم شد، و اینك یكي از مھمترین مراكز پزشكي در پاریس بشمار میرود
در  ١٠٨۴بھ سال ) و لزوما نخستین بیمارستان نبوده(انگلیسي كھ نامش در صفحات تاریخ ضبط شده است 

معموال در این گونھ بیمارستانھا از ھر كسي كھ استطاعت و بنیھ مالي نداشت . كنتربري تاسیس شد
ھا  كاركنان و پرستاران ھمھ از راھبھ) ھا جز در بیمارستانھاي متعلق بھ صومعھ(برایگان توجھ میكردند و 

  . بودند

در قرن سیزدھم )) فرشتگان و خادمان پسندیده خصلت((لباسھاي بظاھر ناراحت و دست و پاگیر این 
متداول شد، و شاید علت آن بود كھ با پوشیدن لباس مخصوصي از شر بیماریھاي مسري محفوظ و مصون 
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دو بیماري .)) ھ گیسوان خود را كوتاه میكردند و سر را میپوشاندنداحتماال بھ ھمین دلیل ھم بود ك; مانند
)) آتش قدیس آنتونیوس((یكي از این دو مشھور بھ . مخصوص، پیشگیریھاي خاصي را ضروري میساخت

این مرض بھ قدري شدید بروز میكرد كھ در حدود ; یك نوع بیماري جلدي و احتماال مرض باد سرخ بود
از رھبانان موسوم بھ پیروان قدیس آنتونیوس براي معالجھ مبتالیان بھ آن تاسیس فرقھ جدیدي  ١٠٩۵سال 

ھاي خویش بیمارستانھایي را اسم میبرد  در نوشتھ) ۵۶٠حد (گرگوریوس توري . بیماري دوم جذام بود. شد
در . مدبراي توجھ و مراقبت از این قبیل مبتالیان، فرقھ قدیس الزاروس بھ وجود آ; كھ ویژه جذامیان بود

طاعون خیاركي، سل، صرع، جرب، باد : این عھد ھشت تا از امراض را مسري میشمردند، از این قرار
اگر شخصي مبتال بھ یكي از این بیماریھا بود، حق ورود بھ شھري را . سرخ، سیاھزخم، تراخم، و جذام

جذامي مكلف . محروم بود نداشت، مگر آنكھ بكلي از دیگران جدا باشد، و از حق فروش خواربار یا نوشابھ
بود پیش از نزدیك شدن بھ سایرین، با دمیدن در شاخ یا بھ صدا درآوردن زنگ، حضور خود را اعالم 

  . دارد

جذام فقط تا اندازھاي مسري بود، . قاعدتا عالیم بروز جذام تاولھاي چركداري بر روي صورت و بدن بود
میترسیدند كھ مبادا این بیماري بر اثر مجامعت  لكن محتمال در قرون وسطي مقامات شھري و حكومتي

شاید ھم غرض از لفظ جذام در آن عھد مرضي بود كھ اكنون آن راسیفلیس میخوانند، اما . شیوع پیدا كند
ھمچنین قبل از قرن پانزدھم ظاھرا . قبل از قرن پانزدھم ھیچ اشارھاي بھ طور یقین بھ سیفلیس نمیشود

  . ھ و مراقبت از دیوانگان تدارك نشده بودھیچ گونھ وسیلھاي براي توج

در قرون وسطي، بھ علت آنكھ فقر فوقالعاده مانع از بھداشت و خوراك صحیح میشد، تا آنجا كھ اطالع 
)) طاعون زرد(( ۶۶۴و  ۵۵٠در . داریم، مردم بیش از ھر عھد دیگري دچار بیماریھاي ھمھگیر بودند

امراض خانمان برانداز مشابھي . قي دوسوم جمیعت را از بین بردایرلند را تباه ساخت و طبق آمار غیرموث
مرضي كھ نزد فرانسویان بھ . در قرن ششم ویلز و در قرن ھفتم انگلستان را مورد ھجوم قرار دادند

، و ١٠٨٩، ١٠۴٣، ٩٩۴بیماري سوزان اشتھار داشت، و امعا و احشاي آدمي را میسوزانید، در سالھاي 
انسھ و آلمان بروز كرد، احتمال دارد كھ امراض جذام و اسقربوط با صلیبیون از در تمامي خاك فر ١١٣٠

یك نوع بیماري مو، كھ بھ پلیكا پولونیكا اشتھار داشت، ظاھرا با ایلغار سال . مشرق بھ مغرب آمده باشد
ین قبیل مردمان ممالك، كھ از دست این نوع بالھا بھ ستوه آمده بودند، ا. مغوالن بھ لھستان رسید ١٢٨٧

امراض ھمھگیر را ناشي از قحطیھا، خشكسالي، ھجوم حشرات، نفوذ ستارگان، اقدام یھودیان در ریختن 
علل محتملتر عبارت بودند از وجود انبوه خالیق در ; ھاي آب، یا خشم خداوند میدانستند زھر بھ چاه

برابر امراض مسري كھ  چھاردیواري شھرھاي كوچك، وضع بد بھداشتي، و در نتیجھ فقدان پیشگیري در
درباره مرگ و میر مردم قرون وسطایي . سربازان، زایران، و طلبھ از جایي بھ جایي دیگر حمل میكردند

باروري . ھیچ گونھ آماري در دست نداریم، لكن محتمال بیش از نصف عده موالید بھ سن بلوغ نمیرسیدند
  . جبران كند زنان تالش میورزید تا حماقت مردان و شجاعت سرداران را

در قرن سیزدھم وضع بھداشت عمومي بھبود یافت، لكن ھرگز در قرون وسطي نتوانست بھ پاي بھداشت 
اكثر شھرھا و برزنھا افرادي را بھ خدمت میگماشتند تا از معابر عمومي . بینظیر امپراطوري روم برسد

ھرھاي مسیحي دیدن میكردند سیاحان مسلماني كھ از ش. توجھ كنند، لكن كار ایشان جنبھ بدوي داشت
در . شاكي بودند)) شھرھاي كفار((ھمچنانكھ امروزه عكس این قضیھ صادق است از كثافت و بوي عفونت 

كیمبریج، كھ اكنون این قدر نظیف و زیباست، گنداب و فضوالت در جویھاي سرباز معابر جاري بود و 
استادان و دانشپژوھان شھر حالت تھوع دست  بھ بسیاري از... از آن چنان بوي زنندھاي برمیخاست كھ((

در قرن سیزدھم بعضي از شھرھا كانالھایي براي رسانیدن آب مشروب، مجاري فاضالب، و )). میداد
در اكثر شھرھا مردم بھ این امید بودند كھ آب باران آشغال و فضوالت را بشوید ; آبریزھاي عمومي داشتند

ه زیادي را بھ مرض حصبھ مبتال میساخت، و آبي كھ براي پخت و ھاي آب مشروب عد آلودگي چاه; و ببرد
پز و تھیھ آبجو بھ كار میرفت در شمال آلپ معموال از ھمان نھرھایي گرفتھ میشد كھ زبالھ و فضوالت 

ایتالیا بیشتر بھ واسطھ میراث رومي خویش، و بر اثر قوانین روشنفكرانھ . شھرھا بھ آنھا خالي میشدند
لكن سرایت مرض ماالریا ; اي بیرون ریختن زبالھ، بھ مراتب از سایر كشورھا جلوتر بودفردریك دوم بر
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از باتالقھاي اطراف رم، آن شھر را جاي ناسالمي میساخت، بسیاري از معاریف و سیاحان را بھ ھالكت 
ھ میرسانید، و گاھي شھر را از چنگ سپاھیان متخاصم كھ در میان فتح و پیروزي خویش مقھور سرپنج

  . تب میشدند میرھانید

VI  -١٢٨٠- ١١٩٣: آلبرتوس ماگنوس   

ادالرد آو بث، : در این عھد سھ نفر را میتوان نام برد كھ ھر سھ از سرسپردگان و خادمان واقعي علم بودند
  . آلبرتوس ماگنوس، و راجربیكن

ن سوال و جواب ادالرد پس از كسب معلومات در چندین كشور اسالمي، بھ انگلستان بازگشت و بھ نوشت
این رسالھ، با شیوه . كھ آن را سواالت طبیعي نامید) ١١٣٠حد (مفصلي درباره علوم مختلف دست زد 

وي از ایشان درباره جریان امور . افالطوني، چنین آغاز میشود كھ ادالرد بھ جرگھ یاران خویش میپیوندد
نگ، قضات بھ گرفتن رشوه، و نخست بھ او جواب میدھند كھ پادشاھان بھ ج; در انگلستان جویا میشود

و عموم یاران بر یكدیگر حسد ; ھر كس عھد كند، میشكند; كشیشان بھ افراط در بادھگساري مشغولند
ادالرد این اوصاف را بھ عنوان بیان مناسبي از شرایط طبیعي و الیتغیر اوضاع قبول میكند، و . میورزند

ادرزادھاش از وي میپرسد كھ در بین مسلمانان چھ آموختھ بر. میگوید كھ این جریان را باید فراموش كرد
حاضران میگویند كھ باید گفتھ ; است وي بھ طور كلي علوم اسالمي را بر علوم مسیحي ترجیح میدھد

  . پاسخھاي وي گلچین جالبي از تمام علوم عھد را تشكیل میدھند. خویش را ثابت كند

در پرتو راھنمایي عقل، من از استادان عرب . ((ت میتازدادالرد سخت بر تعبد كوركورانھ از سنت و حج
زیرا . لكن شما، كھ مقلد سنن پیشینیان ھستید، ھرسو افسارتان را بكشند میل میكنید; خود چنین فراگرفتھام

آن دستھ كھ اكنون حجت و مرجع تقلید بھ شمار ((سنت و حجت را جز افسار و پالھنگ چھ میتوان نامید 
  . وني خویش را بر اثر پیروي از عقل كسب كردند نھ پیروي از حجتمیروند، شھرت كن

پس اگر میخواھي كھ زیاده بر این چیزي از من بشنوي، سخن : ((آنگاه ادالرد بھ برادرزاده خویش میگوید
ھیچ چیز مطمئنتر از كالم عقل نیست و ھیچ چیز دروغتر از حواس . ... منطقي بیار و سخن منطقي بشنو

كھ ادالرد فوقالعاده بھ روش استقرایي اعتماد و اطمینان دارد، بھ اطرافیان خود پاسخھایي  ھرچند)). ني
از وي میپرسند كھ چطور كره زمین در فضا معلق است، وي جواب میدھد كھ . میدھد كھ بیاندازه جالبند

حفر شده  سوال میشود كھ اگر سنگي را بھ درون سوراخي كھ در مركز زمین. مركز و بن زمین یكي است
است بیفكنند، آن سنگ چقدر بھ طرف متقابل زمین خواھد رفت وي جواب میدھد كھ فقط تا مركز زمین 

ادالرد بھ وضوح تمام از فسادناپذیري ماده سخن میگوید، و مدعي است كھ دوام و تسلسل عمومي . میرود
بیداري ذھن در اروپاي رویھمرفتھ، ادالرد گواه درخشاني است بر . وجود خلئي را غیرممكن میسازد

وي درباره امكانات علوم طبیعي با شور و حمیت تمام سخن میگفت و، با تفاخر، . مسیحي قرن دوازدھم
  . عصر خویش یعني ھمان عصر آبالر یا متجددان را اوج تكامل تمامي تاریخ میخواند

لكن كنجكاوي وي ; آلبرتوس ماگنوس در مقام قیاس با ادالرد اندكي كمتر از روحیھ علمي بھره داشت
آثار علمي آلبرتوس . درباره جھان بھ قدري زیاد بود كھ صرفا بھ واسطھ كثرت آثارش بھ او لقب كبیر دادند

لكن گاھگاھي ; طو بودندمثل رساالت فلسفي وي بیشتر بھ شكل تفسیرھایي درآمدند كھ قرینھ رساالت ارس
در میان توده بزرگي از اقوال و آراي مصنفان ; ھا حاوي پارھاي مالحظات و نظریات بكرند این نوشتھ

وي . یوناني، عرب، و یھودي، آلبرتوس موقع را مغتنم میشمرد و شخصا بھ مشاھده و بیان عقیده میپردازد
ت گوناگون و معاینھ گیاه زیباي خاص سرزمین ھا و معادن دیدن كرد و بھ مطالعھ فلزا از آزمایشگاه

مالحظھ كرد كھ چطور آب جاي خاك را گرفتھ و خاك جانشین آب شده است، و ; بومیش، آلمان، پرداخت
آلبرتوس، . ھا بھ جا مانده است توضیح داد كھ چطور بھ این سبب بقایاي جانوران فسیل شده بر روي صخره

pyبھ ھمین علت میدان تخیالت و افكار ; یتوانست یك عالم تمام عیار باشدبھ واسطھ عالقھ وافرش بھ فلسفھ، نم
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خود را جوالنگاه توسن فرضیات استقرایي قرار داد، چنانكھ مدعي شد كھ بھ چشم دیده است موھاي اسب 
; ھاي طبیعي نیست لكن، مثل ادالرد، گفت كھ مشیت االھي سبب بروز پدیده. در آب بدل بھ كرم شدھاند

  . اوند بھ وسیلھ علل طبیعي صورت میپذیرد، و آدمي باید خدا را از این طریق جستجو كندكارھاي خد

آلبرتوس در دھمین بخش از . پندار وي درباره تجربھ، براثر اعتمادي كھ بھ ارسطو داشت، بھ ابھام گرایید
ھ ایقان است ك) experimentum(فقط تجربھ ((كتابش موسوم بھ در رستنیھا ما را بھ این جملھ كھ 

معنایي بھ مراتب بسیطتر از امروز  experimentumلكن در آن عھد كلمھ . بھ جنبش درمیآورد)) میبخشد
داشت و، بھ طوري كھ از فحواي كالم خود آلبرتوس مستفاد میشود، بیشتر مشاھده و درك را میرساند تا 

اینجا ذكر شد نتیجھ تجربھ خود ما كلیھ مطالبي كھ در : ((جملھ كامل آلبرتوس از این قرار است; تجربھ را
ھستند یا از مولفاني اقتباس شدھاند كھ میدانیم درباره چیزھایي سخن راندھاند كھ با مشاھده شخصي آنھا 

با تمام این اوصاف، آراي )). فقط تجربھ است كھ ایقان میبخشد((زیرا در باب این قبیل مسائل ; تایید شدھاند
وي موجوداتي افسانھاي را مانند جانوران بالداري كھ نیمي . و غشي بودآلبرتوس حاكي از پیشرفت بیغل 

از بدن آنھا بدن زن و نیم دیگر پیكر مرغ بود، یا آن دستھ از جانوران اساطیري كھ نیمي شیر و نیمي 
ھاي این  عقاب بودند و مندرجات یك كتاب عامھپسند عھد، موسوم بھ فیزیولوگوس، را كھ درباره افسانھ

خود وي )). فالسفھ بسیار دروغ میگویند((وجودات بود مسخره میكند و بھ عنوان تذكر میگوید كھ گونھ م
بعضي اوقات، اما نھ ھمیشھ، بھ تجاربي دست میزد، چنانكھ در موردي بھ اتفاق ھمكاران خویش ثابت كرد 

  . كھ چون سر زنجرھاي قطع شود، آن حشره تا مدتي كماكان بھ خواندن ادامھ میدھد

ن آلبرتوس، با عصمتي كھ خاص پاكان دین بود، اقوال پلیني را حجت میدانست و با نھایت سادگي لك
  . ھایي را كھ دروغگویان بدنامي چون شكارچیان و ماھیگیران میگفتند باور میكرد افسانھ

ي او نیروھاي شگفتانگیز. وي بھ پیروي از مشرب عھد خویش، علم احكام نجوم و طالعبیني را قبول كرد
را بھ سنگھاي قیمتي و سنگھا نسبت میداد، و مدعي بود كھ بھ چشم خویش یاقوت كبودي را دیده كھ 

مثل توماس آكویناس كھ شك نمیآورد، آلبرتوس نیز سحر را واقعي . زخمھاي معده را معالجھ كرده است
ز واقعات آینده در نظر وي، گاھي رویاھا پیشگویي ا. میشمرد و آن را ناشي از وجود شیاطین میدانست

اقتران كواكب محتمال ; ))اختران در واقع بر جھان حكمفرمایند((در مسائل مادي بھ عقیده وي . میكردند
ظھور شھاب ممكن بود حكایت از بروز ; بود)) ھاي سترگ حوادث بزرگ و ظھور اعجوبھ((حاكي از 

طبیعت ; است طبیعت و ارادهدر وجود آدمي چشمھ مضاعفي از عمل پنھان . ((جنگھا و مرگ شاھان كند
آدمي در زیر فرمان اختران است، اراده آزاد است، لكن اگر پایداري نورزد، طبیعت او را برمیدارد با خود 

آلبرتوس عقیده دارد كھ اخترشناسان شایستھ میتوانند تا حدود زیادي حوادث زندگي آدمي یا )). میبرد
پیشگویي كنند، وي، با قید پارھاي احتیاطھا، فرضیھ سرانجام امر خطیري را از مشاھده جاي اختران 

درباره استحالھ و تبدیل ) آراي فیزیكدانھایي كھ امروزه با نیروي ھستھاي سر و كار دارند(كیمیاگران را 
  . عناصر قبول دارد

تا آنجا كھ ما (از زمان تئوفراستوس بھ این طرف . بھترین اثر علمي آلبرتوس در رشتھ گیاھشناسي بود
وي نخستین كسي بود كھ نباتات را فقط بھ خاطر خود آنھا، نھ بھ واسطھ استفادھاي كھ در ) طالع داریما

رنگ، بو، ; وي نباتات را طبقھبندي كرد. كشاورزي یا پزشكي بر آنھا مترتب میشد، مورد مطالعھ قرار داد
نس، و آغاز نمو آنھا بھ مطالعھ احساس، خواب، ج; ھاي آنھا را توضیح داد اجزاي متشكلھ، و میوه

آلكساندر فون ھومبولت بیاندازه متعجب بود از . و بھ تصنیف مقالھاي درباره كشاورزي دست زد; پرداخت
مطالب بسیار دقیقي درباره تركیب و ساختمان آلي و فیزیولوژي ((اینكھ كتاب در رستنیھاي آلبرتوس 

یوان اكثر در حكم تاویل و تفسیري بود از اثر عظیم آلبرتوس موسوم بھ در ح. مشاھده میكرد)) گیاھان
بھ خاطر پژوھش با كشتي در دریاي شمال سفر كرده، و در ((وي میگوید كھ . آراي كتاب الحیوان ارسطو

ھمچنین . اشیایي براي بررسي و تحقیق بپردازد)) جزایر و سواحل شني قدم بھ خشكي نھاده تا بھ جمعآوري
py  . ي میان انسان و جانوران پرداختآلبرتوس بھ مقایسھ اندامھاي مشابھ

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



البتھ اكنون، با گذشت چندین قرن از آن مقدمھ، و با گسترش معلومات بشري، پیدا كردن اشتباھات عدیده 
لكن اگر مصنفات این مرد را با دورنماي عقالني عھد خودش در ; در میان آثار آلبرتوس كار سھلي است

وي را . ایي بشمریممدنظر آوریم، طبعا باید آنھا را در عداد كامیابیھاي بزرگ ذھن بشر قرون وسط
مدتھا قبل از آنكھ آلبرتوس درگذرد، اقوالش را افرادي مثل ; بزرگترین معلم عصر خودش میدانستند

آلبرتوس . پتروس ھیسپانوس و ونسان دو بووه، كھ پیش از وي درگذشتند، بھ عنوان حجت بھ كار میبردند
ن ابن رشد یا موسي بنمیمون یا توماس، ماگنوس نتوانست از لحاظ تیزبیني یا احاطھ فلسفي با رجالي چو

  . كوس ھمسري بزند، لكن وي بزرگترین طبیعیدان عھد خویش بود

VII - ١٢٩٢-١٢١۴: راجربیكن  

مشھورترین علماي طبیعي قرون وسطي، در شھرستان سامرست واقع در مغرب انگلستان در حدود 
  . بھ دنیا آمد ١٢١۴

وي در دانشگاه آكسفرد . خود را پیرمردي میخواند ١٢۶٧و در  در قید حیات بود، ١٢٩٢میدانیم كھ وي تا 
زیر نظر گروستست تحصیل كرد و بھ پیروي از آن عالم بزرگ، كھ در بسیاري از علوم تبحر داشت، بھ 

در این تاریخ، در محیط آكسفرد، بر اثر وجود عدھاي از فرانسیسیان محقق، . علوم دلبستگي پیدا كرد
; وي عازم پاریس شد ١٢۴٠در حدود . رایي و سودمندگرایي در شرف تكوین بودروحیھ انگلیسي تجربھگ

وي متحیر شد كھ چطور فقط . لكن در آنجا آن انگیزشي را كھ محیط آكسفرد برایش فراھم آورده بود نیافت
معدودي از استادان پاریسي غیر از زبان التیني بھ زبان زنده دیگري آشنا بودند، چگونھ وقت اندكي را 

صرف تدریس و تتبع در علوم میكردند، و حال آنكھ مقدار زیادي از اوقات خود را بھ مباحثات منطقي و 
وي بیشتر ھم خود را . مابعدالطبیعھ، كھ در نظر بیكن بكلي براي زندگي بیفایده بود، مصروف میداشتند

; سالخورده كردمصروف بھ رشتھ پزشكي ساخت و شروع بھ نوشتن رسالھاي در افاقھ احوال مردمان 
در خود یونان بھ تحصیل زبان یوناني پرداخت و در آنجا با ; براي جمعآوري اطالعات، از ایتالیا دیدن كرد

در . بیكن بھ آكسفرد بازگشت و بھ جرگھ استادان پیوست ١٢۵١در . برخي از آثار طب اسالمي آشنا شد
زار لیره صرف خرید كتابھا و ادوات بالغ بر دو ھ((وي نوشت كھ در طي بیست سال گذشتھ  ١٢۶٧سال 
یھودیان را استخدام كرد تا بھ خود وي و . و تحصیل نوجوانان در زبانھا و ریاضیات كرده است)) سري

 ١٢۵٣در حدود . دانشجویانش عبري بیاموزند و بھ وي در خواندن اصل نسخھ عبري عھد قدیم كمك كنند
بھ اداي سوگند كشیشي نپرداخت و در اجراي مراسم  بھ فرقھ فرانسیسیان پیوست، لكن بظاھر ھیچ وقت

  . مخصوص آن شركت نكرد

از آنجا كھ راجربیكن از دست مبحث مابعدالطبیعھ مدارس بھ تنگ آمده بود، با شور و شوق فراوان تالش 
وقتي صحبت از این مرد بھ میان میآید، . خویش را بھ ریاضیات، علوم طبیعي، و فیلولوژي معطوف داشت

وي . او را مبدع و مبتكري یكھ و تنھا با صدایي علمي بدانیم كھ در صحراي خاموش مدرسي بلند شد نباید
در ھر مبحثي از مباحث علمي مدیون پیشینیان خویش بود، و ابتكارش حكایت رسیدن بھ اوج توفیق پس از 

، )انگلیسي(شمن الگزاندر نكم، بارثالومیو ملقب بھ د انگلی. طي یك دوران طویل تكامل محسوب میشد
بیكن آن را بھ ارث برد و بھ ; رابرت گروستست، و ادم مارش ھمگي سنتي علمي در آكسفرد بنا نھاده بودند

وي فضل را براي متقدمان حفظ، و سپاسگزاري بیكران خویش را بھ حضور . جھانیان اعالم داشت
م و فلسفھ اسالمي و، از ھمچنین وي شخص خویش و عالم مسیحي را مدیون علو; پیشینیان عرضھ كرد

یونان و اسالم نیز )) مشرك((طریق ایشان، مرھون یونانیان شمرد و چنین اظھار عقیده كرد كھ دانشمندان 
راجر بیكن براي اسحاق اسرائیلي، ابنجبرون، و . بھ آیین خویش از جانب خداوند الھام و راھنمایي گرفتھاند

جرئت آن را داشت كھ از یھودیاني كھ ھنگام مصلوب  سایر متفكران یھود حرمت زیادي قایل بود، و
با ولع تمام، نھ فقط از مردمان دانشمند، . ساختن عیسي در فلسطین زندگي میكردند چند كلمھاي تعریف كند

بلكھ از ھر فردي كھ ممكن بود اطالعات علمیش در صنایع دستي یا كشاورزي مزید فایده باشد علم 
  :چنین مینگارد با فروتني غیرعادي. میآموخت
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پیش از آنكھ خدا را بھ رایالعین مشاھده كنیم، قطع و مسلم است كھ ھرگز آدمیزادھاي ھیچ چیز را در عین 
زیرا در طبیعت ھیچ كس آن قدر دانا نیست كھ بر تمامي ماھیت و خواص پشھاي . ... یقین نخواھد دانست

  . ناچیز آگاه باشد

بھ دانستنیھاي وي نامحدود است و چنان عظیمتر و زیباتر كھ حد  و از آنجا كھ مجھوالت انسان نسبت... 
مردمان ھر . ... قیاس بیرون است، كسي كھ در مقام ستایش از دانش خویش برآید، طریق بالھت میسپرد

قدر خردمندتر باشند با فروتني بیشتري مایل بھ گرفتن علم از دیگران ھستند، معلم را بھ علت سادگیش 
، لكن نسبت بھ زارعین، پیرزنان، و كودكان با فروتني رفتار میكنند، چھ بسیار چیزھا بر تحقیر نمیشمرند

آن قدر كھ من از مردان عادي علم . ... مردمان ساده و عامي معلوم است كھ عقال بھ آنھا توجھي نكردھاند
دي خویش الف لھذا شایستھ نیست كھ ھیچ كس بھ خردمن. فراگرفتھام از جمیع فضالي مشھور نیاموختھام

  . زند

; بر اثر بیماري از پا درآمد ١٢۵۶وي با چنان حمیت و شتابي بھ كار تحقیق و تتبع مشغول بود كھ در سال 
. از زندگي دانشگاھي كناره گرفت و مدت ده سال را معلوم نیست كھ كجا بود و بھ چھ كاري اشتغال داشت

ھاي سوزان، در  در شیشھ: ھمت گماشت، از جملھ شاید در این دوره بود كھ بھ تصنیف آثار كوچكتر خویش
نیز در ھمین تاریخ بود كھ وي بھ طرح . نیروي شگفتانگیز اختراع و طبیعت، و محاسبھ وقایع طبیعي

خویش، سراالسرار پرداخت و قرار بود كھ این كتاب دایرھالمعارف یك نفرھاي باشد در )) اثر عمده((
یعني نور  - علوم طبیعي ) ٣; ریاضیات، نجوم، و موسیقي) ٢; در دستور زبان و منطق) ١: چھار مجلد

در مابعدالطبیعھ و ) ۴; شناخت، جغرافیا، علم احكام نجوم، كیمیاگري، كشاورزي، پزشكي، و علوم تجربي
  . اخالقیات

راجربیكن مقداري از فصول مختلف این كتاب بزرگ را بھ طور پراكنده نوشتھ بود كھ ناگھان آنچھ در 
اسقف اعظم ناربون، گي  ١٢۶۵در فوریھ . لع موافقي بود برنامھ كارش را دچار وقفھ ساختظاھر طا

فولك، بھ اسم كلمنس چھارم بھ مقام پاپي رسید و مقداري از آن روحیھ آزادیخواھانھاي را كھ بر اثر 
در ژوئن  .اختالط ملل و ادیان مختلف در فرانسھ جنوبي وجود داشت بھ ھمراه خود وارد دربار پاپي كرد

از آثار خود را، )) نسخھ صحیحي((ھمان سال، كلمنس نامھاي بھ بیكن نوشت و از وي تقاضا كرد كھ 
نزد وي ارسال )) بدون ھیچ اعتنایي بھ تحریم نخستكشیشان یا ھر نوع امریھ فرقھاي، مخفیانھ و بیدرنگ((

بر سر آن شد كھ ) یداستچنانكھ از حرارت فوقالعاده سبكش بخوبي پ(بیكن با منتھاي شور . دارد
، از بیم آنكھ مبادا كلمنس درگذرد یا قبل از ١٢۶٧آنگاه در سال ; دایرھالمعارف خویش را بھ پایان رساند

اتمام كتاب عالقھ وي زایل شود، آن كتاب را كنار گذاشت و در عرض دوازده ماه بھ تصنیف یا از روي 
لكن چون . اخت كھ ما آن را بھ اسم كتاب اكبر میشناسیمھاي خویش بھ تالیف رسالھاي مقدماتي پرد دستنبشتھ

بیم آن داشت كھ این كتاب نیز مطولتر از آن شود كھ بھ مذاق یك نفر پاپ پرمشغلھ خوشایند باشد، لذا 
وي این دو نسخھ دستنبشتھ  ١٢۶٨در اوایل سال . خالصھاي از آن ترتیب داد كھ آن را كتاب اصغر نامید

از آنجا كھ بیكن مشوش بود مبادا . تحت عنوان در تكثیر بینایي نزد كلمنس فرستاد را بھ انضمام مقالھاي
ھا در راه گم شوند، بار دیگر آراي خود را خالصھ كرد و در مجموعھاي تحت عنوان كتاب سوم  این نوشتھ

مراه ھمچنین یك عدسي با كتاب خود ھ; گرد آورد و آن را بھ وسیلھ پیك ویژھاي پیش كلمنس ارسال داشت
تا آنجا . كلمنس درگذشت ١٢۶٨در نوامبر . كرد و پیغام داد كھ پاپ میتواند خودش بھ تجربیاتي دست زند

كھ اطالع داریم، از جانب شخص وي و جانشینانش ھیچ پیامي بھ گوش فیلسوف مشتاق انگلیسي نرسید كھ 
  . نشانھ وصول آن كتابھا باشد

بھ شمار میرود، ولو آنكھ نیت خود بیكن آن بوده كھ این  وي)) اثر عمده((كتاب اكبر اكنون در واقع 
با اینھمھ، این كتاب مجموعھاي است عظیم در ھشتصد صفحھ كھ بھ . مجموعھ فقط در حكم مقدمھاي باشد

روابط میان فلسفھ و ) ((٢; ))در بیان جھل و خطا) ((١: ھفت رسالھ تقسیم شده است، از این قرار
ژرفانمایي و نور ) ((۵; ))سودمندي ریاضیات) ((۴; ))زبانھاي خارجيفراگرفتن ) ((٣; ))االھیات
این كتاب، بھ سنت مالوف، حاوي مقداري اباطیل و )). فلسفھ اخالق) ((٧; ))علوم تجربي) ((۶; ))شناخت
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لكن با قدرت، ; ترھات، جمالت معترضھ، امثلھ، و شواھد بسیار زیادي از اقوال سایر مولفان است
قت نوشتھ شده است، و امروزه از ھر كتاب فلسفي یا علمي قرون وسطایي بھ مراتب سرراستي، و صدا

ھرج و مرج پرھیجان آن، ستایشي كھ از دستگاه پاپي میكند، اعترافات مشتاقانھاي كھ بھ . خواندنیتر میباشد
اه پیروي از اصول صحیح دیانت عیسي دارد، اقرار بھ این مطلب كھ كار علم و فلسفھ جز خدمت در ر

االھیات چیز دیگري نیست، ھمھ اینھا از مسائلي ھستند كھ در كتابي با چنین عظمت و با موضوعاتي كھ 
بشتاب بھ طور موجز نوشتھ شده و غرض از آن جلب حمایت پاپ براي پژوھش و تدریس عمومي علوم 

شرفت دانش محتاج زیرا راجر بیكن، مثل فرانسیس بیكن، معتقد بود كھ پی; بوده است در خور فھم میباشد
مساعدت و كمك مالي نخستكشیشان و ثروتمندان است تا، بر اثر فتوت ایشان، خرید كتابھا و ادوات علمي، 

  . ھا، اجراي تجربیات، و استخدام كارمندان میسر گردد جمعآوري مدارك، ایجاد آزمایشگاه

)) بتھاي((راي وي درباره تقبیح راجر بیكن كھ گویي سھ قرن قبل از ھمنام خویش، فرانسیس بیكن، منادي آ
: جامعھ بود، كتاب خویش را با ذكر علل چھارگانھ خطاي آدمي آغاز میكند و این علل را چنین برمیشمرد

پیروي از مرجعي متلونالمزاج و ناشایستھ، رسمي كھنسال، پیروي از نظر جماعت جاھل، و پنھان ((
تمام این نكتھ را نیز توضیح میدھد كھ غرض وي از  وي با دقت)). ساختن جھل خود در زیر نقابي خردنما

تاسف . نمیباشد)) كھ بھ كلیسا ارزاني شده است... آن مقام استوار و خالي از تزلزلي((مرجع بھ ھیچ وجھ 
میخورد از اینكھ عھد وي حاضر است ھر قضیھاي را مادام كھ ثابت شود آن قضیھ را میتوان در میان آثار 

كند، و اعالم میدارد كھ اگر قدرت میداشت، كلیھ كتابھاي آن حكیم یوناني را بھ  ارسطو پیدا كرد قبول
پس از این گفتھ، خودش ھر یك صفحھ در میان، از ; عنوان چشمھاي از خطا و نھري از جھالت میسوزانید

  . ارسطو نقل قول میكند

از بخش دوم كتاب چنین ، بیكن در سر آغ))پس از آنكھ چھار علت خطا بھ دركات اسفل فرستاده شده((
میخواھم نشان دھم كھ فقط یك خرد است كھ عاري از ھر گونھ نقص است، و آن خرد در كتاب : ((مینگارد

  )). مقدس مضمر است

اگر فالسفھ یونان از نوعي الھام كم اھمیتتر برخوردار بودند، بھ علت آن بود كھ آنان كتب انبیا و بطركھا 
ستانھاي كتاب مقدس را با ایمان بیشائبھاي میپذیرد، و متعجب است از اینكھ بیكن ظاھرا دا. را میخواندند

وي بھ فرارسیدن موعد ظھور . چرا خداوند دیگر بھ آدمیزادگان اجازه نمیدھد كھ ششصد سال عمر كنند
در مقام دفاع از علوم میگوید كھ این علوم نموداري از صانع است در ; مسیح، و پایان جھان اعتقاد دارد

ھان آفرینش و وسیلھاي است در دست مسیحیان تا مشركان را، كھ در مقابل كتاب مقدس مصون ھستند، ج
میتوان ذھن آدمي را تحت نفوذ قرار داد تا حقیقت مربوط بھ تولد ((از این رو . بھ مسیحیت دعوت كنند

شوند و بچھ میزایند، زیرا برخي از حیوانات در حال بھ كارت آبستن می. عیسي از مریم عذرا را قبول كند
بھ عالوه، ھمان طور . ھا چنانكھ قدیس آمبروسیوس در كتاب ھگزامرون بیان میكند مثل كركسھا و بوزینھ

كھ پلیني متذكر شده است، در بسیاري از نواحي، مادیانھا ھنگامي كھ میل بھ جفت نر دارند، فقط بھ سبب 
  . كھ استناد بھ منابع موثق براي بیكن شگون نداشتاین ھردو از مواردي بود )) وزش بادھا آبستن میشوند

مدعي است كھ فراگرفتن زبان براي . در بخش سوم، بیكن سخت میكوشد تا بھ پاپ زبان عبري بیاموزد
االھیات، فلسفھ، و علوم ضرورت دارد، زیرا ھیچ ترجمھاي قادر نیست آن معاني دقیق كتاب مقدس یا آثار 

ھاي مختلف كتاب  تاب اصغر، بیكن شرح بغایت فاضالنھاي در باب ترجمھدر ك. فالسفھ مشرك را برساند
و پیشنھاد میكند . مقدس مینگارد، و نشان میدھد كھ آشنایي فوقالعادھاي نسبت بھ متون عبري و یوناني دارد

كھ پاپ عدھاي از محققاني را كھ در عبري، یوناني، و التیني متبحرند برگزیند و ماموریت دھد تا بھ 
یح و جرح و تعدیل وولگات، معروف بھ ترجمھ قدیس ھیرونوموس، بپردازند و از این پس این نسخھ تصح

. جرح و تعدیل شده موضوع عمده تعلیم و تعلم در رشتھ االھیات باشد نھ رسالھ آراي پتروس لومباردوس
ناني، عربي، و ھا كرسیھایي براي استادان عبري، یو ھمچنین بیكن جدا خواستار آن است كھ در دانشگاه

وي اعمال قوه قھریھ را در مجبور ساختن ملل غیرمسیحي براي گرویدن بھ آیین مسیح . كلداني تاسیس شود
تقبیح میكند، و میپرسد كھ چطور كلیسا میتواند با مسیحیان یوناني و ارمني و سوري و كلداني معاملھ كند، 
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تھ بخصوص، بیكن بھ ھر چھ میگفت خودش با بیآنكھ از زبان آن اقوام اطالعي داشتھ باشد در این رش
وي در جھان مسیحي غرب اولین محققي بود كھ یك دستور زبان یوناني را ; نھایت جدیت عمل نیز میكرد

و نخستین فرد مسیحي بود كھ یك دوره دستور زبان عبري تصنیف ; براي استفاده التیني زبانان تكمیل كرد
ھ زبان یوناني و عبري ھر دو را دارد، و ھمچنین از ظواھر امر وي مدعي بود كھ قدرت نوشتن ب. میكرد

  . پیداست كھ زبان عربي را فرا گرفتھ بود

ھنگامي كھ بیكن بھ موضوع ریاضیات میرسد، از خالل اوراق كتابش فصاحت و شور میبارد، و سپس با 
در این )). ضروري میدانمبعد از زبان، من ریاضیات را : ((میگوید. قضایا و مسائل ریاضي پیچیده میشود

ریاضیات باید ما را در تعیین ((مورد نیز ریاضیات را غالم حلقھ بھ گوش االھیات میداند بھ عقیده وي، 
باید بر اطالعات ما درباره جغرافیاي كتاب مقدس و ترتیب وقوع ; ))محل بھشت و دوزخ كمك نماید

اولین مسئلھ ((میگوید توجھ كنید كھ چگونھ . سازد حوادث متبركھ بیفزاید و كلیسا را بھ تصحیح تقویم قادر
یعني ساختن مثلث متساویاالضالعي بر روي خطي معلوم، كمك بھ درك این موضوع میكند كھ )) اقلیدس

اگر شخص خداوند یعني رب را مسلم بگیریم، وجود اقانیم ثالثھاي متساوي، یعني اب، ابن، و روحالقدس ((
رتبت واال عطف توجھ بھ بیان نظریھاي میكند بسیار شایان توجھ كھ در واقع بیكن از این م)). عیان میشود

بھ این معني كھ موكدا میگوید ھر چند علم باید اساس روش خود را بر : پیشگویي فیزیك ریاضي جدید است
كلیھ . تجربھ بنا نھد، تا استنتاجات خود را بھ صورت قواعد ریاضي در نیاورد، كامال علمي نمیشود

كلیھ نیروھا متحدالشكل و بھ طور منظم اثر میبخشند و بالمآل ; ھاي غیرمعنوي حاصل ماده و قوھاند هپدید
ضرورت دارد كھ براي رسیدگي بھ صحت یا سقم ((; میتوان آنھا را بھ صورت خطوط و ارقامي نشان داد

اضیات چیز سرانجام كلیھ علوم طبیعي جز ری; ))ھر مسئلھ آن را بھ صورت خطوط ھندسي طرح كنند
  . دیگري نخواھد بود

در حالي كھ . اما ھرچند كھ ریاضیات نتیجھ است، تجربھ باید وسیلھ اجرا و آزمایش علوم طبیعي باشد
فالسفھ مدرسي، از آبالر گرفتھ تا توماس، ھمگي منطق را لنگر اعتماد و ایقان خود ساختھ و ارسطو را 

دسي كرده بودند، بیكن، بھ معیار ریاضیات و تجربھ، بھ وضع تقریبا یكي از اقانیم ثالثھ و در واقع روحالق
وي بیان كرد كھ دقیقترین استنتاجات منطقي نیز قطعیت قضایا را بر ما مكشوف . انقالبي علمي پرداخت

در واقع یك سوزش ما را متقاعد میسازد كھ آتش در ; نمیسازد، مگر آنكھ درك و مشاھده موید آنھا باشند
ھا مشعوف شود، باید بداند  كسي كھ میخواھد بدون شك از درك حقایق پنھان در پدیده((. حال سوختن است

  )). كھ چگونھ كوشش خویش را مصروف تجربھ سازد

یك روش تحقیق یا ) experimentum(گاھگاھي چنین بھ نظر میرسد كھ گویي غرض وي از لفظ تجربھ 
این معني كھ میگوید ما باید براساس پندارھاي  پژوھش نیست، بلكھ طرزي نھایي براي اثبات قضایاست، بھ

چیزھایي را بنا نھیم كھ از لحاظ عملي سودمند ) كھ این پندارھا بر اثر درك یا تعقل حاصل آمدھاند(خویش 
راجر بیكن بمراتب واضحتر از فرانسیس بیكن . باشند، و از این راه آن پندارھا را بھ موقع آزمایش گذاریم

وي . نكتھ نایل میشود كھ در علوم طبیعي تنھا دلیل و مدرك عبارت است از تجربھ بھ درك و اعالم این
تظاھر نمیكرد كھ آنچھ در این باب میگوید فكر بكري است، ارسطو، ھرون، جالینوس، بطلمیوس، علماي 

اسالمي، ادالرد، پتروس ھیسپانوس، رابرت گروستست، آلبرتوس ماگنوس، و جمعي دیگر بھ تجاربي 
  . ت زده یا زبان بھ مدح چنین روشي گشوده بودنددیگر دس

راجربیكن آنچھ را تلویحا قبول شده بود صریحا بیان داشت، و پرچم علوم را بر اراضي مفتوحھ، محكم و 
  . استوار ساخت

بھ استثناي مباحث مربوط بھ نور شناخت و اصالح تقویم، خدماتي كھ راجربیكن نسبت بھ خود علوم انجام 
ھیچ كدام از این دو صرفا عالم نبودند، بلكھ فالسفھاي بودند كھ . ات فرانسیس بیكن ناچیز بودداد مثل خدم

راجر در تعقیب كار گروستست و سایرین بھ این نتیجھ رسید كھ تقویم . درباره علوم چیز مینوشتند
حركت  ده روز جلوتر از ١٢۶٧سال یك روز بر طول شمسي میافزود، و در سال  ١٢۵یولیانوسي در ھر 
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. بھ عبارت دیگر، بھ محاسبھاي اقدام كرد تا آن تاریخ دقیقترین نوع خود بھ شمار میرفت; خورشید بود
قسمت دیگري از كتاب وي كھ . سال یك روز از تقویم یولیانوسي كم كنند ١٢۵پیشنھاد وي این بود كھ ھر 

بیكن، كھ درباره . كتاب اكبر بھ ھمین اندازه درخشان بود، صد صفحھاي بود از جغرافیا در بخش چھارم
مراجعت برخي از فرانسیسیان ھم مسلك خود از مشرقزمین مشتاقانھ با گیوم دو روبروكي صحبت كرده 

بود، مطالب فراواني درباره مشرق از وي یاد گرفتھ بود، و اظھارات گیوم، مشعر بر وجود میلیون میلیون 
  . ، مایھ تحیر وي شدنفر مردمي كھ ھرگز اسمي از مسیحیت نشنیده بودند

دریایي كھ میان : ((بیكن جغرافیاي خویش را با ذكر مطالبي برگرفتھ از ارسطو و سنكا آغاز كرد، و گفت
منتھیالیھ اسپانیا در مغرب و ابتداي خاك ھندوستان در مشرق قرار دارد، بھ شرط وجود بادھاي موافق، 

این جملھ، كھ در كتاب تصویر جھان ). )فقط در عرض چند روز معدود براي كشتیراني مناسب است
بھ  ١۴٩٨ایي استنساخ شده بود، در طي نامھاي كھ كریستوف كلمب بھ سال /تالیف كاردینال پیر د) ١۴٨٠(

فردیناند و ایزابل نوشت نقل شده است، و در ھمین مراسلھ است كھ كریستوف كلمب این امر را یكي از 
  . اندخویش میخو ١۴٩٢عوامل الھامبخش سفر سال 

تتبعات بیكن در فیزیك حكایت رویایي است از اختراعات جدید كھ گاھگاھي رنگ پندارھاي عامھپسند عھد 
اینك ترجمھ تحتاللفظي پارھاي از عبارت مشھور بیكن كھ طي آنھا وي از قرن . وي را بھ خود میگیرد

  :سیزدھم بھ قرن بیستم میپرد

یك پنجم علوم تجربي ارتباط با ساختن آالت و ادواتي دارد كھ بھ طرز حیرتانگیزي نھایت درجھ مفیدند، 
ھایي بدون وجود حیوان و در عین حال با سرعتي  مانند ماشینھایي براي پرواز، براي حركت گردونھ

از آنچھ بھ دست مردان  بینظیر، یا براي پیمودن دریاھا بدون وجود پاروزنان با سرعتي بھ مراتب افزونتر
از بھر آنكھ مبادا كسي از این سخنان در شگفت شود یا آنھا را مورد استھزا قرار دھد، باید . ممكن باشد

و این بخش تعلیم میدھد كھ چگونھ ادواتي . بگویم كھ این چیزھا در عھد ما بھ موقع عمل گذاشتھ شدھاند
ا زحمتي بارھایي باورنكردني را بلند كنند، یا پایین میتوان ساخت كھ بھ كمك آنھا بدون ھیچ دشواري ی

ماشینھاي پرنده را میتوان ساخت، و آدمي كھ در وسط ماشین نشستھ باشد میتواند، با چرخانیدن . ... بیاورند
. ... وسیلھ بكر و استادانھاي، بالھایي مصنوعي را مانند پرندھاي كھ در حال پرواز است بھ حركت درآورد

راه سپردن در دریا و رودھا حتي رفتن بھ قعر آنھا، بدون مواجھھ با خطر، میتوان  ھمچنین براي
  . ماشینھایي ساخت

  :اشاره بھ باروت میكند) IV ،12(ھایي چند در كتاب اكبر  طبق تفسیر پارھاي از محققان، بیكن طي جملھ

وع سالحي كھ مستلزم بھ طوري كھ بدون شمشیر یا ھر ن. علیھ دشمنان مملكت فنون مھمي كشف شدھاند
از نیروي نمكي كھ . ... تماس جسماني باشد میتوانند جمیع كساني را كھ مقاومت ابراز میدارند معدوم كنند

آن را شوره میخوانند، با تركاندن چیز كوچكي كھ عبارت از یك تكھ كوچك پوست باشد چنان صداي 
د و درخششي دارد كھ از خیره كنندھترین وحشتناكي ایجاد میشود كھ از غرش گوشخراش تندر تجاوز میكن

  . برقھایي كھ بھ ھمراه تندر میآیند بھ مراتب زیادتر است

در كتاب سوم، طي عباراتي كھ احتمال دارد الحاقي باشد، بیكن مینویسد كھ پارھاي از اسباببازیھایي كھ ھم 
 ۴/٢٩(زغال چوب  )درصد ٢/۴١(ھایي ھستند شامل مخلوطي از شوره ))ترقھ((اكنون رواج دارند 

و متذكر میشود كھ میتوان نیروي انفجاري این گرد را با ریختن آن در ; )درصد ۴/٢٩(و گوگرد ) درصد
  . مادھاي صلب افزایش داد

وي صرفا یكي از چند تني بود كھ در وھلھ ; راجربیكن ادعاي آن نداشت كھ باروت را اختراع كرده است
py  . مطالعھ قرار دادند و از امكانات آن پیشگویي كردنداول تركیبات شیمیایي باروت را مورد 
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و ھمچنین نظریات او در رسالھ )) در علم ژرفانمایي((بھترین اثر بیكن بخش پنجم از كتاب اكبر 
این مقالھ برجستھ درباره نور شناخت از تحقیقات گروستست . جداگانھاي تحت عنوان در تكثیر بینایي است

ھاي ویتلو كھ اقتباس از ابنھیثم است، و از سوابق تتبعاتي كھ بر اثر مساعي  ھدرباب رنگین كمان، از نوشت
صورت گرفتھ و قواعد ھندسھ بھ طور استادانھاي ) م ق ٣٠٠(ابوعلي سینا و كندي و بطلمیوس تا اقلیدس 
ھمواره بحث در این بود كھ آیا نور عبارت است از صادر . بر حركات نور اطالق شده بود، ناشي میشد

دن ذراتي از ھر شي كھ در برابر چشم قرار میگیرد یا حركات واسطھاي است بین شي و چشم آدمي ش
بیكن معتقد بود كھ جمیع اشیاي مادي از خود نیرویي بھ ھمھ سو تشعشع میكنند، كھ این اشعھ ممكن است از 

ماده در . شعھ گرددھیچ جسمي آن قدر كثیف نیست كھ بتواند بكلي مانع از عبور ا: اجسام صلب عبور كند
تمام اشیا عمومیت دارد، و ھیچ جسمي وجود ندارد كھ در آن اعمال مربوط بھ حركت یك شعاع موجد 

بوئتیوس گفتھ . اشعھ حرارت و صوت از جدار ظرفي طالیي یا برنجي میگذرد. ... تغییر و تبدیلي نشود
  . است كھ چشم سیاھگوش از دیوارھاي ضخیم بھ درون نفوذ میكند

درباره سیاھگوش خاطر جمع نیستیم، لكن از این امر كھ بگذریم، باید بر تخیل جسورانھ آن فیلسوف كھ ما 
ھا شروع بھ تجربھ كرد و در صدد  بیكن با عدسیھا و آینھ. آفرین خوانیم)) سراپا جز قوه تخیل چیزي نبود((

موضوع كھ چگونھ یك عدسي با ذكر این . وضع قوانین انكسار، انعكاس، درشتنمایي، و ریزبیني برآمد
محدب قادر است بسیاري از اشعھ خورشید را در یك نقطھ سوزاني متمركز سازد و آن اشعھ را بھ وراي 

  :آن نقطھ پخش كرده تصویر بزرگ شدھاي تشكیل دھد، بیكن چنین مینویسد

ي كھ جلو نظر میآیند را میتوان چنان تراشید و آنھا را نسبت بھ دید خود و اشیای) عدسیھا(این اجرام شفاف 
و در ھر زاویھاي كھ ما ; بھ طرزي ترتیب داد تا اشعھ منكسر و، بھ ھر طرفي كھ ما بخواھیم خم شود

اراده كنیم شي را نزدیك یا دور ببینیم، بھ این نحو، از مسافتي بغایت دور، ما قادر بھ خواندن ریزترین 
بھ این نحو، سپاه كوچكي ممكن است بسیار بزرگ  . ...خطوط و دیدن تعداد ذرات غبار یا شن خواھیم بود

نیز بھ ھمین روال ما قادر خواھیم بود كھ خورشید، ماه، و اختران را . ... نزدیك بھ شخص جلوه كند... و
ھاي دیگر، كھ ذھن آدمي كھ  و بسیاري پدیده. ... نزدیكتر آوریم، چنانكھ گویي بھ طرف ما نزول كردھاند

  . ... ت یاراي مقاومت در برابر آنھا را نداشتھ باشدنسبت بھ حقیقت جاھل اس

افالك را با تمام عرض و طولشان میتوان بر روي دستگاھي مادي، كھ با حركت روزانھ آنھا حركت كند، 
تعداد بیشماري )). ... و این امر در نظر آدمي بخرد بیگمان بھ پادشاھي تمامي اقلیمي میارزد((; ترسیم كرد

  . را نیز بھ ھمین قیاس میتوان برشمرد از شگفتیھاي دیگر

تقریبا كلیھ عناصر متشكلھ این فرضیات را میتوان بیش از راجربیكن، و بیش از . اینھا جمالتي درخشانند
ھاي ابنھیثم پیدا كرد، لكن در اینجا كلیھ مطالب با نظري عملي و انقالبي، كھ بھ مرور  ھمھ جا، در نوشتھ

ھمین عبارت بود كھ ریاضیدان انگلیسي، . پھلوي ھم قرار داده شده بود زمان جھان را دگرگونھ ساخت،
  . لنرد دیگز را بھ وضع فرضیھاي واداشت كھ بر اساس آن تلسكوپ اختراع شد

لكن اگر پیشرفت علوم طبیعي بھ بشر قدرت فوقالعادھاي عطا كند بدون آنكھ نیات و مقاصد وي را بھبود 
رار خواھد بود شاید عمیقترین بینشھاي بیكن پیشگویي وي درباره بخشد، در آن صورت تكلیف از چھ ق

در رسالھ پایاني كتاب اكبر، بیكن واقعا و از . مسئلھاي باشد كھ فقط در عھد ما بوضوح آشكار شده است
  . صمیم قلب چنین اظھار عقیده میكند كھ بشر فقط بھ كمك علم نمیتواند نجات یابد

اما . ... در واقع، در ھر علمي یك جنبھ عملي وجود دارد. افتاد علوم نظریند كلیھ این علومي كھ قبال مذكور
میتوان مدعي شد كھ فقط یك فلسفھ اخالقي میتواند اصوال عملي باشد، و چنین ھم ھست، زیرا چنین 

را كلیھ علوم دیگر . ... فلسفھاي با رفتار آدمي، با فضیلت و رذیلت، با نیكبختي و بدبختي، سر و كار دارد
از این لحاظ، علوم . نمیتوان بھ حساب آورد مگر تا آنجایي كھ كمك بھ پیشرفت عمل صحیح بكنند

، و مابقي را، بھ واسطھ ارتباطشان با عملیاتي كھ مربوط بھ )كیمیاگري(از قبیل تجربھ، شیمي )) عملي((
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بانویي است كھ ھر شعبھاي این علم اخالقي بھ منزلھ كد. علوم اخالقي یا سیاسي میشوند، باید نظري خواند
  . از شعب فلسفھ را زیر فرمان خود دارد

میگوید كھ بشر فقط بھ كمك اصولي اخالقي كھ ; آخرین كالم بیكن در مقام پشتیباني از دین است نھ علم
لكن كدام دین باید انسان را راھبر باشد بیكن اشاره بھ یك . متكي بر دین باشند قادر بھ نجات خویش است

ن متشكل از پیروان ادیان مختلف بودایي، مسلمان، و مسیحي میكند كھ، بنابر گزارش گیوم دو پارلما
بیكن دینھاي سھ گانھ مزبور را با . روبركي، بھ توصیھ و زیر نظر منگو قاآن در قراقروم تشكیل شده بود

این استنتاج صرفا ھم مقایسھ میكند و نتیجھ میگیرد كھ مسیحیت از آن دو بھتر است، و تصریح میكند كھ 
نظر بیكن آن بود كھ دستگاه پاپي، . متكي بر عقیده دیني او درباره وظیفھ مسیحیت در جھان نمیباشد

برخالف انتقادات گروستست، علقھ اخالقي اروپا بود، و اگر آن دستگاه وجود نمیداشت، مبدل بھ میدان 
كن آرزو داشت كھ كلیسا را با علم، زبان، بھ ھمین سبب، بی; پرھرج و مرجي از ملل و ادیان متخاصم میشد

وي كتاب خویش را، بھ ھمان نحو كھ آغاز . و فلسفھ قویتر سازد تا حكومت روحاني جھان بھتر میسر شود
كرده بود، با اعتراف صمیمانھاي از وفاداري خود نسبت بھ كلیسا ختم میكرد، و كالم را با تجلیل از قرباني 

نكھ گویي میخواست بفھماند كھ اگر آدمي مرتبا درصدد كسب فیض از مقدس بھ پایان میرسانید چنا
  . عالیترین آرمان خویش برنیاید، در آتشسوزي عظیم جھان نابود خواھد شد

شاید قصور پاپھا، كھ ھیچ گونھ دعوت بیكن را پاسخ نگفتند و پیشنھادات وي را بھ موقع عمل نگذاشتند، 
وي كتاب فلسفي ناتمام خویش را تحت عنوان  ١٢٧١در سال . نیدروحیھ وي را تیره و قلمش را تلخ گردا
این كتاب چندان خدمتي بھ عالم فلسفھ نكرد، بلكھ كمك زیادي بھ . زبدھاي در بررسي فلسفھ منتشر ساخت

در بحث . جدال و خصومت با االھیات كرد كھ در آن موقع ھرج و مرجي در مدارس بھ راه انداختھ بود
اصحاب تسمیھ بر سر كلیات كھ اینك رو بھ زوال نھاده بود، بیكن بھ طور مختصر میان واقعپردازي و 

تمامي كلیات ((و )). یك كلي چیزي نیست اال تشابھ افراد متعدد: ((مرافعھ را بھ این نحو حل كرد كھ گفت
رباره وي اصول عقاید آوگوستینوس را د)). را كھ پھلوي ھم قرار دھیم، بھ اندازه یك فرد واقعیت ندارد

عقل نامیھ قبول كرد و معتقد بھ نظري شد كھ طبق آن، بر اثر مساعي ھمھ موجودات در راه ترقي خویش، 
وي عقیده ارسطویي را درباره یك عقل فعال یا ھوش . زندگي بھ صورت رشتھ طویلي از تكامل درمیآمد

بھ طرز خطرناكي بھ پندار ، قبول كرد و ))در اذھان ما جاري میشد و آنھا را منور میساخت((فلكي، كھ 
  . پیروان ابنرشد درباره وحدت وجود نزدیك شد

لكن آنچھ مایھ وحشت و انزجار خاطر عصر بیكن شد بیشتر انتقادات وي از رقبا و اخالقیات مردم زمانھ 
ھاي مختلف زندگي  در كتاب زبدھاي در بررسي فلسفھ تقریبا ھیچ جنبھاي از جنبھ. بود تا آراي فلسفي وي

ھاي  سیزدھم از نیش قلم و تازیانھ زبان بیكن مصون نماند، از ھرج و مرج دستگاه پاپي، فساد فرقھ قرن
مختلفھ راھبان، و جھالت كشیشان گرفتھ تا یكنواختي موعظات كسالتآور، رفتار ناشایست دانشجویان، 

  . ھا، و ترھات پرطمطراق فالسفھ گناھان دانشگاه

در )) سي و شش مورد اشتباه بزرگ و اساسي((ن، وي فھرستي از در رسالھاي مربوط بھ خطاي پزشكا
بھ نوشتن چند جملھاي مبادرت ورزید  ١٢٧١در . فرضیات و طرق معالجات طبي عھد خویش تھیھ كرد

  : بیكن نوشت. كھ خواندن آنھا ما را بھ عھد خویش، با تمام معایبي كھ دارد، امیدوار میسازد

. ... حكمفرماست كھ در ھیچ یك از اعصار گذشتھ نظیرش دیده نشده استدر این ایام بھ قدري گناھكاري 
غرور سلطنت میكند، آز و . ... دربار پاپي بر اثر دورویي و نیرنگ مشتي مردمان ظالم ویران گشتھ است

حسد ھمھ را طعمھ خود میسازد، تمامي درباریان پاپ دامان خود را بھ لكھ فسق و ; مال دوستي میسوزاند
اگر وضع سران دستگاه چنین باشد، پس . ... و شكمپرستي فرمانرواي ھمھ شده است; وده ساختھاندفجور آل

متابعین را حال بھ چھ منوال خواھد بود اكنون بنگریم كھ نخستكشیشان زر و سیم میدوند، از سرپرستي 
را، كھ ھمھ  خالیق غفلت میورزند، برادرزادگان و سایر دوستان شھوتپرست خویش و حقوقدانان حیلھگر

ھاي مذھبي را مورد  بیایید فرقھ. ... را با راھنماییھاي خود خانھ خراب میكنند، ارتقاي درجھ میبخشند
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ببینید كھ تمامي آنھا از صدر تا ذیل چھ . از آنچھ میگویم ھیچ كدام را مستثنا نمیسازم. مالحظھ قرار دھیم
) فرایارھا(ھاي نوبنیاد  و فرقھ; افتادھاند سان از صراط مستقیم خود عدول كردھاند و بھ چھ ورطھاي

تمامي كشیشان جز . چطور از آن حیثیت اصلي خویش افتاده و ھم اكنون بھ چھ وضع موحشي فاسد شدھاند
گرد ھم آیند، با مرافعات و زد و ) دانشجویان(و ھرجا كھ منشیان ; نخوت، فسق، و آز چیزي در سر ندارند

خویش میان عوام افتضاحي برپا میكنند، امرا، بارونھا، و شھسواران بھ و خوردھا و سایر رذایل اخالقي 
. ... یكدیگر ستم روا میدارند، و با اخاذیھا و منازعات بي حد و حساب خویش مایھ مزاحمت رعایا میشوند

ون و چ; مردم، كھ از دست آنان بھ ستوه آمدھاند، از آنھا تنفر دارند و ھیچ بیعت نگاه نمیدارند، مگر بعنف
بھ پیروي از روش زشت مھتران خویش فاسد شدھاند، بر یكدیگر ستم روا میدارند، پیشدستي میجویند، و 

و این جماعت كامال خود را تسلیم فسق و شكمپرستي ; تقلب میكنند، چنانكھ ما ھمھ جا بھ چشم میبینیم
وداگران و صنعتگران ھیچ درباره فساد س. كردھاند و فاسدتر از آن شدھاند كھ زبان را یاراي وصف باشد

فالسفھ . ... جاي شك نیست، زیرا دغلي و تزویر و تلبیس بیحد و وصفي بر اعمال و اقوالشان حكمفرماست
ھم از . قدیم، ھر چند محروم از آن فیض احیا كنندھاي بودند كھ مردمان را شایستھ حیات ابدي میسازد

لذایذ و نعمات و افتخاراتش، بھ طرزي زندگي كردند لحاظ نجابت و ھم از نظر حقیر شمردن دنیا، با تمام 
كھ ابدا با شیوه زندگي ما طرف قیاس نبوده است، چنانكھ جمیع خالیق میتوانند این حقایق را از خالل آثار 

و بھ ھمین روش ; ارسطو، سنكا، سیسرون، ابوعلي سینا، فارابي، افالطون، سقراط، و دیگران درك كنند
بر رموز خرد دست یافتند، و كلیھ دانش ایشان را مسلم گشت، لكن ما مسیحیان نھ بود كھ این فیلسوفان 

چیزي یافتھایم كھ سزاوار شان آن فیلسوفان باشد، و نھ حتي قادر بھ درك خرد ایشانیم، و جھل ما از آنجا 
دیدي در ھیچ گونھ شك و تر. ... سرچشمھ میگیرد كھ اخالقیات ما بھ مراتب بدتر از اخالقیات ایشان است

  . میان عقال وجود ندارد كھ چارھاي نیست، جز تصفیھ كلیسا

وي خطاب بھ كلمنس ; بیكن درباره احاطھ و اطالع معاصران خویش در فلسفھ چندان نظر خوشي نداشت
چھارم نوشت كھ ھیچ كدام از معاصران وي قادر نیست در عرض ده سال كتابي نظیر كتاب اكبر وي بھ 

)) اكاذیب بیرون از وصف((مجلدات ایشان در نظر بیكن توده عظیمي حرف مفت و ; رشتھ تحریر درآورد
بود، و تمامي بناي آراي ایشان مبتني بر كتاب مقدس و ارسطویي بود كھ غلط ترجمھ و غلط فھمیده شده 

وي مباحث مفصلي را كھ توماس اختصاص بھ عادات، نیروھا، ذكا و حركات اختران داده بود مورد . بود
  . زا قرار داداستھ

چنین اتھامنامھ سراپا اغراقي از زندگي، اصول اخالقي، و آراي اروپایي در قرني درخشان قطعا میبایست 
با این حال، ھیچ قراین و اماراتي در دست نیست كھ دال بر آن . بیكن را در مقابل جھانیان یكھ و تنھا گذارد

، یعني شش سال بعد از ١٢٧٧آمده باشد، یا قبل از باشد كھ فرقھ وي یا كلیسا در صدد تعقیب و آزارش بر
لكن در آن سال جوواني دا . انتشار نوحھگري فوق، با آزادي فكر یا آزادي بیان وي مخالفت كرده باشد

آسكولي، رھبر فرانسیسیان، براي تخفیف پارھاي از منازعاتي كھ /ورچلي پیشواي دومینیكیان، و جروم د
این دو موافقت كردند كھ برادران متعلق بھ . پدید آمده بود بھ مذاكره پرداختندمیان پیروان دو فرقھ مزبور 

ھر كدام از آن دو فرقھ باید از تاختن بر برادران فرقھ دیگري خودداري ورزند، و ھمچنین توافق نظر 
ر ھرگاه معلوم شود كھ برادري با گفتار یا كردار خویش برادر فرقھ دیگر را آزردھخاط((حاصل آمد كھ 

ساختھ است باید بھ دست پیشواي روحاني ناحیھ اقامتش چنان مجازات شود كھ كدورت برادري را كھ 
ھاي  تن از رھبران فرقھ ٢۴اندكي پس از این جریان بود كھ طبق وقایعنامھ )). رنجیده است مرتفع سازد

تعالیم برادر دیني،  بنا بھ توصیھ بسیاري از فرایارھاي فرقھ خویش،((فرانسیسیان قرن چھاردھم، جروم 
راجر بیكن، استاد درس مقدس االھیات، را بھ ظن داشتن پارھاي از افكار نوظھور تقبیح و ممنوع، و بھ 

بھ طور قطع . ما اطالع بیشتري درباره این قضیھ نداریم; ))ھمین علت راجر را محكوم بھ حبس كرد
د، یا بازتابي از سوظن درباره جادوگري اقوال بدعتآمیز بو)) افكار نوظھور((معلوم نیست كھ غرض از 

بیكن، یا بھانھاي بود براي اخذ تصمیم در خاموش ساختن منقدي كھ دومینیكیان و فرانسیسیان را یكسان 
بھ عالوه، ھیچ بر ما معلوم نیست كھ شرایط زنداني ساختن بیكن تا چھ . آماج سھام انتقاد خود میساخت

برخي از  ١٢٩٢منقول است كھ در سال . طول كشیده است اندازه شاق بوده و مدت حبس وي چقدر
از قرار معلوم، بیكن در آن تاریخ یا قبل از آن از . محكوم شده بودند آزاد شدند ١٢٧٧زندانیاني كھ در سال 
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از آن تاریخ بھ بعد ما فقط . بود كھ زبدھاي در بررسي فلسفھ را منتشر كرد ١٢٩٢زندان آزاد شد، زیرا در 
استاد بزرگوار، : ((ت برمیخوریم كھ مندرج در یك وقایعنامھ كھنسال است، از این قراربھ یك عبار

  )). بھ خاك سپرده شد ١٢٩٢راجربیكن، در كلیساي فرانسیسیان شھر آكسفرد، بھ سال 

مردم وي را بیشتر از آن نظر بھ یاد داشتند كھ چیزھاي . راجر بیكن در عھد خودش چندان نفوذي نداشت
و بھ ھمین روال بود كھ ; جادوگر و شعبدھبازش میپنداشتند; فراواني بھ منصھ ظھور میرسانیدشگفتانگیز 

گفتن . رابرت گرین، نمایشنویس انگلیسي، سیصدسال پس از مرگ بیكن، او را در نمایش عرضھ داشت
یم كھ بیكن فقط ما میتوانیم بھ خاطر بیاور; اینكھ فرانسیس بیكن تا چھ حد مدیون وي بود امري دشوار است

دومي، مثل راجر بیكن، منطق ارسطویي و روش مدرسي را طرد كرد، در احكام مراجع تقلید شك نمود، 
مكتبھاي فكري باستان مخالفت ورزید، زبان بھ مدح علوم گشود، )) بتھاي((نسبت بھ عرف و سایر 

ریخت، در مقام سودمندي فھرستي از اختراعاتي را كھ انتظارش میرفت تھیھ دید، برنامھاي براي آن طرح 
بتدریج، از ھمان . عملي علوم موكدا سخن گفت، و در صدد جلب كمك مالي براي بررسیھاي علمي برآمد

تا حدي كھ بھ صورت آدمي افسانھاي ; قرن شانزدھم میالدي بود كھ بر شھرت راجربیكن افزوده شد
ردي تمام عمر قرباني تعقیب و آزار درآمد، یعني او را مخترع باروت، دالوري وارستھ از قیود دین، م

: تاریخنویسان خاطرنشان میسازند كھ. امروزه ورق برگشتھ است. مذھبي، و بنیادگذار فكر جدید دانستند
غرض وي از تجربھ فقط پنداري مغشوش بوده است، خود بیكن آن قدرھا بھ تجارب مبادرت نورزیده 

ش بوده است، و باالخره صفحات كتابھاي وي پر است است، در االھیات اصیل آیینتر از مردمان عھد خوی
  . ھایي ماخوذ از تاریخ از خرافات و سحر و اقوال تحریف شده و اتھامات كذب و افسانھ

منتھا نباید فراموش كرد كھ ھر چند بیكن بھ تجارب معدودي دست زد، با . ھمھ این سخنان راست است
اظھارات موكد وي در پیروي از ; ات ظھور آنھا كمك كرداینھمھ بھ بیان اصول آن تجربیات و تھیھ مقدم

آرا و اصول صحیح كلیسا ممكن است تدابیر مزورانھ آدمي باشد كھ میخواستھ است حمایت پاپان را براي 
اشتباھات وي بر اثر افكار واھي ھمھ جا گیر عھد وي، یا شتاب روحیھ فوقالعاده . علومي مظنون جلب كند
خودستایي وي مرھم زخم نابغھاي بود كھ . ت كلیھ علوم را ملك مطلق خویش سازدمشتاقي بود كھ میخواس

تھدیدھا و اخطارھاي وي ھمھ عالمت خشم پھلواني بود سر بھ سنگ خورده كھ ; او را نادیده انگاشتھ بودند
لحھ حملھ وي بر مقامات صا. بھ چشم خویش عالیترین آرمانھاي خود را در اقیانوسي از جھالت غرقھ میدید

تاكید وي بر پایھ ریاضي، و اھمیتي كھ براي ; علم و فلسفھ راه را براي فكري بسیطتر و آزادتر باز كرد
اخطار وي درباره قرار دادن اخالقیات ; ھدف غایي علوم نایل شد، پانصد سال از عھد خود وي جلوتر بود

معایب و لغزشھایي كھ دارد، باید كتاب اكبر بیكن را، با كلیھ . زیردست علوم، درسي است براي فرداي ما
  . از كلیھ كتابھا و آثار این قرن شگفتانگیز بزرگتر و ارجمندتر دانست

VIII - اصحاب دایرھالمعارف   

حد فاصل میان علم و فلسفھ، آن دست از دانشمندان ھمھ فن حریف بیپروایي بودند كھ در صدد برآمدند بھ 
علوم و فنون ذوقي، صنعت و مملكتداري، فلسفھ و دین، ;دانش روزافزون عھد خویش نظم و وحدت بخشند

. رد آدمي فراھم سازدو ادبیات و تاریخ را بھ صورت كلي منظمي درآوردند تا مگر پایھ و اساسي براي خ
ھایي كھ خوان رنگیني از كلیھ  ھا و مجموعھ قرن سیزدھم از لحاظ تدوین دایرھالمعارفھا و تالیف زبده

ھاي عصر بود قرن درخشاني گشت آن دست از اصحاب دایرھالمعارف كھ زیاد بلندپرواز  معلومات و یافتھ
حد (گزاندر نكم، رئیس دیر سیرنسستر ال. نبودند ھم خود را صرف خالصھ كردن علوم طبیعي كردند

ھاي عامھپسندي در علوم  یكي از دومینیكیان فرانسوي، مجموعھ) ١٢۴۴حد (، و تومادو كنتیمپره )١٢٠٠
بارثالومیو انگلیسي، راھبي از فرقھ فرانسیسیان، بھ تالیف ; تحت عنوان ماھیت اشیا منتشر ساختند

در حدود ). ١٢۴٠حد (زید كھ خالي از یاوھگویي نبود مجموعھاي تحت عنوان در خواص اشیا مبادرت ور
pyبرونتو التیني، یكي از دفترداران شھر از گوئلفھا تبعید شده و مدت چندین سال بود در فرانسھ  ١٢۶۶سال 
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این مجموعھ . میزیست، بھ نوشتن كتابي بھ زبان اوئیل مبادرت جست كھ آن را گلچین نامھ نام نھاد
  . مشتمل بر علوم، اخالقیات، تاریخ، و مملكتداري دایرھالمعارف مختصري بود

این كتاب بھ قدري جاودانھ مقبول نظر مردم افتاد كھ نیم قرن بعد از نشر دایرھالمعارف بزرگ دیدرو، 
یعني كتابي كھ خود جھاني را تكان داد، ناپلئون را بھ فكر انداخت كھ دستور دھد از طرف خزانھ مملكتي 

جمع این آثار قرن سیزدھم االھیات را با . تعدیل شدھاي از آن را بر عھده گیرندمخارج طبع نسخھ جرح و 
; نموداري از افكار و احساسات و مشرب مردم آن عھد بود; علم، و خرافات را با مشاھدات درھم میآمیخت

ع علوم و مسلم است كھ اگر امروز بھ ما بگویند كھ ھفت قرن بعد از این آیندگان درباره احاطھ ما بر جمی
  . چھ خواھند گفت، دل آزرده خواھیم شد

ونسان در . معروفترین دایرھالمعارف قرون وسطاي عالم مسیحي كتاب آینھ اكبر، اثر ونسان دو بووه بود
سلك رھبانان فرقھ دومینیكیان درآمد، معلم لویي نھم و پسران وي شد، كتابداري كتابخانھ شاھي را بر عھده 

زن دانشي را كھ در دور و گرفت، و بھ یاري چند تن دیگري كھ با وي بودند در صدد برآمد تمامي مخ
وي دایرھالمعارف خویش را تصویر جھان نامید، بھ این . برش بود بھ شكل مختصر و سادھاي درآورد

این . معني كھ جھان آفرینش را آینھاي خواند كھ افراد در آن نقش عقل كل و تدابیر االھي را عیان میدیدند
ونسان، بھ كمك نساخ و . لغ بر چھل مجلد ضخیم میشدتالیف بزرگي بود كھ بھ قیاس با كتابھاي امروزي با

گلچینھایي از كتب، سھ بخش از این دایرھالمعارف را كھ عبارت از كتابھاي سھگانھ طبیعیات، اصول 
یك كتاب اخالقیات را نیز بر  ١٣١٠جانشینان ونسان در حدود سال ; عقاید، و تاریخ بود بھ پایان رسانید

  . از كتاب مدخل االھیات اثر قدیس توماس بود)) سرقتي ادبي((شتر در حكم این كتابھا افزودند، كھ بی

مدعي ; ))من شخصا حتي یكي از علوم را ھم نمیدانم: ((میگفت. خود ونسان آدم متواضع و مھرباني بود
تن مولفاني بود كھ بھ یوناني،  ۴۵٠ھیچ نوع ابتكاري نشد، و غرضش صرفا گردآوردن برگزیدھاي از 

ونسان جمیع اشتباھات پلیني را صادقانھ بھ كتاب خویش منتقل كرد، . ا عربي چیز نوشتھ بودندالتیني، ی
كلیھ معجزات علم احكام نجوم را پذیرفت، و صفحات خود را با ذكر خواص مكنونھ نباتات و سنگھا پر 

دش آنھا با وجود این، گاھگاھي عجایب و زیبایي طبیعت از خالل سطور كتابش میدرخشند، و خو. ساخت
ھرچند كھ من آدمي گناھكارم : آن سان قادر بھ درك نمیباشد)) كرم كتابي((را چنان احساس میكند كھ ھیچ 

و ذھنم بھ لذات تن آلوده شده است، معترفم كھ درباره آفریدگار و فرمانرواي این عالم لطفي معنوي در دل 
گرم، وي را با حرمت عظیمتري مخلوقاتش مین... خویش احساس میكنم، و چون بھ عظمت و زیبایي

زیرا ذھن آدمي چون خود را از مزبلھ دلبستگیھایش بیرون كشد و چنانكھ قادر است بھ . سزاوار ثنا میدانم
نور تفكر اعتال بخشد، از اوج رفیعي، عظمت جھاني را میبیند حاوي اماكني بیحد و حصر، ماالمال از 

  . درجات متنوعي از مخلوقات

ھا، و تنوع و شكوه ادبیات تروبادورھا گرفتھ تا  ي در قرن سیزدھم با عظمت فلسفھفیضان فعالیت علم
علوم این عصر، درست مانند مدخل االھیات توماس آكویناس و كمدي االھي . دانتھ، كوس ھمسري میكوفت

با دانتھ، از ایقان و اطمینان بسیار زیاد، از غفلت در امتحان كردن فرضیات خویش، و از آمیختن دانش 
لكن زورق كوچك علوم كھ در دریایي از علوم مكنونھ روان بود، . ایمان بھ طرزي نامشخص لطمھ دید

در وجود ادالرد، گروستست، آلبرتوس، آرنو دو . حتي در یك عصر ایمان، پیشرفت چشمگیري كرد
ھده تازه و ویلنوو، گولیلمو، سالیچتي، ھانري دو موندویل، النفرانكي، بیكن، و پتروس ھیسپانوس، مشا

شوقي براي ; تجربھ بزدالنھ بتدریج شروع بھ شكستن قدرت مطلق ارسطو، پلیني، و جالینوس كرد
و در آغاز آن قرن شگفتانگیز، الگزاندر نكم ; اكتشافات و امور خطیر، ماجراجویان را بال و پر بخشید

ي ھنگفت، با شب علم با ھزینھا: ((سرسپردگي جدید را بخوبي در خالل این عبارات توصیف كرد
زندھداریھاي مكرر، با صرف مقدار زیادي وقت، با كوشش و پشتكار فراوان، و با فعالیت شدید ذھني 
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لكن در پایان كتاب الگزاندر، بار دیگر روحیھ قرون وسطایي با مالطفتي بیپایان و بھ بھترین وجھ عیان 
  : میشود

در بھ جا ماني و پیش از آنكھ كرمھاي كتاب ذره ذره تو را بجوند، شاید، اي كتاب، تو پس از این الگزان
شاھد صادق وجدان و ... تو آینھ روح مني، ترجمان افكار مني. ... كرمھا این تن مرا خورده باشند

در توست . ... ترا ھمچون خزینھ مطمئني مامن رازھاي درون خود كردھام... تسلیبخش عزیز غمھاي مني
قطعا تو بھ دست خواننده مومني خواھي افتاد كھ از سر لطف در حق من دعا . وانمكھ من خود را میخ

در آن ; آنگاه است كھ تو اي كتاب كوچك، فیالواقع براي موالي خویش سودمند خواھي بود. خواھد كرد
. حال است كھ تو الگزاندر را بھ پاداش زحمتي كھ كشیده است اجري بغایت حقشناسانھ عطا خواھي كرد

بر زحمتي كھ تقبل كردھام حسرت نمیخورم روزي اخالص خواننده مومني خواھد آمد كھ گاه ترا در من 
; دامان خویش قرار دھد، گاه ترا بھ سینھ خویش بفشرد، و گاھي بھ عنوان نازبالشي ترا زیر سر گذارد

دعا كند، او كھ با  گاھي ترا بمالیمت بر ھم نھد و، از روي اشتیاق، براي من بھ درگاه خداوند عیسي مسیح
  . اب و روحالقدس در طي گردشھاي الیتناھي اعصار میزید، و سلطنت میكند، آمین
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 فصل سي و ھشتم

  

  عصر خیالپرستان 

١٣٠٠- ١١٠٠  

I - احیاي التیني  

ھر عصري یك عصر خیالپرست است، زیرا در زندگي افراد بشر تنھا نان كفایت نمیكند و خیال مایھ 
شاید قرون دوازدھم و سیزدھم در اروپا اندكي رمانتیكتر از بیشتر قرون و اعصار . اصلي حیات است

برده بودند،  بھ عالوه، اروپاییان مسیحي، كھ تمام موجودات مرموز اساطیري باستان را بھ ارث. بودند
از عشق و جنگ، ھنر و دیني بھ ; حماسھ مسیحي را با كلیھ زیبایي و وحشت عالم خیالش قبول كردند

و، بھ ; جنگھاي صلیبي را دیدند، و ھزار افسانھ و شگفتیھا از مشرقزمین بھ سوغات آوردند; وجود آوردند
  . شري مبادرت جستندھر حال بھ نوشتن طوالنیترین داستانھاي عشقي و تخیلي در تاریخ ب

افزایش ثروت و فراغت، و ازدیاد عده باسوادان در میان عامھ مردم، ترقي شھرھا و طبقھ متوسط، پیدایش 
ھا، تجلیل زن در دین و شوالیھگري ھمھ این عوامل دست بھ دست ھم دادند و باعث رونق بازار  دانشگاه

رون، ویرژیل، ھوراس، اووید، لیویوس، بتدریج كھ بر تعداد مدارس افزوده میشد، سیس. ادب شدند
سالوستیوس، لوكانوس، سنكا، ستاتیوس، یوونالیس، كوینتیلیانوس، سوئتونیوس، آپولیوس، سیدونیوس، حتي 

ھا یا محیط مدارس و  نویسندگان ھرزھگویي چون مارتیالیس و پترونیوس، بسیاري از زوایاي امن صومعھ
از . ش منور و با عجایب دنیاي بیگانھ خویش سرگرم ساختندشاید ھم اندرون كاخي را بھ نور ھنر خوی

ھیرونوموس گرفتھ تا آلكوین و ھلوئیز و ایلدبر، خالیق مسیحي دقایقي چند از ادعیھ خویش طفره میرفتند تا 
دانشگاه اورلئان بویژه آثار كالسیك روم عصر شرك را بھ جان عزیز . موسیقي انئید را بیصدا زمزمھ كنند

انكھ یكي از پیرایشگران وحشتزده شاكي بود از اینكھ در آنجا ارباب انواع باستان را میداشت، چن
در این ھنگام بود كھ ; بود)) عصر اووید((قرن دوازدھم تقریبا . میپرستیدند نھ عیسي یا مریم عذرا را

و . آورداووید ویرژیل را، كھ بھ ھمت آلكوین ملكالشعراي دربار شارلماني شده بود، از مقامش فرود 
ھمھ یكسان آثار اووید، مانند قطعھ مسخ، ھنر )) دانشوران خانھ بھ دوش((رھبانان و بانوان محترم و 

ما میتوانیم بر روي عیاشي و میگساري بسیاري از رھبانان . عشقبازي، ھروئیدس، را با شعف میخواندند
محبت از دستبرد زمانھ محفوظ فرقھ بندیكتیان خط غفران كشیم كھ این موجودات ملعون را این سان با 

  . داشتند و با چنان خلوص نیتي آثارشان را بھ جوانان بیزار و سپس سپاسگزار تعلیم دادند

از مطالعھ این قبیل آثار كالسیك یك زبان التیني قرون وسطایي پدید آمد كھ تنوع و عالقھ آن از جملھ 
راي فضایل و كماالت عقالني انسان ھیچ قدیس برنار، كھ ب. مطبوعترین شگفتیھاي تجسسات ادبي بود

ارزشي قایل نبود، بھ نوشتن مراسالتي مبادرت ورزید با لطافت عاشقانھ، فصاحت عتابآمیز، و سبك 
ھاي پیترو دامیاني، برنار، آبالر، و برتولت، اھل رگنسبورگ، التیني را بھ  استادانھاي از التیني، موعظھ

  . ه داشتندصورت زبان زندھاي باقي و برقرار نگا

لكن این جماعت مدعي ھم نبودند كھ میتوانند ; رھبانان وقایعنگار بھ التیني بسیار بدي چیز مینوشتند
این قبیل رھبانان در وھلھ اول كلیھ مطالب و اطالعات مربوط . تمایالت جمال شناختي افراد را اقناع نمایند

ھا، و منازعات  یرھا، معجزهھاي خویش انتخابات، ساختمانھا، مرگ روساي د بھ توسعھ و تاریخ صومعھ
یادداشتھایي درباره خسوف و كسوف، ذوذنبھا، خشكسالیھا، سیلھا، قحطیھا، ; رھبانان را ضبط میكردند
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و برخي از آنھا مطالب خویش را طوري ; ھا میافزودند طاعونھا، و عالیم شوم عھد خود بر سایر نوشتھ
معدودي از آنھا با نظر موشكافانھ و . ي بینالمللي شودتعمیم میدادند كھ شامل حوادث و رویدادھاي ملي و حت

اكثر ایشان از روي ; دقیقي منابع اطالعات خود را معاینھ میكردند، یا درباره علل آنھا بھ تحقیق میپرداختند
جمیع ; بیمباالتي عاري از دقت بودند و براي آنكھ بھ آمار مرده جان بخشند، یك دو صفر بر آنھا میافزودند

بھ ھمین سبب، . ستاندركار معجزات بودند، و خوشباوري آنان بھ حدي بود كھ در دل مینشستآنھا د
وقایعنگاران فرانسوي چنین میپنداشتند كھ ترواییھاي اصیل خاك فرانسھ را مسكن خود ساختند، و 

نسبتا بھ  )١١٠٠حد (كتاب اعمال فرانكھا . شارلماني بر اسپانیا استیال یافتھ و اورشلیم را فتح كرده بود
) ١٢٨٠حد (طرز صادقانھاي در صدد توصیف اولین جنگ صلیبي برآمد، لكن كتاب اعمال رومیھا 

مقداري وقایع تاریخي آمیختھ با افسانھ را براي چاسر و شكسپیر و ھزار قصھ نویس و خیالپرداز دیگر 
از اساطیر ملي جفري آو مانمث كتاب تاریخ شاھان بریتانیا را بھ صورت مجموعھاي . فراھم ساخت

، ))تریسترم((، ))النسلو((، ))مرلین((، ))كینگ لیر و آرثر((ھاي  درآورد كھ در آن شعرا افسانھ
ھاي  با اینھمھ ھنوز ادبیات زنده عبارت بود از وقایعنامھ. را پیدا كردند)) جام مقدس((، و ))پرسیول((

و فراسالیمبنھ، از رھبانان ) ١٢٠٠ 'مط(پرگفتگو و بیغل و غش جاسلین، رھبان دیر بري سنت ادمندز 
  ). ١٢٨٠حد (پارما 

، ساكسو النژه كھ پس از مرگ او را ساكسو گراماتیكوس نام دادند، كتاب خویش را ١٢٠٨در حدود سال 
این تاریخ با آنكھ تا حدودي مطنطن . تحت عنوان اعمال دانماركیھا بھ آبسالون، اسقف اعظم لوند، اھدا كرد

المال از خوشباوري بود، معذلك داستان زنده و روشني را بر خواننده عرضھ و بھ طرز عجیبي ما
. ھاي ھمان عصر در مغربزمین تسلسل داشت میداشت، و وقایع مندرج در این كتاب بیش از سایر وقایعنامھ

شاھزاده ژوتلندي برمیخوریم كھ عمویش پدر او را میكشد، بھ جاي ) ھملت(در كتاب سوم بھ داستان املت 
خود را ((ساكسو میگوید كھ املت . بر اریكھ سلطنت جلوس میكند، و ملكھ مادر او را بھ زني میگیرد وي

این اقدام زیركانھ سبب شد كھ جان وي از خطر . بھ كودني زد و چنین تظاھر كرد كھ ھیچ شعور ندارد
; اه وي قرار دادنددرباریان شاه برادركش جدید، براي امتحان املت، زن زیبایي را در ر)). مصون ماند

درباریان با پرسشھاي . وي معاشقات زن را قبول كرد، لكن عشق و وفاداري زن را بھ چنگ آورد
تزویر و راست بازي را چنان عاقالنھ در ھم آمیخت ((مزورانھاي در صدد امتحان وي برآمدند، لكن املت 

ھا بود كھ شكسپیر،  این نكتھاز )). كھ ھیچ یك از سخنان وي را نمیشد بھ عنوان حقیقت قبول كرد
  . نمایشنویس انگلیسي، نمایشنامھاي بھ وجود آورد

در طي این قرون، پنج تن تاریخنویسان التیني، گو آنكھ سبك وقایعنگاري را حفظ كردند، از درجھ 
 ویلیام آو ممزبري مطالب دو كتاب خویش اعمال اسقفھا و. وقایعنگاري بھ مرتبھ تاریخنویسي ارتقا یافتند

اعمال شاھان انگلستان را طوري ترتیب داد تا داستان جالب، بھ ھم پیوستھ، موثق، و منصفانھاي از 
اوردریكوس ویتالیس را، كھ در شروزبري . روحانیان و شاھان بریتانیا بر خوانندگان خویش عرضھ بدارد

در دھسالگي بھ از شھرھاي شمالي انگلستان بھ دنیا آمده و از كودكي وقف خدمت صومعھ شده بود، 
سال عمرش را گذرانید و دیگر  ۶٨در آنجا بود كھ وي مابقي ; صومعھ سنتاورول در نورماندي فرستادند

. ھجده سال تمام از این سالھا را صرف نوشتن پنج جلد تاریخ كلیسا كرد. ھرگز روي پدر و مادرش را ندید
مگر در ایام بسیار سرد زمستان كھ روایت كردھاند كھ در این ھجده سال ھرگز دست از كار نكشید، 

شایان توجھ است كھ چطور آدمي كھ این قدر از لحاظ . انگشتانش از فرط سرما طاقت نوشتن نداشتند
محیطي محدود بود میتوانست بھ این خوبي درباره مسائل متنوعي، اعم از روحاني و دنیوي، بھ عالوه 

اسقف فرایزینگي در . زندگي روزمره چیز بنویسد مطالب معترضھاي درباره تاریخ ادب و رسوم و جریان
 ١١۴۶كتابي تحت عنوان درباره دو شھر بھ ذكر تاریخ دین و عالم غیرروحاني از حضرت آدم تا سال 

پرداخت و با فخر تمام بھ نگارش ترجمھ احوال برادرزادھاش فردریك بارباروسا مبادرت جست، لكن 
ویلیام . و ھنر نماییش نرسیده بود كھ تاریخنویس درگذشت قھرمان كتاب ھنوز بھ نیمھ دوران فعالیت

صوري، یكي از فرانسویاني كھ در فلسطین متولد شده بود، ابتدا بھ مقام صدارت اعظمي در دربار بودوئن 
زبانھاي فرانسھ، التیني، یوناني، ; چھارم، شاه مسیحي اورشلیم، و سپس بھ مقام اسقف اعظم صور نایل آمد

ي عبري فراگرفت و بھ التیني فصیحي كتاب تاریخ حوادث اراضي وراي بحار را نوشت، عربي، و مقدار
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وي ھمھ جا، در بیان حوادث، . كھ موثقترین منبع ما درباره مراحل اولیھ جنگھاي صلیبي محسوب میشود
دنبال علل طبیعي رفت، و انصافي كھ در توصیف خصال و سجایاي نورالدین و صالحالدین ایوبي رعایت 

. رد عامل مھمي در ایجاد حسن عقیدھاي شد كھ اروپاي مسیحي نسبت بھ این دو مرد كافر پیدا كردك
وي بھ عنوان یكي از تاریخنویسان دیر خویش، . مثیوپریس یكي از رھبانان دیر سنت آلبنز در انگلستان بود

الب خویش، وقایع عھد و سپس بھ عنوان تاریخنویس دربار پادشاه انگلستان، ھنري سوم، بھ نوشتن كتاب ج
مثیو واضح، دقیق، و با تعصبھاي غیرمنتظر چیز . مبادرت جست ١٢۵٩و  ١٢٣۵ما، در خالل سالھاي 

و در )) مردم از پاپ مھجور شدھاند((حرص را نكوھیده شمرد، زیرا معتقد بود كھ بھ واسطھ آن ; مینوشت
اوراق كتاب خویش را با وصف . جنگ میان دستگاه پاپي و فردریك دوم جانب دومي را اختیار كرد

، اما بھ طور پوستكنده )١٢٢٨(پرداخت )) یھودي سرگردان((معجزات آكنده ساخت، و بھ ذكر داستان 
چگونھ مردم لندن با ) ١٢۴٧(نوشت كھ ھنگام انتقال چند قطرھاي از خون عیسي بھ دیر وستمینستر لندن 

یش بھ ترسیم چندین نقشھ انگلستان پرداخت كھ مثیوپریس در كتاب خو. شك و تردید ناظر قضایا بودند
نقوش و تصاویري كھ ضمن كتاب وي میآید بھ احتمال كلي كار خود ; عالیترین نوع خود در آن عھد بود

ترسیم [ ص]ما پشتكار و دانش وي را تحسین میكنیم، لكن صورتي كھ از حضرت محمد . وي بوده است
ین حقیقت است كھ یك مسیحي باسواد تا چھ حدودي ممكن بود نمودار حیرتانگیزي از ا) ١٢٣۶(كرده است 

  . از تاریخ اسالم بیاطالع باشد

بزرگترین تاریخنویسان این عھد دو نفر فرانسوي بودند كھ ھر دو بھ زبان خویش چیز مینوشتند و با 
ژوفروا دو . تروبادورھا و تروورھاي عصر افتخار یافتند كھ زبان فرانسھ را مبدل بھ یك زبان ادبي كنند

ویالردوئن یك مبارز و فردي از نجبا بود كھ از تحصیالت عادي بھرھاي اندك داشت، لكن، درست بھ 
) ١٢٠٧(علت آنكھ از نیرنگھاي معاني بیان مدرسھ چیزي نمیدانست، كتاب تاریخ تسخیر قسطنطنیھ 

ز فصاحت آن، یكي خویش را بھ سبكي از فرانسھ نوشت كھ، بھ واسطھ سالست و سادگي و دقت عاري ا
دخالت ; البتھ اھمیت این كتاب ناشي از بیطرفي ویالردوئن نمیشد. ھاي كالسیك تاریخنویسي شد از نمونھ

وي در چھارمین جنگ صلیبي بمراتب زیادتر از آن بود كھ خودش بتواند آن خیانت بدیع را با نظري خالي 
ان دست داشت، حوادث را چنان از نزدیك لكن وي شخصا در آن جری; از ھر گونھ حب و بغض، تماشا كند

مشاھده و احساس میكرد كھ ھمین امر بھ كتاب وي روح تازھاي بخشید كھ تا حدودي آن را از دستبرد 
تقریبا یك قرن بعد، فرانسوي دیگري، ژان سیر دو ژوئنویل، مباشر شامپاني، بعد از . زمانھ ایمن ساخت

، ھنگامي كھ ھشتاد و پنج سالھ بود، بھ نوشتن كتاب خویش خدمت لویي نھم در جنگ صلیبي و در فرانسھ
ما ممنون وي ھستیم كھ با صداقتي عاري از ذوق بھ ). ١٣٠٩(تحت عنوان تاریخ سن لویي دست زد 

; توصیف افراد عادي تاریخ مبادرت جست و بھ تفصیل تمام حكایات و رسوم جالب عھد خویش را نقل كرد
ھاي ویالردوئن از عھده ایجاد  با مزه تلخ زمان آشنا میشویم كھ حتي نوشتھ ھاي وي، ما چنان بھ مدد نوشتھ

ھنگامي كھ وي تقریبا تمامي مایملك خویش بھ رھن گذاشتھ و تدارك جنگ صلیبي . چنین احساسي برنمیآید
خودش شرح میدھد كھ جرئت نمیكرد بھ عقب سر ; را دیده است، بھ ھمراھي وي از كاخش خارج میشویم

زیرا میترسید كھ از دیدن زن و فرزنداني كھ سر در عقبش نھاده بودند و ممكن بود دیگر چشمش بنگرد، 
ژوئنویل ذھن موشكاف و محیلي چون ویالر دوئن نداشت، اما آدم . بھ روي ایشان نیفتد قلبش آب شود

امي كھ لویي ھنگ. باشعوري بود و میدانست كھ پادشاه پاكدامن فرانسھ مثل سایر آدمیزادگان از خاك است
بار دیگر بھ وي پیشنھاد شركت در جنگھاي صلیبي را كرد، ژوئنویل كھ میدید از این سفر عظیم چیزي 

اگر قرار میبود ((عاید نمیشود، از رفتن خودداري ورزید، و ھنگامي كھ آن پادشاه پاكدامن از وي پرسید 
كدام یك از این دو شق را اختیار كھ تو یك نفر جذامي باشي یا مرتكب یكي از گناھان كبیره گردي، 

  )): میكردي

من، كھ ھرگز بھ وي دروغ نگفتھ بودم، جواب دادم كھ در نظرم ارتكاب سي بار گناه كبیره اولیتر از آن 
ھنگامي كھ رھبانان محضرش را ترك گفتند، مرا بتنھایي نزد خویش خواند و . بود كھ یك نفر جذامي باشم

و من ملك را گفتم كھ دوباره ))... چطور تو چنین سخني گفتي: ((ینم، و گفتدستور داد كھ پایین پایش بنش
زیرا باید بداني كھ ھیچ . تو شتابزده و ابلھانھ سخن گفتي: ((و وي جواب داد. نیز ھمان سخن را میگویم

وي از من سوال كرد كھ آیا )). ... جذامي موحشتر از آن نیست كھ آدمي مرتكب گناھي بزرگ شده باشد
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موالي من از چنین عملي حالت : ((من گفتم. ھاي مستمندان را در روز پنجشنبھ مقدس شستشو دادھامپا
الحق : ((پادشاه گفت)). من پاھاي این گونھ اشخاص پست را نخواھم شست. تھوع بھ من دست خواھد داد

پس من از . شان تو باشدكھ سخني ناپسندیده گفتي، زیرا آنچھ خداوند براي تعلیم ما انجام داد نمیبایست كسر 
  )). بھر تو دعا میكنم تا در وھلھ اول براي عشق خدا و سپس براي محبت بھ شستن پاي مستمندان خوگیري

مفھوم تاریخ و وجدان عقالني در قرون وسطي چنان . لكن زندگي ھمگي قدیسان مثل این یكي صادقانھ نبود
كننده، ظاھرا چنین احساس میكردند كھ اگر  نورسیده و ناقص بود كھ نویسندگان این روایات تھذیب

خوانندگان آنھا این تفاصیل را عین حقیقت پندارند و قبول كنند، فواید زیادي عاید خواھد شد و چندان زیاني 
شاید مولفان، در بیشتر موارد داستانھایي را كھ افواھي پخش میشد از سایرین . بھ كسي نخواھد رسید

اگر ما زندگاني قدیسان را صرفا بعنوان مشتي افسانھ . آنچھ شنیدھاند حقیقت دارد میشنیدند و معتقد بودند كھ
مثال مالحظھ كنید كھ قدیس كریستوفر چطور . قبول كنیم، آنھا را ماالمال از لطف و نكات جالب خواھیم دید

وارد خدمت ; متر كھ از كنعان میآمد ۵/۶در ابتداي امر وي غولي بود بھ درازاي . در شمار قدیسان درآمد
روزي چون نام ابلیس برده شد، . پادشاه شد، زیرا شنیده بود كھ آن پادشاه مقتدرترین مردان عالم است

كریستوفر بھ این نتیجھ رسید كھ ابلیس نیرومندتر از پادشاه ; پادشاه مزبور بر خود عالمت صلیب كشید
صلیبي كھ بركنار جاده قرار داشت،  است، و بھ ھمین سبب بھ خدمت ابلیس كمر بست، لكن بھ مجرد دیدن

ابلیس بگریخت، و كریستوفر چون بھ عقل دریافتھ بود كھ عیسي مسیح باید نیرومندتر از ابلیس باشد، خود 
كریستوفر لب فرو بستن از غذا را در ایام روزه مسیحي دشوار دید، زیرا جثھاي . را وقف عیسي كرد
زاھد پاكدامني او . ین خواندن سادھترین دعاھا گیر میكردبھ عالوه، زبان بزرگش ح; بغایت بزرگ داشت

را در كنار رودخانھاي گذاشت كھ آبھاي پرخروش آن ھمھ سالھ بسیاري را كھ در صدد عبور از آنجا 
كریستوفر عابرین را بھ دوش خود میگرفت و ایشان را، بیآنكھ تر شوند یا آسیبي ببینند، ; بودند غرق میكرد

از وي پرسید ; روزي كریستوفر كودكي را بھ دوش كشید. بھ سوي دیگر حمل میكرد از یك سوي رودخانھ
و چون بھ سالمت بھ آن سوي رود . كودك پاسخ داد كھ بار جھان را بھ دوش دارد; كھ چرا این قدر سنگیني

و ناپدید شد، در ھمین وقت چماق )) من عیسي مسیحم((رسیدند، كودك از كریستوفر تشكر كرد و گفت 
لكن حال ببینیم سن جورج، قدیس . یستوفر كھ آن را در میان شنھا فرو كرده بود ناگھان پرشكوفھ شدكر

حامي بریتانیا، كھ بود و از كجا میآمد در نزدیكي سیلنوم واقع در لیبي، اژدھایي بود كھ نفسي زھرآگین 
م قرعھ، پسرك جوان یا مردم دھكده براي آنكھ از زھر اژدھا ایمن مانند، سالي یك بار، بھ حك; داشت

. یك بار قرعھ بھ نام دختر باكره پادشاه افتاد. دوشیزھاي را انتخاب میكردند و او را خوراك اژدھا میساختند
بھ . ھنگامي كھ روز موعود فرا رسید، دختر بھ سوي بركھاي روان شد كھ اژدھا در آنجا زندگي میكرد

اي جوان، من اطمینان دارم كھ : ((دوشیزه گفت. را میگریدناگاه قدیس جورج او را دید و از او پرسید كھ چ
جورج )). تو را دلي عظیم و جوانمردانھ در سینھ میتپد، لكن زود راه خود در پیش گیر و مرا تنھا گذار

ھیچ بیم بھ دل راه : ((و چون از ماجرا آگاه شد، بھ او گفت. خودداري ورزید و دختر را بھ پاسخ واداشت
جورج . در ھمان لحظھ اژدھا سر از آب بھ در كرد)). ھ نام عیسي مسیح بھ تو كمك میكنممده، زیرا من ب

عالمت صلیب بر خویشتن نقش نمود، خود را بھ مسیح سپرد، ھجوم برد، و نیزه خود را بر سینھ آن جانور 
د، و دختر چنین كر. آنگاه بھ دوشیزه گفت كھ كمربندش را بھ دور گردن اژدھاي زخمي بیفكند. كوفت

اژدھا، مانند ھر دالوري كھ در برابر طلسمي چنین نیرومند تسلیم شود، از آن پس كوركورانھ ھمھ جا بھ 
ھاي دلپذیر را یاكوپو د وراجینھ، اسقف اعظم جنووا،  این داستانھا و سایر افسانھ. دنبال دوشیزه روان بود

كھ تعلق بھ یكي از قدیسان داشت  میالدي گرد آورد، و براي ھر روزي از روزھاي سال ١٢٩٠در حدود 
  . داستاني نقل كرد، و مجموعھ خود را منتخباتي درباره قدیسان خواند

و عموم این كتاب را . ھاي یاكوپو بسیار مورد پسند خوانندگان قرون وسطایي قرار گرفت مجموعھ قصھ
ان اعتقاد داشت، لكن خود مردم كلیسا نظر داد كھ بھ پارھاي از این داستانھا نمیتو. افسانھ زرین میخواندند

ھاي  ھمگي آنھا را قبول كردند، دوست داشتند، و شاید بیشتر از مردم سادھلوحي كھ در عھد خود ما افسانھ
py  . عامھپسند را با ولع میخوانند، درباره زندگي فریب میخوردند
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آن فقط شكل شعر  قسمت بیشتر. مایھ فخر التیني قرون وسطایي اشعاري بود كھ در این عھد میسرودند
داشت، زیرا انواع و اقسام مطالب تعلیمي از قبیل تاریخ، افسانھ، ریاضیات، منطق، االھیات، و پزشكي را 

ھمچنین . در قالب اشعاري موزون و قافیھدار مینوشتند تا براي سپردن آن مطالب بھ حافظھ كمكي باشد
داشت، مثل حماسھ آلكساندریس، اثر  قطعات حماسي بسیار مطولي درباره حوادث جزئي و كوچك وجود

، كھ اكنون در نظر ما ھمان اندازه بیروح است كھ بھشت مفقود، اثر میلتن، و نیز )١١٧۶(والتر دوشاتیون 
مناظراتي منظوم میان تن و روان، مرگ و انسان، شفقت و حقیقت، روستایي و روحاني، مرد و زن، 

انشجوي تھیدست و كشیش پرخور، حتي میان ھلنھ و شراب و آب، شراب و آبجو، گل سرخ و بنفشھ، د
ھر چیزي كھ با . گانومدس درباره مقایسھ مزایاي عشقورزي بین افراد ھمجنس و غیرھمجنس وجود داشت

  . جنس دوپا سروكار داشت در اشعار قرون وسطایي جایي پیدا میكرد

ن بحور و اوزان شعري بود، از شیوه قدما، كھ اتكا بر تعدد حروف مصوت بھ عنوان وسیلھاي براي تعیی
قرن پنجم بھ بعد متروك شد و شعر التیني قرون وسطایي، كھ بیشتر از احساس توده مردم سرچشمھ 

این قبیل . میگرفت تا از ھنري مھذب، شكل جدیدي پیدا كرد كھ بر پایھ تكیھ صدا و وزن و قافیھ استوار بود
رواج یابد، در بین رومیان وجود داشتند و مخفیانھ در  سبكھاي شعري، قبل از آنكھ اوزان و بحور یوناني

قالبھاي شعري كالسیك از قبیل شش . طي یك ھزار سال رواج سبك كالسیك باقي و برقرار مانده بودند
وتدي، مرثیھاي، و ساپفوي در سراسر قرون وسطي بھ جا ماندند، لكن دنیاي التیني زبان از آنھا خستھ شده 

سید كھ این اوزان بھ روحیھ تقدس مآبانھ، مشفقانھ، و با ظرافت، و باالخره با دعا و چنین بھ نظر میر; بود
اوزاني سادھتر و ابیات كوتاه اشعاري مبتني بر وتد . نیایشي كھ مسیحیت رواج داده بود، سازگار نباشد

سربازان بھ  مجموع متداول شد كھ میتوانست تقریبا ھر نوع احساس و تاثیري را از تپش قلب تا پاي كوفتن
  . ھنگام عزیمت بھ سوي جنگ بر شنونده عرضھ دارد

در این باب حدسیات فراوان زده شده ; كامال معلوم نیست كھ قافیھ از كجا وارد دنیاي مسیحي غرب شد
چندین قطعھ از اشعار دوران شرك، از آن جملھ اشعار انیوس، سیسرون، و آپولیوس، قافیھدار . است
بھ طور پراكنده در ادبیات التیني قرن پنجم ; اشعار عبري و سریاني دیده میشد گاھي قافیھ در; بودند

احتماال شور و عشق . میالدي آمد، و در منظومات عربي حتي از اوایل قرن ششم فراوان بھ كار میرفت
فور و; شدیدي كھ مسلمانان بھ قافیھ داشتند در مسیحیاني كھ با جھان اسالم رابطھ پیدا كردند موثر افتاد

ھاي میاني یا انتھایي قطعات، كھ در اشعار التیني قرون وسطي وجود دارد، افراط  قافیھ، اعم از قافیھ
بھ ھر حال، سبكھاي جدید با . ھمانندي را كھ در زبان عربي وجود داشتھ است بھ خاطر انسان میآورد

دند كھ كمترین شباھتي با بحرھایي كھ رواج گرفتھ بودند منظومات جدیدي در زبان التیني بھ وجود آور
اسلوبھاي باستاني نداشتند، بھ طرز شگفتانگیزي فراوان بودند، و ظرافت و زیبایي دور از انتظاري 

اینك، براي نمونھ، قطعھاي را از پیترو دامیاني، زاھد گوشھنشین مصلح، نقل میكنیم كھ در طي این . داشتند
  : قھاش تشبیھ میكندقطعھ آمدن عیسي را بھ مالقات میان عاشق و معشو

اي : ((این كیست كھ حلقھ بر در من میكوبد آیا تو خواب شب مرا برھم خواھي زد وي بھ من آواز میدھد
اي شیرینترین موجودات ! برخیز! بشتاب! زیباترین دوشیزگان، خواھر، ھمسر، اي باشكوھترین گوھرھا

ترین فرزندان وي، كھ از فردوس بھ این من فرزند واالتبارترین شاھانم، نخستین و كھ!)) در را بگشاي
تن بھ مرگ دردادھام و بسیاري آالم بر خود ھموار ; خانھ تاریك پا نھادھام تا ارواح زندانیان را آزاد كنم

  )). ساختھام

من شتابان نیمكت خود را ترك گفتم، بھ آستانھ در دویدم، تا آنكھ ھمھ خانھ را بھ روي محبوب بگشایم، و 
  . ال قادر شود كسي را كھ بیش از ھمھ آرزومند دیدنش بود بنگردروان من بھ كم

اما وي بزودي گذر كرده، در سراي مرا ترك گفتھ بود، اینك من محنتزده را چاره چھ بود با چشم گریان بھ 
py  . دنبال جواني روان شدم كھ دستھایش آدمي را پدید آورد
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اھمیت بود، و حال آنكھ در نظر ایلدبر، اھل ھا كاري جزئي و بی براي پیترو دامیاني ساختن منظومھ
الواردن، اسقف اعظم تور، شعر حكایت غلیان احساساتي بود كھ دژ ایمان را براي نجات ابدیش مسخر 

شاید ایلدبر از برانژه دو تور، كھ در شارتر زیرنظر فولبر علم آموختھ بود، عشقي بھ آثار . میساخت
ز سختیھا و رنجھاي فراوان، وي خود را بھ شھر رم رسانید، و پس ا. كالسیك التیني پیدا كرده باشد

خاطرجمع نبود كھ بیشتر بھ طلب دعاي خیر پاپ آمده است یا دیدن مناظري كھ از طریق خواندن كتاب در 
ایلدبر سخت تحتتاثیر شكوه و ویراني پایتخت قدیمي امپراطوري روم قرار گرفت و . نظرش عزیز شده بود
  : ھاي ادوار باستان بھ رشتھ نظم كشید بھ سبك مرثیھاحساسات خویش را 

ھیچ شھري با تو كوس ھمسري نمیكوبد، با این شكستگي، بھ ما میآموزي كھ چون كامل بودي چھ ! اي رم
بزرگ بودي، سالیان دراز است كھ فخر تو از میان رخت بربستھ است و دژھاي قیصر با معابد خدایان در 

ن بنا، آن بناي منیعي كھ بربري مھیب از برافراختن سر رفعتش بر خود آ. میان مردابھا فرو میرود
ولیك نھ گذشت زمان نھ آتش، و نھ . ... میلرزید و از افتادنش سوگوار است، اینك با خاك یكسان شده

  . شمشیر ھیچ كدام را یاراي آن نیست كھ این شكوه را از بن براندازد

زبان التیني را با ھمان جالل و ابھتي بھ كار میبرد كھ ویرژیل اینجا بود كھ لحظھاي شاعر قرون وسطایي 
  . بھ كار برده بود

ایلدبر در وجود عیسي مسیح و . لكن كسي كھ یك بار دل بھ آیین مسیح میبست، ھماره دلداده آن دین میماند
گري مریم عذرا تسلي بیشتري مییافت تا در یوپیتر و مینروا، و بھ ھمین سبب وي در قطعھ شعر دی

معصومانھ قدرت معنوي مسیحیت را از شكوه اعصار باستان بھ مراتب عالیتر دانست، واز زبان شھر 
  : جاوداني رم چنین گفت

اكنون با تھیدستي بزرگوارترم از روزي ; این شكست در نزد من بھ مراتب شیرینتر است از آن پیروزیھا
; كھ غني بودم، آمادھترم از وقتي كھ برپا ایستاده بودم، علم صلیب بیش از عقابھاي رومي مرا قوت داده

كھ سرداران سراپا اسلحھ  اكنون با خلقي بیسالح قویترم از روزي; پطرس بیش از قیصر مرا نیرو بخشیده
چون برپا ایستاده بودم، ملتھا را زیر فرمان آوردم، اكنون كھ ویرانم تیغم بھ اعماق ; بھ دفاعم ایستاده بودند

چون ایستاده بودم، بر تنھا فرمان میراندم، و اكنون كھ شكستھ و بر زمین افتادھام، بر روانھا ; زمین میرسد
آن روز شھرھا ; رھبخت شاه بودم، اكنون بر ملوك ظلمت حكومت میكنمحكم میرانم، آن روز بر خلقي تی

  . اینك بر سپھر فرمان میرانم; عرصھ فرمانروایي من بودند

از عھد فورتوناتوس بھ این طرف ھیچ كس در زبان التیني نظمي نساختھ بود كھ از لحاظ قوت و آھنگ با 
  . این اشعار برابر باشد

II -مي، زن، و سرود   

ھایي از زندگاني قرون وسطایي كھ ارتباط با مردم مشرك یا شكاك داشتھاند طبیعتا  اطالع ما بر آن جنبھ
آثار گذشتھ ھیچگاه بدون حب و بغض بیجا و بیطرفانھ بھ دست ما نرسیدھاند، مگر ; تكھتكھ و ناقص است

رب آزادیخواھانھ یا بھ عبارت بھ ھمین سبب، ما باید بر مش. آنكھ آنھا را از راه خون بھ ارث برده باشیم
را بھ حفظ مجموعھ ) واقع در باواریاي علیا(دیگر حس شراكت در لذایذي كھ صومعھ بندیكت بویرن 

ھاي صومعھ بویرن عبارت از دیواني  كارمینا بورانا یا منظومھ. خطي كارمینا بورانا واداشت آفرین خوانیم
دانشوران خانھ بھ ((و اكنون تنھا منبع ما درباره اشعار بھ حلیھ طبع آراستھ شد  ١٨۴٧بود كھ بالمآل در 

برخي از آنھا رھباناني بودند كھ در ھیچ جا قرار نمیگرفتند و از ; خانھ بھ دوش آواره نبودند .است)) دوش
اكثر آنھا ; بعضي روحانیاني بودند بیكار; و دشت و بیابان مینھادندھاي خویش سر بھ كوه  صومعھ

pyدانشجویاني بودند كھ اغلب پاي پیاده از وطن خویش بھ عزم رفتن بھ دانشگاھي حركت میكردند یا از 
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ھاي میان راه  بسیاري از دانشجویان حین سفر در میكده. دانشگاھي بھ عزم دانشگاه دیگري بھ راه میافتادند
برخي بھ بادھگساري و بوس و كنار خود را متمتع میساختند و معلوماتي را كھ در كتابھا ; میكردنددرنگ 

بعضي از امید ; ھا میپرداختند پارھاي بھ ساختن، سرودن، و فروش ترانھ. ذكر نشده بود فرا میگرفتند
. ھا روزگار میگذرانیدنداشتغال بھ امور روحاني دل برمیكندند و از راه مدیحھسرایي براي اسقفان یا خاوند

این جماعت اكثر در فرانسھ و آلمان باختري بھ كار اشتغال داشتند، لكن چون بھ زبان التیني شعر 
این محققان آواره بھ صورت ظاھر چنین وانمود . ھاي ایشان شھرتي بینالمللي پیدا كرد میسرودند، منظومھ

خصي افسانھاي پیدا كرده بودند كھ بیشتر شباھت براي خویش ش; میكردند كھ تعلق بھ صنف آوارگان دارند
وي را بنیادگذار فرقھ و قدیس حامي خود خوانده، او را گولیاس نام نھاده ; بھ رابلھ و اطرافیان وي داشت

حتي در قرن دھم میالدي، بھ نام والتر، اسقف اعظم سانس، برمیخوریم كھ در مقام عتاب بھ تھدید و . بودند
مشاھده میكنیم كھ  ١٢٢٧از طرف دیگر، در ; مشغول بود)) خاندان گولیاس((ح نكوھش آن گروه مفتض

را مورد طعن و لعن قرار میدھد، زیرا بھ تقلید از مقدسترین )) گولیاردي((شورایي كلیسایي جماعت 
در خیابانھا ((گفت كھ این جماعت  ١٢٨١شوراي سالزبورگ در . آوازھاي مذھبي ھزلیاتي میسرودھاند

اوقات خود را بھ میگساري، قماربازي، و ; در تنورھاي نانوایي دراز میكشند; میروند عریان راه
و با سرسختي تمام بھ متابعت از ; از طریق ارتكاب بھ فسق و فجور ارتزاق میكنند; جندھبازي میگذرانند

  )). فرقھ خویش روانند

اینھا، اوگ یا ھوگو پریماس، در  یكي از. ما فقط معدودي از این شعراي گولیاردیك را منفردا میشناسیم
آدمي بود ((كشیش نسبتا عالي درجھاي بود در اورلئان كھ بھ قول یك نفر محرر رقیب  ١١۴٠حدود 

ھایي كھ ھمواره بر سر زبان حاضر  لكن براي اشعاري كھ میسرود و ظریفھ; ))تباھكار، و كریھالمنظر
ھاي خویش نشده  وگ، كھ موفق بھ فروش منظومھا. مشھور شد)) در اطراف و اكناف چندین ایالت((داشت 

آدمي ; و از فرط تنگدستي نزدیك بود جان سپرد، با مطایبات خشمآلود روحانیان ثروتمند را ریشخند میكرد
بود بیاندازه فاضل كھ در عین حال ذرھاي شرم نداشت و قطعات بغایت ركیكي را در قالب اشعاري شش 

كھ اصلیتش در ) ١١۶١حد (از این مشھورتر آدمي بود . لدبر، میسرودھاي ای وتدي، تقریبا نظیر منظومھ
از شھسواران آلماني بود كھ مي ; دست نیست، لكن ھواخواھانش او را آرخیوئت یا اعظمالشعرا میخواندند

را بر خون و قلم را بر شمشیر رجحان مینھاد، و با عطایایي كھ گاھگاھي از كیسھ فتوت رینالد فون داسل، 
  . ف اعظم منتخب كولوني و سفیر بارباروسا در پاویا، داده میشد بھ طور نامرتبي گذران میكردسر اسق

رینالد در صدد اصالح اخالق وي برآمد، لكن شاعر با یكي از مشھورترین اشعار قرون وسطایي عذر 
نام دارد ) )اعتراف گولیات((منظومھ این اعظمالشعرا . خواست و تقاضا كرد كھ او را بھ حال خود گذارد

  . ھاي آلمان شد و آخرین بند آن آوازي مقبول نظر میگساران در دانشگاه

دیگ درونم با خشم شدیدي بھ غلیان درآمده است، اینك با تلخكامي جان، گفتھ مرا گوش كن، من از یك ) ١
  . استعنصرم، تلون مزاج ھیوالي من است، بھ برگ پژمردھاي مانم كھ در برابر بادھا بھ ھر سو روان 

تا كنون نتوانستھام با ھشیاري و اندوه دوام آورم، شوخي را بھ جان دوست دارم و شادي در نظرم ) ٢
ھرگز نشده است كھ او ; شیرینتر از عسل است، ھرچھ زھره، االھھ عشق، فرمان دھد باالترین لذات است

  . دل تباھكاري را قرارگاه خویش سازد

فضایل را یكسره از یاد ببر و مرا ; طر، در شاھراه عریض گام مینھمبا شور جواني، بیھیچ باري بر خا) ٣
در قبایح اعمالم پنھان ساز، مرا از بھر لذات آز بیشتري است تا گام نھادن بھ ساخت فردوس، چون روان 

  . من مرده است، پس بھتر كھ این قالب را دریابم

این مرگي كھ من تحمل میكنم، شیرین  موالي نیك سیرت من، اي سرور خردمند، بر من ببخشاي، ولي) ۴
است و گواراترین زھرھاست، زخمي كھ این سان زود مرا از پا درآورد از خم كمند لعبت جواني بود، آیا 

بنشین در میان آتش، آیا آتش ترا ) ۵مرا دستي بھ دامانش نمیرسد پس فكر نمیتواند از عھده وظیفھاش برآید 
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ھمچنان پاكدامن برمیگردي پاویا، جایي كھ زیبایي با نوك انگشتانش جواني را آیا تو ; نمیسوزاند بیا بھ پاویا
  . رسم میكند، جواني كھ در دیدگان آن لعبت بھ دام فتاده و با لبانش شیفتھ شده

تو ھیپولوتوس را بھ پاویا بیاور و بر سر سفره بنشان، و چون آفتاب بامدادي سرزند، دیگر از ) ۶
در پاویا ھیچ راھي نیست كھ بھ خلوتكده عشق نپیوندد، و درمیان انبوه برجھاي آن  ھیپولوتوس نشاني نیابد،

  . یكي نیست كھ بھ پاكدامني فخر كند

زیرا من دل در این كار بستھام كھ چون آن ساعت مرگ فرا میرسد، بگذار كھ من در میكده، با جام مي ) ٧
ه كنند و با شعف بر جنازه من نغمھ سردھند، در كنارم، جان سپرم، در حالي كھ فرشتگان بھ پایین نظار

   )).باشدكھ دست خداوند با این خمار ھمراه ((

و مشتمل بر كلیھ موضوعاتي بود كھ با جواني ارتباط داشت، مثل بھار، عاشقي، الف )) كارمینا بورانا((
گزاف درباره اغواي زنان، ھرزھگوییھاي لطیف، غزلیاتي مشحون از دلسوزي درباره عشقي یك جانبھ، 

. ... آوازي ویژه دانشجویي كھ ھمدرسان خود را دعوت بھ ترك مدرسھ و گذرانیدن ایام بھ عشقبازي میكرد
استاد ((ل میگسلد كھ ضمن ترانھاي، دوشیزھاي رشتھ افكار محققي را كھ سرگرم مطالعھ است با این سوا

یكي دیگر داستان پریشاني ; آواز دیگري حكایت بیوفایي است)). بھ چھ كاري مشغولي بیا با من بازي كن
دوشیزھاي است كھ یار بیوفایي ترك و فراموشش كرده است، و با برآمدن شكمش ضرباتي است كھ از 

ھا شادي سرخوش بادھگساري یا قماربازي بسیاري از این آواز. جانب پدر و مادر بر بدنش باریدن میگیرد
، كھ ذكرش ))انجیل بھ روایت مارك نقرھاي: ((از جملھ(برخي انتقاد از ثروت كلیساست ; را بیان میكند

; بعضي تقید ھزآلمیز سرودھاي عالي مذھبي مانند سرود حمد صھیون اثر توماس است; )پیش از این رفت
. آوازي است در تمجید وارستگي از قیود و فرار از شھرو یكي، بھ اسلوب ویتمن شاعر امریكایي، 

و حال آنكھ بعضي را میتوان از شاھكارھاي غزلسرایي بھ ; بسیاري از آنھا اشعاري بیمایھ و بیمغزند
  :اینك چكامھاي از زبان یك نفر عاشق صادق درباره مرگ دلخواه. حساب آورد

و من سپرد، زیبایي از صدر افالك از اختر  چون آن دلبر از جان گذشتھ خویشتن را سراپا بھ عشق
  . شادمانیش خنده سر میداد

دل من بھ قدر كفایت بزرگ نیست تا تاب این شعف عظیمي را ; میلي برون از حد بر من چیره گشتھ است
  . كھ بر من غالب آمده داشتھ باشد

سلي كھ لبانش گرد آورده چھ ھنگام بود كھ دلبر من در آغوش خویش مرا انساني دگر كرد، و تمامي آن ع
بود با بوسھاي كھ بھ من داد تھي شد، بار دیگر، بار دیگر بھ خواب میبینم آن آزادي را كھ سینھ نرمش بھ 

و بدین سان، چون خدایي دیگر بھ افالك، در میان سایر خدایان گام نھادھام، اگر بار ; من ارزاني داشت
  . ق و آرامش بر خدایان و آدمیزادگان حكمفرما خواھد شددیگر دست من بر روي سینھ او آرام گیرد، اتفا

لحظاتي نیز ; ھاي كارمینا، بیشتر اشعار عاشقانھ، با بیپروایي، حكایت لذایذ جسماني است در میان منظومھ
. وجود دارد كھ نشانگر شفقت و زیبایي معنوي است، لكن این گونھ اشعار بسیار مختصر و معدود میباشند

ھایي در  ذھبي كلیسا میآید، میتوان حدس زد كھ پھلو بھ پھلوي آنھا باید دیر یا زود ترانھھرجا سرودھاي م
كلیسا با شكیبایي . زن پشتیبان وفادار دین، رقیب عمده خدایان است; منقبت االھھ عشق نیز درج شده باشد

 ١٢٨١لكن در سال . تمام بھ این آوازھایي كھ در ستایش عشق و مي از حلقومھا بیرون میآمد گوش میداد
كھ بھ ساختن یا خواندن آوازھاي شھواني ) و لھذا ھر دانشجویي(شورایي مقرر داشت كھ ھر فرد روحاني 

بر اثر صدور . یا مخالف دین مبادرت ورزد، درجھ و كلیھ مزایاي روحاني خویش را از كف خواھد داد
داران جرگھ گولیاس فقط خنیاگران این حكم، عده دانشوران خانھ بھ دوش كاھش گرفت و از این پس طرف

دیگر عصر گولیاردھا  ١٢۵٠تا سال . مطایبھسراي گردیدند، و ادبیات مبدل بھ ھزلیاتي پوچ و بیمغز شد
لكن از آنجا كھ در خالل قرون مسیحي این جماعت میراث اعصار شرك را مخفیانھ ; بھ پایان رسیده بود
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ر ایشان در خفا بر جا ماند تا در نھضت رنسانس وارد حفظ كرده بودند، و بھ ھمان روال مشرب و اشعا
  . شود

قرن سیزدھم زبده عقال و متفكران را بھ تحصیل و تتبع . خود ادبیات التیني تقریبا با گولیاردھا از بین رفت
آثار كالسیك روم و یونان ھزیمت یافتند، و تنھا گوشھ مختصري را در میان برنامھ ; در فلسفھ واداشت

حشمت كالم و طالقت لساني آوگوستینوس مانند، كھ خاص ایلدبر و جان آو ; ھا اشغال كردند گاهدروس دانش
ھنگامي كھ قرن . سالزبري بود، از میان رفت، و دیگر كسي قد علم نكرد تا جانشین این قبیل افراد شود
ار داد، زبانھاي بومي سیزدھم بھ پایان رسید و دانتھ زبان ایتالیایي را براي بیان احساسات خویش وسیلھ قر

حتي درام، كھ زاده و غالم حلقھ بھ گوش كلیسا بود، حیلھ التیني را از تن بیرون كرد ; بدل بھ ادبیات شدند
  . و بھ زبانھاي توده مردم متكلم شد

III - احیاي درام   

درام كالسیك پیش از آنكھ قرون وسطي آغاز شود، مرده بود، زیرا از آن صورت قدیم رو بھ فساد نھاده و 
بھ شكل اللبازي و فارس درآمده و باالخره جاي خود را بھ نمایشھاي جالب و پرطنطنھ پھلواني و جنگ 

رشتھ تمرینھاي ادبي بودند ھاي سنكا و روسوتیا عبارت از یك  نمایشنامھ. جانوران و امثال آن سپرده بود
دو رشتھ نمایش، كھ از سرچشمھ ھنر باستان آب میخوردند و . كھ بظاھر ھرگز بر روي صحنھ نیامدند

اولي عبارت از مجموعھاي شعایر بیكالم بود كھ با : تسلسل خود را حفظ كرده بودند، ھمچنان بھ جا ماندند
ھا  بود كھ بھ توسط خنیاگران آواره میدان دھكده دومي فارسھایي; جشنھاي كشاورزي اقوام ارتباط داشت

  . اجرا میشد

لكن در قرون وسطي، مثل ادوار باستاني یونان، منبع عمده درام عبارت از آیین دعا و نیایش جمعي مذھبي 
حرم كلیسا صحنھ مقدسي براي این ; خود مراسم قداس مجلس با ابھت نمایش مانندي محسوب میشد. بود

كشیش و مالزمان ; صي كھ مسئول اجراي آن بودند ھمگي لباسھایي نمادین برتن داشتنداشخا; نمایش بود
ھاي مختلف ھمسرایان رد و  جوابھایي كھ بین كشیش و ھمسرایان یا میان دستھ; وي بھ مكالمھ میپرداختند

صورت را بھ )) گفتگو((بدل میشد درست نموداري از ھمان رشتھ تكاملي درام بود كھ در یونان باستان 
در تشریفات پارھاي از ایام متبركھ، جنبھ نمایش بھ طرز . نمایشھاي مقدس دیونوسوسي درآورده بود

ھنگام كریسمس، ضمن اجراي پارھاي از شعایر قرن یازدھم، افرادي كھ خود . بارزي تقویت و تكمیل شد
یان سرودخوانان كھ نقش را بھ ھیئت شبانان درآورده بودند قدم بھ ساحت كلیسا مینھادند، و پسركي در م

را ایفا میكرد مژده والدت عیسي را بھ گوش آنھا میرسانید، و ھمگي تندیس نوزادي را كھ از )) فرشتھ((
وارد میشدند و ستارھاي )) پادشاه((از یك در شرقي كلیسا سھ ; موم یا گچ ساختھ شده بود پرستش میكردند

ده میشد، آن سھ تن را بھ آغلي كھ زادگاه مسیح بود مصنوعي، كھ از باالي سر آنھا بھ وسیلھ سیمي كشی
شھادت ((اي ترتیب میدادند كھ نشاندھنده ))تعزیھ((ماه دسامبر، بعضي از كلیساھا  ٢٨در . ھدایت میكرد

ھا و شبستان بھ حركت  بھ این معني كھ پسران ھمسرا دستھجمعي از میان راھھ: مسیحي بود)) معصومین
ن میافكندند انگار كھ بھ دست ھرودس پادشاه بھ قتل رسیدھاند از زمین درمیآمدند، خود را بر زمی

در روز . برمیخاستند، و آنگاه از پلكان حرم كلیسا، بھ عالمت صعود بھ سوي فردوس برین، باال میرفتند
جمعھ مبارك، بسیاري از كلیساھا تندیس مسیح مصلوب را از روي محراب برمیداشتند و آن را در میان 

نماد كلیساي قیامت است مینھادند و حركت میدادند، و صبح روز عید قیام مسیح آن را بھ  ظرفي كھ
قدیمیترین نمونھ تعزیھ شھادت مسیح . نشانھاي از رستاخیز با تشریفات تمام بھ محراب منتقل میساختند

ین شد، و تدو ٣٨٠نمایشي بود بھ سبك اوریپید، نوشتھ گرگوریوس نازیانزوسي، بطرك قسطنطنیھ، كھ در 
تا . از آن تاریخ تا كنون تعزیھ شھادت مسیح ھمچنان نفوذ خود را درمیان اقوام مسیحي حفظ كرده است

آنجا كھ ضبط تواریخ شده است، نخستین نمایشي از این قبیل كھ در حضور جماعات تماشاگر اجرا شد در 
ھا را بر مردم  خ نیز این گونھ تعزیھاحتمال دارد كھ مدتھا قبل از این تاری; بود ١٢٠٠شھر سینا بھ تاریخ 

  . عرضھ میداشتند
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بھ ھمان نحو كھ كلیسا از معماري، پیكرتراشي، نقاشي، و موسیقي استفاده میكرد تا آرا و وقایع مھم حماسھ 
ھاي  مسیحي را در ذھن مردم جایگزین سازد، بھ ھمان طرز با افزودن بر جالل و شكوه و دقایق جنبھ

مسیحیت سعي كرد بھ قوه تخیل مسیحیان توسل جوید و شعلھ ایمان ایشان را  نمایشي جشنھاي بزرگ
یا متوني را كھ مخصوصا براي افزودن ریزھكاریھا و دقایق )) عبارات الحاقي((گاھي . فروزانتر گرداند

از موسیقي بھ آیین نماز و دعا پدید آمده بود، مبدل بھ نمایشات كوچكي میكردند، مثال در دیر سن گال یكي 
ھاي خطي قرن دھم مخصوص شعایر عید قیام مسیح پیدا شده است كھ در آن دستوراتي براي  این جزوه

بھ این معني كھ آن جمع را بھ دستھ فرشتگان و سھ مریم تقسیم میكند، و براي ھر : سرودخوانان وجود دارد
سھ ((ار دنبال كھ میگردید اي خادمان مسیح، در این مز: فرشتگان: كدام نقشي بھ این ترتیب مقرر میدارد

  . این خیل كروبیان، ما مسیح را میجوییم كھ مصلوبش كردند)): مریم

بروید و بشارت دھید كھ . او ھمان سان كھ پیشگویي كرده بود دوباره جان گرفت; او اینجا نیست: فرشتگان
  . وي زنده شده است

  . ھللویا، خداوند زنده شده است: ھمگي سرودخوانان

قرن دوازدھم بھ بعد نمایشھاي مذھبي بغرنجتر و مفصلتر از آن شدند كھ بتوان آنھا را در  بتدریج از
بیرون محوطھ كلیسا سكویي میساختند و، بھ كمك . ھاي سرپوشیده بر مردم عرضھ داشت محوطھ

مایش بازیگرانیكھ از میان مردم انتخاب شده و براي از بر كردن نقشھاي طوالني خویش تعلیم دیده بودند، ن
كھنسالترین نمونھ موجود از این نوع نمایش تصویر آدم است متعلق بھ قرن دوازدھم، كھ . را اجرا میكردند

  . بھ خط قرمز و بھ زبان التیني براي بازیكنان دارد)) دستوراتي((بھ فرانسھ نوشتھ شده و 

در این نمایش آدم و حوا را، كھ ملبس بھ لباس سفیدند، در بھشت عدني كھ با گل و گیاه جلو كلیسا بھ طور 
مصنوعي ساختھاند مجسم میكنند، شیاطین، با آن شلوارھاي سرخ رنگ تنگ و چسب پا كھ از آن تاریخ تا 

ز میان جمعیت تماشاگر ا; كنون از ویژگیھاي این موجودات خبیث عالم تئاتر شده است، ظاھر میشوند
آنگاه این موجودات . و بھ طرز موحشي روي درھم میكشند; اندام خود را پیچ و تاب میدھند; میگریزند

و سرانجام ; میوه نھي شده را ابتدا بھ آدم تعارف میكنند، كھ نمیپذیرد، و سپس بھ حوا میدھند، كھ قبول میكند
این نحو، شیاطین آدم و حوا را، كھ با میل بھ خوردن درخت بھ . حوا آدم را بھ خوردن آن میوه وا میدارد

دوزخ در . میوه علم از فرمان خدا سرپیچي كردھاند، بھ زنجیرھاي آھنین میبندند و بھ سوي دوزخ میكشند
در پرده . این نمایش حفرھاي است در روي زمین كھ از آن صداھاي شادماني دوزخیان بھ گوش میرسد

)). ھابیل، تو آدمي ھستي مرده: ((دد قتل ھابیل برمیآید و خطاب بھ وي میگویددوم نمایش، قابیل در ص
آیا میخواھي بداني كھ بھ چھ علت من : ((قابیل میگوید)) چرا من آدمي ھستم مرده: ((ھابیل میپرسد

دا بھ علت آنكھ تو زیاده از حد خودت را طرف توجھ خ. بھ تو میگویم چرا... میخواھم تو را بھ قتل برسانم
لكن نگارنده نمایش . آنگاه قابیل خود را بھ روي ھابیل میاندازد و او را بھ قصد كشت میزند)). قرار میدھي

كھ براي بازیگران نوشتھ است، این جملھ را گنجانیده است )) دستوراتي((آدم مھرباني است، زیرا، ضمن 
  )). ه بر او كارگر نیفتدھابیل باید قابلمھاي در زیر لباس خود بگذارد تا ضربات وارد((كھ 

) ministerium(اینگونھ نمایشھایي را كھ بر پایھ حوادث كتاب مقدس بودند بھ زبان التیني مینیستریوم 
در انگلیسي، و لغات مشابھ آن در سایر زبانھاي اروپایي، از ھمین لفظ  mysteriesكھ واژه (میخواندند 

واقعیات گذشتھ یعني ھمان چیزي بود كھ لفظ درام و غرض از آن تجسم و عملي ساختن ) مشتق شده است
ھرجا كھ داستان ارتباط با حوادث بعد از كتاب مقدس داشت آن را میراكولوم یا نمایش . برایش علم شد

ھیالریوس، یكي از . معجزات میخواندند، كھ قاعدتا درباره اعمال شگفتانگیز مریم عذرا یا قدیسان بود
كھ آمیزھاي بود از دو زبان ) ١١٢۵حد (دین نمایشنامھ كوتاه مبادرت جست شاگردان آبالر، بھ تصنیف چن

را )) معجزات((تا اواسط قرن سیزدھم زبانھاي بومي وسیلھاي شده بود كھ این قبیل . التیني و فرانسھ
ظریفھجویي و شوخي، كھ روز بھ روز دامنھاش وسیعتر میشد، سھم ; مرتبا بر عامھ مردم عرضھ میداشت

  . و موضوعات آنھا بیش از پیش مربوط بھ مسائل غیرمذھبي شد; این گونھ نمایشھا داشتمھمي در 
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این سیر تكاملي بخوبي از روي . در خالل این احوال فارسھا خود مستقال بھ سوي درام راه تكامل سپردند
راس دو نمایشنامھ كوچكي كھ از آن قرون بھ دست ما رسیده است و بھ قلم گوژپشتي است از اھالي آ

یكي از این دو تحت عنوان نمایش آدام درباره خود نگارنده . ھویداست) ١٢۶٠حد (موسوم بھ آدام دو ال آل 
یك روز زیبا و . ((قصد وي این بود كھ كشیش شود، لكن عاشق زیبارویي بھ نام ماري میشود. است

ھاي مرتفعي كھ نزدیكي  ھدر بیش. درخشاني از فصل تابستان بود، مالیم و خرم با نغمات روحپرور مرغان
دیدگان من بر چھره دوشیزھاي افتاد كھ اكنون ھمسر من است، ھمان كسي كھ اكنون ... جویبار قرار داشت

آنگاه وي با )). اشتیاقي كھ من براي او داشتم اینك اقناع شده است. ... چھرھاي رنگ پریده و زرد دارد
ر خویش میگوید و در تدارك سفر بھ پاریس و لحن مطبوعي بھ صراحت تمام این مطلب را براي ھمس

سپس نگارنده، بھ طرزي بیربط و بیمعني، یك پزشك، یك دیوانھ، رھباني را . رفتن بھ دانشگاه آنجا برمیآید
كھ از مردم صدقھ میخواھد و بھ آنھا نوید معجزات میدھد، و جماعتي از پریان را كھ مشغول آوازخواني 

آدام . عملش درست در حكم آن است كھ بالتي را داخل در اپراي نویني كنند; ھستند وارد نمایش خود میكند
. یكي از پریان را رنجیدھخاطر میسازد، و پري در مقام تالفي او را لعن میكند كھ ھرگز از زنش جدا نشود

ا ارتقا از این ترھات و اراجیف است كھ درام مرتبا قدم بھ قدم رو بھ تكامل گذاشتھ و بھ نمایشھاي برناردش
  . یافتھ است

ضمن آنكھ حكومت از زیر سلطھ روحانیان بیرون میآمد، محل اجراي نمایشھا نیز از محوطھ جلو كلیسا بھ 
. ھیچ گونھ تماشاخانھاي وجود نداشت. میدان شھر یا محل اجتماع خریداران و فروشندگان انتقال مییافت

ز جشنھاي تابستاني اجرا میشد، صحنھاي موقتي معموال براي چندین نمایشي كھ آن ھم بھ مناسبت برخي ا
ھایي را كھ با رنگھاي روشن آرایش داده  نیمكتھایي براي مردم عادي میگذاشتند، و غرفھ. برپا میكردند

  . بودند بھ اشراف اختصاص میدادند

در . بھ كار برند)) لوازم صحنھ((ھاي اطراف چنین محوطھ را ممكن بود بھ عنوان دورنما و  خانھ
در نمایشھاي ; مایشھاي مذھبي، ھنرپیشگان قاعدتا عبارت بودند از دانشجویان جوان علوم االھين

زنان تقریبا ھیچ گونھ ; شھري یا مطربان و بازیگران دورھگرد شركت میجستند)) مقلدان((غیرمذھبي، 
ر شد، گرایش ھمین كھ صحنھ نمایشھا و موضوعات آنھا بتدریج از كلیسا و دین دو. نقشي ایفا نمیكردند

نویسندگان و بازیگران بھ مطالب قبیح و مكالمات وقیح بیشتر شد و كلیسا، كھ خود موجد پیدایش درام جدي 
بھ . ھایي منافي عفت مردود شمرد ي دھات را بھ عنوان مضحكھ))لودیھا((بود، خود را ناگزیر دید كھ 

را در ردیف شركت در مجالس )) تمعجزا((ھمین سبب بود كھ گروستست، اسقف لینكن، نمایشھا، حتي 
و بھ حكم ; میگساري و عید حمقا گذشت و اعالم داشت كھ ھیچ مسیحي نباید در این قبیل مجامع شركت كند

این گونھ فرامین صادره از جانب خود وي بود كھ ھر بازیگري را كھ در نمایشات شركت میجست تكفیر 
وي نظر داد كھ خداوند ھنرپیشگي را براي تسكین ; ودقدیس توماس در این باب آدم آسانگیرتري ب. میكرد

خاطر ابناي بشر مقدر فرموده است، و ھر بازیگري كھ بھ طرزي شایستھ از عھده این كار برآید ممكن 
  . است مشمول الطاف خداوند شود و از عذاب دوزخ برھد

IV - ھا و ساگاھا  حماسھ  

بھ طور كلي، تا . با پیدایش زبانھاي ملي ھمگام بود بیرون آمدن ادبیات از قلمرو دین و موضوعات مذھبي
قرن دوازدھم فقط روحانیان زبان التیني میدانستند، و نویسندگاني كھ میل داشتند عامھ مردم را از افكار و 

ھمین كھ نظام اجتماعي گسترش یافت، . نیات خود آگاه سازند ناگزیر بودند زبانھاي بومي را بھ كار برند
. تابخوان افزوده شد، و براي رفع چنین نیازي بود كھ ادبیات ملي قدم بھ عرصھ وجود نھادبر عده مردم ك

ادبیات فرانسھ در قرن یازدھم، ادبیات آلمان در قرن دوازدھم، و ادبیات ملل انگلستان، اسپانیا، و ایتالیا در 
py  . قرن سیزدھم آغاز شد
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ترانھ بھ صورت قصیده درآمد، و بھ . عامیانھ بود ھاي شكل طبیعي اولیھ این ادبیات بومي عبارت از ترانھ
ھاي كوچكي مانند بیوولف، شانسون دو روالن،  قصاید شاخ و برگ دادند و آنھا را بھ شكل حماسھ

از تركیب  ١١٣٠بھ اغلب احتمال، شانسون دو روالن در حدود سال . نیبلونگنلید، و داستان سید درآوردند
این حماسھ در طي چھار ھزار بیت ساده . دھم میالدي داشتند بھ وجود آمدقصایدي كھ تعلق بھ قرون نھم یا 

شارلماني پس از آنكھ . و روان، در بحري با وتد مجموع، حكایت از قتل روالن در كتل رونسوو میكند
گانلون خیانتكار ; میسازد، با لشكریان خویش بھ سوي فرانسھ بازمیگردد)) مسخر((اسپانیاي مورھا را 

ا را بھ دشمن فاش میكند، و روالن داوطلبانھ حاضر میشود كھ كار خطرناك عقبداري سپاه را بر مسیر آنھ
ھا بر قواي  در معبر باریك و پیچ اندر پیچ پیرنھ، خیل عظیمي از افواج باسك از فراز صخره. عھده گیرد

در شاخ بزرگ خود دوست روالن، اولیویھ، از او تقاضا میكند كھ با دمیدن . اندك روالن ھجوم میبرند
وي و اولیویھ و . شارلماني را بھ مدد طلبد، لكن روالن با تفاخر تمام از خواستن كمك خودداري میورزد

اسقف اعظم تورپن كھ دست از جان شستھاند در راس لشكریان خویش برابر دشمن بھ مقاومت میپردازند و 
یھ كھ ضرباتي كاري بر سرش وارد آمده و از بس اولیو. آن قدر میجنگند تا تقریبا ھمگي آنھا بھ قتل میرسند

خون بھ چشمانش ریختھ قادر بھ دیدن نیست، روالن را یكي از افراد سپاه دشمن میپندارد و ضربھ سختي 
بر او وارد میسازد، بھ طوري كھ كاله خود روالن از فرق تا نزدیك قطعھاي كھ بیني او را میپوشانیده 

  : الن آسیبي وارد نمیآیداست شكاف برمیدارد، لكن بھ رو

اي یار بزرگوار آیا : ((با فرود آمدن این ضربھ، روالن او را مینگرد، بھ نرمي و آھستگي از وي میپرسد
  . تو بجد این ضربھ بر من میزني من ھمان روالنم كھ تو را بھ جان دوست دارم

اینك من صدایت : ((ویھ میگویداولی.)) تا كنون بھ ھیچ طریق ندیده بودم كھ تیغ مخالفت بھ روي من كشي
روالن پاسخ !)) آیا ضربتي بر تو زدم مراببخشاي! خداوند ترا میبیند و نجات میدھد. را میشنوم، ترا نمیبینم

  . جراحتي بر من وارد نشده: ((میدھد

تي و با اداي این سخن یكي بھ دیگري كرنش میكند، و با چنین محب.)) اینجا و در برابر خداوند ترا میبخشم
  . آن دو از یكدیگر جدا میشوند

شارلماني . ھایش جاري میشود سرانجام روالن در شاخ مرصع خویش میدمد، چنان میدمد كھ خون از شقیقھ
، برمیگردد تا او و لشكریانش ))ریش سفیدش در میان باد بھ اھتزاز درآمده است((میشنود و، در حالي كھ 

ھا ژرفند و رودھا  كوھستانھا بلندند و وسیع و تاریك، دره(( .لكن راه بازگشت دراز است. را نجات بخشد
اي یار : ((در خالل این احوال، روالن بر جنازه اولیویھ ندبھ میكند و خطاب بھ وي میگوید.)) خروشان

نھ ھرگز تو در حق من بدي كردي و نھ من . بزرگوار، ما در كنار یكدیگر بسي روزھا و سالیان دیدھایم
اسقف اعظم نیز كھ در حال نزع .)) تو از این جھان رفتھ باشي، زندگي سراپا درد استاگر . در حق تو

روالن خودداري میورزد و ; است از روالن تقاضا میكند كھ پا بھ گریز گذارد و خویشتن را نجات دھد
تھ ھمچنان بھ مبارزه ادامھ میدھد تا آنكھ مھاجمانش میگریزند، لكن خود وي نیز جراحاتي كاري برداش

سپس، با آخرین نیرویي كھ دارد، شمشیر مرصع خویش دوراندال را بر سنگي میشكند تا بھ دست . است
در آن حال . ... كنت روالن، رو بھ سوي اسپانیا، در زیر درخت سروي بیارمید((آنگاه . جماعت كافر نیفتد

وي شده بود، بھ یاد فرانسھ  بھ یاد سرزمینھایي افتاد كھ مسخر; یاد رویدادھایي بسیار در ذھن وي بگذشت
سپس روالن دستكش خود .)) شیرین، خانواده خویش، و شارل افتاد كھ او را پرورده بود، و گریھ سر داد

. را بھ نشانھ بندگي و سرسپردگي در برابر خدا بلند میكند، و چون شارل از راه میرسد، او را مرده میبیند
انمردانھاي را كھ در اصل این حماسھ دیده میشود بھ وجود ھیچ ترجمھاي قادر نیست آن ابھت ساده و جو

آورد، و ھیچ كس نمیتواند كامال قدرت و احساسات رقیق این حماسھ ملي را، كھ ھر كودك فرانسوي آن را 
با دعاھاي روزانھ خویش فرامیگیرد، درك كند، مگر آنكھ عشق و افتخار بھ فرانسھ را با شیر مادر مكیده 
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شاعر گمنامي از روي خیالپرستي صفات و دالوریھاي سردار اسپانیایي مشھور بھ  ١١۶٠سال در حدود 
را بھ سرحد كمال تصعید بخشید و با منظومھ خود تحت عنوان سید ) ١٠٩٩' فت(روي یا روذریگو دیاث 

ي در این منظومھ نیز موضوع اصلي، مبارزه شھسوارھاي مسیح. حماسھاي ملي بھ اسپانیا ارزاني داشت
با مورھاي ساكن اسپانیا، تصعید علو طبع، شرافت و شجاعت عصر فئودال، و بیشتر داستان جالل جنگ 

بھ ھمین سبب است كھ روذریگو، چون بھ فرمان پادشاه حقناشناسي تبعید . است تا بندگي در برابر محبوبھ
كھ دیگر با ایشان زندگي میشود، زن و فرزندان خویش را در یك راھبھخانھ بھ جا میگذارد، و عھد میكند 

نیمھ اول این منظومھ ; وي عازم جنگ با مورھا میشود. نكند، مگر آنكھ از پنج جنگ فاتح بیرون بیاید
سید، در خالل . شامل پیروزیھایي پرطنین است كھ بیاختیار شخص را بھ یاد حماسھ ایلیاد ھومر میاندازد

توزیع میكند، و یك نفر جذامي را غذا میدھد و خودش جنگھا، اموال یھودیان را میدزدد، صدقھ میان فقرا 
از ھمان كاسھ غذا میخورد و در ھمان بستر میخوابد، و متوجھ میشود كھ جذامي ھمان الیعازر است كھ 

البتھ قھرمان این منظومھ در واقع با آن سید كھ در . عیسي او را از عالم اموات بھ جھان زندگان برگردانید
ت دارد، اما زیاني كھ از آن متوجھ واقعیات تاریخي میشود زیادتر از شانسون دو روالن تاریخ دیدھایم تفاو

حماسھ سید براي غرور و فكر اسپانیایي داروي محرك و . نیست كھ شارلماني را بھ اوج كمال میرساند
ھ درباره قھرمان این منظومھ صدھا قصیده ساختھ شد و صد داستان كمابیش تاریخي ب; نشئھآوري گشت

در دنیا كمتر چیزي را میتوان سراغ گرفت كھ مثل حقیقت تلخ و مایھ بیزاري عموم . رشتھ تحریر درآمد
  . ھاي اغراقآمیزند افراد و حكومتھا قائم بھ وجود رشتھ بھ ھم پیوستھاي از افسانھ. باشد

ھیچ كس تا كنون توضیح نداده است كھ بھ چھ سبب سرزمین كوچكي مثل ایسلند، كھ مورد تطاول عناصر 
طبیعي است و رابطھاش از ھمھ سو بھ واسطھ دریا قطع میباشد، میبایست در این تاریخ ادبیاتي بھ وجود 

دو قضیھ بھ . اشتھ باشدآورد كھ از لحاظ دامنھ و لمعان ھیچ تناسبي با موقعیت جغرافیایي و مساحت آن ند
یكي منبع سرشاري از روایات تاریخي بود كھ معموال در نزد ھر : پیدایش ادیبان ایسلندي كمك كردند

دیگري عادت بھ ; جمعیت یا قوم دورافتادھاي عزیز است و نسل بعد نسل دھان بھ دھان محفوظ ماند
در قرن . راي شبھاي دراز زمستان استخواندن یا گوش دادن بھ دیگران بود، كھ معموال سرگرمي خوبي ب

. ھاي خصوصي متعددي نیز وجود داشتند ھاي دیرھاي این جزیره، كتابخانھ دوازدھم عالوه بر كتابخانھ
ھنگامي كھ نویسندگي بھ صورت فضیلتي درآمد كھ ھمگي بھ آن مانوس شدند، عوام ھم درست مثل 

و ملت خودشان داشت و روزي ویژه شعرا بود بھ  روحانیان جمیع اطالعات و دانشي را كھ تعلق بھ نژاد
  . اسلوب ادبي تحریر كردند

برحسب یكي از نادرترین تصادفات، سرآمد نویسندگان ایسلند در قرن سیزدھم در عین حال ثروتمندترین 
سنوري . بود)) ناظر بر قوانین((فرد آن جزیره و دوبار رئیس جمھوري یا بھ قول خود مردم ایسلند 

وي بھ مسافرتھاي دور و درازي اقدام كرد، ; ن زندگي را بیش از فضل و ادب دوست میداشتستورلوسو
. شدیدا در امور سیاسي و منازعات شركت جست، و در شصت و دو سالگي بھ دست دامادش كشتھ شد

كھ براي یك )) سبكي عاري از پیرایھ و موجز((، ))سبك مدور((كتاب وي تحت عنوان ھیمسكرنیگال یا 
اثر دیگرش اداي منثور . ھاي قوم نورس را توصیف میكرد مرد كار طبیعي است تاریخ و افسانھنفر 

مجملي از تاریخ كتاب مقدس، خالصھاي از اساطیر نورس، مقالھاي درباره بحور و اوزان شعري، 
ر رسالھاي درباره فن شعر، و توضیح بینظیري در باب منشا فیضان ھنر و چگونگي توزیع این عطیھ را ب

دو دستھ متخاصم و متحارب از خدایان، با انداختن آب دھان در سبویي، با . عالقھمندان عرضھ میداشت
از آب دھان آنھا بود كھ موجودي نیمخدا بھ نام كواسیر بھ وجود آمد كھ مثل ; یكدیگر صلح كردند

دند واز آمیختن موجودات كوچك اندامي كواسیر را بھ قتل رسانی. پرومتئوس بھ ابناي بشر خرد آموخت
خونش با شراب كوثري ساختند كھ ھر كس از آن جرعھاي میآشامید از موھبت آوازخواني برخوردار 

اودین، رباالرباب، راه بھ جایي یافت كھ موجودات كوچك اندام این كوثر را در آنجا پنھان ساختھ . میشد
از این مي شاعرانھ كھ در دل وي  لكن مقداري. بودند، تمامي آن را نوشید و بھ سوي افالك پرواز كرد

. ھاي عمومي صدق میكند از آن مخزن بیرون ریخت انباشتھ شده بود بھ طرزي كھ كمتر در مورد فواره
pyاین جویبار االھي بھ شكل نمنم باران الھامبخشي بر زمین باریدن گرفت، و ھر كس از این سرچشمھ فیض 
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ترھات یك آدم فاضل بھ ھمان درجھ موافق با  این. بھرھور گشت بھ طور جبلي قریحھ شاعري یافت
  . موازین عقالني بود كھ تاریخ

ادبیات ایسلندي در این عھد بھ طرز شگفتآوري غني، و در پرتو شوخطبعي، سرزندگي، و عالقھ و لطافت 
در این دوران صدھا ساگا بھ رشتھ . شاعرانھاي كھ نثر آن سرزمین ماالمال از آن است با روح میباشد

ر درآمد كھ بعضي از آنھا كوتاه بودند و برخي طوالني مثل یك رمان، پارھاي تاریخي بودند و اكثر تحری
  . آنھا آمیختھاي از تاریخ و افسانھ

بھ طور كلي اینھا خاطرات متمدن عھد توحشي بود مملو از افتخار و خشونت كھ با منازعات فراوان پیچیده 
ي سنوري، مكرر حكایت از شھسواران ))اینگلینگا((اگاھاي س. شده و با داروي عشق تسكین یافتھ بود

غنیترین . نورس میكند كھ یكدیگر را در تاالرھاي خاوندي، یا با سركشیدن جامھاي مي آتشین میسوزانیدند
ھا در مجموعھ اداي مھین  قدیمیترین شكل این افسانھ. ھا داستان موسوم بھ ولسونگاساگا بود این قبیل افسانھ

نظوم است و آخرین شكل كامل آن در داستان نیبلونگ رینگ است كھ مصنف آلماني، واگنر، آن یا اداي م
  . را بھ صورت اپرایي جاوداني درآورده است

نام ولسونگ بھ ھر كدام از اخالف ولز، یكي از پادشاھان نورس، اطالق میشد كھ نبیره اودین و پدر 
در ; لید،نیبلونگھا عبارت از پادشاھان بورگوني ھستنددر حماسھ نیبلونگن. بود) زیگفرید(بزرگ زیگورد 

ولسونگاساگا این جماعت قومي كوتاه قد و كوچك اندامند كھ در ناحیھ راین گنج و حلقھ طالیي بیاندازه 
. گرانبھایي را محافظت میكنند كھ در عین حال ھر كس مالك آن دو باشد گرفتار طالعي شوم میشود

وي . ر را كھ پاسبان گنج است بھ قتل میرساند و آن مخزن را تصاحب میكندزیگورد اژدھایي موسوم ففنی
حین گشت و گذارھاي خویش بھ تپھاي میرسد كھ از ھمھ سو با آتش محاط است و بر باالي آن والكوره 

زیگورد شیفتھ زیبایي برونھیلد میشود، و . بھ خواب رفتھ است) ھاي از اخالف اودین نیمھ االه(برونھیلد 
و آنگاه، بھ ھمان نحو كھ شیوه ; ھر دو با یكدیگر عھد وفاداري میبندند; ھیلد نیز بھ وي دل میبازدبرون

ھاي تخیلي قرون وسطایي است، زیگورد برونھیلد را بھ حال خود رھا میكند و  مردان در بسیاري از افسانھ
رد بھ شاھزاده خانم در دربار گیوكي، پادشاھي از خطھ راین، زیگو. سفرھاي خود را از سر میگیرد

مادر گودرون نوشابھ مسحور كنندھاي بھ زیگورد میخوراند كھ بر اثر آن برونھیلد را . گودرون برمیخورد
گونار، پسر گیوكي، برونھیلد را بھ ھمسري میگیرد و او را بھ . فراموش، و با دختر او عروسي میكند

تغیر شده است، موجبات قتل وي را فراھم برونھیلد كھ از فراموشكاري زیگورد سخت م. دربار میآورد
آنگاه پشیمان میشود، از تل ھیمھاي كھ براي سوزانیدن جسد زیگورد ساختھاند باال میرود، خود ; میسازد

  . را با شمشیر وي بھ قتل میرساند، و در كنار وي میان آتش میسوزد

حد (م بھ داستان نیال سوختھ جدیدترین این ساگاھاي ایسلندي، از لحاظ شكل و سبك، قصھاي است موسو
١٢٢٠ .(  

در این ساگا آنچھ بخوبي معرف اشخاص و وسیلھ تمیز آنھا از یكدیگر است بیشتر كردار و گفتار آنھاست 
اجزاي متشكلھ داستان بخوبي پھلوي ھم گذاشتھ . تا توصیفي كھ نویسنده از یك یك قھرمانان خود میكند

ذاتي، از میان حوادث مھیجي میگذرد تا بھ فاجعھ اصلي میرسد كھ شدھاند و ھمھ چیز، گویي بھ حكم تقدیر 
سوزانیدن خانھ نیال است ھمراه با خود وي، ھمسرش برگتورا، و فرزندانش، بھ دست جمعي از دشمنان 

مسلح وي بھ سركردگي آدمي فلوسي نام كھ ھیچ چیز در سر ندارد مگر گرفتن انتقام با ریختن خون پسران 
  . نیال

ساالر نیال، ترا رخصت میدھم كھ بیرون روي، زیرا : ((نیال را مخاطب قرار داده و گفت... وسيآنگاه فل
من بیرون نخواھم رفت، زیرا مردي ھستم : ((نیال گفت.)) شایستھ نیست كھ تو در درون خانھ بسوزي

آنگاه .)) واھم كردفرتوت و آن قدرھا شایستگي ندارم تا انتقام فرزندانم را بازستانم، اما با ننگ زندگي نخ
.)) اي كدبانو، تو بیرون آي، زیرا من بھ خاطر درون خانھ نخواھم سوزانید:((فلوسي بھ برگتورا گفت
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مرا ھنگامي بھ نیال دادند كھ جوان بودم، و با وي چنین عھد كردھام كھ ھر دو ما باید در : ((برگتورا گفت
  . خانھ بازگشتند پس از آن ھر دو بھ درون.)) سرنوشت واحدي شریك باشیم

ما بھ بستر خواھیم رفت و دراز خواھیم : ((نیال گفت)) اكنون ما را چھ چاره باید اندیشیدن: ((برگتورا گفت
آنگاه برگتورا بھ آن جوان ثورد، پسر كاري، .)) مدتھاست كھ من میل بھ استراحت داشتھام; كشید
جده من، تو با من : ((جوان گفت.)) آتش بسوزيمن ترا بیرون خواھم برد، و تو نباید در اینجا بھ :((گفت

لكن چنین میپندارم كھ بمراتب ; عھد كردھاي مادام كھ من مایل باشم با تو بمانم، ھرگز از من جدا نشوي
آنگاه برگتورا پسر را برداشت و بھ بستر .)) بھتر است با تو و نیال بمیرم تا آنكھ پس از شماھا زنده مانم

و . سپس ایشان بر خویشتن و پسر عالمت صلیب كشیدند. ن خودش و نیال جا داداو را بی... خویش برد
  . ارواح خود را بھ دست خداوند سپردند، و آن آخرین كالمي بود كھ دیگران از زبان ایشان میشنیدند

در خاطره آشفتھ مردمان و رامشگران ھزار داستان از ھرج و ) ۶٠٠-٣٠٠(عصر كوچھاي پي در پي 
ھا را مھاجران بھ  برخي از این قصھ. شجاعت بربري، و عشق جنایتآمیز برجا نھاده بود مرج اجتماعي،

بسیاري از این اساطیر با نامھا و ; نروژ و ایسلند بردند، و افسانھ ولسونگاساگا را بھ وجود آوردند
اثناي قرن  در. ھا افزایش یافت موضوعاتي ھمانند در آلمان رخنھ كرد و بھ شكل ساگاھا و قصاید و حماسھ

دوازدھم، نویسنده آلماني گمنامي، در تاریخي كھ بر ما آشكار نیست، این قبیل مطالب را گرفت و روي ھم 
شكل این . ریخت، آنھا را تغییر شكل داد، و از مجموع آنھا نیبلونگنلید یا سرود نیبلونگھا را تصنیف كرد

موضوع آن معجوني ; ژرمن علیاي میانھحماسھ ابیات موزون و مقفاي بھ ھم پیوستھاي است در زبان 
  . است از حاالت روحي مشركین و احساسات آتشین قومي بدوي

زماني در قرن چھارم میالدي، گونترشاه و دو برادرش از كاخ خویش واقع در ورمس، كنار رود راین، بر 
زني در ھیچ ھیچ ((در ھمین كاخ خواھر كھتر ایشان كریمھیلد، كھ ; ناحیھ بورگوني سلطنت میكردند

در آن ایام زیگموندشاه بر فروبومان سلطنت . ، با برادران خویش بھ سر میبرد))كشوري از او زیباتر نبود
وي حكومت غنیترین ایالت خویش را كھ نزدیكي زانتن در جوار راین قرار داشت بھ فرزند خود ; میكرد

كھ از زیبایي كریمھیلد آگھي یافتھ بود، زیگفرید . بخشید تا بھ عنوان تیول نگاه دارد) زیگورد(زیگفرید 
خودش را بھ دربار گونتر دعوت كرد، خودش مقدم خویش را در آنجا پذیره شد، یك سالي در آنجا زیست، 

از آن طرف، دوشیزه كھ ھماره از پنجره كاخ بلند خویش جوانان . لكن ھرگز بھ دیدن كریمھیلد توفیق نیافت
زیگفرید در نیزه بازي از  -بود، از نظر اول بھ زیگفرید دل باختھ بودرا مشغول نیزھبازي در حیاط دیده 

تمام حریفان برتر بود، و در جنگھاي مردم بورگوني شجاعانھ براي ایشان شمشیر جشني آراستھ بود، از 
  . بانوان نیز دعوت كرد كھ در آن بزم شركت جویند

و جوانان، كھ مدتھاي دراز در انتظار چنین بسیاري از دوشیزگان اصیل، خود را بھ دقت تمام آراستند، 
فرصتي بودند تا مقبول نظر آن لعبتان افتند، ممكن نبود چنین فرصتي را با ثروتمندترین اراضي شاھي 

و كسي كھ مھرش ; ناگاه كریمھیلد، مانند پگاھي كھ از پس ابرھاي سیاھي بدمد، ظاھر شد... معاوضھ كنند
زیگفرید شادمان و غمگین شد، زیرا در ... ن آن زیبا روي سردتر نگردیدرا از دیرباز بھ دل داشت از دید

چگونھ من از كسي چون تو خواستگاري كنم بي شك این خیال باطلي باشد، با اینھمھ : ((دل خویش گفت
چون كریمھیلد آن معشوق عالیمقام را در پیش روي .))... مرگ در نظر من بھتر است از بیگانھ بودن با تو

عالیجناب زیگفرید، اي شھسوار اصیل و نیكو سیرت، : ((د، رنگ چھرھاش برافروخت، و گفتخویش دی
از شنیدن این كلمات جرئت زیگفرید افزون شد و، با وقاري كھ زیبنده مقام یك .)) مقدم تو مبارك باشد

ا از افشاي كھ نیرومند است، آن دو ر; و عشق. شھسوار بود، سر در برابر آن بانو خم، و از او تشكر كرد
  . راز درون باز داشت و عاشق و معشوق با حسرت بھ ھم مینگریستند و در خلوت دل راز و نیاز میكردند

لكن بھ وي خبر میدھند كھ ; گونتر، كھ ھمسر اختیار نكرده است، از حال برونھیلد ملكھ ایسلندي آگاه میشود
و اگر خواستگار ; ي بر وي چیره گرددبرونھیلد فقط بھ كسي حاضر است دست دھد كھ در سھ زور آزمای

زیگفرید موافقت میكند . در یكي از این آزمایشھا شكست خورد، سرش بھ عنوان تاوان بھ باد خواھد رفت

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھر دو با . كھ گونتر را در وصلت با برونھیلد كمك كند، بھ شرطي كھ پادشاه كریمھیلد را بھ زني بھ او دھد
زیگفرید، كھ با پوشیدن شنلي ; یقرار است از دریا گذر میكنندسرعت و سھولتي كھ خاص دلباختگان ب

جادویي نامرئي شده است، گونتر را كمك میكند تا در آزمایشات پیروز شود، و گونتر، برونھیلد را كھ میلي 
ھشتاد و شش دوشیزه بھ كریمھیلد كمك میكنند . بھ ترك وطن ندارد، بھ عنوان ھمسر خویش، ھمراه میآورد

گونتر، برونھیلد . آنگاه در آن واحد دو عروسي مجلل برپا میكنند. اي فاخري براي خود تدارك كندھ تا جامھ
  . را بھ زني میگیرد و زیگفرید با كریمھیلد ازدواج میكند

. لكن وقتي برونھیلد چشمش بھ زیگفرید میافتد احساس میكند كھ او بایستي ھمسرش شده باشد نھ گونتر
ر پا بھ حجلھ میگذارد، برونھیلد بھ او دست نمیدھد، او را میبندد و از دیوار ھنگامي كھ شب زفاف گونت

شب بعد زیگفرید خود را بھ ; چون گونتر آزاد میشود، دست كمك بھ سوي زیگفرید دراز میكند; میآویزد
ان در خالل این احوال گونتر كھ در اطاق تاریك پنھ; ھیئت گونتر درمي آورد و در كنار برونھیلد میآرمد

برونھیلد زیگفرید را از بستر بیرون میاندازد و با . شده است ھمھ چیز را میشنود، و ھیچ چیز را نمیبیند
در . وي مبارزه استخوان خردكن و سر بشكني میكند كھ بھ ھیچ وجھ تابع ھیچ قاعده و قانوني نیست

شتھ شوم، دیگر تا ابد ھیچ اگر من بھ دست این زن ك! دریغا:((گرماگرم مبارزه زیگفرید بھ خود میگوید
سرانجام وي بر برونھیلد فایق میآید، و برونھیلد عھد میكند كھ .)) زني بھ شوھر خویش حرمت نخواھد نھاد

زیگفرید بي آنكھ خودش را نشان دھد، كمربند و انگشتري وي را برمي دارد و از حجلھ ; زن وي باشد
زیگفرید كمربند و . ھ خستھ و مانده برمي گرددبیرون میرود و گونتر بھ جاي خویش در كنار آن ملك

نھاده او را شاه >"color="#CCCCCCانگشتري را بھ كریمھیلد پیشكش میكند و وي را نزد پدر 
زیگفرید با استفاده از ثروت نیبلونگھاي خویش لباسھایي چنان گرانبھا و فاخر بر تن . فروبومان میخواند

  . رگز پیش از آن نظیرش را زنان ندیده بودندھاي وي میكند كھ ھ ھمسر خود و ندیمھ

برونھیلد كھ از لباسھاي فاخر و ; اندكي پس از این حوادث، كریمھیلد بھ دیدن برونھیلد در ورمس میرود
زیب و زیور كریمھیلد بھ رشك اندر شده است، بھ میھمان خود خاطر نشان میسازد كھ زیگفرید واسال 

ھد تا بداند كھ در واقع كریمھیلد در مقام عتاب كمربند و انگشتري را بھ برونھیلد نشان مید. گونتر است
ھاگن، برادر ناتني و عبوس گونتر، وي را بھ مخالفت با . زیگفرید بر او غالب آمده بوده است نھ گونتر

ھر دو زیگفرید را بھ شكار دعوت میكنند، و چون وي بر سر جویباري خم میشود ; زیگفرید برمي انگیزد
كریمھیلد كھ ھمسر دالور خویش را مرده  .تا آب بیاشامد، ھاگن پھلوي وي را با نیزھاي میدرد

وي چون بیوه زیگفرید است، گنج .)) تمام آن روز و شب را بیحس و بھ حال اغما دراز میكشد((میبیند،
. نیبلونگ را بھ ارث میبرد، لكن ھاگن گونتر را تشویق میكند تا كریمھیلد را از آن دارایي محروم سازد

را در رود راین مدفون میسازند و سوگند یاد میكنند كھ ھرگز محل گونتر، برادران وي، و ھاگن آن گنج 
  . اختفاي آن را بھ كسي نگویند

مدت سیزده سال كریمھیلد فكر گرفتن انتقام از ھاگن و برادران وي را در سر میپرورانید، لكن ھیچ گونھ 
شاه ھونھا، بعد از مرگ ، پاد)آتیال(سپس وي پیشنھاد مزاوجتي را كھ از جانب اتزل . فرصتي دست نمیدھد

سلطنت اتزل چنان . ((زنش شده است میپذیرد، و بھ عنوان ملكھ وي عازم وین میشود تا در آنجا زندگي كند
... قرین اشتھار بود كھ شجاعترین شھسوارھا، اعم از مسیحي یا كافر، بال انقطاع رو بھ دربار وي مینھادند

نمیبیني، بھ این معني كھ مسیحي و كافر را با ھم متفق در آنجا چیزي مشاھده میكردي كھ اكنون ھرگز 
بدون توجھ بھ تفاوت عظیم میان معتقدات ایشان، پادشاه چنان سخاوتمندانھ بھ ایشان مال میبخشید . میدیدي

در عین پاكدامني حكومت ((در آنجا كریمھیلد مدت سیزده سال .))كھ ھمگي آنھا را مكنتي فراوان بود
در واقع او از اتزل تقاضا میكند كھ برادرانش را بھ اتفاق . انتقام را از سر بیرون راندو بظاھر فكر )) كرد

با وجود ھشدار ھاگن، ایشان دعوت اتزل را میپذیرند و با جمعي از ; ھاگن بھ مجلس بزمي دعوت كند
ن تني وي بھ در حالي كھ پادشاه و برادرا. ملتزمین مسلح متشكل از دھقانان شمشیر زن و شھسواران میآیند

اتفاق ھاگن و شھسواران در تاالر پذیرایي اتزل بر سر خوان نشستھاند، خارج تاالر، بھ فرمان كریمھیلد، 
چون این خبر بھ گوش ھاگن میرسد، فورا از جا بر میجھد و دست بھ . دھقانان شمشیر زن بھ قتل میرسند

كھ شاید این امر یادي از (ھونھا در میگیرد  در داخل تاالر جنگ خونیني میان بورگینیونھا و; اسلحھ میبرد
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ھاگن با نخستین ضربت سر از تن اورتلیب، پسر ; )بوده است ۴٣٧جنگ واقعي بین این دو تیره در 
ھنگامي كھ تقریبا تمامي . پنجسالھ كریمھیلد و اتزل، جدا میكند و سر بریده را بھ دامن كریمھیلد میافكند

وت، برادر كریمھیلد و گونتر، از اتزل تقاضا میكند كھ اجازه دھد ھر كس بورگینیونھا بھ قتل میرسند، گرن
  . از میھمانان زنده مانده است از تاالر خارج شود

شھسوارھاي ھون با این تقاضا روي موافقت نشان میدھند، لكن كریمھیلد آنھا را از چنین عملي باز میدارد، 
او، گیزلھر، كھ ھنگام قتل زیگفرید فقط پنج سال داشت، برادر جوانتر . بھ ھمین سبب كشتار ادامھ مییابد

اي خواھر دلبند، من چھ كردھام كھ سزاوار مردن بھ دست ھونھا باشم ((دست بھ دامان كریمھیلد میشود كھ 
اي خواھر من بھ اینجا رو نھادم، ; من ھماره نسبت بھ تو وفادار بودم و ھیچ گونھ آزاري بھ تو نرساندم

كریمھیلد با فرار ایشان موافقت میكند، بھ .)) اینك تو باید بر ما ببخشایي. شق تو بودمزیرا معتمد بھ ع
مرگ براي . خدا چنین روزي را نیاورد((گرنوت آواز بر میدارد كھ . شرطي كھ ھاگن را تحویل او دھند

كاخ بیرون كریمھیلد ھونھا را از .)) ھمگي ما بمراتب خوشتر خواھد بود تا یكي را خونبھاي خود سازیم
بورگینیونھا . میآورد، درھا را بر روي بورگینیونھا قفل میكند، و فرمان میدھد تا آن بنا را بھ آتش بسوزند

ھاگن بھ آنھا حكم میكند كھ عطش ; كھ از فرط حرارت و عطش بھ جان آمدھاند از شدت درد نعره میكشند
برخي از میان الوارھاي سوزان و . كنندخود را با نوشیدن خون كشتگان فرو بنشانند، و ھمگي چنین می

آوارھا بیرون میآیند، و جنگ در حیاط كاخ آن قدر ادامھ مییابد تا از جماعت بورگوني فقط گونتر و ھاگن 
دیتریش، مشھور بھ گت، بھ مبارزه میپردازد، بر ھاگن چیره میشود، و او را دست بستھ نزد . بھ جا میمانند

ھاگن میگوید مادام ; وي میپرسد كھ گنج نیبلونگ را در كجا پنھان ساختھ است كریمھیلد از. كریمھیلد میبرد
بھ ھمین سبب گونتر را نیز كھ در قید اسارت ; كھ گونتر زنده باشد، از افشاي راز خودداري خواھد ورزید

چون سرش را پیش ھاگن میبرند، وي ھمچنان خودداري ; است بھ فرمان خواھرش بھ قتل میرسانند
اكنون ھیچ كس نمیداند كھ گنج در كجا پنھان است بھ جز خداوند : ((و خطاب بھ كریمھیلد میگویدمیورزد 

كریمھیلد شمشیر ھاگن را میگیرد و .)) و تو اي زن شیطان صفت ھرگز بیش از این نخواھي دانست; و من
شھور بھ گت، كھ از آنگاه یكي از جنگجویان او، ایلد براند م. با آن در دم وي را بھ خاك ھالكت میافكند

  . خونخوارگي این زن بھ ستوه آمده است، كریمھیلد را بھ قتل میرساند

این داستان موحشي است كھ از نظر قساوت و خونخوارگي و خشونت از ھیچ داستان ھمانندي در تاریخ 
از میان یك البتھ ما حق مطلب را آن طور كھ باید و شاید ادا نكردھایم، زیرا . ادبیات جھان عقب نمیماند

سلسلھ بزم و سور، مبارزات دالورانھ، مجالس شكار، و حوادث جالب دنیاي زنان آن حماسھ، فجیعترین 
لكن موضوع اصلي و تلخ قصھ ھمان است كھ بھ اختصار ذكرش ; وقایع و لحظات را انتخاب كردھایم

بھ زن جنایتكار و  رفت، یعني داستان دوشیزه رئوف و مالیم طبعي كھ بر اثر رویدادي شیطاني بدل
تقریبا شباھت ; از غرایب آنكھ در این قصھ چندان چیزي از مسیحیت بھ جا نمانده است. خونخواري میشود

بھ تراژدي یوناني االھھ انتقام دارد، منتھا، بھ خالف سیره یوناني، خشونت را پیش روي ھمھ در صحنھ 
محاسن و فضایل عصر فئودالي، حتي حرمتي  در این جریان تباھكاري تقریبا كلیھ. نمایش عرضھ میدارد

تا عھد ما ھیچ واقعھاي نتوانستھ است از . كھ میھمان خوانده در چشم میزبان دارد، در زیر آب فرو میرود
  . بربریت چنین قصھاي پا فراتر نھد

V -  تروبادورھا  

در پایان قرن یازدھم، یعني عھدي كھ باید ظاھرا انتظار داشت كھ تمامي ادبیات اروپایي رنگ شور مذھبي 
مسیحیان را براي جنگھاي صلیبي بھ خود گرفتھ باشد، در صفحات جنوبي فرانسھ مكتبي از غزلسرایي بھ 

رب پیدا بود، و فرضیھ از ظواھر آن نشان نفوذ ع; وجود آمد كھ جنبھ اشرافي، شرك، و ضد مذھبي داشت
آكیتن بھ لندن رفت / این سبك شعر از تولوز بھ پاریس و از آنجا با الئونور د. ھبوط بر وي تحمیل شده بود

ھاي آلماني را بھ وجود آورد، و ))مینھ سنگر((و دل شیروش فرزند او، ریچارد اول، را مسخر ساخت، 
. ي شد كھ زمینھ را براي ظھور دانتھ فراھم ساختدر ایتالیا موجد سبك لطیف طبقھ خنیاگران شاعرانھا
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این . تاریخ منشا و پیدایش این سبك با نام جد الئونور، گیوم نھم، كنت دو پواتو و دوك آكیتن، قرین میباشد
خویشتن را تقریبا فرمانرواي مستقل جنوب باختري فرانسھ اعالم ) ١٠٨٧(جوانك دلیر در یازدھسالگي 

صلیبي پیوست و در مدح پیروزي دالوران مغرب زمین در آن پیكار غزلسرایي وي بھ اولین جنگ . كرد
كرد، لكن مثل بسیاري از اشراف قلمرو خویش، كھ كانون بدعتگذاران شده بود، چندان حرمتي بھ كلیسا 

در یك كتاب تذكره قدیمي پرونسال آمده است . نمیگذاشت و با شوخ طبعي تمام كشیشان را مسخره میكرد
وي ; یكي از متواضعترین مردان جھان بود كھ در فریفتن و اغفال بانوان ید طوالیي داشت((آكیتن كھ دوك 

; شھسواري بود شجاع كھ فراوان عشق میورزید، و بخوبي میدانست كھ چگونھ آواز بخواند و شعر بسراید
گر چھ متاھل بود بھ .)) و مدتي بس دراز سراسر كشور را زیر پا مینھاد تا مگر بانوان را بھ دام اندازد

ھنگامي . ویكونتس زیباروي شاتلرو نرد عشق میباخت و بدون پرده پوشي با آن زن یك جا زندگي میكرد
كھ اسقف شجاع و سرطاس آنگولم بھ وي اخطار كرد كھ باید دست از اعمال كثیف خود بردارد، دوك در 

.)) من دست از ویكونتس برخواھم داشت بھ مجردي كھ موي سر تو احتیاج بھ شانھ پیدا كند،: ((پاسخ گفت
براي من : ((بعد از آنكھ وي را تكفیر كرده بودند، روزي بھ اسقف پواتیھ برخورد و خطاب بھ وي گفت

!)) بزن((اسقف در جواب گردن خود را كج كرد و گفت .)) طلب بخشش كن، وگرنھ تو را خواھم كشت
اسلوبي كھ .)) تت ندارم كھ تو را بھ بھشت روانھ كنممن آن قدر دوس -نھ : ((گیوم امتناع ورزید و گفت

ھاي عاشقانھ خطاب بھ بانوان طبقات اعیان بھ كار میبرد سبك جدیدي را در تحریر منشآت  دوك در نامھ
در گذشت  ۵۶اما وي فقط مرد حرف نبود، زندگاني كوتاه لیكن پرسروري داشت و بھ سن . بنیاد نھاد

  . ذوقي سلیم و شعردوست، و طبعي عاشقپیشھ بر جا نھاد; رویي پھناوروي براي الئونور قلم). ١١٣٧(

الئونور شعرا را در تولوز گرد خویش جمع كرد، و آن جماعت بھ طیب خاطر براي او و درباریانش در 
برنار دو وانتادور، . ھا میسرودند و میخواندند ھایي كھ ایشان برپا میكردند چكامھ ستایش زیبایي زنان و فتنھ

ھاي خود وي بود، دست بھ سرودن غزلیاتي زد كھ  اشعارش در نظر پترارك فقط اندكي پستتر از چكامھ كھ
ویكونتس مزبور چنان این اشعار را جدي ; در طي آن بھ تمجید زیبایي ویكونتس دو وانتادور پرداخت

ین موضوع برنار، كھ از ا. گرفت كھ شوھرش مجبور شد وي را در برج كاخ مسكوني خود محبوس سازد
دلگرم شده بود، ھم خویش را مصروف بھ سرودن اشعاري در ستایش زیبایي و درخشندگي خود الئونور 

و ھنگامي كھ الئونور ابتدا بھ پادشاه فرانسھ و سپس بھ شاه ; كرد، و بھ دنبال وي متوجھ روان گردید
یك نسل بعد، . في جا دادانگلستان دل باخت، برنار عالیترین احساسات درون را در قالب مرثیھ معرو

تروبادور معروف دیگري موسوم بھ برتران دو بورن دوست بسیار صمیمي ریچارد اول و رقیب پیروزي 
  . وي در ربودن دل زیباترین زن عھد، دام منس دو مارتینیاك، شد

در عین مسكنت با عشق ; تروبادور دیگري بھ نام پرویدال بھ ھمراھي ریچارد عازم جنگ صلیبي شد
ما از . و سرانجام بھ دریافت ملكي از كنت رمون ششم، امیر تولوز، نایل آمد; ندگي كرد و شعر گفتز

لكن آثار ھمین چھار نفري كھ اسم بردیم مشتي است كھ ; نفر تروبادور دیگر اطالع داریم ۴۴۶اسامي 
  . ھاي عاشقانھ دیگران میكنند حكایت از خروارھا غزل و چكامھ

نیاگران سرگردان و خانھ بھ دوش، و اغلب آنھا اعیان دون رتبھتري بودند كھ برخي از این جماعت خ
ریچارد اول، فردریك دوم، : چھار نفر از ایشان پادشاه بودند; استعداد و عشق وافري بھ آواز خواني داشتند

ھ این جماعت بر ادبیات فرانس) ١٢۵٠- ١١۵٠(مدت یك قرن . آلفونسو دوم، و پذرو سوم، پادشاه آراگون
جنوبي حكمفرما بودند و اطوار و آداب یك طبقھ اشرافي نو ظھوري را شكل بخشیدند كھ از حالت توحشي 

روستایي پا بھ مرحلھاي از شوالیھ گري مینھاد كھ بھ حكم آن با تواضع و ادب تاوان جنگ را میداد و با 
ان رومي فرانسھ جنوبي و اوك یا زب/ زبان تروبادورھا النگ د. لطف و وقار جبران زناكاري را میكرد

نام این رامشگران یا خنیاگران غزلسراي آنان، تروبادورھا، معماي الینحلي . شمال خاوري اسپانیا بود
یا )) پیدا كردن((احتمال دارد كھ این واژه از لفظ رومي تروبار مشتق شده باشد، كھ بھ معني ; است

لكن ; ایي تروواتوره از لفظ تروواره مشتق شده استآمده است، ھمان طور كھ ظاھرا واژه ایتالی)) ابداع((
این جماعت رامشگر، فن . بعضي از محققان تصور میكنند كھ این كلمھ باید از لفظ عربي طرب آمده باشد

لكن غرض آنھا از طرب چیزي سرسري نبود، بھ ھمین علت ھر ; نام نھاده بودند)) علم طرب((خویش را 
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دد، مكلف بود مدت مدیدي در ادبیات و موسیقي و آداب سخن گفتن و كس میخواست بھ این جرگھ بپیون
این جماعت مثل طبقھ اعیان لباس میپوشیدند، ھمیشھ شنلي بر دوش میافكندند كھ ; تعارف با زنان تعلیم بیند

بیشتر بھ شیوه شھسواران مسلح و با زره ; حاشیھاي از برودري زرنگار و خزھاي گران قیمت داشت
، در جشنھاي نظامي شركت میجستند، و براي بانواني كھ مورد نظر آنھا بودند اگر جان حركت میكردند

ایشان فقط براي . خویش را در طبق اخالص نمینھادند، الاقل قلم و شمشیر خود ھر دو را بھ كار میبردند
جیر معموال خودشان براي غزلھاي خود آھنگ میساختند و خنیاگراني را ا; طبقھ اشراف شعر میگفتند

لكن اكثر خود آنھا نیز عود مینواختند ; میكردند تا این آوازھا را در مجالس بزم یا جشنھاي نظامي بخوانند
  . ھا احساسات پرشوري در میآوردند و از ترانھ

سوز اشتیاق، ایفاي وعیدھاي بھشتي، و نومیدي حزنانگیز ; احتماال غلیان احساسات خود یك سبك ادبي بود
شوھران بظاھر این سوز و ; كایت تعابیر شاعرانھ و ضرورت شعري محسوب میشدندتروبادورھا ھمھ ح

از آنجا كھ در میان طبقھ . گدازھا را جز این نمیدانستند و كمتر از اكثر مردھا بھ فكر مالكیت زن بودند
ھاي  نھاشراف قاعدتا عروسي فقط حكایت نقل و انتقال امالك و دارایي بود، درست بھ ھمان نحو كھ در افسا

فرانسوي ذكر شده است، عشق و عاشقي بعد از عروسي میآمد، و از چند داستان استثنایي كھ بگذریم، كلیھ 
حكایات عاشقانھ ادبیات قرون وسطایي، از فرانچسكا و بئاتریچھ در جنوب گرفتھ تا ایزالده و گوینویر در 

صال بانویي شوھردار امكانپذیر چون بھ طور كلي رسیدن بھ و. شمال، ھمھ حكایت عشقھاي نامشروعند
وقتي امیال آدمي جامھ تحقق پوشد، دیگر جوالن دادن ; نبود، ھمین امر موجد پیدایش اشعار تروبادورھا شد

در . توسن خیال درباره آنھا دشوار میشود، و ھر جا موانع و محظوراتي در كار نباشد، ادبیاتي وجود ندارد
رھا برمیخوریم كھ بھ بزرگترین آرزوھا یعني كام دل از بانواني كھ بر تاریخ بھ نام معدودي از این تروبادو

ایشان مدیحھ سرایي میكردند نایل آمدھاند، لكن این قبیل موارد را باید نقض آداب و رسوم ادبي عھد بھ 
این گونھ . زیرا قاعدتا شاعر مكلف بود كھ عطش خود را با بوسھاي یا لمس دستي فرو بنشاند; حساب آورد

 -ھاي این دستھ از تروبادورھا و در قرن سیزدھم منظومھ; سك نفس مستلزم تھذیب نفس و كمال میشدتم
. از درجھ لذایذ نفساني بھ اوج لطف و صفاي روحاني ارتقا یافت -شاید ھم بر اثر نفوذ آیین مریم پرستي 

كھ افراد این جماعت از تنفري . لكن در آثار این قبیل مردان بندرت اثري از زھد و دینداري دیده میشد
چند تني از ایشان بھ سخره اسقفان و ھجو . پاكدامني و عفاف داشتند آنھا را بھ مخالفت با كلیسا وا میداشت

دوزخ و جانبداري از آلبیگاییان بدعتگذار پرداختند، و جایي كھ سن لویي با آنھمھ عفافش توفیق نیافتھ بود، 
گیم آدمار فقط با یك جنگ . در مبارزات صلیبي جشن گرفتندپیروزي پادشاه بیدیني چون فردریك را 

رمون ژوردن . صلیبي نظر خوش داشت، آن ھم بھ این علت كھ شوھري را كھ خار راه وي بود دفع میكرد
  . شبي را با معشوقھ خویش بر زندگي در بھشت موعود ترجیح میداد

كانتسو عبارت از . ام اصول اخالقي بودسبكھاي منظومھسازي در نظر تروبادورھا بمراتب مھمتر از احك
; پالنت بھ نوحھ یا مرثیھاي اطالق میشد كھ شاعر در مرگ یار یا محبوبھ دلبند خویش میساخت; غزل بود

سیروانت بھ سرودي ; تانسون مناظره منظومي بود درباره موضوعي چون عشق، اخالقیات، یا شھسواري
سیكستین عبارت از توالي بغرنج . حریف سیاسي ساختھ میشد میگفتند كھ براي جنگ یا دشمني یا تاختن بر

این سبك چكامھ سرایي را آرنو دانیل ابداع كرد و ; شش بند پي در پي مقفا بود كھ ھر بندي شش بیت داشت
اوباد یا آلبا سرود ; پاستورال مكالمھاي بود میان یك تروبادور و زني شبان; بسیار پسند خاطر دانتھ افتاد

بود و معموال بھ عاشق و معشوق اخطار میكرد كھ فرا رسیدن روز بزودي راز آن دو را فاش  دمیدن شفق
اینك براي نمونھ یك اوباد، یا . و باالدا حكایتي بود منظوم; سرنا یا سرناد آواز شبانھ بود; خواھد ساخت

  : م میگذاردقطعھاي درباره آمدن پگاه، از شاعري گمنام كھ كلمات را در دھان ژولیت قرن دوازدھ

در باغي كھ بوتھ خار سپید برگھاي خود را گسترده است، بانوي من در كنار محبوب خویش آرمیده، تا 
كھ پگاه چھ زود ! خداوندا! خداوندا! آوه، پگاھي كھ مایھ افسوس است - نگھبان فریاد میكشد كھ پگاه آمد

py  . خداوندا مگذار كھ آن شب، شب عزیز ھرگز پایان پذیرد! میآید
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! آري آن پگاه كھ آرامش كش است -بردارد)) پگاه((ا محبوب من از من جدا گردد، یا نگھبان آواز ی
! اي یار دلبند و شیرین، لبان تو، لبان ما باز ھم بر ھم میفشرد! كھ پگاه چھ زود میآید! خداوندا! خداوندا

  . بنگر كھ در مرغزار پرندگان نغمھ سرایي آغاز میكنند

از آن نسیم ! كھ پگاه چھ زود میآید! خداوندا! خداوندا! كھ نصیب رشك جز درد نباشدنصیب ما عشق باد، 
شیریني كھ از دورادور میوزد، آیا من از نفس محبوب خویش جرعھ جرعھ نوشیدھام، آري از نفس گرم 

  . دلداري كھ این سان عزیز و پر سرور است

این دوشیزه كھ بخوبي ادب نگھ میدارد، و مھ طلعت است ! كھ پگاه چھ زود میآید! خداوندا! خداوندا
  . بسیاري از مردم بر رفتار متناسب این زیباروي مینگرند، دل او نسبت بھ عشق ھرگز غدر نمیورزد

  ! كھ پگاه چھ زود میآید! خداوندا! خداوندا

ت، در اواسط قرن سیزدھم، تا حدودي بھ علت تصنعي بودن روز افزون سبكھا و احساسات این قبیل غزلیا
و تا حدودي بھ سبب ویراني فرانسھ جنوبي بر اثر جھاد علیھ آلبیگاییان بود كھ نھضت تروبادورھا بھ پایان 

در آن ایام پر آشوبي كھ مبارزات مذھبي مزبور جریان داشت، بسیاري از دژھا كھ مامن این دستھ . رسید
ف دچار گردید، نظام شھسواري از غزلسرایان بود از پا درآمد، و چون خود تولوز بھ محاصرھاي مضاع

  . كھ در خطھ آكیتن برقرار بود از ھم پاشیده شد

پارھاي از خنیاگران بھ اسپانیا و برخي بھ ایتالیا فرار كردند، و در ایتالیا بود كھ فن غزلسرایي بار دیگر 
علم . ((بودنددر نیمھ دوم قرن سیزدھم رونق گرفت، و دانتھ و پترارك ھر دو از نوباوگان عالم غزلسرایي 

و فضایل و ادب این جماعت بود كھ كمك بھ پیدایش آیین و دستوري براي شوالیھگري كرد، و )) طرب
از آن تاریخ تاكنون ادبیات تحت . مشتي مردم وحشي اروپاي شمالي را مبدل بھ گروھي اصیلزاده ساخت

ك بوي خوشتر عشق مشام نفوذ آن نغمات ظریف بوده است و شاید بھ بركت عطر ستایش آنھاست كھ این
  . جان آدمي را معطر میسازد

VI  -  مینھ سنگرھا  

نھضت تروبادورھا از فرانسھ بھ صفحات جنوبي آلمان راه پیدا كرد، و در عصر طالیي ھوھنشتاوفن بود 
مضمون اشعار آنھا . میخواندند) خنیاگران عشق(شعراي آلماني را مینھ سنگر . كھ در آنجا رونق یافت

بود، كھ ھر دو جزیي از آیین شوالیھگري آن دوران بھ شمار )) خدمت بھ بانو((و )) راه عشق خدمت در((
ما بالغ بر سیصد نفر از این مینھ سنگرھا را بھ اسم میشناسیم، زیرا مقدار زیادي از اشعار آنھا بھ . میرفتند

آنھا مردماني فقیر و مستظھر بھ  بیشتر; برخي از این عده تعلق بھ طبقھ نجباي پایینتر داشتند. جا مانده است
گرچھ این دستھ اكیدا از قاعده و قانون مخصوصي براي . عنایات و الطاف امپراطوران یا دوكھا بودند

تعیین بحور و اوزان خود استفاده میكردند، بسیاري از آنھا مردمي بیسواد بودند، و كلمات و موسیقي 
تا بھ امروز واژه ; دیگر بلند بلند میگفتند تا دیگران ضبط كنندآوازھاي خود را دیكتھ میكردند، یا بھ عبارت 

معموال این . نیز از آن مستفاد میشود)) دیكتھ كردن((ھا دیختونگ است كھ معني  آلماني براي منظومھ
در . جماعت خنیاگران را بھ خواندن آوازھا وا میداشتند، و گاھي خودشان این قبیل قطعات را میخواندند

در دژ وارتبورگ  ١٢٠٧بر میخوریم كھ بھ سال ) مسابقھ آواز خواني بزرگي(كر سنگر كریگ تاریخ بھ ذ
منقول است كھ دو تن از خنیاگران شھیر، تانھویزر و ولفرام فون اشنباخ، ھر دو در این ; برگزار شد

و بانوان ; مینھ سنگرھا مدت یك قرن بھ باال بردن مقام زن در آلمان كمك كردند .جستندمسابقھ شركت 
طبقھ اشراف جان و منبع الھام فرھنگي شدند مھذبتر از آنچھ آلمان بار دیگر نظیر آن را قبل از شیلر و 
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ولفرام و والترفون در فوگلوایده را در ردیف مینھ سنگرھا بھ حساب آوردھاند، زیرا ھر دو آوازھاي 
ھاي  عاشقانھ مینوشتند، لكن ولفرام و قطعھ پارتسیفال وي را بھتر است تحت عنوان مبحث رمانھا یا افسانھ

بھ  ١١٧٠تیرول قبل از سال  والترفون در فوگلوایده در نقطھاي در. تخیلي عاشقانھ مورد بحث قرار دھیم
در بیست . وي شھسواري بود تنگدست كھ با اشتغال بھ شعر و شاعري وضع را از بد بدتر كرد. دنیا آمد

در آن سالھاي جواني، وي با ھمان . ھاي اشراف و ین آواز میخواند سالگي براي امرار معاش در خانھ
چكامھ وي تحت عنوان در زیر . ھم میكشیدندآزادي تلذذ نفس سخن از عشق میگفت كھ رقیبانش روي در

در زیر درختان زیزفون بر : درخت زیزفون تا بھ امروز چون در گرانبھایي در آلمان محفوظ مانده است
در آنجا میتوانستي ببیني كھ پیچیده در آغوش یكدیگر ; روي علفھاي خلنگ براي ما دو تن بستري افتاده بود

  . شده قرار دارد گلھاي درھم شكستھ و علف پایمال

  . بلبل شیرین الحان نغمھ سر میدھد! ھاي انبوه دره كوچك تاندارادي از میان بوتھ

  . از الي علفھا شتابان رو بھ آنجا رسیده بود

  . در آنجا بھ دام افتاده بودم ! من، خجستھترین دوشیزگان

با ! گر لبان مرا كھ چھ سرخ فام استبن! در آنجا بارھا او مرا بوسید تاندارادي. زیرا تا ابد طالعم نیكوست
  . ھا براي ھر دو ما سایباني آراست شتابي آمیختھ بھ سرور در آنجا از شكوفھ

ھنوز آن خلوتكده باید شوخي از رونق افتادھاي باشد براي كساني كھ ھمان راه را در مینوردند و محلي را 
  . سرخ میآرمیدسر من در میان گلھاي ! تاندارادي  - مینگرند كھ در آن روز 

  . آنگاه در آنجا حاضر میبود!) اكنون میگویم خدا نكند(چگونھ شرمگین میشدم اگر كسي 

و بلبل كوچك، . در آنجا ھر دو ما غنوده بودیم ، اما ھیچ كس از این راز خبر نداشت مگر محبوب و من
  . كھ من میدانم راز مرا بروز نخواھد داد! تاندارادي 

بتدریج كھ والتر مسنتر شد، قوه ادراكش كمال یافت و رفتھ رفتھ در وجود زن ظرافت و لطفي مشاھده كرد 
دلپسندتر از ھر نوع كشش جسماني، و بھ این نتیجھ رسید كھ پاداش اتحاد زن و مرد از طریق ازدواج 

این باب طي قطعھاي در . بمراتب بیشتر است از ھر نوع تھییج لذت آور ظاھري كھ ناشي از تنوع باشد
قدر و ; خوشا بھ حال مرد و خوشا بھ حال زني كھ دلھاي آنھا نسبت بھ یكدیگر صادق باشد: ((میگوید

والتر ستایشي را كھ .)) تمامي ایام و سالیان عمر آنھا خجستھ است; ارزش زندگاني آنھا افزوني میگیرد
وي اعالم داشت كھ لفظ ; د نكوھش كردسایر غزلسرایان ھمعصر وي نثار قدوم بانوان درباري میكردن

wip ) ھمان واژهWeib زن((، بھ معني ((( عنواني است بمراتب بلند پایھتر ازVrouwe ) ھمان واژه
Frau در نظر وي، . زنان و مردان نیكو خصال طبقھ اشراف واقعي را تشكیل میدھند; )))بانو((، بھ معني

.)) ھر كس آنان را بدنام كند بھ ریش خودش میخندد; ھيبانوان ژرمني زیبارویند ھمچون فرشتگان اال((
و آلمان مدت یك نسل دچار ھرج و مرج بود تا آنكھ ; امپراطور ھنري ششم درگذشت ١١٩٧در سال 

معارف پروري اشراف منسوخ شد و والتر، كھ دیگر ولینعمتي نداشت، از . فردریك دوم بھ سن رشد رسید
و بدبختانھ در مقام رقابت با دلقكان بیمناعت و شعبده بازان پر سر و  درباري بھ درباري دیگر آواره شد،

در دفتر حساب ولفگر، اسقف پاساو، یكي از اقالم جالب . صدا ناگزیر بود براي سد جوع آواز خواني كند
، مبلغ پنج سولیدي بھ والتر فون در فوگلوایده پرداخت شد تا ١٢٠٣نوامبر سال  ١٢: ((از این قرار است

این عمل دو جانبھ كار .)) ي محافظت خودش در مقابل سرماي زمستان پالتو پوستي خریداري كندبرا
خداپسندانھ یك نفر مسیحي بود، زیرا والتر از افراد غیور جمعیت گیبلینھا محسوب میشد، عود خود را 

و خشمگین بود از آنكھ براي مخالفت با پاپھا كوك میكرد، مدام خالفكاریھاي كلیسا را بھ باد انتقاد میگرفت، 
pyھاي آلپ گذر میدادند تا بھ اسم پني پطرس خزانھ پاپي را انباشتھ  بھ چھ جھت وجوه مردم آلمان را از كوه
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لكن ; با ابھتي تصنیف كرد)) سرود صلیبي((با تمام این اوصاف، وي یك نفر مسیحي مومن بود، . سازند
م گیرد، و ھمگي آحاد بشر را چون جمعي برادر توانایي آن را داشت كھ گاھگاھي فوق میدان جنگ مقا

  : ببیند، چنانكھ در قطعھاي میگوید

نوع انسان از یك دوشیزه باكره حیات میگیرد، ھمھ ما از برون و درون بھ ھم شباھت داریم ، دھانھاي ما 
كھ جملگي از یك جور خوراك سیر میشوند، و ھنگامي كھ استخوانھایشان ھمھ در ھم گردد، تو میگویي 

ھایشان را چنین تھي ساختھ،  كدامین كس آدم زنده را بھ چشم میشناخت، و از این جمع كھ كرمھا الشھ
اكنون بنده كدام است و موال كدام مسیحیان، یھودیان، و كافران ھمگي خدمت میكنند و خداوند جملھ كاینات 

  . را در تحت توجھ خویش دارد

و ) ١٢٢١(ز فردریك دوم ملكي و عایدي مرتبي دریافت داشت بعد از ربع قرن سرگرداني و فقر، والتر ا
وي افسوس میخورد از اینكھ پیرتر . از این پس ھفت سال باقي عمر را میتوانست در عین آرامش بگذراند

از خداوند طلب بخشایش میكرد كھ قادر نبود ; و ناتوانتر از آن است كھ بتواند عازم جنگ صلیبي شود
دارد، و در طي منظومھاي دارایي خویش را بھ این طرز براي بازماندگان بھ جا دشمنان خود را دوست ب

بھ دلدادگان ; بھ دروغگویان پریشانیھاي خویش را; بھ حسودان طالع شوم خود را میبخشم: ((مینھاد
جسدش را در كلیساي جامع وورتسبورگ بھ .)) بھ بانوان درد دل خویش را; دروغین سفاھتھاي خود را

در جوار مزارش، سنگ یادبودي حكایت از عالقھ قلبي آلمان بھ بزرگترین شاعر این عھد ; ندخاك سپرد
  . میكند

بعد از وفات والتر، نھضت مینھ سنگرھا خود را با مبالغھگوییھاي عھد سرگرم كرد و در ضایعاتي كھ بعد 
تاین در تذكره منظوم اولریش فون لیشتنش. از سقوط فردریك دوم آلمان را از ھم متالشي ساخت سھیم شد

، شرح میدھد كھ چگونھ وي در محیطي ماالمال از ))خدمت بھ بانو((احوال خویش، تحت عنوان 
  . احساسات خدمت بھ بانوان پرورش یافت

اولریش خود زني را بھ عنوان االھھ خویش برگزید، و چون لب شكري بود و میترسید كھ آن بانو از دیدن 
اد لبش را بدوزند، و بھ عشق دلداده خویش در جشنھاي نظامي شركت روي وي منزجر شود، دستور د

چون بھ وي خبر دادند كھ زن از این مطلب در شگفت شده است كھ اولریش ھنوز صاحب آن . جست
انگشتي است كھ او خیال میكرد آن را در راه شرافت وي از دست داده است، اولریش آن انگشت 

ھنگامي كھ بخت یاري . شانھ حرمت حرف محبوبھ، پیش وي فرستادبخصوص را از بدن جدا كرد و، بھ ن
كرد و اولریش موفق شد آبي را كھ بانو با آن دستھایش را شستشو داده بود بنوشد، دیگر از فرط شعف سر 

ھا آن را در جیب  و چون وي نامھاي از محبوبھ دریافت كرد، بھ علت نداشتن سواد، ھفتھ. از پا نمیشناخت
پس از آنكھ بھ وعده . رد، تا شخص معتمدي را پیدا كرد كھ میتوانست نامھ را برایش بخواندخود حمل میك

لطف معشوقھ شاد شد، دو روز متمادي در لباس ژندھاي چون گدایان، میان جمعي از جذامیان، بر در 
داد او را در بانو او را اذن دخول داد، و چون دید كھ آدم سمجي است دستور . سراي بانو بھ انتظار ایستاد

در تمام این دوران اولریش صاحب . مالفھاي بپیچند، از پنجره خوابگاھش سرازیر كنند، و بر زمین نھند
  . یك زن و چندین اوالد بود

كھ او را بھ واسطھ  - ھاي ھاینریش فون مایسن  نھضت مینھ سنگرھا توام با قدري جالل و ابھت، با چكامھ
ھنگامي كھ وي در سال . بھ سر آمد -لقب دادند ) ستایشگر زن(ونلب آوازھایش در تجلیل مقام زن، فرا

ھاي موزون، جنازھاش را بھ كلیساي  در شھر ماینتس در گذشت، بانوان شھر، در حال ترنم نوحھ ١٣١٧
جامع شھر حمل كردند و بر روي تابوتش آن قدر شراب ریختند كھ چون جویي در سراسر كلیسا جاري 

روحیھ . ز خواني از چنگ شھسواران بیرون رفت و بھ دست طبقھ متوسط افتادبعد از وي فن آوا. شد
رمانتیك زنپرستان از میان رخت بر بست و جاي خود را در قرن چھاردھم بھ لذت پر زور و ھنر مینھ 
سنگرھا یا خنیاگران و غزلسرایان شھري سپرد و خبر ارتقاي بورژوازي را بھ جھان شعر و شاعري 

  . اعالم داشت
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IIV - رمانسھا  

ھمچنانكھ . لكن در ابداع و رواج رمانس، طبقھ متوسط تا این تاریخ خود را یكھ تاز عرصھ نبرد ساختھ بود
ھاي ایتالیا غزلیات بسیار لطیفي براي بانوان میسرودند، بھ ھمان  تروبادورھاي فرانسھ جنوبي و تروواتوره

و در نزد فرانسویان بھ  -استھ بودندھاي بیبضاعت برخ طرز در فرانسھ شمالي شعرایي كھ از دامان خانواده
ھاي متوسط و عالي را  با داستانھاي منظوم عشقي و جنگي، شبھاي تار خانواده - تروور معروف بودند 

  . روشن میساختند

چندین نمونھ بسیار . ھاي تصانیف این تروورھا عبارت است از باالد، لھ، شانسون دو ژست، ورمان نمونھ
چك لھ این عھد كھ بھ دست ما رسیده است زاییده طبع زني است كھ انگلستان و ھاي كو دلپذیر از منظومھ

ماري دو فرانس در دوران . فرانسھ ھر دو ممكن است او را اولین شاعره بزرگ خود بھ حساب آورند
سلطنت ھنري دوم از ناحیھ برتاني بھ انگلستان آمد، و در آن سرزمین مقیم شد، بنا بھ پیشنھاد ھنري دوم، 

ري با كالمي لطیف و تخیلي ظریف، كھ از ھر تروبادوري برتر بود، چندین افسانھ قوم برتون را بھ ما
اینك ترجمھ تحتاللفظي یكي از غزلیات این شاعره كھ موضوعش تا اندازھاي غیر عادي . رشتھ نظم كشید

  : است، زیرا محبوبھ زندھاي معشوق مرده خود را مخاطب میسازد

بخوبي دوست داشتھ است، بھ ھنگام تابستان یا زمستان آیا در آنجا ھیچ مھ طلعتي  آیا در آنجا كسي ترا
دیدھاي كھ در كنار تو در گور گذارند آیا بوسھ دراز مرگ آبدارتر از بوسھ من است كھ روزي چنان بود، 

عاشقانھاي یا آنكھ تو بھ وادي نیكبختي دوردستي سفر كرده و مرا یكسره از یاد بردھاي این چھ خواب آرام 
است كھ بآرامي در آن فرو رفتھاي كدام مرگ افسونگر است كھ با جذبھاي ژرف و عجیب شب و روز ترا 
در پنجھ دارد در فضاي كوچكي زیر علف، بیرون از آفتاب و سایھ، اما دریغ كھ دنیاھا دورتر از من قرار 

بھ ھمان سان كھ گویي در دنیاي باال داري در آن پایین، جایي كھ ترا در خاك آنجا تو دراز خواھي كشید، 
  . دراز كشیدھاي، دیگري باز بھ جاي تو میزید، و باز بھ محبوبھ تو دل میبازد

آیا در زیر نخل شیرین نیست آیا روز گرمي نیست، مملو از آرامشي زرین، مرموز، و دراز بھتر از عشق 
ھم میبافد، خوابي میبافد كھ ھیچ پرنده  و زندگي برگھاي پھن جالب خوشبو، مثل دستھایي، روز زیبا را بھ

  . ستبري آن را تحمل نتواند، در حالي كھ مرگ، خواب از بھر تو میبافد

و در آن مكان تو باید مرگ ; و بسیاري صداھاي پر مایھ و عجیب تنفس بامدادان و ظھر را بھ یغما میبرند
  . را اغمایي شیرین یافتھ باشي

كھ مدتھا پیش از این !اوه; ھ سرایي میكردم دیگر نسبت بھ من ثابت قدم نمانبراي كلمھاي كھ من گفتم یا نغم
زیرا زمین پر مایھ بایستي بھ دل تو راه یافتھ و ایمان را بدل . تو میبایست چقدر نغماتي شیرینتر شنیده باشي

ا بھ سرقت و باد گرم بایستي كھ روان ترا جز بھ جز در خالل ساعات بیوف; بھ گلھاي رنگارنگ كرده باشد
  . برده باشد

و بسیاري از بذرھاي لطیف بایستي در زمین حاصلخیزي از فكرت جا گرفتھ باشد، تا غنچھاي را در 
و بي شك بسیاري از الوان ; برابر آفتاب بگشاید، كھ در غیر این صورت بر آمدن آن ھرگز ممكن نمیشد

اي پرشور وجود ترا نسبت بھ من كھ در پرشور آنجا را قرار گاه زیباتري ساختھ است و پارھاي از اجز
  . اینجا مقام دارم بیمھر كرده است

. ھاي كوچك پدید آمد محتمال از پیوستن چندین باالد یا منظومھ)) ھا اعمال ترانھ((شانسون دو ژست یا 
معموال شاعر لب كالم وقایعنگاران را درباره حوادث تاریخي میگرفت، آن را در لفافھاي از ماجراھاي 

pyیلي میپیچید، و منظومھ خود را با ابیاتي ده یا دوازده سیالبي چنان میساخت كھ فقط متناسب با شبھاي تخ
m
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شانسون دو روالن، كھ مدتھا قبل بھ وجود آمد، نمونھ سستي از . دراز زمستان صفحات شمالي اروپا بود
رد كھ در تاریخ مقامي این م. قھرمان محبوب منظومھ شانسون دو ژست شارلماني بود. این رقم شعر بود

آنھا بودند ; بس ارجمند داشت، بھ بركت قلم تروورھاي فرانسوي، صاحب عظمتي شد تقریبا مافوقالطبیعھ
كھ شكست شارلماني را در اسپانیا بدل بھ فتحي درخشان كردند، و وي را پیروزمندانھ روانھ قسطنطنیھ و 

; كھ با عظمت تمام در میان باد بھ اھتزاز در میآمداورشلیم ساختند، و بھ وي ریش افسانھاي سفیدي دادند 
مھاجرت اقوام میكرد، بھ ھمان روال )) عصر پھلواني((بھ ھمان نحو كھ بیوولف و نیبلونگنلید یادي از 

موضوع اصلي یا صحنھ یا ; شانسونھا نموداري از موضوعات، اخالقیات، و روحیھ دوران فئودال بودند
ھر چھ یا ھر كجا یا ھر زماني بود، افراد در یك محیط فئودال، با لباسھاي  زمان حدوث وقایع این حكایات

موضوع دایمي آنھا جنگ . مخصوص دوران فئودال، در پي انجام مقاصدي ویژه آن عصر روان بودند
و در میان آشوبھاي شدید این گونھ منازعات، ; بود، اعم از فئودال یا بینالملل یا مجادلھ بین پیروان مذاھب

  . و عشق ورزي فقط مقام كوچكي را احراز میكرد زن

ضمن آنكھ نظم اجتماعي راه تكامل سپرد و، با افزایش ثروت، مقام زن در جامعھ باال رفت، تروورھا از 
موضوع جنگ روي برتافتند و بھ عشق پرداختند، و در قرن دوازدھم بود كھ رمان جانشین شانسون دو 

در بدو امر لفظ . زد و مدت چندین قرن آن مسند عالي را حفظ كردزن بر سریر ادبیات تكیھ . ژست شد
رمان بھ ھر نوع اثري اطالق میشد كھ بھ آن زبان فرانسھ اولیھ نوشتھ میشد و وجھ تسمیھ از آنجا بود كھ 

  . زبان اولیھ فرانسویان یا میراث رومي را رومن میخواندند

انتیك داشت رمان نخواندند، بالعكس، پارھاي از داستانھاي عشقي و تخیلي را از آن جھت كھ جنبھ رم
احساسات آدمي را عشقي رمانتیك نام نھادند، بھ علت آنكھ نظایر آن در رمانھاي فرانسوي فراوان دیده 

داستان گل سرخ، یا رمان تروا، یا رمان دو رنار صرفا داستان یك گل سرخ، یا قصھ تروا، و یا . میشد
از آنجا كھ ھیچ گونھ سبك ادبي نباید . سھ قدیمي یا فرانسھ رومن معني میدادحكایت یك روباه در زبان فران

بدون وجود ابوین مشروعي قدم بھ عرصھ حیات نھد، میتوان چنین ادعا كرد كھ رمانھا باید از یك رشتھ 
. شانسون دو ژست ناشي شده باشند كھ با مشتي احساسات رقیقھ عشق و عاشقي تروبادورھا توام شده بود

ھاي عاشقانھ یوناني مثل رمان اتیوپیكا اثر  رھاي از موضوعات اصلي این قبیل رمانھا محتمال از قصھپا
یك كتاب یوناني كھ در قرن چھارم بھ زبان التیني ترجمھ شد، نفوذ عظیمي . ھلیودوروس اقتباس شده است

ن را نوشتھ تاریخنویس در سبك رمان نویسي داشت، و آن تذكره جعلي احوال اسكندر كبیر بود كھ بغلط آ
در اروپا و جھان یوناني زبان مشرق داستانھاي اسكندر از جمیع رمانھاي . رسمي وي كالیستنس دانستھاند

ھا در اروپاي  عالیترین نوع این قصھ. قرون وسطایي فراوانتر و محبوبتر بودند)) مسلسل و بھ ھم پیوستھ((
المبر لو تور و آلكساندر دو  - و تن از تروورھاي عصرباختري داستان اسكندر است، منظومھاي اثر طبع د

میالدي بھ رشتھ نظم درآمده بود و بیست ھزار فرد دوازده سیالبي مشھور بھ  ١٢٠٠كھ در حدود  -برنھ 
  . داشت)) آلكساندرین((

حاظ لكن سلسلھ رمانھایي كھ بھ فرانسھ، انگلیسي، و آلماني درباره محاصره شھر تروا بھ نظم درآمدند از ل
در این مورد سرچشمھ الھام چكامھسرایان . احساسات بمراتب رقیقتر و از نظر تنوع بمراتب غنیتر بودند

داستان دیدو در این تاریخ بھ صورت رمانس درآمده بود، و بھ رغم افسانھ نویسان، ; ویرژیل بود نھ ھومر
در فرانسھ و انگلستان و ایتالیا مقام  مگر نھ آن بود كھ ترواییھاي دلیر پس از شكستي كھ سزاوار آن نبودند،

مور بار دیگر رمان تروا - یكي از تروورھاي فرانسھ موسوم بھ بنووا دو سنت ١١٨۴گزیده بودند در حدود 
این منظومھ بھ چندین زبان مختلف ترجمھ شد، و در ; را بھ صورت یك منظومھ سي ھزار بیتي درآورد

در آلمان ولفرام فون اشنباخ نیز یك قصھ تروا نوشت كھ از . دوازده ملت مختلف اثر گذاشت-ادبیات ده
در ; را از بنوا اقتباس كرد)) فیلوستراتو((در ایتالیا بوكاتچو قصھ ; لحاظ حجم بھ قدر ایلیاد ھومر بود

در منظومھ سي و دو ھزار بیتي خویش موسوم بھ چكامھ بروت توصیف كرد ) ١٢٠۵حد(انگلستان الیمن 
داستان ترویلوس و كرسیدا را ; واده فرضي آینیاس، قھرمان تروا، لندن را بنا نھادكھ چگونھ بروتوس، ن

شاعر انگلیسي، چاسر، از بنوا اقتباس كرد، و ھمین منظومھ بود كھ مورد استفاده شكسپیر در ساختن 
سومین رشتھ بزرگ از رمانسھاي قرون وسطي ارتباط با شاه آرثر . نمایشنامھ ترویلوس قرار گرفت
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بھ طوري كھ قبال دیدیم، بھ اغلب احتمال، این آرثر، كھ دربارھاش فراوان سخن گفتھاند، یكي از . داشت
چھ كس بود . نجباي مسیحي بریتانیا بود كھ در قرن ششم در برابر ساكسونھاي مھاجم بھ مبارزه قیام كرد

قط دوستداران شعر كھ این مرد دلیر و شھسواران وي را بھ صورت چنان اساطیر دلپذیري درآورد كھ ف
كھ بود كھ موجوداتي افسانھآمیز چون گوین، گلھد، پرسیول، . ملري مزه آن را بھ تمام و كمال چشیدھاند

مرلین، گوینویر، النسلو، تریسترم، و شھسواران مسیحي میزگرد و داستان رازورانھ جام مقدس را بھ 
. تحقق از بین برنده یقین است; ده استوجود آورد بعد از قرني بحث و فحص، ھیچ جواب قاطعي پیدا نش

پارھاي از عناصر . ھاي وقایعنگاران انگلیسي میآید قدیمیترین اشاراتي كھ بھ آرثر شده است در نوشتھ
ھمین داستان را جفري در ; )٩٧۶(متشكلھ این افسانھ را از كتاب وقایعنامھ اثر ننیوس اقتباس كردھاند 

عین داستاني را كھ جفري در تاریخ خود درج ; )١١٣٧(بیان كرد  تاریخ شاھان بریتانیا بھ شكل مفصلي
كرده بود، رابرت ویس نامي، از تروورھاي جزیره جرزي، در منظومھ مفصل خویش تحت عنوان بروت 

این نخستین بار است كھ ما ضمن داستان آرثر بھ احوال ; )١١۵۵(انگلستان بھ شعر فرانسھ درآورد
محتمال قدیمیترین قطعات این افسانھ بزرگ پارھاي از داستانھاي ویلزي . مشھسواران میزگرد واقف میشوی

ھاي خطي داستان كامل آرثر و  قدیمیترین نسخھ; است كھ اكنون آنھا را در مجموعھ مبینوگیون میتوان یافت
قدس عموم محققان در این نكتھ متفقالرایند كھ دربار آرثر و جام م; شھسواران در زبان فرانسھ وجود دارد

قدیمیترین شكل كامل این افسانھ بھ نثر، یك . در منطقھ ویلز و جنوب باختري بریتانیا قرار داشتھ است
دستنبشتھ انگلیسي است كھ بھ طور مشكوكي آن را بھ یك تن از شماسان اعظم آكسفرد، والتر مپ، نسبت 

اطالع ما درباره زندگي . رواستھا رمانھاي كرتین دو ت كھنسالترین شكل منظوم این رشتھ افسانھ. دادھاند
میدانیم كھ وي در ابتداي دوران شاعري خویش داستان . كرتین تقریبا ھمان قدر ناقص است كھ درباره آرثر
آكیتن، / چون كنتس ماري دو شامپاني، دختر الئونور د. تریستان را بھ نظم كشید، كھ اكنون مفقود شده است

ھایي  كھ كرتین ممكن است با قریحھ خویش از عھده ساختن چكامھ این منظومھ را دید، بظاھر امیدوار شد
بھ ھمین . برآید و عالیترین آرمانھاي شوالیھ گري را بھ اسلوب رمان بھ نظم كشد)) عشق درباري((درباره 

كرتین در سالھایي كھ از . سبب ماري او را دعوت كرد تا بھ اصطالح تروور دربار او در تروا باشد
بھ تصنیف چھار رمان مبادرت جست بھ ابیات قافیھ دار كھ ) ١١٧٢-١١۶٠(رخوردار بود عنایات ماري ب

ارك وانید، كلیژه، ایون، و شھسوار : ھر فردي ھشت سیالب داشت، و آن چھار منظومھ عبارت میشد از
در . محسوب نمیشد)) شھسوار كامل((عرابھ، كھ بھ ھیچ وجھ عنوان بلند مرتبھاي براي قصھ النسلو آن 

، در دربار فیلیپ كنت فالندر بود كھ كرتین شروع بھ ساختن منظومھ كنت دل گرال یا پرسیول گلي ١١٧۵
و بھ ھمت شاعر دیگري تعداد بیتھا بھ شصت ھزار ; كرد، و نھ ھزار بیت از این حماسھ را شخصا ساخت

  : بي پیدا استھا از آغاز داستان ارك بخو روحیھ زمان و محیط این قصھ. رسید و منظومھ كامل شد

ھرگز كسي درباري بھ این حشمت بھ چشم . یك روز عید قیام مسیح، شاه آرثر در كاردیگن دربار آراست
زیرا در آنجا عده زیادي از شھسواران نیكوسیرت و پر طاقت و جسور و شجاع، بانوان و ; ندیده بود

لكن پیش از آنكھ مجلس بر . اشتنددوشیزگان ثروتمند، و دختران مالیم طبع و زیبا روي پادشاھان حضور د
ھم خورد، شاه بھ شھسواران خویش گفت كھ میل دارد فرداي آن روز را بھ شكار گوزن نر سپید رود تا آن 

: ھنگامي كھ خاوند گوین این سخن بشنید، بغایت بد حال شد و گفت. سنت شایستھ كھن را رعایت كرده باشد
ھمگي ما از دیر باز با این سنت . متناني خواھد بود و نھ حسن نیتيخداوندگارا، بھره تو از این شكار نھ ا((

كشتن گوزن سپید آشناییم، و میدانیم كھ ھر كس بتواند آن گوزن را بھ قتل برساند، باید زیباروترین دوشیزه 
ند زیرا در اینجا پانصد تن دوشیزه ھست; اما از این كار ممكن است بلیھ بزرگي برخیزد... دربار ترا ببوسد
و یك یك آنھا شھسوار بھ خدمت ایستادھاي دارد دلیر و متھور كھ حاضر است شمشیر ...ھمگي واالتبار،

: شاه گفت.)) كشیده بھ راستي یا دروغ ثابت كند كھ بانوي وي زیباترین و رعناترین تمامي دوشیزگان است
فردا ھمگي ما ... خواھم شدمن از این مطلب بخوبي آگاھم، با وجود این بھ آن علت از شكار منصرف ن((

  .)) از روي خوشدلي بھ سراغ شكار گوزن سپید خواھیم رفت

ھاي جالب این قبیل داستانھاي عشقي تا چھ  ھمچنین در آغاز این منظومھ مشاھده میكنیم كھ اغراق و مبالغھ
یش از پانصد طبیعت در پیدایش آن دوشیزه، انید، تمامي مھارت خویش را بھ كار برده بود و ب: ((حد بود

در داستان النسلو بھ این نكات برمي .)) بار اظھار اعجاب كرده بود چنین مخلوق كاملي بھ وجود آورد
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دلداده كامل كسي است كھ فرمان محبوبھ خویش را اطاعت میكند، بي درنگ و بھ رغبت در ((خوریم كھ 
یرا عشق، كھ ھادي و رھنماي ز; تحمل درد در نظرش شیرین است... اجابت تمناي معشوقھ خویش میكوشد

لكن كنتس ماري دو شامپاني مفھوم ذھني انعطاف پذیري از .)) اوست، درد او را تسكین و تخفیف میدھد
  :عشق داشت

اگر شھسواري دوشیزھاي یا زن بیكسي را تنھا بیند، و اگر اعتنایي بھ نام نیكوي خویش داشتھ باشد، آنگاه 
و اگر چنین . خواھد كرد كھ مایل بھ بریدن حلقوم خویش باشد ھمان سان دست تخطي بھ سوي او دراز

اما اگر در حالي كھ . شھسواري بھ ناموس وي دست درازي كرد، تا ابد در ھر درباري رسوا خواھد بود
زن زیر نظر و حمایت شھسوار است، شھسوار دیگري با این یكي بھ جنگ برخیزد و او را شكست دھد، 

تواند با زن ھر معاملھاي بخواھد بكند، بي آنكھ مورد سرزنش قرار گیرد یا نامش آنگاه آن شھسوار دیگر می
  . ننگین شود

اشعار كرتین خوشاھنگ لكن ضعیفند، و غناي ماللتزاي آن بزودي ما مردمان شتابزده عھد جدید را سیر 
گري را نوشتھ امتیاز این شاعر از آن جھت است كھ اولین سند كامل و موجود از آرمان شوالیھ . میكند
وي بھ وصف درباري پرداختھ است كھ در آنجا ادب و شرافت و شجاعت و اخالص عاشق بظاھر ; است

جام ((كرتین در آخرین منظومھ تخیلي خویش، با افزودن . حایز اھمیت بیشتري بود تا كلیسا یا مذھب
اصل داستان از این . داد ھاي آرثر و شھسواران وي را بھ عالیترین مدارج ارتقا ، رشتھ افسانھ))مقدس

قرار است كھ یوسف رامھاي، پس از آنكھ مسیح را بھ صلیب كشیده بودند، در ھمان جامي كھ مسیح در 
خود یوسف، یا بھ روایتي ; آخرین شام شراب نوشیده بود، مقداري از خون منجي مصلوب را حفظ كرد

آن یادگار مقدس را پادشاه علیل و محبوسي در فرزند وي، آن جام و خون فناناپذیر را بھ بریتانیا آورد، و 
فقط یك نفر شھسوار كامال پاكدامن و پاكدل میتوانست آن جام را پیدا كند و، با ; دژ مرموزي نگاه داشت

بھ روایت كرتین، دالوري كھ در صدد جستجوي . استفسار از آن پادشاه درباره بیماریش، او را آزاد سازد
در نسخھ انگلیسي این افسانھ، كسي كھ براي انجام این ; است از سرزمین گلجام مقدس بر میآید پرسیول 

در ھر دو روایت، ; مھم قد علم میكند گلھد، پسر نیكوخصال و بیگناه النسلو، آن دالور لكھدار شده است
و  در آلمان ولفرام فون اشنباخ نام پرسیول را بھ پارتسفال مبدل ساخت. جوینده جام آن را بھ بھشت میبرد

  . این افسانھ را بھ مشھورترین شكل قرون وسطاییش درآورد

ولفرام شھسواري بود از اھالي باواریا كھ انبان شكم را در گرو طبع وقاد گذاشت، از خوان فتوت ولینعمتي 
مدت بیست سالي در دژ وارتبورگ زندگي كرد و بھ ; چون ھرمان، الندگراف تورینگن، برخوردار شد

قطعا وي میبایست این منظومھ آبدار را براي . ظومھ قرن سیزدھم مبادرت جستساختن عالیترین من
. دیگران دیكتھ كرده باشد، زیرا ما از منابع موثق اطالع داریم كھ وي ھرگز خواندن و نوشتن فرا نگرفت
ه ولفرام مدعي بود كھ داستان پارتسیفال خود را از یكي از شعراي پروونسال موسوم بھ كیوت اقتباس كرد

ما از وجود چنین شاعري اطالعي نداریم، و تا آنجا كھ تحقیقات نشان داده است، از . است، نھ از كرتین
ھیچ كس دیگري ) ١٢٠۵(تا تاریخ ساختن منظومھ ولفرام ) ١١٧۵(تاریخ نظم این افسانھ بھ دست كرتین 

ولفرام بھ شانزده منظومھ . را نمیتوان سراغ گرفت كھ قصھ مزبور را بھ رشتھ نظم درآورده باشد
مسیحیان . تقسیم شده است، كھ یازده تاي آنھا مبتني بر منظومھ كنت دل گرال اثر كرتین میباشند)) كتاب((

نیكوسیرت و شھسواران منصف قرون وسطي خود را بھ ھیچ وجھ مقید نمیدیدند كھ اگر مطلبي را از 
لكن اقتباس موضوع رمانسھا . از دارندمنبعي اخذ میكنند، مراتب حقشناسي خود را نسبت بھ متقدم ابر

ولفرام عین این كار را . مطلب دیگري بود، بھ شرطي كھ خوب پرورانده میشد، عملي بود درخور بخشایش
  . در مورد منظومھ كرتین كرد

ھاي  یكي از نواده) غمگین دل)) (ھرتسالیده((مادرش ملكھ . پارتسیفال فرزند شھسواري است از اھل آنژو
اندكي قبل از آنكھ ملكھ . تیتورل، اولین محافظ جام مقدس و خواھر امفورتاس شاه بیمار فعلي میباشد

ن مبارزه با شھسوار غمگین دل پارتسیفال را بزاید، خبر مییابد كھ شوھرش در مقابل اسكندریھ، ضم
از آنجا كھ مادر مصمم است پارتسیفال در جواني كشتھ نشود، او را در خلوت . دیگري، بھ قتل رسیده است
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از وي این مطلب را پنھان میدارد كھ پارتسیفال از تبار پادشاھان است و نمیگذارد ; روستا پرورش میدھد
  : دنبالھ ھمین مطلبابیاتي چند در  اینك ترجمھ. فرزندش از فنون جنگاوري آگھي پیدا كند

آنگاه مردمش سخت پریشان خاطر شدند، زیرا معتقد بودند عملي است زشت، و تربیتي است كھ زیبنده 
  . مقام فرزند شاه نیرومندي نیست

ھاي انبوه وحشي پنھان بپرورید، و در عشق و غمش اندیشھاي ره نیافت كھ  اما مامش او را در میان دره
  . چھ سان بدي در حق شاھزاده كرد

ھایي كھ در آن  آن سان كھ بازیچھ كودكان است، وي از بوتھ; ھیچ سالح دالوران در كف وي نگذاشت
ماني از بھر خویش فراھم كرد، و با آن از فرط سرور معبر بیغولھ روییده بود افزار ساخت، و تیر و ك

كودكانھ پرندگاني را كھ از باالي سرش در میان درخت پر برگ پرواز میكردند ھدف ساخت، اما چون 
ھا پایین پایش مرده افتاد، از فرط شگفتي الل وار سر زرین خود را خم كرد و با غم  پرنده نغمھ پرداز بیشھ

زیرا من بخوبي آگاھم كھ از تمامي كودكان روي (دي از موي زرین خود را كند، و خشم كودكانھ، چند جع
  )... زمین ھیچ یك این سان زیبا روي نبود

آنگاه وي در اندیشھ شد كھ چگونھ دستش آن نغمھ پرداز را، كھ با نغمات شیرین خود روحش را بھ ھیجان 
  . ل گردیدمیآورد، جاودانھ خاموش كرده است، و دلش از اندوه ماالما

روزي بین راه بھ دو نفر شھسوار . پارتسیفال تندرست و از ھمھ جا بیخبر پا بھ سن بلوغ میگذارد
اسلحھ درخشان ھمین سبب برابر ایشان زانو میزند، و چون بھ او میگویند كھ آن دو تن از . برمیخورد

وي خانھ . مثل ایشان باشكوه سازدارباب انواع نیستند بلكھ شھسوارند، پارتسیفال تصمیم میگیرد كھ خود را 
مادرش از غصھ . را ترك میگوید و بھ سراغ شاه آرثر میرود كھ بھ مردان مقام شھسواري عطا میكند

حین سفر،پارتسیفال از دوشسي كھ خوابیده است بوسھاي برمي گیرد و كمربند و . جدایي پسر جان میسپرد
و نیز ; ناشایستھ است كھ چندین سال او را پلید میسازد و لكھ این عمل. انگشتري او را بھ سرقت برمیدارد

بین راه بھ آیثر شھسوار سرخ برمیخورد، و ھمین شھسوار بھ وسیلھ پارتسیفال پیامي بھ شاه آرثر میفرستد 
چون پارتسیفال را بھ حضور شاه معرفي میكنند، وي از آرثر تقاضا میكند . و او را بھ مبارزه دعوت میكند

بعد از كسب چنین اجازھاي، نزد آیثر بر میگردد، ; ت مبارزه با شھسوار سرخ را عطا كندكھ بھ وي رخص
با طالعي كھ خاص آدم خام دستي است، او را میكشد و لباس رزم او را بر تن میكند و سواره پي ماجرا 

خاوند پیر . شب ھنگام بھ كاخ گورنمانز میرسد و از او میخواھد كھ در خانھاش رحل اقامت افكند. میرود
از پارتسیفال خوشش میآید، نیرنگھاي مبارزات فئودال را بھ وي میآموزد، و بھ حكم سنت سلحشوري او 

آدم شایستھ چون . مھربان، گشاده دست، و فروتن باش; بھ درماندگان رحمت آر: را اندرزي چند میدھد
و سخن گفتھ باشد حوایجش را مرتفع تو پیش از آنكھ ا; نیازمند شود، شرم دارد از آنكھ دست نیاز دراز كند

پرسشھاي فراوان مكن، و نیز اگر . ...با اینھمھ جانب حزم نگاه دار، نھ افراط كن و نھ خسیس باش...ساز
... بدقت ھر چیز را مشاھده كن و ھر سخن را بشنو. سوال بجایي از تو كنند، از دادن پاسخ خودداري منما

ثابت . مردوار بزي و خوشدل باش. ... چون تسلیم شد، او را مكشھر كسي ھر بدي در حق تو كرده باشد، 
  . ھر كس بھ عشق واقعي خیانت ورزد، ستایشش را كوتاه گردان. قدم باش كھ كار مردان اینچنین است

پارتسیفال دوباره بھ راه میافتد، بانویي كوندویرامور نام را كھ در محاصره است نجات میدھد، او را بھ 
و چون شوھرش از سفر برمي گردد، با او جنگ میكند و او را میكشد و زنش را بھ  ھمسري میگیرد،

بر حسب تصادف، پارتسیفال بھ دژي میرسد كھ در آنجا جام مقدس را . جستجوي مادرش رھا میسازد
كھ (در اینجا شھسواران محافظ خوان ضیافتي براي پارتسیفال میگسترند، وي جامي را . محافظت میكنند

میبیند، و چون اندرزھاي آن خاوند نیك خصلت، گورنمانز، را آویزه ) روایت سنگي قیمتي استدر این 
گوش ساختھ است، درباره خاصیت جادویي جام یا شاه رنجور ھیچ سوالي نمیكند و ھنوز از این راز آگاه 

بر مركب سوار ; بامداد روز بعد وي تمام كاخ را خالي میبیند. نیست كھ شاه رنجور عموي خود اوست
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پس از رفتن وي، پل دژ بھ دست اشخاصي نامرئي در عقب سر وي باال ; خویش میشود و بیرون میرود
در آن ; پارتسیفال دوباره رو بھ دربار آرثر مینھد. چنانكھ گویي بازگشت وي را بھ كاخ نھي میكند. میرود

تسیفال را مقصر میداند كھ از سر گیر و دار كھ ھمھ مقدمش را پذیره شدھاند، زن غیبگویي كوندري نام پار
پارتسیفال سوگند میخورد كھ دوباره جام مقدس . جھالت و گستاخي علت بیماري امفورتاس را نپرسیده است

  . را پیدا كند

احساس میكند كھ كوندري بھ ناحق . اما در این مرحلھ از عمر، غبار تالمي آینھ خاطرش را مكدر میسازد
متوجھ بیعدالتیھا و اجحافات فراوان روزگار میشود، دست از ; اختھ استاو را سرزنش كرده و خفیف س

در اثناي آن سالھاست كھ پارتسیفال دچار انواع . خدا میشوید كلیسا میگذارد و نھ بھ تالوت دعایي میپردازد
روزي در . و اقسام مصایب میشود، مدام در طلب جام مقدس است، لكن ھرگز بھ آن دسترسي پیدا نمیكند

; ناي گردش خویش ناگھان بھ كنج خلوت زاھد گوشھ نشیني كھ خود را تروریزنت میخواند راه پیدا میكنداث
از زبان وي داستان جام مقدس را میشنود و در مییابد كھ چگونھ بیماري ; معلوم میشود كھ این دایي اوست

باني جام مقدس برداشتھ دایمي امفورتاس بر اثر آن بوده است كھ بھ خاطر عشقي نامشروع دست از نگاھ
زاھد گوشھ نشین پارتسیفال را بار دیگر بھ آیین مسیح برمي گرداند و تاوان گناھان وي را بر عھده . بود

اینك پارتسیفال كھ فروتن و پاكدامن شده و از بند جھالت رستھ و در بوتھ مصایب طاھر گشتھ، بار . میگیرد
ھد این راز را بھ كوندري فاش میسازد كھ پارتسیفال زا. دیگر بھ طلب جام مقدس قدم در راه مینھد

آن زن غیبگو پارتسیفال را پیدا میكند و بھ ھمھ خبر میدھد كھ وي بھ ; خواھرزاده و وارث امفورتاس است
آنگاه كوندري پارتسیفال . جانشیني امفورتاس بھ مقام پادشاھي و محافظت از جام مقدس انتخاب شده است

پارتسیفال از امفورتاس علت بیماریش را جویا میشود، و بھ مجردي كھ ; یت میكندرا بھ آن دژ مخفي ھدا
پارتسیفال ھمسر خویش . این سخن از دھان پارتسیفال بیرون میآید، شاه فرتوت و رنجور بھبود مییابد

از این مزاوجت است كھ آن دو صاحب پسري . كوندویرامور را پیدا میكند، و این زن ملكھ وي میشود
  . گرین نام میشوندلوھن

، گوتفرید فون شتراسبورگ منظومھ دیگري ساخت كھ عالیترین روایت از داستان ١٢١٠در حدود سال 
در این . تریستان است، و ھمین منظومھ است كھ واگنر شھیر آلماني آن را در اپراي خود بھ كار برد

یگوید، و اصول اخالقي مسیحیت منظومھ شاعر با شور تمام در منقبت و تجلیل زناكاري و خیانت سخن م
  . و فئودال، ھر دو، را لكھدار میسازد

تریستان، مثل پارتسیفال، ھنگامي از شكم مادر جواني بھ نام بالنشفلور بھ دنیا میآید كھ تازه خبر قتل شوھر 
ھد و نام مین) اندوھناك)) (تریستان((بالنشفلور نوزاد را ; تاجدار در میدان نبرد بھ گوش زن رسیده است

. عموي كودك، مارك، كھ شاه كورنوال است، نوزاد را میپرورد و چون شھسواري تربیت میكند. میمیرد
ھمینكھ تریستان بھ سن بلوغ میرسد، در شمشیر زني و نیزه پراني و جنگاوري سرآمد اقران میشود و 

لكن در میدان نبرد زخمي ; مورولد حریفي ایرلندي را كھ بھ مبارزه با وي قیام كرده است بھ قتل میرساند
كاري برمي دارد و مورولد ایرلندي بھ ھنگام نزع میگوید كھ این زخم عالج نخواھد شد اال بھ دست ملكھ 

تریستان، با قیافھ یك نفر چنكي بھ اسم تانتریس، بھ ایرلند میرود و بھ دست ملكھ آن سامان شفا . ایرلند، ایزو
ھنگام بازگشت بھ كورنوال، وي براي مارك، . نیز ایزو نام داردمییابد و مربي دختر ملكھ میشود كھ او 

مارك تریستان را بھ ایرلند روانھ میسازد تا . عموي خویش، سخن از زیبایي و كماالت ایزو جوان میگوید
و ; ایزو از ترك زادبوم خویش اكراه دارد. آن دوشیزه زیباروي را دعوت بھ ازدواج با عموي خویش كند

اما مادر ایزو . ھ تریستان قاتل دایي وي مورولد است، بسختي كینھ تریستان را بھ دل میگیردچون میفھمد ك
دختر را تشویق بھ رفتن میكند، و بھ كنیزكش برنگانھ پنھاني مھردارویي میدھد تا بھ ایزو و مارك را بھ 

فضاحت . ر میشوندایزو و تریستان میخوراند، و دیري نمیگذرد كھ آن دو سخت دلباختھ و ھماغوش یكدیگ
ایزو ھمسر مارك میشود و ; و آن دو عھد میكنند كھ عشق خود را از دیگران پنھان نگاه دارند; باال میگیرد

در . با تریستان در یك بستر میخوابد، و براي كشتن برنگانھ، كھ از ھمھ چیز آگاه است، اسباب چیني میكند
مارك تنھا آدمي است كھ ) انگلیسي، ملري، نقل میكندبھ خالف روایت دیگري كھ بعدھا شاعر (این داستان 

وي از نیرنگ آن دو آگاه میشود و بھ ایزو و تریستان میگوید كھ ھر ; از وي اصالت و جوانمردي میبینیم
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دو آنھا در نظرش عزیزتر از آنند كھ بتواند از ایشان انتقام بكشد، و خودش را بھ تبعید برادرزاده دلخوش 
ضمن سرگردانیھاي خویش بھ دوشیزه دیگري برمي خورد كھ این سومي نیز ایزو نام تریستان . میسازد

یكدل، وفادار بھ یك عھد، یك ((دارد، و با آنكھ بھ بھ ایزو دومي ھمسر مارك قول داده است كھ با وي 
تمام در اینجا گوتفرید قصھ را ناتمام میگذارد، و . باشد، بھ سومین ایزو دل میبازد)) كالبد، و یك جان

  . مابقي داستان تعلق بھ تامس ملري و عصري بعد از این دارد. آرمانھاي شوالیھگري برھم میخورد

سرزمین آلمان شاعر دیگري بھ وجود آورد كھ با  - اولین ربع قرن سیزدھم  - در این نسل شگفتانگیز 
. یحي پیدا نمیشدوالتر، ولفرام، و گوتفرید، چھار تن شعرایي شدند كھ ھیچ جا نظیرشان در جھان مس

اما ; ھارتمن فون آوئھ در بدو امر لنگان لنگان بھ متابعت از كرتین در رمانسھاي ارك و ایون پرداخت
) ١٢٠۵حد (ھاي زادبوم خویش سوابیا نمود، شاھكار كوچكي بھ وجود آورد  چون عطف توجھ بھ افسانھ

ایوب شخص متمكني است كھ در اوج  در این منظومھ ھاینریش در واقع مانند. موسوم بھ ھاینریش بینوا
شھرت و جالل خویش بھ مرض جذام مبتال میشود، و فقط در صورتي عالج میپذیرد كھ دوشیزه باكره 

زیرا سحر و جادوي قرون وسطایي باید بالضروره در ھر ( بیگناھي بھ طیب خاطر در راھش جان سپرد
ار چنین فداكاري را از كسي ندارد، با ندبھ و ھاینریش، كھ ھرگز انتظ). قصھ جایي براي خود داشتھ باشد

لكن دیري نمیگذرد كھ از قضاي اتفاق چنین دوشیزھاي ظاھر میشود، و مصمم است . حرمان خو میگیرد
اولیاي آن دوشیزه كھ تصمیم جگرگوشھ خویش را . كھ جان خود را نثار كند تا مگر ھاینریش شفا یابد

ایت شگرف خود را با چنین امري اعالم میدارند، و دوشیزه سینھ الھامي از جانب خداوند میپندارند، رض
اما ھاینریش ناگھان عرق مردانگیش بھ جوش میآید، دستور . زیباي خود را در برابر كارد عریان میسازد

میدھد كھ دست از كشتن دوشیزه بردارند، از قبول آن فداكاري سر بر میتابد، نالھ و زاري قطع میكند، و 
ھمینكھ ھاینریش رضا بھ قضا میدھد و با درد خو میگیرد، . بھ عنوان انتقام االھي میپذیرد درد خود را

مرض جسمانیش بسرعت زایل میشود و دوشیزھاي كھ حاضر بود جان خود را در راه نجات وي بدھد بھ 
و آلمان ھارتمن بیمغزي این داستان را با نظم ساده، سلیس، و خالي از تصنع جبران، . ھمسریش در میآید

  . منظومھ وي را تا عھد بیایمان ما حفظ كرد

در نیمھ اول قرن سیزدھم، در تاریخي كھ دقیقا بر ما معلوم نیست، فرانسوي ناشناسي داستان دلكشتري را 
این داستان كھ نیمي عاشقانھ و نیمي . تحت عنوان اوكاسن و نیكولت بھ رشتھ نظم و قالب نثر درآورد

سب موقع و جریان حوادث، گاه منظوم و گاه منثور میشد و سراینده داستان براي مضحكھ عشق بود، بھ تنا
  . موسیقي نیز جایي در این متن شاعرانھ منظور داشتھ بود

خالصھ داستان از این قرار است كھ اوكاسن، فرزند كنت بوكر، عاشق نیكولت دختر ناتني ویكونت بوكر 
ھاي فئودال وصلت  ا میل دارد كھ فرزندش با یكي از خانوادهكنت با این عمل مخالفت میورزد، زیر. میشود

بھ ھمین سبب وي بھ ویكونت، كھ ; كند، تا مگر بتواند در جنگ بھ كمك خاندان مقتدري پشتگرم باشد
ھنگامي كھ اوكاسن درصدد دیدن دختر برمي آید، . واسال وي است، دستور میدھد كھ دختر را پنھان سازد

بھتر است نیكولت را بھ حال خودش واگذاري وگرنھ ھرگز روي ((یكند كھ ویكونت بھ وي نصیحت م
اوكاسن در قالب عبارات ادبي جوابي میدھد كھ در واقع بازتابي از غلیان موج .)) بھشت را نخواھي دید

  : شكاكیت این عھد میباشد

زیرا ... ل نیكولت استدر بھشت مرا چكاري است مرا ھیچ اعتنایي بھ رفتن آنجا نیست، اما تنھا امیدم وصا
ھیچ كس روانھ فردوس برین نخواھد شد مگر مردماني چون كشیشان سالخورده، مفلوجان سالمند، و 

. مرا با ایشان ھیچ كاري نیست. ... افرادي ناقصاالعضا كھ تمام شب و روز در برابر محرابھا سرفھ میكنند
نشمندان عالیقدر و شھسواران جوانمردي است اما بھ دوزخ مسلما روانھ خواھم شد، زیرا دوزخ جایگاه دا

كھ در جشنھاي نظامي یا مبارزات بزرگ از پا در آمدھاند، و قرارگاه كمان كشان ستبر و افراد وفادار 
ھمچنین بانوان زیباروي و با ادبي كھ عالوه بر شوھر شرعي . من ھمراه ایشان روانھ خواھم شد. است

pyھمچنین چنگیان و خنیاگران و شاھان این جھان ھمگي . خواھند كرد خویش دو یا سھ رفیق دارند عزم آنجا
m
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من با ھمھ اینھا ھمراه خواھم شد، فقط بھ شرطي كھ نیكولت، یار . رو بھ سوي آن مقصد خواھند نھاد
  . شیرین عذار من، در كنارم باشد

اي زنداني میسازد، پدر نیكولت دختر را در اطاقش محبوس میسازد، و پدر اوكاسن نیز فرزند را در دخمھ
نیكولت، اي گل سوسن : و در اینجاست كھ جوان عاشق درباره عالج عجیب و دلپذیري آواز خواني میكند

  . سپید، شیرینترین بانویي كھ در میان خرمن گل یافت میشود

در آن روزي كھ این چنین بر سر تو ; شیرین برسان انگوري كھ شیریني را در جام معطر لبریز میسازد
ت، از میان الي، زایري را بیرون كشیدند با تني ریش و دلي پر بیم ، با درد بر روي بستر خود افتاده گذش

  . بود، بر خود میپیچید و نفس را از ترس در سینھ میگرفت، بسیار اندوھگین و نزدیك بھ مرگ بود

مین میسود باال بردي ، آنگاه تو وارد شدي، سره و سپید، آرام آرام، در نظر مرد بیمار، جامھاي كھ بر ز
آنگاه واقعھ . تن پوش را باال بردي و ھر عضو زیبایي را بشیریني در جلو نظرش عریان ساختي

شگفتانگیزي روي نمود، یكباره و تندرست و سالم از جا برخاست، بستر خود را ترك گفت، صلیب را بھ 
  . دست گرفت، و از نو پي زادبوم عزیز خویش روان شد

این سان سپید و این سان شیرین ، اي كھ زیباست پاي تو بھ ھنگام چمیدن، زیباست بازي اي گل سوسن، 
  . ھر كدام با دیگري

  . ھاي تو، نرم است نوازش تو، ھمگي باید ترا فزون از اندازه دوست بدارند شیرین است بوسھ

ود را بھ داخل باغ ھاي بستر خویش طنابي تھیھ میكند و خ از مالفھ)) گل سوسن((در خالل این احوال، 
  . میاندازد

و بآرامي از میان شبنم كھ چون قشر ضخیمي بر ... آنگاه وي پاچین خود را با ھر دو دست باال گرفت
مویش با جعد و شكنھاي كوچكي زرین . روي علف نشستھ بود گذر كرد، و بدین سان از میان باغ گذشت

فامتر از ھر گل سرخ یا آلبالویي در حرارت لبانش سرخ ; چھرھاش بغایت شیرین بھ نظر میرسید; بود
پستانھایش چنان سفت بودند كھ از زیر جامھاش چون دو انار ; دندانھایش سپید و كوچك بودند; تابستان بود

كمرش چنان باریك بود كھ بآساني میشد دو دست را بھ دورش قالب كرد، پوست بدن و . برآمده مینمودند
ن سپید بود كھ چون بر روي گلھاي مروارید گام مینھاد، آن گلھاي سپید، ساق پاي آن دوشیزه زیباروي چنا

  سیاه بھ نظر میرسیدند 

سرانجام نیكولت خود را بھ پاي پنجره آھنین زندان اوكاسن میرساند، طرھاي از گیسوان خود را بریده از 
پدر . مھر اوكاسن الي پنجره بھ او میدھد، و سوگند یاد میكند كھ عشقش ھمان اندازه سرشار است كھ

نیكولت چند تني را بھ دنبال دختر میفرستد، لكن وي میگریزد و نزد شباناني میرود كھ دردش را میفھمند و 
پس از چندي، پدر اوكاسن، بھ تصور آنكھ شر دختر بكلي از سر آنھا دفع شده . با او غمخواري میكنند

; ود و بھ طلب نیكولت ھر مشقتي را تحمل میكنداوكاسن روانھ بیشھ میش. است، فرزند خود را آزاد میكند
و حین سفر لب بر لبش مینھد و ((سرانجام نیكولت را پیدا میكند، او را در جلو خویش بر مركب مینشاند، 

ھر دو براي فرار از چنگ پدر و مادر، كھ بھ دنبال ایشان روانند، بر كشتي مینشینند و از )). او را میبوسد
عاشق و معشوق بھ چنگ . ھ سرزمیني بھ جاي سالح با میوه بھ سر و روي ھم میكوبندب; مدیترانھ میگذرند

لكن سرانجام بار دیگر بھ ھم ; جنگجویاني بي مھرتر اسیر میشوند، و مدت سھ سال از یكدیگر جدا میمانند
ن تمامي در میا. والدین خشمگین ایشان میمیرند، و اوكاسن و نیكولت، كنت و كنتس بو كر میشوند. میرسند

  . خزاین سرشار ادبي فرانسھ، زیباتر از این منظومھاي را نمیتوان سراغ گرفت

VIII -  واكنش ھجو آمیز  
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شوخیھایي كھ بھ طور معترضھ در میان حوادث مختلف این داستان میآید دال بر آن است كھ در این تاریخ 
مشھورترین منظومھ قرون . فرانسویان رفتھ رفتھ احساس میكردند كھ رمانس بھ مرحلھ اشباع رسیده است

رفت، ابتدا بھ شكل كھ بمراتب از كمدي االھي دانتھ معروفتر شد و بیشتر مورد توجھ قرار گ -وسطي 
حدود سال . رمانس آغاز شد و سپس بھ صورت یكي از با حرارتترین و ركترین ساتیرھا بھ پایان رسید

، محقق جواني اھل اورلئان، موسوم بھ گیوم دولوریس، بھ ساختن منظومھاي تمثیلي ھمت گماشت و ١٢٣٧
اشد و، بھ واسطھ مفاھیم كامال میخواست كھ شعرش حاوي تمامي رموز و دقایق فن عشقورزي درباري ب

  . انتزاعي آن، بھ صورت نمونھ و زبده تمامي رمانسھاي عھد درآید

بیت اول داستان گل  ۴٢۶۶اطالعات ما درباره این گیوم دو لوریس فقط منحصر بھ این حقیقت است كھ 
عشق است  وي وصف میكند كھ چگونھ در عالم رویا در باغ بغایت دلكشي كھ باغ. سرخ را ساختھ است

در این باغ ھر نوع گل شناختھ شدھاي بارور میشود، جمیع پرندگان نغمھ سر میدھند، و زنان و ; قدم مینھد
مرداني شادكام جفت بھ جفت، كھ ھر كدام نماینده و مظھر یكي از سرورھا و محاسن زندگي جوانمردانھ 

فرمان خداي عشق، بھ پایكوبي مشغول  زیر نظر و -...از قبیل شادماني، دلخوشي، تواضع، زیبایي -ھستند 
اینجا بھ كیش نوین و مفھوم جدیدي از فردوس برین برمي خوریم كھ در آن زن جانشین خداوند ; میشوند
درون این باغ، شاعر در عالم خواب یك دانھ رز یا گل سرخي را میبیند بمراتب زیباتر از جمیع . میشود

  . كن ھزار دانھ خار این گل را حراست میكنندل; زیباییھایي كھ در اطراف آن قرار دارد

این گل بھ طور رمزي حكایت از معشوقھ میكند، و اشتیاق قھرمان داستان براي رسیدن بھ آن و چیدن آن 
كنایھاي از تمام مبارزات عاشقانھاي میشود كھ تا این تاریخ از تمایالت سركوفتھ ناشي میشود و بھ مرغ 

  . اندیشھ پر و بال میدھد

دیگر بازیگران ھمگي عبارتند از سجایا و ; در این قصھ ھیچ كس دیگري دخالت ندارد مگر ناقل آن
سجایایي كھ آنھا را میتوان در ھر محفلي كھ مردان در طلب ربودن دل زنان باشند آشكارا ; خصالي مجسم

آنچھ مایھ شگفت میشود  .، كھ در این مورد بھ معني بیوفایي میآید))فكر نو((از قبیل نومیدي، و حتي : دید
شاید ھم علت بود كھ در ھر  -این است كھ گیوم توانست با این مفاھیم انتزاعي منظومھ جالبي بھ وجود آورد

   .میباشدعصري و بھ ھر نحوي از انحا داستان عشق بھ ھمان اندازه كھ جالب است خونگرم نیز 

مدت چھل سال جھانیان ناگزیر بودند ; گیوم خیلي جوان بود كھ درگذشت و منظومھ خود را ناتمام گذاشت
در شگفت باشند كھ آیا مگر عاشق، مجروح با تیري كھ از تركش كوپیدو ربالنوع عشق بھ در رفتھ بود، و 

تا اینكھ فرانسوي دیگري، ژان دو مون ! خ شده بودلرزان با درد عشق، مرتكب عملي جز بوسیدن گل سر
نام، مشعل را بھ دست گرفت و منظومھ را بھ بالغ بر بیست و دو ھزار بیت رسانید و چكامھاي بھ وجود 

با گذشت یك نسل، . آورد ھمانقدر متفاوت با شعر گیوم كھ میان رابلھ فرانسوي و تنیسن انگلیسي تفاوت بود
فلسفھ با ; ھاي عاشقانھ كساد شده بود چند صباحي بازار داستانھا و چكامھ; بودروحیھ عھد دگرگون شده 

عصر شك و ; جنگھاي صلیبي بھ نتیجھاي نرسیده بودند; ھاي ایمان را میپوشانید جامھ تعقل پیكر منظومھ
برخي را عقیده بر آن است كھ ژان با اشعار پر جوش و خروش خویش بھ پیشنھاد . ھجا آغاز شده بود

لیپ چھارم پادشاه فرانسھ منظومھ گیوم را تكمیل كرد، و این ھمان پادشاھي بود كھ مقننین شكاك خویش فی
ژان كلوپینل در مون، واقع در كنار رود لوار، . را بھ دربار پاپ روانھ میداشت تا بھ ریش وي بخندند

اضلترین مردان عھد خویش در پاریس فلسفھ و ادبیات فرا گرفت و یكي از ف; بھ دنیا آمد ١٢۵٠حدود سال 
  . شد

نمیدانیم چھ شیطان مخربي بھ جسم وي رفت و او را واداشت تا فضل خود، مخالفتش را با دستگاه 
روحانیت، و تنفر شدیدش را از زن و عشقورزي بھ صورت دنبالھ رمانتیكترین منظومات تمامي عالم 

سیالبي و ابیات قافیھدار، منتھا با سرزندگي و ژان، بھ تبعیت از گیوم، با ھمان بیت ھشت . ادبیات در آورد
ذوقي كھ دنیایي با اشعار رویامانند گیوم تفاوت دارد، نظریات خویش را درباره تمامي موضوعات از 

خلقت عالم گرفتھ تا واپسین داوري بیان میكند، و عاشق بیچاره، در خالل این احوال، تمام مدت در باغ 
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اگر ژان اندكي تعشق و خیالپرستي را در میان خرواري منظومھ بھ جا . ستایستاده و در اشتیاق گل سرخ ا
ھیچكس این ((گذاشتھ است، باید آن را مرھون پندار افالطون از یك عصر طالیي گذشتھ دانست، كھ در آن 

عصري كھ در آن خاوندان ; ))یا آن چیز را ملك خویش نمیخواند، و از غصب مال و آز ھیچ نشاني نبود
دوراني كھ افراد بدون ; دوراني كھ در آن نھ حكومتي بود و نھ قوانیني; وجود خارجي نداشتند فئودالي

ھمگي مردمان در تلذذ از مواھب روي زمین ((خوردن گوشت یا ماھي یا طیور زندگي میكردند، و 
رایي وي بدون ھیچ چون و چ; ژان آدمي نیست كھ بكلي از قید دیانت رستھ باشد.)) مشتركا سھیم بودند

جوانان تنومند و تن پرور، آن فرایارھاي گدامنش كھ با ((اصول مسلم آیین مسیح را قبول میكند، لكن از آن 
وي با مردمان . متنفر است)) سخنان دروغ مردم را میفریبند و با نوشابھ و گوشت خود را فربھ میسازند

غین بھ آنھا توصیھ میكند كھ سیر و ظاھر ساز آبش بھ یك جوي نمیرود، و براي تسھیل ریختن اشكھاي درو
  . پیاز بھ كار برند

بھترین نعم حیات است، لكن ظاھرا خودش از چنین نعمتي )) مھر یك زن با التفات((وي اذعان میكند كھ 
ھجا گویي ھرگز مھر زنان زیبا را جلب ; شاید ژان لیاقت چنین چیزي را نداشت. برخوردار نشده است

یت در آثار اووید غور كرده بود معتقد شد، و بھ سایرین نیز تعلیم داد، كھ زن را نكرده است، و ژان كھ بغا
طبیعت تمامي زنان ; وي میگوید كھ تكگاني حرف مفتي است. باید آلت دست قرار داد نھ آنكھ معبود ساخت

ھاي خویش شوھري را كھ از زن خودسازش سیر شده  و در منظومھ; را براي جمیع مردان آفریده است
  : ست این سان بھ سرزنش او وا میداردا

ھاي گرانبھا و البسھ زیبا برش از  از اینھمھ شجاعت چھ حاصل مرا چھ بھرھاي خواھد بود از این جامھ
ھاي زربفت كھ با آن گیسوانت را مجعد  نیرنگ السھا و خوش زبانیھاي تو مرا چھ اعتنایي بھ این پارچھ

ھاي لعابي را در قاب عاج جا  ھا بیرون میآوري و چرا باید تو آینھ لھمیسازي و میبندي، و از البھالي آن ملی
ھاي كوچك منقوش گرداني این جواھرات كھ زیبنده تاجھاي خسروي است از  دھي و روي آن را با ھالھ

بھر چیست این درھا و یاقوتھا و الماسھاي دلپسند از براي چیست كھ ترا دیوانھ غرور میسازد اینھمھ 
ن قیمت و چینھاي افتاده بر روي و دور گردن و كمربندھا كھ ترا میان باریك نشان دھد، با زیورھاي گرا

مرواریدھایي آراستھ و بدقت منقوش شده، از بھر چیست و بھ من برگو كھ بھ چھ علت تو پاھاي خود را با 
ان دھي كفشھاي خودنما میآرایي جز آنكھ بھ حكم ھواي نفس میخواھي ساقھاي خوش تراش خود را نش

ھا را خواھم فروخت و ترا درھم و برھم  سوگند بھ سن تیبو كھ ھنوز سھ روز سپري نشده، من این زبالھ
  . زیر پا لگد مال خواھم كرد

درك این حقیقت تا اندازھاي مایھ تسكین خاطر میشود كھ سرانجام خداي عشق در راس عده بیشماري از 
یعني عواملي كھ بانو را (ھ مامن خطر، ننگ، و ترس است واسالھاي خویش بھ حركت درمیآید، بھ برجي ك

ھجوم میبرد، روز را عاشق را بھ حرم دروني آن بارگاه خوشامد میگوید، و بھ وي ) ھماره مردد میسازد
  . اجازه میدھد تا آن گل را كھ رمزي از احالم اوست بچیند

باشد، چطور میتواند ركگوییھاي دھقانان و لكن این پایان رمانتیك، كھ مدتھا زودتر از این میبایستي آمده 
ھرزھدراییھاي وقیح گولیارد یك عصر را كھ ھمھ جا در خالل ھجده ھزار بیت ھویداست از انظار پنھان 

سازد در طي قرون دوازدھم و سیزدھم سھ كتابي كھ در اروپاي باختري بیش از دیگر كتابھا اشتھار و 
اصل قصھ رنار روباه، بھ . گل سرخ، افسانھ زرین، و رنار روباه خواننده داشتند عبارت بودند از داستان

میالدي در دنیاي التیني رواج گرفت و بتدریج از زبانھاي بومي  ١١۵٠اسم ایسنگرینوس، در حدود سال 
اروپایي بھ عناویني مثل رمان دو رنار، رینارد دفاكس، رینكھ دو فوس، راینارد، و سرانجام در منظومھ 

شعراي مختلف رویھمرفتھ در حدود سي داستان سرورآمیز بھ . ان رینكھ فوكس ظاھر شدگوتھ تحت عنو
ھایي كھ درباره این روباه وجود داشت افزودند، بھ طوري كھ جمعا بالغ بر بیست و چھار  مجموعھ قصھ

بیت شد و تقریبا تمامي این اشعار در ھجوم رسوم فئودال، دربارھاي ملوك، آداب و سنن مسیحي، و 
py  . فھاي اخالقي آدمیزاد در خالل حكایاتي تمثیلي از جانوران بودضع
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. ، كھ پادشاه سرزمین است، نیرنگ میزند)شریف(، بھ شیر، موسوم بھ نابل)روباه(روباه، موسوم بھ رنار
ھایي، كھ زیبنده مقام تالران  آغشتھ میسازد و با خدعھ) خانم پلنگ(وي جوشن نابل را بھ بوي مادام ھاروژ

آنگاه خشم نابل و سایر . اروژ را ترغیب میكند تا چنین وانمود كند كھ كھ ھمخوابھ خود اوستاست، ھ
وحوش را با دادن طلسمي بھ ھر كدام فرو مینشاند این طلسم میتواند ھر شوھري را از بیوفایي زنش آگاه 

زنند، و زنان شوھران زنان مقصر خود را كتك می; بر اثر این طلسم، اسرار موحشي فاش میشوند. سازد
در قصھاي جانوران در جشنھاي . ھمگي بھ رنار پناه میبرند، و او براي خود حرمسرایي تشكیل میدھد

در . نظامي شركت میجویند و، درست مثل شھسواران، با لباسھاي ویژه خود گرد میآیند و رژه میروند
برنار، كھ اسقف اعظم دادگاه است االغ، موسوم بھ ; داستان مرگ رنار روباه پیر در بستر نزع افتاده است

رنار بھ . بھ بالین روباه میآید تا با تدھین نھایي و خواندن دعاي موت آیینھاي مقدس را اجرا كرده باشد
گناھان خود اقرار میكند، اما ضمنا شرط میكند كھ اگر بھبود یافت، سوگندي كھ براي اصالح اخالقش 

بظاھر میمیرد، و جانوران چندي كھ از دستش بھ قوادي  وي. خورده است از درجھ اعتبار ساقط باشد
افتاده، كتك خورده، زخمي شده، یا فریب خوردھاند، ھمھ جمع میشوند تا با دلي شاد تظاھر بھ سوگواري 

اسقف اعظم موعظھاي رابلھوار بر سر گور روباه ایراد، و او را شماتت میكند كھ در دوران حیات . كنند
لكن ھمینكھ آب مقدس را بر ; ))بھ چنگ آوري آن را بموقع و مناسب حال میدانستي ھر چھ را میتوانستي((

) كھ مجمر بھ دست دارد و آن را نوسان میدھد(را) خروس(جسد او میپاشد، رنار زنده میشود، چنتیكلر
براي شناختن قرون وسطي نباید ھرگز رنار را . میگیرد، و با طعمھ خود بھ درون بیشھ ناپدید میشود

  . اموش كردفر

فابلیو افسانھاي بود معموال منظوم كھ، با ھزار تا سي ھزار بیت . بود) فابل(رمان دو رنار بزرگترین فابلیو
ھا ھمان اندازه قدمت  پارھاي از این افسانھ. ھشت سیالبي، در حدیث جانوران، انسان را مسخره میكرد

برخي از اینھا اصال از ھندوستان و از طریق ; ندھاي ازوپ، یا حتي از آنھا ھم قدیمیتر بود داشتند كھ قصھ
ھا زنان و كشیشان را ھجو میكردند، از قواي طبیعي دستھ  بیشتر این قصھ. جھان اسالمي بھ مغرب میآمدند

  . اول و نیروھاي فوقالطبیعھ دستھ دوم متنفر بودند

ھاي وقیح  را براي سرودن قصھبھ عالوه، شاید علت دیگر تنفر این بود كھ بانوان و روحانیون، خنیاگران 
در این ; اصال فابلیو براي افراد پوست كلفت نوشتھ میشد. محكوم كرده و در خور مجازات دانستھ بودند

ھا بھ كار میرفت، و ظریفھگوییھاي ناموزون و  ھا و فاحشھخانھ قبیل داستانھا عین كلمات و عبارات میخانھ
ھاي عھد  ر، بوكاتچو، آریوستو، و الفونتن از ھمین فاحشھخانھلكن چاس. غیر معقول بھ رشتھ نظم در میآمد

ھاي جالب و فراواني را بھ رشتھ تحریر و نظم  خویش، و از زبان جمع كثیري از نقاالن عھد، بود كھ قصھ
  . كشیدند

رامشگران سیار یا دوره گرد را بھ زبان انگلیسي . رواج ھجونویسي حیثیت و مقام خنیاگران را پایین آورد
minstresly این واژه از لفظ ; میخواندندministeriales  مشتق شده است كھ در اصل بھ خدام و مالزمان

نامیدند، زیرا لفظ  Jongleursدر فرانسھ این طبقھ را . دربارھاي ملوك و اعیان اطالق میشدند
ioculator این . ان بوددر التیني در مورد كسي بھ كار میرفت كھ كارش شوخي كردن و خنداندن دیگر

دستھ مانند شعراي سیار یونان، یا بازیگراني كھ در عھد روم بھ ایما و اشاره نمایشاتي را اجرا میكردند، یا 
چكامھ سرایان اسكاندیناوي، یا رامشگران آنگلوساكسون، و یا خنیاگران غزل ساز ویلزي و ایرلندي از 

در قرن دوازدھم كھ اوج دوره رمانس بود، . ھمان سنت دیرینھ تبعیت كردند و بھ وظایف خود پرداختند
این جماعت با گرد آوردن و . رامشگران درست ھمان عملي را انجام دادند كھ بعدھا چاپ كتابھا انجام داد

ھایي كھ گاھي ارزش داشت آنھا را در شمار ادبیات گذاشت، حیثیت و شان خود را حفظ  ساختن قصھ
ھاي كوچك،  در حالي كھ كمانچھ بھ دست داشتند، بھ سرودن منظومھاین قبیل رامشگران داستانسرا . كردند
ھاي حماسي، اساطیر مریم یا سایر قدیسان، شانسون دو ژوست، رمانس یا فابلیو  ھاي كوتاه، تكھ قصھ

در ایام روزه و پرھیز نصارا، ھنگامي كھ كار این جماعت خریداري نداشت، در صورت . میپرداختند
و خنیاگران بھ دور ھم جمع میشدند و مجلس عظیمي براي معارفھ و تبادل آرا امكان ھمگي رامشگران 

میالدي در فكان از  ١٠٠٠تشكیل میدادند، چنانكھ بھ طور قطع میدانیم كھ یكي از این اجتماعات حدود سال 
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آگاه  در این قبیل اجتماعات بود كھ حاضران از حقھ بازیھا و آوازھاي یكدیگر. توابع نورماندي برگزار شد
اگر خواندن . میشدند، و نغمات یا داستانھاي تازه تروورھا و تروبادورھا را میشنیدند و یاد میگرفتند

ھا و نقل داستانھا براي حضار بیش از اندازه ثقیل میشد، رامشگران میكوشیدند تا با شعبده بازي،  منظومھ
ھنگامي كھ تروورھا از . م سازندمعلق زدن، پیچ و تاب دادن اعضاي بدن، و بند بازي آنھا را سرگر

شھري بھ شھر دیگر رو كردند و بھ قرائت داستانھاي خود پرداختند، و زماني كھ عادت بھ خواندن رواج 
گرفت و بتدریج نیاز بھ خوانندگان بر طرف شد، رامشگر روز بھ روز بیشتر بھ صورت یك نفر بازیگر 

ھباز شد، با كاردھاي برھنھ بازي میكرد، خیمھ شب درآمد، بھ طوري كھ سرانجام خنیاگر دورھگرد شعبد
ھا و اسبان و خروسھا و سگان و شتران و شیرھاي  بازي ترتیب میداد، یا دستھاي از خرسھا و بوزینھ

پارھاي از خنیاگران فابلیوھا را بھ صورت نمایشھاي . تربیت شده را بھ رقص و حركاتي وا میداشت
بھ ھمین سبب كلیسا . ظ ركیك و شوخیھاي وقیح، در آنھا بازي كردندمضحكي در آوردند و، بدون حذف الفا

روز بھ روز نسبت بھ این قبیل افراد رویھ شدیدتري اتخاذ كرد، مومنان را از شنیدن سخنان آنھا منع كرد، 
ھونوریوس، اسقف اوتون را عقیده بر آن بود كھ بھ ھیچ كدام از ; و پادشاھان را از كمك بھ آنھا بازداشت

اشتھار عمومي رامشگران داستانسرا، رواج . یاگران اجازه پا گذاشتن بھ فردوس برین داده نخواھد شدخن
ھا از حماسھ  فابلیوھا، و استقبال پر غوغاي طبقات تازه با سواد شده و دانشجویان سركش دانشگاه

. عصر میكردبورژوازي كھ بھ دست ژان دومون بھ رشتھ نظم رد آمده بود، ھمھ داللت بر پایان یك 
رمانس ھمچنان ادامھ یافت، لكن از ھمھ سو حریفاني بھ صورت ساتیر، مطایبھ، و مشربي واقعبینانھ و 
دنیوي علم مخالفت بلند كرده و اینك مدت یك قرن ساتیر یكھ تاز عرصھ نبرد میشد، و آن قدر بھ جگر 

وسطایي بر آنھا استوار بود خرد شود  ھا و جرزھایي كھ بناي قرون ایمان دندان آشنا میساخت تا تمامي پایھ
  . و در ھم فرو ریزد و روح آدمیزاد را مغرور و لرزان در كنار ورطھ تعقل بر جاي گذارد

  فصل سي و نھم 

  

  دانتھ 

١٢۶۵ -١٣٢١   

I -  تروبادورھاي ایتالیایي  

شاید مسلماناني كھ از ملتزمان ركاب فردریك . دربار فردریك دوم در خطھ آپولیا مھد ادبیات ایتالیایي بود
چند سال قبل از فوت آن . بودند تا حدودي بھ این امر كمك كردند، زیرا ھر مسلمان با سوادي شعر میگفت

دلپذیري مبادرت جست تحت بھ ساختن منظومھ ) ١٢٠٠حد (آلكامو / چولو د ١٢۵٠پادشاه با ذوق، در 
ضمنا این نكتھ شایان توجھ است كھ آلكامو واقع در سیسیل تقریبا ; ))مكالمھ میان عاشق و بانو((عنوان 

اما عامل موثرتري كھ كمك بھ پیدایش ادبیات ایتالیا كرد نفوذ . بكلي یك شھر مسلمان نشین بود
ار فردریك میفرستادند یا خود بھ حضور آن ھاي خود را بھ درب تروبادورھاي پرووانس بود كھ منظومھ

فردریك نھ فقط شعرا را تشویق میكرد، بلكھ خود نیز . پادشاه شعر شناس و اطرافیان با فضل وي میرسیدند
صدر اعظم وي، پیترو دال وینیھ، . شعر میگفت و براي این منظور زبان ایتالیایي را انتخاب كرده بود

/ رینالدو د. دارد كھ اسلوب دشوار این نوع چكامھ از ابداعات وي باشدغزلیات آبداري میساخت و احتمال 
و یاكوپو دا لنتینو ) قاضي(كھ در دربار فردریك میزیست، گویدو دلھ كولونھ ) برادر قدیس توماس(آكوینو

بھ )) رنسانس آپولیایي((ھمگي از شعراي این ) از محررین رسمي در خطھ سیسیلیھاي دو گانھ فردریك( py
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یك نسل پیش از تولد دانتھ ) ١٢٣٣حد (غزلي كھ از طبع وقاد یاكوپو تراوش كرده است. یروندشمار م
  : ھمان احساسات رقیق و آراستگي ظاھري را دارد كھ در اشعار ویتانوئووا دیده میشود

در دل من مھري است از بھر خدمت خداوند تا آنكھ در بھشت برین جاي مقدسي را آبادان سازم، چون ھمھ 
زیرا اگر او غایب میبود و من ; شنیدھام از آنجا سرور او را چھري درخشان و گیسواني درخشان استجا 

بنگر، من این سخن از بھر آن نمیگویم كھ قصدم آلودگي بھ گناھي . آنجا بودم، میدانم كھ لذت من ھیچ نبود
ھره شیرین را، تا آنكھ مرا تنھا دوست دارم كھ سیماي پر لطف او را بنگرم و دیدگان نرم زیبا و چ; باشد

  . رضایت كامل حاصل آید كھ معشوقھ خود را شادمان در جایش ببینم

ھنگامي كھ فردریك آن پادشاه معرفت پرور، با درباریان در ایتالیا سفر میكرد، شاعران را ھمھ جا با 
رایان مزبور نفوذ مجموعھ پرندگان و جانوراني كھ داشت بھ ھمراه میبرد، و از این طریق بود كھ چكامھس

فرزندش، مانفرد، ھمچنان شعرا را گرامي . خود را در التیوم، توسكان، و لومباردي پراكنده ساختند
قسمت بیشتر این اشعار . میداشت و تشویق میكرد، و غزلیاتي میسرود كھ دانتھ از آنھا تعریف كرده است

شعر و شاعري كھ منجر بھ ظھور دانتھ شد بھ زبان توسكان ترجمھ شد، و در پیدایش آن مكتب )) سیسیلي((
در اثناي ھمین دوران تروبادورھاي فرانسوي كھ از آشوب جنگھاي مذھبي النگدوك بھ ستوه . موثر افتاد

شعراي . آمده بودند، آن سرزمین را ترك گفتند و دربار ملوك و امراي ایتالیا را مامن خویش ساختند
حشوران آشنا كردند، بھ زنان ایتالیایي آموختند كھ از اشعاري كھ ایتالیایي را با دقایق زندگي سرخوش سل

در ستایش آنھا ساختھ میشود استقبال نمایند، و سر آمد اغنیاي ایتالیا را ترغیب كردند كھ شاعران را بي 
برخي از شاعران اولیھ . صلھ نگذارند، حتي ھنگامي كھ اشعار خطاب بھ زنان ایشان ساختھ شده باشد

ھایي  تقلید از تروبادورھاي فرانسوي چنان افراط كردند كھ بھ زبان پروونسال منظومھ توسكان در
كھ در نزدیكي مانتوا، زادگاه ویرژیل، بھ دنیا آمد، خشم اتسلینو ) ١٢٧٠ ١٢٠٠حد (سوردلو. میساختند

درباره بیرحم را برانگیخت، بھ پرووانس گریخت، و در آنجا بھ زبان پروونسال شروع بھ ساختن اشعاري 
از این شور عشق افالطوني بود كھ، بر اثر اتحاد عجیبي میان مابعدالطبیعھ و . عشق حقیقي و معنوي كرد

شعراي ایتالیایي، بھ عوض . نام نھادند)) سبك شیرین نو((ادبیات، سبكي در توسكان بھ وجود آمد كھ آن را 
اگران پروونسال وجود داشت، واقعا ھاي خنی شھوت پرستي و لذت جسماني كھ بدون ھیچ ریایي در چكامھ

زن را مظھر زیبایي مطلق و مجرد یا نشانھاي از فلسفھ یا عقل رباني ; یا ظاھرا دنبال عشقي رفتند معنوي
در ایتالیایي كھ تا این تاریخ ھزارھا شاعر غزلسرا در . شمردند، و بھ چنین پنداري انتزاعي دل باختند

شاید روح قدیس فرانسیس بود كھ خامھ این . یدي بود كھ ساز میشددامان خود پرورده بود، این نغمھ جد
مردان عفیف را بھ حركت در میآورد، یا كتاب مدخل االھیات قدیس توماس بود كھ آنھا را گرانبار 

میساخت، و یا این قبیل چكامھسرایان تحت نفوذ متصوفھ اسالمي قرار گرفتند كھ خداوند را فقط در زیبایي 
  . ض آنھا از این معبود و محبوب واقعي در غزلیاتشان كسي جز خدا نبودمیدیدند، و غر

اھل بولونیا، ) ١٢٧۵ ١٢٣٠?(گویدو گوینیتسلي. گروھي از خنیاگران دانشمند مكتب جدید را بنیاد نھادند
بر گرفتھ ( كھ دانتھ با درود فراوان او را پدر ادبي خویشخواند، فلسفھ نوین عشق را در كانتسونھ معروفي

سرود دل ((در این منظومھ تحت عنوان . بھ رشتھ نظم كشید))) غزل((از واژه كانتسو پروونسال، بھ معني 
گویدو براي عشق شدیدي كھ نسبت بھ محبوبھ خویش داشت از خداوند تقاضاي بخشایش كرد و )) پر مھر

د بھ درگاه خدا مدعي شد كھ چون محبوبھ در نظرش مظھر ربوبیت است، این تنھا عذري است كھ میتوان
الپاجاني، دینو فرسكو بالدي، گویدو اورالندي، و چینو دا پیستویا سبك جدید را در سراسر خطھ . آورد

این سبك بھ وسیلھ بزرگترین واضع و ھواخواه آن قبل از بلند آوازه شدن دانتھ . ایتالیاي شمالي پراكندند
از دوستان دانتھ بود در فلورانس رواج ، كھ خود )١٣٠٠ ١٢۵٨حد (یعني بھ ھمت گویدو كاوالكانتي

در میان این شعراي فاضل، گویدو از نجبا و داماد ھمان فاریناتا دلي اوبرتي بود كھ در فلورانس . گرفت
گویدو اعتقادي بھ مذھب نداشت، از آراي ابن رشد طرفداري . ریاست نھضت گیبلینھا را بر عھده داشت

وي در سیاست .ي خدا شك و تردیدھایي بھ ذھنش خطور میكردمیكرد، و درباره فناناپذیري روح و حت
pyبھ حكم دانتھ و سایر اعضاي شوراي شھري تبعید شد،  ١٣٠٠در ; شدیدا شركت و سھم موثري داشت
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طبع مغرور و اشرافي وي از ھمھ جھت . بیمار گشت، مورد عفو قرار گرفت، و در ھمان سال درگذشت
  : و ماالمال از لطافت اعصار باستان را داشتشایستگي ساختن غزلھایي خالي از شور 

; نغمھ دلپذیر پرندگان; شھسواري زیباروي كمر بستھ از بھر پیكار مردانھ; فرمان اراده منیع; زیبایي زن
برف سپید، بي ; ھواي روحپرور ھنگام دمیدن صبح; قوت كشتیھاي تندرو بر فراز دریا; پاسخھاي نرم دلبر

  . ھا سر بلند میكنندباد، كھ فرو میریزد و مینشیند، چمنھایي پر از ھمھ گونھ گل، جایي كھ آب

در برابر این ھمھ، آن ارزشي كھ بھ لطف و شیریني محبوبھ عزیز ; رنگ الجوردي جواھرات; سیم و زر
لیك بھ باطن میان این دو چندان فرق ; من در دل میپروراند، شاید بھ چشم چون ذره بیمقداري جلوه كند

  . است كھ عظمت تمامي پھناي آسمان در برابر این زمین

  . نیكان زود بھ مخلوقات ھمجنس میپیوندند جملھ

از غزلھایي كھ وي سروده بود تقلید كرد، و شاید در تصمیم براي . دانتھ بسا چیزھا را از گویدو فرا گرفت
وي مایل بود كھ من ھمواره در : ((خود دانتھ مینویسد. نوشتن كمدي االھي بھ ایتالیایي مرھون وي میباشد

در طي قرن سیزدھم اسالف دانتھ زبان .)) ان بومي را بھ كار برم نھ التیني راھایم خطاب بھ وي زب نامھ
خشن ناقصي را بتدریج بھ چنان مرحلھاي از لطف و فصاحت و چنان دقت و ظرافتي در جملھ بندي 

این جمع بھ مرور ایام زباني بھ وجود ; رسانیدند كھ ھیچ زبان بومي دیگري در اروپا بھ پاي آن نمیرسید
بخواند زباني كھ )) بلند آوازه، مھم، سزاوار دربار ملوك و محضر پاپان((د كھ دانتھ میتوانست آن را آوردن

در برابر اشعاري كھ این شاعران بھ زبان جدید ایتالیایي . شایستھ مقام ارجمندترین بزرگان دوران بود
و مینھ سنگرھا ابیاتي ھاي تروورھا  ھاي غزلسرایان پرووانس ناموزون، و منظومھ میسرودند، چكامھ

در اینجا شعر عبارت از موزون ساختن مشتي وراجیھاي سبكسرانھ نبود، . عاري از لطف و بیمعني بودند
بلكھ ھنري بود بغایت ظریف و دقیق كھ تلفیق و ترصیع اجزاي آن ھمان اندازه دقت و شكیبایي الزم داشت 

ك مرد برجستھ تا حدودي از آن جھت بزرگ ی. كھ تراش ھیكلھاي منبر مرمري نیكوال پیزانو و پسرش
است كھ افراد دون رتبھتر از وي قبال راه او را ھموار كردھاند، روحیھ عصر را چون موم چنان نرم 

ساختھاند كھ با نبوغ وي سازگار میآید، اسباب كارش را آماده كردھاند، و تكلیفي را بر دوش نھادھاند كھ 
  . نیمي از آن قبال انجام شده است

II -  دانتھ و بئاتریچھ  

، بال آلیگیري، ھمسر آلیگیرو آلیگیري، پسري بھ دنیا آورد كھ او را دورانتھ آلیگیري نام ١٢۶۵در ماه مھ 
بھ اغلب احتمال، پدر و مادر ھیچ توجھي بھ این حقیقت نداشتند كھ نام فرزندشان بالدار دیرپاي ; نھادند

خانواده وي پشت اندر . ھ خواندظاھرا خود شاعر اسم اولش را مخفف ساخت و خود را دانت. معني میدھد
در ھمان چند سال اول . پشت از مردم اصیل فلورانس بودند كھ رفتھ رفتھ بھ فقر و مسكنت افتاده بودند

آلیگیرو بار دیگر زن گرفت، و دانتھ شاید ھم در محیطي عاري از شادماني ; عمر دانتھ مادرش درگذشت
دانتھ پانزدھسالھ بود كھ پدرش بدرود حیات . پرورش یافتبا مادري ناتني و یك برادر و دو خواھر ناتني 

  . گفت و مقداري بدھي بھ عنوان میراث بھ جا گذاشت

التیني كسي است كھ بھ زبان . دانتھ از بین معلمان خود از برونتو التیني با حقشناسي فراواني یاد میكند
الیا بازگشت، خالصھاي از آن را بھ اسم فرانسھ دایرھالمعارفي تحت عنوان گنجینھ تالیف كرد و چون بھ ایت

چطور آدمي ((دانتھ بھ قول خودش از این دانشمند یاد گرفت كھ . گنجینھ كوچك بھ ایتالیایي منتشر ساخت
مسلما دانتھ با شعف خاصي آثار ویرژیل را میخوانده است، بھ طوري كھ .)) نام خویش را مخلد میسازد

بھ عالوه، كدام شاگرد دیگري را میتوان سراغ گرفت كھ . وا میگویدسخن از سبك دلپذیر آن شاعر اھل مانت
pyعشقش بھ یكي از آثار سخنسرایان باستان آنقدر زیاد بوده باشد كھ بھ دنبال سراینده آن از دركات دوزخ 

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



در آنجا یا سایر جاھا، شاعر . دانتھ در بولونیا مقیم بود ١٢٨٧عبور كند بوكاتچو میگوید كھ در سال 
ھاي وي از  یي بھ قدري از علوم ناقابل و فلسفھ معجزه آساي عھد خویش برخوردار شد كھ منظومھایتالیا

ھمچنین وي شیوه اسب سواري، شكار، شمشیر بازي، نقاشي، و . بركت فضل و دانشش ثقیل شده بودند
ھر  بھ. لكن ھیچ اطالعي در دست نیست كھ وي از چھ طریقي گذران میكرد. آواز خواني را فرا گرفت

در این . حال، حتي اگر بھ سبب دوستي با كاوالكانتي ھم بود، او را بھ محافل فضال و اھل ادب راه میدادند
  . قبیل محافل بود كھ دانتھ با بسیاري از شاعران زمان خویش آشنا شد

 .سال از عمرشان میگذشت ٩مشھورترین عشقبازیھاي عالم ھنگامي آغاز شد كھ دانتھ و بئاتریچھ ھر دو 
بھ گفتھ بوكاتچو، آن خاطر خواھي در جشن روز اول ماه مھ در خانھ پورتیناري، یكي از معاریف شھر 

  . فلورانس، صورت گرفت

بوده است شكي نداریم، اما ) مخفف ھمان بئاتریچھ)) (بیچھ((در اینكھ فولكو پورتیناري را دختري بھ نام 
ه است یا نھ، ادلھ و براھین استوار آن قدر زیاد نیست در این باب كھ این بئاتریچھ ھمان معشوقھ دانتھ بود

اطالع ما درباره این اولین مالقات میان عشق و معشوق . كھ تاریخنویس و باریك بین را كامال مجاب سازد
  . سال بعد در مجموعھ ویتانوئووا نگاشتھ است ٩از توصیف بغایت شاعرانھاي است كھ خود دانتھ 

قرمز مالیم و زیبایي، آراستھ بھ كمربند و تزییناتي از ; شت بي اندازه جالبدر آن روز جامھاش رنگي دا
از صمیم قلب میگویم كھ در آن لحظھ جوھر حیات كھ در . آن گونھ كھ مناسب با خردسالي وي بود

پنھانترین غرفھ دل مقام دارد، چنان با شدت شروع بھ لرزیدن كرد كھ كوچكترین تپشھاي پیكر مرا با خود 
بنگر الوھیتي را نیرومندتر از من، كھ چون بیاید : ((زه درآورد، و ھنگام لرزش این كلمات را ادا كردبھ لر

  . از آن زمان بھ بعد عشق كامال بر روح من فرمانروا شد.))... بر وجود من حكمفرما شود

نین حالتي را اكثر ماھا چ; جوانكي كھ بھ سر حد بلوغ نزدیك میشود براي این گونھ لرزیدنھا مستعد است
میافتیم، آن را بیاختیار یكي از روحانیترین رویدادھاي )) عشق پاك((درك كردھایم و وقتي بھ یاد این 

این ادراك یا بیداري مرموز جسم و روح آدمي است بھ حیات و اختالف جنس ; دوران جواني خود میشمریم
میل ارادي براي تلذذ جسماني وجود ندارد، با این حال، ھیچ گونھ . و زیبایي و نقصي كھ فرد فرد ما داریم

فقط انسان یك نوع میل آمیختھ بھ آزرم براي نزدیك بودن بھ معشوقھ، خدمت وي، شنیدن سخنان، و 
اگر روح مرد در چنین حالي از ھمان . نگریستن اطوار زیبا و محجوب وي در وجود خویش احساس میكند

رت دیگر كانوني از شور و تخیل باشد در آن صورت چنین حساسیتي برخوردار باشد كھ دانتھ بود بھ عبا
دانتھ در . مكاشفھ و بلوغي میتواند بھ اغلب احتمال انگیزش و خاطره شیریني براي تمام عمر آدمي گردد

ھمین كتاب توصیف میكند كھ چطور بھ ھر وسیلھاي دست مییازید تا مگر دیدھاش بھ دیدار بئاتریچھ 
آنگاه بظاھر دیگر فرصت دیدار . ن دیدار یك جانبھ باشد و محبوبھ او را نبیندروشن شود، حتي اگر فقط ای

  : سال بعد از این واقعھ كھ ھر دو ھجدھسالھ شدھاند ٩دلدار میسر نمیشود، تا 

چنین اتفاق افتاد كھ ھمان بانوي شگفتانگیز، سراپا در لباسي سفید، میان دو بانوي واالتبار و سالمندتر از 
م ظاھر شد و ھنگام عبور از كوچھاي دیدگان خویش را بھ سمتي افكند كھ آنجا من در نھایت وي، در برابر

با چنان حالت معصومانھاي بھ من ... و با ادبي كھ در وصف نمي گنجد; شرمندگي برجاي ایستاده بودم
ن آدمي از پس از آن، چو. ... سالم داد كھ در دم گویي تا آخرین سرحد نیكبختي را بھ چشم مشاھده كردم

بعد از آن رویداد، از آنجا كھ من با فن قافیھپردازي آشنا بودم، بر سر . ... خود بیخود شده آنجا را ترك گفتم
  . آن شدم كھ غزلي بسرایم

چنانچھ شرحي را كھ خود دانتھ نگاشتھ است باور كنیم، این دیدار وي را باید مقدمھ پیدایش یك رشتھ 
) ١٢٩٢ ١٢٨٣(در طي نھ سال بعد.ھ بھ نام مجموعھ ویتانوئووا شھرت یافتغزلیات و تفسیرھایي بدانیم ك

دانتھ این غزلیات را . وي گاھگاھي بھ تصنیف غزلھایي میپرداخت و بعدا قطعات نثري بر آنھا میافزود
یكي بعد از دیگري نزد كاوالكانتي فرستاد، و وي، كھ اكنون دوست دانتھ شده بود، یك یك این آثار را حفظ 
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گرچھ سلیقھ ما بر اثر گذشت . تمامي این داستان عاشقانھ تا حدودي جنبھ یك صنعت ادبي را دارد. دكر
زمان تغییر یافتھ است، اما آنچھ این اشعار را بھ مذاق امروزي ما خوشایند نمي سازد جنبھ الوھیت بخشیدن 

با درمیان ابیات غزل بھ شیوه تروبادورھاي آن عھد، مقاالت مطول مدرسي است كھ مرت; بھ عشق است
لكن جملھ این معایب را باید از ; ھویدا میشود، و باالخره اھمیت بھ معناي رمزي اعداد سھ و نھ است

  : امراض مسري عھد بھ حساب آوریم و تفریق كنیم

سپس با )) چھ شده است كھ تن خاكي بایستي این سان بي غل و غش باشد: ((عشق درباره آن دلبر میگوید
براستي كھ این آفریده خدا تا كنون ناشناس بوده : ((ھماره خیره خیره مینگرد، بجرئت میگوید دیدھاي كھ

  . او را آن رنگ پریدگي صدف است كھ زیبنده زني زیباست، ھمان قدر و نھ بیشتر.)) است

 او ھمان قدر بلند پایھ است كھ طبیعت و مھارت را قدرت بلند پروازي است، زیبایي را بھ قیاس با وي
  . میسنجند

بھ ھر سو كھ دیدگان پر لطفش نظاره كند، از آنجا ارواح عشق فروزان سر بر میآورند، و دیدگان ھر كس 
و در خندھاي كھ بر لب دارد صورتي . كھ با دیدگانش آشنا گردد، چشمان جادوییش تا غرفھ دل را میشكافد
   .از عشق بیني كھ ھیچ كس را پیوستھ یاراي نگریستن در آن نباشد

  : از آن جملھ; پارھاي از قطعات نثر وي بیشتر پسند خاطر و طبع انسان میافتد تا آثار منظومش

و ; در ھر جا كھ او را بھ چشم میدیدم انگار كھ بھ امید درود پسندیدھاش دیگر ھیچ كس با من دشمن نبود
ه بود، آن لحظھ از چنان دیگ خیرخواھیم بھ جوش میآمد كھ مسلما ھر كسي ھر گونھ بدي در حق من كرد
و چون از نظر . ... سر تقصیرش میكرد، گویي تاجي از فروتني بر سر و جامھاي از افتادگي بر تن داشت

من این .))... این زن نیست، بلكھ یكي از فرشتگان زیباي آسمان است: ((دور شده بود بسیاري میگفتند
و با عطوفت مینمود كھ ھر كس بھ وي سخن را از روي كمال آرامش خاطر میگویم كھ آن قدر مھربان 

  . مینگریست از آرامش تسلیبخشي برخوردار میشد كھ در ھیچ وصفي نمیگنجد

، بئاتریچھ با ١٢٨٩در . در این شیفتگي كھ احتماال تصنعي است ابدا فكر مزاوجت با بئاتریچھ وجود ندارد
. ھاي بزرگ بودند، ازدواج كردسیمونھ د باردي، از اعضاي خانواده ثروتمندي كھ صاحب یكي از بانك

ھایي درباره وي، بدون  دانتھ بھ واقعھاي این سان بیاھمیت وقعي نگذاشت، اما كماكان بھ ساختن منظومھ
یك سال بعد بئاتریچھ در بیست و چھار سالگي در گذشت، و شاعر، كھ اینك . ذكر نام دلبر، مشغول بود

  :یھ آرامي بر مرگش نوحھ سرایي كردبراي نخستین بار معشوقھ را نام میبرد، در مرث

و با ایشان میزید و . بئاتریچھ بھ بھشت برین رفتھ است، بھ اقلیمي كھ در آنجا فرشتگان با آرامش دمسازند
; نھ یخبندان زمستان او را بھ سان دیگران بھ دور راند، و نھ گرماي تابستان. در نظر دوستانش مرده است

بر كشید، زیرا از چراغ فروتني آرام وي چنان شعلھاي بغایت  لیك در عوض با آرامش مطلقي رخت
  . درخشان سر بر افراشت كھ وجود نیاي ابدي را بھ حیرت انداخت

تا آنكھ آرزوي شیریني، براي آن برتري كمال در خداوند پدید آمد، و خداوند او را بھ سوي خویش خواند، 
  . یبنده موجودي این سان پر شكوه نیستزیرا دید كھ این جایگاه ماللتبار و بغایت پلید، ز

در منظومھ دیگري دانتھ معشوق خود را در فردوس برین وصف میكند و بھ ستایش وي زبان میگشاید، و 
  : میگوید)) پس از سرودن این غزل((

مرا چنین مقدر بود كھ بھ چشم خویش شاھد رویایي بغایت شگفتانگیز باشم، در این رویاھا چیزھایي دیدم 
pyرا مصمم ساخت تا دیگر از این موجود خجستھ ھیچ بر زبان نیاورم تا بتوانم سخناني درباره وي گویم كھ م
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و براي انجام این مقصود، بھ طوري كھ خودش بخوبي میداند، تا آنجا كھ . كھ بیشتر زیبنده مقامش باشد
وجودات بستھ بھ وجود بنابراین اگر مشیت خداوند كھ زندگي جمیع م. توانایي داشتھ باشم كوشش میورزم

اوست بر آن تعلق گیرد كھ زندگي من چند سالي دوام آرد، امیدوارم كھ درباره وي چیزي بھ نگارش در 
چون از این كار فراغت یافتم، راضیم كھ، . آورم كھ ھرگز پیش از این درباره ھیچ زني نوشتھ نشده باشد

ھ دیدن جالل بانوي خویش یعني آن بئاتریچھ در صورت رضایت خالق آن بركشد و بھ جایي رود كھ قادر ب
  . خجستھاي باشد كھ اینك پیوستھ بر چھره مبارك خداوندي نظر دوختھ است

و بھ ; بھ این نحو، در كلمات پایاني كتاب كوچكش، وي نظر خود را بھ مقصدي بزرگتر معطوف داشت
، كھ با ))تاد، تا ھنگام این رویااز آن اولین روزي كھ در این زندگي چشمم بھ سیماي وي اف((قول خودش 

بندرت اتفاق میافتاد كھ آدمي از .)) رشتھ غزلم ھرگز گسستھ نشد((آن دانتھ كتاب بھشت خود را ختم میكند، 
میان تمامي جزر و مدھا و طوفانھاي امور زندگي مسیر كشتي تخیل را این سان بھ خط مستقیم تعیین كند و 

  . نگاه دارد

III  - سیاست شاعر در كشاكش  

مدتي پس از مرگ بئاتریچھ، دانتھ خود را بھ دام عشق خفیفتر . با اینھمھ، انحرافھایي نیز وجود داشت
)) بھ كارھاي پوچي كامال زودگذر((پارھاي از بانوان از جملھ پیترا، پارگولتا، و لیزتا اسیر ساخت، یا 

میخواند، اشعار عاشقانھاي خطاب كرد كھ )) بانوي واالتبار((بھ یك بانو، كھ دانتھ او را فقط . روي آورد
، ھنگامي كھ شاعر ١٢٩١در حدود . ظاھرا ماھیت این عشق با آن عشق معنوي بھ بئاتریچھ تفاوت داشت

بیست و شش سالھ بود، با دوشیزھاي بھ نام جما دوناتي، كھ از اخالف خانواده اشرافي و كھنسال فلورانس 
چندین فرزند آورد، كھ بھ روایتي عده آنھا بھ سھ، بھ روایتي  این زن در عرض ده سال. بود، وصلت كرد

ھاي  دانتھ، بھ تبعیت از اصول تروبادورھاي عھد، ھرگز در بین منظومھ. دیگر بھ چھار یا ھفت بالغ میشد
  . ازدواج و عشق رمانتیك دو مطلب بكلي جداگانھ بودند. خویش ذكري از ھمسر و كودكان خود نكرد

بھ عللي كھ بر ما پوشیده است، وي . د بھ پایمردي كاوالكانتي، قدم بھ عرصھ سیاست نھاداكنون دانتھ، شای
مسلما دانتھ آدم با . ، یعني جماعتي كھ تعلق بھ اغنیاي طبقھ متوسط داشت، پیوست)سفیدھا(بھ فرقھ بیانكي

را بھ عضویت ، با آنكھ تقریبا سي و پنج سال بیش نداشتھ است، او ١٣٠٠كفایتي بوده است، زیرا در 
در دوران كوتاھي كھ دانتھ تصدي چنین مقامي را . شوراي شھرداري یا حكومت فلورانس انتخاب میكنند

بھ رھبري كورسو دوناتي در صدد برانداختن حكومت شھر و اعاده زمامداري ) ھا سیاه(داشت، فرقھ نري
عضاي شوراي شھرداري، كھ دانتھ بعد از فرو نشاندن این غایلھ، ا. طبقھ اشرافي كھنسال فلورانس برآمد

نیز با ایشان ھمراي بود، در صدد بر آمدند با تبعید رھبران دو حزب، از آن جملھ دوناتي كھ با دانتھ قرابت 
دوناتي با  ١٣٠١در سال . سببي پیدا كرده بود، و كاوالكانتي، دوست دانتھ، در تحكیم مباني صلح بكوشند

بر فلورانس ھجوم برد، اعضاي حكومت شھر را معزول ساخت، و )) ھا سیاه((دستھ مسلحي از جماعت 
دانتھ و پانزده تن دیگر از رعایاي فلورانس محاكمھ، و  ١٣٠٢در اوایل سال . زمام امور را بھ دست گرفت

دادگاه مقرر داشت كھ اگر ھر كدام از این عده در آینده قدم ; بھ اتھامات عدیده سیاسي محكوم و تبعید شدند
دانتھ گریخت و، بھ امید آنكھ بزودي باز . لورانس نھند، ایشان را زنده زنده در آتش بسوزانندبھ خاك ف

این تبعید و ضبط اموال شاعر را مدت نوزده . میگردد، ھمسر و كودكان خود را در فلورانس بھ جا گذاشت
وضوع كمدي سال بھ تھیدستي محكوم، و ذھن او را تلخ ساخت و تا حدودي مسئول پیدایش روحیھ و م

سایر ھمقطاران تبعید شده دانتھ، علیرغم توصیھ وي، شھرھاي آرتتسو، بولونیا، و پیستویا را . االھي بود
تشویق بھ اعزام سپاھي مركب از ده ھزار نفر لشكر كردند تا حكومت غاصب فلورانس را بر اندازند و 

بعد از این . این اقدام مثمر ثمر نشد). ١٣٠۴(ایشان را بار دیگر بھ زاد بوم و بھ سر مناصبشان برگردانند 
واقعھ، دانتھ از دیگران برید و راه خود در پیش گرفت و چندي نزد دوستانش در آرتتسو، بولونیا، و پادوا 
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بانوي ((ھایي را كھ خطاب بھ آن  در ضمن این اولین دھسالھ تبعید بود كھ دانتھ پارھاي از منظومھ
ساختھ بود گرد آورد، و شرحي بھ نثر بر آنھا نوشت و آن بانو را بھ صورت مظھر و نموداري )) واالتبار

ھ چگونھ دانتھ از بتفصیل ذكر شده است ك) ١٣٠٨حد (در مجموعھ موسوم بھ ضیافت. از فلسفھ در آورد
از مطالعھ آن علم اغفال كننده، بھ ; فرط نومیدي در عشق و زندگي، براي تسلي خاطر، متوسل بھ فلسفھ شد

ھاي خود را بھ زبان ایتالیایي  لطف رب، تا چھ حد، اسرار بر او ھویدا شد، و چگونھ تصمیم گرفت تا یافتھ
از قرار معلوم غرض دانتھ نوشتن یك مدخل . ان گذاردبا آنھایي كھ قادر بھ خواندن التیني نبودند در می

االھیات یا گنجینھ جدید بود كھ میخواست ھر بخشي از آن بھ صورت ظاھر تفسیري باشد بر شعري درباره 
طرح بسیار جالبي بود كھ بھ كمك آن میخواست لذات جسماني را با موضوعات ; ھمان بانوي زیبا روي

ھاي  كوچك معجون در ھم و برھمي است از اطالعات خارقالعاده، قصھ این كتاب. خشك نظري جبران كند
از چھارده تفسیري كھ دانتھ خیال . ھاي فلسفي كوتاھي از بوئتیوس و سیسرون تمثیلي اغراقآمیز، و قطعھ

داشت براي این كتاب بنویسد، سھ تفسیر را تمام كرده بود كھ ادامھ كار را بیثمر دید و دست از نوشتن 
  . بھ عبارت دیگر، مرتكب عملي شد كھ باید آن را ناشي از درایت وي دانست ;برداشت

اكنون وي تكلیف حقیر دیگري را تقبل كرد كھ عبارت از اعاده فرمانروایي امپراطوران مقدس روم در 
تجربھ او را مجاب ساختھ بود كھ ھرج و مرج و خشونت سیاسي در شھرھاي ایتالیا ناشي از ; ایتالیا بود

مي میشد كھ ھر كدام از استقالل و آزادي عمل داشتند بھ عبارت دیگر، ھر ناحیھ، شھر، طبقھ، و مفھو
مثل ماكیاولي كھ دو قرن بعد از وي . باالخره ھر فردي میل داشت و در صدد بود كھ كامال مطلقالعنان باشد

را اجزاي موزون و  ظھور كرد، دانتھ مشتاق قدرتي بود كھ بتواند افراد، طبقات، و شھرھاي ایتالیا
آن قدرت وحدت . ھماھنگ جامعھ قرین آرامشي سازد كھ در آن آحاد مردم در عین امن و صلح بھ سر برند

بخش یا از جانب پاپ میسر میشد، یا از طرف ریاست عالیھ امپراطوري مقدس روم كھ سالیان دراز بود 
تفوق فرقھاي كھ افراد آن خود را با دستگاه لكن دانتھ اكنون بھ خاطر . ایتالیا اسما تابع آن محسوب میشد

طبق روایت مشكوكي، وي از فرستادگاني بود كھ از جانب ; پاپي متفق ساختھ بودند در تبعید بھ سر میبرد
شھر فلورانس روانھ دربار پاپ بونیفاكیوس ھشتم شدند و دست خالي برگشتند، از مدتھا پیش، پاپھا، كھ 

ي براي آزادي دستگاه روحانیت و استقالل اداري غیر روحاني خویش وحدت ایتالیا را بھ منزلھ خطر
تنھا امید بھ حصول آرامش، ظاھرا در اعاده . میدانستند، ھمواره با چنین اقداماتي مخالفت ورزیده بودند

  . با عظمت ادوار باستان بود)) صلح رومي((قدرت امپراطوران و بازگشت بھ آن 

، دانتھ رسالھاي را تحت عنوان در سلطنت بھ رشتھ تحریر در آورد كھ بھ این نحو، در تاریخي نامعلوم
دانتھ، كھ ھنوز در منشآت خویش زبان فالسفھ یعني التیني را بھ كار . خشم عده زیادي را بر انگیخت

میبرد، مدعي شد كھ چون اشتغال بھ امور عقالني از تكالیف مختص آدمي است، و از آنجا كھ این امر فقط 
صلح میسر میشود، پس حكومت آرماني حكومتي خواھد بود جھاني كھ نظام با ثباتي را حفظ كند بھ بركت 

  . و در سراسر جھان عدالت را بھ یك سان مجري دارد

چنین حكومتي تصویر صحیح و قرینھ بجایي از نظام فلكي خواھد بود كھ در سراسر كاینات بھ اشاره و 
ي روم نزدیكترین سازماني بود كھ بھ این نوع حكومت بینالمللي امپراطور. مشیت خداوند برقرار شده است

بزرگترین دلیل موافقت خداوند با چنین حكومتي آن بود كھ پروردگار بھ میل خویش، در ; شباھت داشت
خود مسیح بھ مردم امر كرده بود كھ باید قدرت حاكمھ سیاسي ; دوران آوگوستوس، بھ صورت آدمي در آمد

بدیھي است كھ قدرت امپراطوري روم باستان از كلیسا منبعث نشده بود، لكن . پذیرندقیصرھاي روم را ب
درست است كھ یك پاپ . امپراطوري مقدس روم ھمان امپراطوري كھنسالي بود كھ آن را احیا كرده بودند

است،  تاج بر سر شارلماني نھاد، و بھ ھمین سبب بظاھر چنین وانمود شد كھ امپراطوري تابع دستگاه پاپي
اگر چنین بود، پس بھ استناد ھمین دلیل ممكن بود مدعي ; غصب حقي في نفسھ حقي بھ وجود نمیآورد((اما 

شد كھ بعد از عزل بندیكتوس و بازگشت لئو بھ مقام پاپي از جانب امپراطور اوتو، مقامات روحاني باید 
از كلیسا اخذ نمیكرد، بلكھ این  امپراطوري حق حكومت بر مردم را.)) تابع شخص امپراطور آلمان باشند

حق منبعث از قانون طبیعي بود، زیرا طبق قانون طبیعي، نظام اجتماعي نیازمند حكومت است، و از آنجا 
در واقع . كھ قانون طبیعي ھمان مشیت االھي است، پس حكومت اختیارات خویش را از خداوند كسب میكند
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فایق پاپ را در مسائل اخالقي و دیني قبول داشتھ باشند،  عمل بقاعده و صحیحي بود كھ امپراطوران قدرت
رسالھ . محدود سازد)) امور دنیوي((لكن این موضوع بھ نظر دانتھ نمي بایست حق حاكمیت دولت را در 

در سلطنت، با وجود سبك تحریر و استداللش كھ یك سلسلھ مناظرات مدرسي است و دیگر با طرز فكر 
در اثناي حیات . دالل نیرومندي براي ایجاد حكومت و قوانین واحد جھاني بودنوین سازگار نمیباشد، است

پس از مرگ وي، رسالھاش بیشتر رواج یافت و لویي . دانتھ فقط عده اندكي از این دستنبشتھ اطالع داشتند
ن را، بھ آ ١٣٢٩در سال . باواریایي در مبارزه خویش با پاپھا آن را بھ عنوان وسیلھاي تبلیغاتي بھ كار برد

در قرن شانزدھم آن را بھ فھرست كتابھایي كھ ; اشاره یكي از نمایندگان پاپ، در مال عام سوزانیدند
بھ امر پاپ لئو سیزدھم آن را  ١٨٩٧و در ; خواندن آنھا از جانب پاپ سخت ممنوع شده بود عالوه كردند

ھنگام آمدن ((لھ در سلطنت خود را بھ گفتھ بوكاتچو، دانتھ رسا. از فھرست كتابھاي مزبور خارج ساختند
ھانري، پادشاه آلمان، بھ قصد آنكھ بار دیگر اختیاراتي را كھ  ١٣١٠در سال . تصنیف كرد)) ھنري ششم

با فردریك دوم از بین رفتھ بود بھ چنگ آورد، یعني بر سراسر شبھ جزیره ایتالیا بھ استثناي ایاالت پاپي 
در . تھ با سري پر شور و دلي پر امید از این مژده شادمان شددان. مسلط شود، بھ آن كشور ھجوم برد

ھاي خود را  وي از شھرھاي لومبارد تقاضا كرد كھ قلوب و دروازه)) نامھاي بھ ملوك و مردمان ایتالیا((
ھنگامي كھ . بھ روي ھانري لوكزامبورگي بگشایند تا آنھا را از شر ھرج و مرج و چنگ پاپھا برھاند

اینك ; رسید، دانتھ شتابان خود را بھ آنجا رسانید و با شور تمام بر قدوم امپراطور افتاد ھانري بھ میالن
فلورانس بي آنكھ اعتنایي بھ سخنان . كلیھ آرمانھاي وي براي پیدایش ایتالیایي متحد در شرف تحقق بود

تھ علنا نامھ سر ھاي خود را بھ روي ھانري بست، و بھ ھمین سبب بود كھ دان شاعر داشتھ باشد، دروازه
، آن نامھ چنین آغاز )١٣١١مارس (فرستاد)) فلورانسیھا، آن تباھكارترین مردمان((گشاده خشمناكي بھ 

  : میشد

آیا شما نمیدانید كھ خداوند مقرر فرموده است كھ بني نوع بشر براي دفاع از عدالت، صلح، و تمدن در زیر 
پراطوري بر چیده شده، ایتالیا ھمواره طعمھ منازعات فرمان یك امپراطور باشد، و ھر زمان كھ بساط ام

داخلي گشتھ است شما كھ قوانین رباني و انساني را نقض میكنید، شما كھ بر اثر تزلزل موحش آز حاضر 
بھ ھر نوع جنایتي شدھاید آیا وحشت مرگ ثانوي پریشان خاطرتان نمیسازد كھ شما نخستین و تنھا كساني 

اي ... جالل ملك رومي، سلطان روي زمین و فرستاده خداوند، طغیان كردھاید  علیھ فر و... ھستید كھ 
  ! شما قھرا سر در برابر عقاب امپراطوري خم خواھید كرد! سفیھترین و بیعاطفھترین مردمان

در ماه آوریل . لكن ھانري بھ ھیچ اقدامي علیھ فلورانس مبادرت نورزید، و این امر مایھ نومیدي دانتھ شد
دانتھ مثل یكي از انبیاي بني اسرائیل كھ در صدد ھشدار بھ سالطین بر آمده باشد، ) ١٣١١(ھمان سال

  : خطاب بھ امپراطور چنین نوشت

شما بھار و ھمچنین . ... تھ است كھ این قدر تاخیر روا داریدما در شگفتیم كھ چھ چیز شما را بر آن داش
این ھمان . ... شیطان محض است) آیا ھیچ توجھ ندارید(فلورانس. ... زمستان را در میالن تلف كردھاید

پس برخیز تو اي كودك واكنش شھر . ... كھ از فساد نابود كنندھاش دودي عفوني برمیخیزد... افعي است 
ال این سخنان دانتھ آن بود كھ مقرر داشت تا شاعر زنده است، از حق بخشودگي و ورود بھ فلورانس در قب

ھانري، بي آنكھ بھ فلورانس دستي بزند، از طریق جنووا و پیزا عازم رم و سپس . فلورانس محروم باشد
یز بر وي ھمھ چ. این بزرگترین ضایعھ براي دانتھ محسوب میشد). ١٣١٣(سینا شد و در آنجا در گذشت

بھ ھمین سبب بھ ; سر پیروزي ھانري نھاده و دیگر راه بازگشتي بھ فلورانس براي خود باقي نگذاشتھ بود
در اینجا بود كھ دانتھ ظاھرا قسمت بیشتر كمدي . گوبیو گریخت و در صومعھ سانتاكروچھ معتكف شد

بھ  ١٣١۶در سال . ه بوداما ھنوز وي از منازعات سیاسي خستھ نشد. االھي خود را بھ رشتھ نظم كشید
اوگوتچونھ ھمان سال فلورانسیھا را در ; اغلب احتمال وي ھمراه اوگوتچونھ دال فاجوئوال در لوكا بود

فلورانس از این ھزیمت كمر راست كرد و دو تن از پسران دانتھ را محكوم بھ ; مونتكایتني شكست داد
لوكا علیھ اوگوتچونھ علم مخالفت برافراشت،  .لكن این حكم ھرگز بھ موقع اجرا گذاشتھ نشد; مرگ ساخت

فلورانس پیروزمند، كھ عرق فتوتش بھ جوش آمده و احكام صادره ابدي خویش . و دانتھ بار دیگر آواره شد
را فراموش كرده بود، بھ عموم افرادي كھ تبعید بودند اجازه داد كھ آزادانھ بھ وطن خود باز گردند، بھ 
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د، جامھ توبھاي بر تن كنند و از میان معابر شھر بگذرند، و دوران كوتاھي را شرط آنكھ جریمھاي بپردازن
دانتھ در جواب نامھاي نوشت كھ در . دوستي دانتھ را از اعالم عفو عمومي آگاه ساخت. در زندان بگذرانند

  : تاریخ شھرت بسزایي پیدا كرد

بود دریافت داشتم و از فحواي آن با نامھات را با حرمت و مھري كھ شایستھ آن : بھ یك دوست فلورانسي
پس نظري . ... دلي سپاسگزار آگاھي یافتھام كھ بازگشت من بھ زادبومم تا چھ حد در خاطر تو عزیز است

  ... بھ فرمان بیفكن 

كھ اگر ھر آینھ مایل باشم مبلغ معیني وجھ نقد بپردازم و دامان خود را بھ لكھ چنین جریمھاي آلوده سازم، 
  . ... میدارند و قادرم بیدرنگ مراجعت كنم مرا بخشوده

پس این است آن فرمان احضار با شكوھي كھ دانتھ آلیگیري را بعد از تقریبا پانزده سال تحمل جور غربت 
حاشا و كال كھ آدمي كھ طرفداري از عدالت میكند نقدینھ خود را بھ دست ... بھ زادبوم خویش فرا میخواند 

این طرز بازگشت . التي روا داشتھاند، چنانكھ گویي ایشان ولینعمت وي ھستندآنھایي دھد كھ بر وي بیعد
كھ شرف دانتھ را مخدوش نسازد ،آنگاه من در سپردن ... اگر راه دیگري پیدا شود . ... من بھ زادبوم نیست

قدم بھ  اما اگر ورود بھ فلورانس از چنین راھي میسر نباشد، آنگاه من ھرگز. آن طریق تعلل نخواھم ورزید
براي من مقدور نیست كھ ھر جا میخواھم بر چھر آفتاب و اختران نظر دوزم ! عجبا. ... آنجا نخواھم نھاد

  آیا براي من میسر نیست كھ زیر ھر آسماني درباره گرانبھاترین حقایق بھ بحر تفكر غوطھور شوم 

نده دال سكاال، را براي رفتن بھ بود كھ وي دعوت امیر ورونا، كان گرا ١٣١۶محتمال نزدیك بھ پایان سال 
ظاھرا در از كمدي االھي خویش را تمام و بھ كان گرانده اھدا . دربار وي قبول كرد و مھمان وي شد

تجسم قیافھ و ھیئت آن شاعر در این تاریخ كھ پنجاه و یك سال از عمرش میگذشت دشوار ). ١٣١٨(كرد
مردي بود : وي را چنین وصف میكند ١٣۵۴نیست، زیرا بوكاتچو در مجموعھ زندگي بھ تاریخ 

كھ شمرده و با طمانینھ گام برمیداشت و حركتش توام با وقاري آمیختھ با )) تا حدي خمیده((متوسطالقامت 
صورتي دراز و متفكر، پیشاني پر چروك بر آمده، ; رنگ مو و پوست بدنش تیره بود; افسردگي بود

  . لباني بھ ھم چسبیده، و چانھاي ستیزھجویانھ داشتچشمان نافذي عبوس، بیني نازك منقاري شكل، 

این صورت آدمي بود كھ روزي مھربان و رئوف بود، لكن تلخي آالم و شداید دوران بھ مرور زمان وي 
ذرھاي از خروارھا احساسات رقیقھ و عواطفي كھ دانتھ در ابتداي زندگي . را سخت و عبوس ساختھ است

حتي بعدا باز مقداري از این خصایص از خالل ; ورده است تصنعي نیستخویش در كتاب ویتانوئووا گرد آ
دانتھ ھنگامي كھ در . ترحم و شفقتي كھ با آن شاعر بھ ماجراي فرانچسكا گوش فرا میدارد ھویداست

زبان وي بر اثر ; سیاست شكست خورد و تبعید شد، بتدریج بھ صورت آدم عبوس و ترشرویي در آمد
از . رزي مصرانھ در صدد بر آمد كھ افتادن خویش را از اوج قدرت پنھان داردمصایب تلخ شد، و بھ ط

; وي از بورژوازي رباخوار فلورانس متنفر بود. آنجا كھ آدم تھیدستي بود، بھ نیاكان خویش مباھات میكرد
ھا انتقامي و از تن; نمیتوانست از سر تقصیر پورتیناري كھ بئاتریچھ را بھ یك نفر بانكدار داده بود در گذرد

اگر دانتھ از دست یا . كھ در دسترس وي بود استفاده كرد و جملھ رباخواران را در قعر درك اسفل جا داد
و معدود بودند دشمناني كھ از قلم ; زبان كسي اذیتي میدید یا طعنھاي میشنید، ھرگز مرتكب را نمیبخشید

انقالب یا در جنگ بیطرف میماندند دانتھ در مورد كساني كھ بھ ھنگام . افتادند و از لعن ابدي رستند
: خودش میگوید. راز منش وي شور سوزاني بود كھ در نھادش شعلھ میكشید. سختگیرتر از سولون بود

من اینم كھ ھستم، نھ بھ بركت مال و منال، بل بھ لطف قادر متعال، شوق خانھ باري تعالي خرمن جانم را ((
ھایش ریخت، و ھنگامي كھ اثر عظیمش بھ  ا در قالب منظومھوي تمامي نیروي خویش ر.)) سوختھ است

وي شھر ورونا را ترك گفت و عازم راونا  ١٣١٩در . پایان آمد، آفتاب عمرش تقریبا بر لب بام رسیده بود
ضمنا بولونیا از دانتھ دعوت كرد تا بھ آنجا رود و با قبول . شد تا چندي را نزد كنت گویدو دا پولنتا بماند

الشعرایي بر آن شھر منت گذارد، لكن وي، طي قطعھ آوازي چوپاني كھ بھ التیني ساخت، دعوت سمت ملك
گویدو وي را براي انجام ماموریتي سیاسي بھ ونیز روانھ داشت، كھ  ١٣٢١در سال . بولونیا را رد كرد
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جش ضعیفتر از آن مزا. از این سفر دانتھ با تبي كھ از باتالقھاي ونتو گرفتھ بود باز گشت; مثمر ثمر نشد
بھ سن پنجاه و ھفت  ١٣٢١سپتامبر  ١۴بود كھ بتواند با مرض بھ مبارزه برخیزد، و بھ ھمین علت ھم در 

  . كنت در صدد بود كھ بر سر گور شاعر مقبره زیبایي احداث كند، لكن این نقشھ عملي نشد. در گذشت

 ١۴٨٣رد بھ دست پیترو لومباردو در تندیس بر جستھاي كھ امروزه بر باالي تابوت مرمري وي قرار دا
ھمچنانكھ عموم جھانیان میدانند، بھ ھمین محل بود كھ بایرن شاعر انگلیسي مشتاقانھ پا نھاد و . تراشیده شد

امروزه مزار آن شاعر نامدار در خم یكي از پر ازدحامترین میدانھاي راونا . سرشگ از دیده جاري ساخت
رتوت و مفلوج آن، در برابر چند لیر، ابیات موزون و خوشاھنگي از آن تقریبا متروك افتاده، و متولي ف

  . منظومھ را قرائت میكند كھ عموم مردمان آن را میستایند و معدودي آن را میخوانند

IV - كمدي االھي   

   منظومھ -١

د، لكن بوكاتچو حكایت میكند كھ دانتھ منظومھ كمدي االھي خویش را با بیتھاي شش وتدي التیني شروع كر
شاید شور و . براي آنكھ شعرش در خور فھم عده زیادتري از مردمان باشد، آن را بھ ایتالیایي تغییر داد

غلیان احساساتش در این انتخاب زبان موثر افتاد، زیرا بظاھر بیان احساسات شدید آدمي بھ زبان ایتالیایي 
در ایام . س و مدنیت اعصار باستان قرین بودآسانتر است تا زباني چون التیني كھ مدتھاي مدید با تمسك نف

جواني، دانتھ ایتالیایي را صرفا در ساختن غزل بھ كار میبرد، لكن اكنون كھ موضوع مورد نظرش 
عالیترین فلسفھ نجات بشري بھ بركت عشق بود، متحیر ماند كھ آیا جرئت دارد این مطالب را بھ زبان 

ما پوشیده است، وي بھ نگارش مقالھاي بھ زبان التیني تحت عنوان  در تاریخي كھ بر. بیان كند)) عامیانھ((
غرضش از تحریر آن رواج زبان بومي در ; در فصاحت زبان بومي مبادرت ورزید و آن را ناتمام گذاشت

لكن ; در این مقالھ ناتمام،دانتھ عظمت كلمات و مفاھیم جمع و جور التین را میستود; میان ادباي عھد بود
سبك ((فردریك، و ) سیسیلھاي دو گانھ(ھاي شعراي خطھ رنیو دواري میكرد كھ بھ بركت منظومھاظھار امی

طبق (ھاي مختلف ایتالیا، زباني قد علم كند كھ ھاي لومباردي و توسكان، از میان لھجھ تراواتوره)) نوین
حتي .)) اییھا باشدآكنده از شیرینترین و دلكشترین زیب) ((كلمات خود دانتھ در مجموعھ موسوم بھ ضیافت

دانتھ با آن ھمھ سربلندیش ھرگز تصور نمیكرد كھ حماسھ وي نھ فقط ایتالیایي را زباني سزاوار ھر نوع 
اثر ادبي سازد، بلكھ آن را بھ چنان مرتبتي از شیریني و فصاحت برساند كھ در ادبیات جھان نظیرش كمتر 

شاعري تا این حد در طرح منظومھ خویش دقت  ھرگز سابقھ نداشتھ است كھ. بھ منصھ ظھور رسیده باشد
در طرز تركیب و  -كھ نموداري از تثلیث است  - )) سھ((دلبستگي خاص شاعر بھ عدد . مبذول داشتھ باشد

بھ این معني كھ در نظر گرفت تمامي منظومھ متشكل باشد از سھ : استخوانبندي این منظومھ موثر افتاد
د، یعني مطابق با سالھایي كھ مسیح در این جھان خاكي در قید حیات چكامھ، ھر كدام داراي سي و سھ سرو

قرار بود كھ ھر سرود مركب باشد از اجزایي مشتمل بر ; با افزودن یك سرود بھ بخش صد میرسید; بود
غیرممكن بود چیزي از . سھ مصرع كھ مصرع دوم از ھر جز با مصرع اول و سوم جز بعدي قافیھ شود

لكن باید دانست كھ جمیع ھنرھاي ظریفھ تصنعي ھستند، گو اینكھ بھ بھترین وجھي  ;این مصنوعیتر باشد
یا قافیھ كردن سھ مصرع از دو جز بھ طرزي كھ )) ترتساریما((صنعت ادبي . این حقیقت را مكتوم دارند

مذكور افتاد، ھر جزئي را بھ جز بعدیش پیوند میدھد و ھمگي اجزا را بھ صورت یك سرود بھ ھم 
ھاي درمیآورد كھ در زبان ایتالیایي با سالست و موسیقي دلپذیري بر زبان آدمي جاري میشود، لكن پیوست

ھاي منظومي كھ از این اثر جاوداني شده است ھمھ جا نقص و اشكال گردانیدن آن لطافت و  در ترجمھ
از آثار دانتھ را  دانتھ خودش پیشاپیش ھر نوع ترجمھاي. موسیقي اصلي بھ زباني دیگر آشكارا دیده میشود

از آثاري كھ اجزاي متشكلھ آن چون عناصر ھماھنگ موسیقي بھ ھم مربوط باشند، ھیچ : ((محكوم شمرد
چیزي را نمیتوان از زبان اصلي بھ زبان دیگري ترجمھ كرد و تمام مالحت و ھماھنگي آن بكلي از بین 

pyھاي تمثیلي نیز موضوع  در ھمان حال كھ قالب و سبك این منظومھ تابع تعداد مصرعھا شد، قصھ .))نرود
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



دانتھ در رسالھاي كھ ضمن آن كتاب مذكور را بھ كان گرانده اھدا . و حكایت منظومھ را بھ وجود آوردند
میتوان گفت كھ این تفسیر چیزي . خود پرداخت كرد، بھ تشریح معني نمادي سرودھا یا بخشھاي منظومھ

است كھ بعد از پایان منظومھ بھ فكر شاعر رسیده است، زیرا دانتھ شاعري بود كھ از صمیم قلب اشتیاق 
ھاي تمثیلي كلیساھاي  لكن اعتیاد قرون وسطي بھ عالیم و اشارات نمادي، مجسمھ; داشت فیلسوف باشد

چون جوتو، گادي، و رافائل، و تصعید ترفیع مفاھیم تمثیلي در  جامع، فرسكوھاي تمثیلي ھنرمنداني
مجموعھ ویتانوئووا و كتاب ضیافت دال بر آن است كھ دانتھ واقعا طرح حماسھاي را كھ بعدھا بھ تفصیل 

وي میگوید كھ این منظومھ تعلق بھ طبقھ فالسفھ . تمام سخن از آن گفت از مدتھا قبل در ذھن میپرورانید
مانند عالمي االھي كھ در مقام تفسیر كتاب مقدس بر آمده باشد، . وع اصلي آن اخالقیات استدارد و موض

  :خودش میگوید. تحتاللفظي، تمثیلي، و رمزي: دانتھ براي كلمات سھ نوع معني قایل است

. ... كیفیت ارواح است بعد از مرگ... موضوع این منظومھ، بھ شرط آنكھ معیار ما ظواھر كلمات باشد
لكن اگر این منظومھ را از لحاظ تمثیلي معني كنیم، موضوع آن آدمي است، تا آنجا كھ بھ حكم شایستگي یا 

. اشھاي خود نایل میآیددر معرض عقوبات دستگاه عدالت قرار میگیرد یا بھ دریافت پاد... عدم لیاقت
غرض كل و جز آن است كھ مردماني را كھ بھ حال نكبت زندگي میكنند از آن ورطھ برھاند و ایشان را ...

  . بھ سر حد نیكبختي سوق دھد

; بھ عبارت دیگر، بخش دوزخ حكایت آدمي است كھ مرتكب گناه میشود و تن بھ شداید و نومیدي میدھد
بھشت حكایت آزادي وي است بھ كمك الھام رباني ; وي است بھ بركات ایمان برزخ داستان تصفیھ و تزكیھ
ویرژیل، كھ دانتھ را از میان دوزخ و برزخ ھدایت میكند، مظھر دانش، . و عشقي خالي از خود پرستي

) بئاتریچھ(فقط ایمان و عشق; خرد، و تعقل است كھ میتواند درھاي كاخ نیكبختي را بھ روي ما بگشاید
در زندگي خود دانتھ، دوزخ ھمان نفي بلد شدن و مھجور . میتواند ما را از آن درھا بھ درون برداست كھ 

ھایش برزخ را تشكیل  ھا، و منظومھ اكتساب علم، نوشتھ; ماندن از زاد بوم خویش، شھر فلورانس، بود
ھ دانتھ در چكامھ بھشت شاید بھ علت آنك. و حال آنكھ امید و عشقش فدیھ و تنھا نیكبختي وي بودند; میدادند

در بھ كار بردن عالیم نمادي و استعارات نھایت كوشش را بھ خرج داده است، فھم این چكامھ از 
ھا دشوارتر  ھاي سھ گانھ كمدي االھي مشكلتر، و لذت بردن از آن در مقام قیاس با دیگر چكامھ چكامھ
رویایي آسماني بود، در بھشتي كھ قوه تخیل  زیرا بئاتریچھ، كھ در مجموعھ ویتانوئووا براي شاعر; میباشد

دانتھ ابداع میكند بھ شكل یك مفھوم انتزاعي با دبدبھاي در میآید، یا بھ عبارت دیگر گرفتار سرنوشتي 
در پایان این رسالھ، دانتھ براي كان . میشود كھ بھ ھیچ وجھ مناسب مقام چنین مھ طلعت بیگناھي نیست

میگوید علت آن است ; خوانده است كمديسبب حماسھ خویش را مضحكھ یا  گرانده توضیح میدھد كھ بھ چھ
بھ اسلوبي ساختھ شده است ناچیز و عاري از دقت، بھ زباني ((كھ داستان از بدبختي بھ نیكبختي میگراید و 

این كتابي كھ بر سر ((این كمدي دردناك، یا بھ قول خود دانتھ .)) دبانوھا بھ آن تكلم میكنندعامیانھ كھ حتي ك
، اثر دوران تبعید و مایھ تسلي خاطر وي در این ایام بود، و فقط سھ ))آن در خالل این سالیان نحیف شدھام

; ات، و حكمت دانتھ بودكمدي االھي خالصھاي از زندگي، دانش، االھی. سال قبل از مرگش بھ اتمام رسید
اگر شوخ طبعي و دلسوزي و لذت پرستي تمام عیار قرون وسطي را نیز میداشت، در آن صورت ممكن 

در این صد نغمھ مختصر، دانتھ مقدار بسیار . بشود)) تركیبي از جمیع عناصر فرھنگ قرون وسطي((بود 
ھم از محققان بولونیا فرا گرفتھ بود گرد آورد ھاي علوم عھد را كھ از برونتو التیني و شاید  زیادي از یافتھ

و نجوم، كیھانشناخت، زمینشناسي، و جدول گاھشماري عصري را ضبط كرد كھ عالقھ مردمش بھ زندگي 
دانتھ نھ فقط نفوذھاي مرموز و مقدرات و رویدادھاي . زیادتر از آن بود كھ وقعي بھ دانش گذارند

نجوم بود قبول داشت، بلكھ بھ اساطیري اسرارآمیز نیز كھ الفبا و  چارھناپذیري را كھ مربوط بھ علم احكام
عدد نھ عالمت مشخص بئاتریچھ . اعداد را صاحب خواصي نھاني و نفوذھایي غیبي میدانست معتقد بود

است، زیرا جذر آن عدد سھ میشود كھ، بھ بركت وجود تثلیث، دارد، برزخ را نھ مرتبھ است، و بھشت را 
ور كلي دانتھ فلسفھ و االھیات قدیس توماس را با رعب آمیختھ بھ احترام و حقشناسي بھ ط. نھ دایره

مسلما اگر توماس استدالالت كتاب در سلطنت دانتھ را . میپذیرد، اما كوركورانھ از وي پیروي نمیكند
داوند بھ مفھوم دانتھ از خ. دانتھ اسیر میدید، متوحش و ناراحت میشد)) دوزخ((میخواند یا پاپھا را در 

عشقي كھ خورشید و دیگر اختران را بھ گردش در ((عنوان روشنایي و عشق، یا بھ قول خود وي 
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دانتھ از فارابي، . ، در واقع ھمان آراي ارسطوست كھ از طریق فلسفھ اسالمي محفوظ ماندھاند))میآورد
بھ ماندن در حاشیھ دوزخ  ابو علي سینا، غزالي، و ابن رشد اندك اطالعي دارد، و ھر چند كھ ابن رشد را

محكوم میكند، با فرستادن یكي از شاگردان بدعتگذارش بھ بھشت، سیژر دو برابان، اصیل آیینان مسیحي 
بھ عالوه، قدیس توماس را وادار بھ ستایش و تمجید تنھا آدمي میكند كھ آن ; را مضطرب و نگران میسازد

با اینھمھ، بظاھر سیژر دو برابان . ورده بودفیلسوف فرشتھخو را در مباحث االھیات بر سر خشم آ
تاریخ یا درباره بدعت . جاوداني بودن روح آدمي را، كھ شالوده و اساس منظومھ دانتھ است، انكار میكرد

  . سیژر غلو كرده یا در باب اصیل آییني دانتھ راه مبالغھ سپرده است

ویژه اسالمي، تا چھ حد در تكوین آراي دانتھ تحقیقات اخیر دانش پژوھان نشان داده است كھ منابع شرقي، ب
اوصافي كھ از ; از آن جملھ افسانھاي از ایران باستان درباره صعود اردا و یراف بھ آسمان: موثر بودند

شرح سفري بھ بھشت و دوزخ در ; [ص]داستان معراج حضرت محمد; جھنم در قرآن آمده است
در رسالھالغفران ابوالعال معري، . ... و غیره; ن العربيكتاب فتوحات اب; رسالھالغفران ابوالعال معري

را در دوزخ، دست و پا بستھ، شكنجھ میدھند، و شعراي ) شیطان(شاعر عرب شرح میدھد كھ چگونھ ابلیس
در جلو دروازه ; ند حضور دارند و رنج میكشند))كفار((مسیحي و سخن پردازان دیگري كھ جملگي از 

در فتوحات ابن . ال راوي حكایت میشتابد و راھنماي وي در این سفر میشودبھشت یك نفر حوري بھ استقب
موقعیت جغرافیایي بھشت و دوزخ بھ ) كھ غزلیات آبداري با تفاسیر تمثیلي مذھبي ساختھ است(العربي

وي دوزخ را درست در زیر شھر بیتالمقدس و بھشت را باالي آن جا داد، بھشت و ; طور دقیق معلوم میشد
بھ نھ طبقھ تقسیم كرد، حلقھ گل سرخ آسماني را توصیف كرد، و گفت كھ چگونھ كروبیان در  دوزخ را

تا آنجا . درست بھ ھمان نحو كھ دانتھ در كمدي االھي وصف كرده است -اطراف نور رباني طواف میكنند 
نشده بودند كھ ھاي عربي تا عھد دانتھ بھ ھیچ زباني ترجمھ  كھ ما اطالع داریم، ھیچ كدام از این نوشتھ

  . شاعر ایتالیایي قادر بھ خواندن آنھا باشد

روایات و احادیث مربوط بھ مكاشفات و الھامھاي غیبي در بیان سفر بھ دوزخ و بھشت یا دیدن آن عوالم 
مھمتر آنكھ ششمین بخش از حماسھ انئید، اثر ویرژیل، ; در رویا میان یھودیان و مسیحیان فراوان بود

یك افسانھ ایرلندي حكایت از آن میكرد كھ چطور قدیس پاتریكیوس . ھ چنین عوالمي داشتارتباط با سفر ب
ھا و مقابر آتشین، گناھكاراني را نگونسار یا طعمھ ماران  از برزخ و دوزخ دیدن كرده و در آنجا، در جامھ

روس، در طي در انگلستان قرن دوازدھم كشیش ترووري بھ نام ادم دو . یا در زیر یخ مستور دیده بود
منظومھ بسیار مفصلي، شرح داد كھ چگونھ بولس حواري بھ رھبري میكائیل، ملك مقرب خداوندي، از 
دوزخ دیدن میكرد، و چطور میكائیل درجات مختلفھ كیفري را كھ براي انواع مختلفھ گناه معین شده بود 

یوآكیم دا فیوري گفتھ بود كھ . دتوضیح میداد، و بولس، مثل دانتھ، در برابر این مخافات بر خود میلرزی
صدھا از این قبیل رویاھا و داستانھا . خود وي چگونھ بھ دوزخ نزول، و بھ فردوس برین صعود كرد

با اینھمھ ادلھ و براھیني كھ درباره عذاب اخروي موجود بود، لزومي نداشت كھ دانتھ از سد . وجود داشت
خویش، چیزي از جھان اسالمي )) دوزخ((ھایي براي  نھمحظورات زبان بگذرد و، بھ قصد پیدا كردن نمو

وي، مانند ھر ھنرمندي، مواد موجود را گرفت و در ھم آمیخت، آن را از صورت ھرج . بھ عاریت بستاند
وي . و مرج بیرون آورد و نظم بخشید، و با تخیل پر شور و صمیمیت سوزان خویش آن را مشتعل ساخت

از ; جا امكان داشت اقتباس كرد از جملھ از آثار قدیس توماس اجزا و عناصر اثر خود را از ھر
از افكار غمزده خود وي درباره ; از موضوعات آتشین پیترو دامیاني درباره آالم دوزخ; تروبادورھا

از اطالعات پراكنده راجع بھ علوم كھ بھ ; از كشمكشھایش با سیاستمداران و پاپھا; زندگي و مرگ بئاتریچھ
از تعالیم االھیات مسیحي درباره ھبوط آدم، تناسخ، گناه، فیض رباني، و واپسین ; بود آنھا برخورده

از آراي افالطوني و آوگوستینوسي درباره مراحل و مدارج تعالي روان آدمي و رسیدن بھ معبود ; داوري
ك باري و از اقوال موكد توماس آكویناس درباره این موضوع كھ دیدن جمال مبار; واقعي، یعني خداوند

دانتھ از تمامي این منابع و مآخذ منظومھاي ; تعالي مقصد نھایي و یگانھ ھدف رضایتبخش آدمي میباشد
فراھم ساخت كھ در آن جمیع مخافات، آرمانھا، و عشق زیارت رفتن انسان قرون وسطایي بھ تكلم در آمد، 
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  . ي ما، خویشتن را در جنگلي تاریك یافتم، زیرا راه را گم كرده بودمدوزخ در نیمھ راه زندگ ٢

یش ))موال و مقتدا((در حالي كھ دانتھ راه گم كرده و در این ظلمت سرگردان شده است، ناگھان بھ ویرژیل 
 ویرژیل)). تنھا از او آن سبك دلپذیر را بھ عاریت گرفتم كھ مایھ سر بلندي من شده است((بر میخورد كھ 

لكن اگر ; بھ وي میگوید كھ یگانھ طریق بیخطر براي بیرون رفتن از جنگل، عبور از دوزخ و برزخ است
در آنجا ((دانتھ ھمراه وي از این دو منزل گذر كند، او را بھ پاي ابواب بھشت برین ھدایت خواھد كرد تا 

در واقع بھ فرمان  ویرژیل خودش بصراحت میگوید كھ; ))كسي باید ھادي تو شود از من شایستھتر
ھر دو از شكافي كھ بر روي زمین مشاھده میكنند میگذرند و . بئاتریچھ وي بھ كمك دانتھ شتافتھ است

  : ھاي دوزخ میشوند كھ این عبارات تلخ بر باالي آن منقوش شده است متوجھ دروازه

  . گھ گمگشتگان میگذارنداز من داخل شھر آالم میشوند، از من بھ سوي رنج ابدي میروند، از من پا بھ جر

  . پدید آرندھام قدرت االھي بود و عقل كل و عشق نخستین; عدالت، صانع واالي مرا بھ ساختم بر انگیخت

شما كھ داخل میشوید، . پیش از من ھیچ چیز آفریده نشده بود كھ جاوید نباشد، و من خود عمر جاوداني دارم
  ! دست از ھر امیدي بشویید

دانتھ، بھ كمك تخیلي نیرومند . است در زیر زمین كھ راس آن بھ مركز زمین میرسد دوزخ بھ صورت قیفي
ھاي ژرف تاریك و مخافتباري است بین  و تقریبا ظالمانھ، جھنمي را مجسم میكند كھ حكایت یك رشتھ دره

اران، طوفانھایي از ب; ھا، و رودھاي عفني پرابخره مردابھا، سیالبھا، دریاچھ; ھاي ظلماني عظیم صخره
; پیكرھایي شكنجھ دیده; بادھایي زوزھكش، و سرمایي بیحس كننده; برف، تگرگ، و نیمسوزھاي آتشین

ھایي كھ خون را در عروق آدمي منجمد  ھا و ضجھ و نالھ; صورتھایي از فرط درد كج و معوج شده
اند نھ بد، و نیز در باالترین طبقھ این قیف دوزخي اشخاصي مقام دارند كھ در دنیا خوب بودھ. میسازند

زنبورھاي كوچك و درشت آنھا را ; سوزشھاي ناھنجاري آنھا را معذب میدارد; آنھایي كھ بیطرف بودھاند
دانتھ، آن آدمي كھ ھرگز بیطرف . كرمھا آنھا را میآزارند، و در آتش حسد و پشیماني میسوزند; نیش میزنند

  : كلمات را جاري میسازد نمیماند، ایشان را سرزنش میكند و بر زبان ویرژیل این

  ما از ایشان چیزي نمیگوییم، بل مینگریم و میگذریم : رحمت و معدلت را از ایشان نفرت است

آنگاه دانتھ و ھادي وي، ویرژیل، بھ كنار رود زیر زمیني آخرون میرسند، و خارون، آن قایقبان پیر كھ از 
ست، آن دو را از یك سوي رود بھ سوي دیگر دوران ھومر بھ این طرف در این محل بھ خدمت كمر بستھ ا

میبیند كھ اولین جملھ ویرژیل و عموم آحاد نیكو سیرت  كرانھايدر آن سوي رود، دانتھ خود را در . میبرد
قھرمانان كتاب عھد قدیم كھ ایشان را مسیح ھنگام دیدار از  جز چند تني از(مشرك و كلیھ یھودیان نیكوكار

تنھا رنج این جماعت آن است كھ اشتیاقي . حضور دارند) این طبقھ دوزخ بھ بھشت روانھ داشتھ بود
در این حاشیھ . جاویدان براي سرنوشتي بھتر دارند، و میدانند كھ ھرگز چنین توفیقي نصیبشان نخواھد شد

عصار شرك، یعني ھومر، ھوراس، اووید، ولوكانوس، مقام دارند و در نزد ھمھ دوزخ شعراي بزرگ ا
ھمینكھ چشم آنھا بھ تازھواردان میافتد، ویرژیل را خوشامد . ساكنان این محل گرامي و محترم ھستند

گاه آن: آنگاه چشم دانتھ بھ طبقھاي باالتر از این میافتد. میگویند و دانتھ را ششمین عضو این جرگھ میكنند
  استاد جملھ دانایان را كھ در جمع فیلسوفان نشستھ بود دیدم

بھ عبارت دیگر، ارسطو را میبیند كھ سایر فالسفھ بزرگ چون سقراط، افالطون، ذیمقراطیس، دیوجانس، 
ھراكلیتوس، آناكساگوراس، امپدوكلس، طالس، زنون، سیسرون، سنكا، اقلیدس، بطلمیوس، بقراط، 

بدیھي . ھمگي بھ دورش حلقھ زدھاند)) كھ تفسیر بزرگ را نگاشت((، و ابن رشد جالینوس، ابو علي سینا
است اگر اختیار دانتھ بھ دست خودش میبود، تمامي این افراد شریف، از جملھ ساراسنھاي بیدین، را در 
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دي مرتكبین بھ گناھان كبیره اینك ویرژیل او را بھ سوي دومین دركھ دوزخ میبرد، كھ در اینجا بادھاي شدی
در اینجاست كھ دانتھ افرادي چون پاریس، ھلنھ، دیدو، ; را بال انقطاع بھ این سو و آن سو پرتاب میكند

اصل قصھ فرانچسكا از این قرار . سمیرامیس، كلئوپاترا، تریستان، پائولو، و فرانچسكا را بھ چشم میبیند
. راونا، و ماالتستا خاوندان ریمیني از دیر باز نقار و منازعھ استاست كھ میان دو خانواده پولنتا خاوندان 

فرانچسكا دا پولنتا دوشیزه زیبارویي است كھ میخواھند او را بھ عقد ازدواج جواني دالور لكن ناقصالخلقھ 
في مابقي این داستان نامعلوم است، زیرا روایات مختل. از خانواده ماالتستا، موسوم بھ جانچوتو، در آورند

بھ یك روایت مورد توجھ، پائولو، برادر زیباي جانچوتو، بھ دختر چنین وانمود میكند كھ . از آن وجود دارد
لكن روز عروسي، دوشیزه متوجھ ; خواستگار واقعي اوست، و فرانچسكا بھ وي قول ھمسري میدھد

نچسكا پائولو را میبیند، بعدا پنھاني فرا. میشود كھ، بر خالف میل خویش، بھ وصلت جانچوتو در آمده است
حد (و ھنگامي كھ عاشق و معشوق در آغوش یكدیگرند، جانچوتو سر میرسد و ھر دو را بھ قتل میرساند

در منظومھ دانتھ، فرانچسكا را مشاھده میكنیم كھ بر سان ھمزادي بدون پیكر در كنار روح از ). ١٢۶۵
  : داستان خود را براي دانتھ نقل میكندجسم جدا شده محبوب خویش، میان باد، بھ ھر سو حركت، و 

ھنگامي كھ تیره بختي روي میكند، غمي بھر دلخوشي خویش داستان النسلو میخواندیم، كھ چھ سان وي 
بارھا ھنگام خواندن چشمانمان . ھردو تنھا بودیم و ھیچ بد گماني نزدیك ما نبود. بنده زر خرید عشق شد

چون . اما در یك لحظھ بتنھایي ھر دو افتادیم. متغیر ما رفتھاي  مجذوب یكدیگر شد، و رنگ از گونھ
داستان آن تبسم را میخواندیم، آن تبسم مطلوب، كھ با آن دلدادھاي از سر وجد لب بر لب معشوقھ نھاده بود، 

كتاب و نگارنده ھر دو . او، كھ ھرگز از من جدا نخواھد شد، بي درنگ سراپا لرزان بر لبانم بوسھ زد
  . آن روز در صحایف كتاب دیگر ھیچ نخواندیم. بودنددالل عشق 

دانتھ از شنیدن این داستان چنان دلش بھ حال فرانچسكا میسوزد كھ بیھوش میشود، و چون بھ ھوش میآید، 
در این محل آنھایي كھ شكم پرست بودھاند، در گل و . خود را در سومین طبقھ از دركات دوزخ میبیند

باالي سر آنھا عوعو و  كربروسبرف و تگرگ و آب كثیف دراز كشیدھاند و  الي، زیر طوفان مسلسلي از
ویرژیل و دانتھ قدم بھ چھارمین منزل از دركات اسفل مینھند . آنھا را با فكھاي سھ گانھ خود تكھ تكھ میكند

در اینجا مسرف و حریص بھ منازعھ با یكدیگر قیام میكنند و، ; پلوتوس مظھر ثروت مقام دارد كھ در آنجا
آنگاه دو شاعر امتداد رودخانھ خروشان . ھاي عظیمي را بھ طرف یكدیگر میغلتانند در نبردي دایمي، وزنھ

از سر خشم مرتكب در اینجا افرادي كھ ; و ظلماني ستوكس را میگیرند و قدم بھ پنجمین منزل میگذارند
آنھایي كھ گناھكارانھ تناساني ; گناه شدھاند، مستور از كثافات، دیده میشوند، خود را میزنند و میدرند

كردھاند بھ زیر آبھاي عفن دریاچھ ستوكس فرو میروند، و بر اثر دھان گشودن آنھا براي تنفس، حبابھایي 
دو مسافر را از یك سوي دریاچھ بھ سوي دیگر  فلگیاس. بر روي سطح گل آلود دریاچھ ظاھر میشود

میرساند، وآن دو، در ششمین دركھ دوزخ، بھ شھر دیس یا لوكیفر میرسند كھ در آنجا بدعتگذاران را در 
در آنجا زیر نظر ; بھ دركھ ھفتم نزول میكنندسپس دانتھ و ویرژیل . گورھایي مشتعل كباب میكنند

مینوتاوروس مرتكبین بھ جرایم خشونتآمیز پیوستھ در رودخانھ خروشاني از خون در شرف غرقھ شدن 
و چون سرھاي آنھا از زیر امواج خون بیرون میآید، موجوداتي نیمھ انسان و نیمھ اسب بھ طرفشان ; ھستند

دوزخ اختصاص بھ افرادي دارد كھ مرتكب خود كشي از آن جملھ پیترو  یك بخش از این طبقھ. تیر میافكنند
در بخش دیگر افرادي كھ مرتكب بیحرمتي نسبت بھ خداوند یا طبیعت یا ھنرھاي ظریفھ شدھاند ; دال وینیھ

. ھایي از آتش بر روي سر آنھا فرو میریزد پاي برھنھ بر روي ریگھاي سوزاني ایستادھاند، و مدام جرقھ
در میان لواطگران استاد قدیمي خویش برونتو التیني را مشاھده میكند براي یك نفر مرشد، فیلسوف، دانتھ 

در حاشیھ دركھ ھشتم غول موحشي ظاھر میشود كھ دانتھ و . و دوست شاعر این محكومیت بیمزھاي است
  . ویرژیل را با خود بھ درون حفره رباخواران پایین میبرد

ھاي فوقاني این طبقھ یك رشتھ دردھاي عجیب بیپایان مدام بر گمراه كنندگان، چاپلوسان، و  در ورطھ
جماعت اخیر را در داخل سوراخھایي نگونسار . فروشندگان و خریداران مناصب روحاني نازل میشود

ھایشان را بریان ھاي آتش مدام پا ھا بیرون است و شعلھ كردھاند، بھ طوري كھ فقط ساقھاي آنھا از حفره
در میان فروشندگان و خریداران مقامات روحاني، پاپ نیكوالوس سوم جاي دارد كھ تباھكاریھاي . میكند
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ضمنا در این مورد دانتھ، با تخیلي بیپروا، نیكوالوس را ; وي و دیگر پاپھا در اینجا بسختي تقبیح شده است
نیكوالوس پیشگویي . ساعتي بھ دوزخ واصل گرددبھ جاي بونیفاكیوس ھشتم میگیرد كھ انتظار میرود ھر 

در چھارمین ورطھ دركھ ھشتم افرادي جا دارند كھ ظاھرا در . میكند كھ كلمنس پنجم نیز بزودي خواھد آمد
سرھاي این جماعت را بھ پشت برگرداندھاند و بھ ھمان شكل ثابت ; دوران حیات غیبگویي میكردھاند

كھ بر روي پنجمین ورطھ قرار دارد، در زیر پاي خویش )) مالبولج((از روي پلي . نگاھشان داشتھاند
  . اختالس كنندگان اموال عمومي را مشاھده میكنند كھ تا ابد در دریاچھاي از زفت جوشان شناورند

در راستھ . مردم ریاكار، ملبس بھ لباسھاي مطالیي از سرب، پیوستھ بھ گرد ششمین ورطھ در حال حركتند
ر آن ورطھ وجود دارد قیافا را رو بھ زمین بھ چھار میخ كشیدھاند تا آنكھ ھر كس از آنجا تنھا معبري كھ د

; در ھفتمین ورطھ دزدان را مشتي از مارھاي زھردار معذب میدارند. میگذرد گوشت وي را لگدمال سازد
ین ورطھ، از فراز طاقي بر روي ھشتم. اینجا دانتھ بھ چند تن از ھمشھریان فلورانسي خود بر میخورد

اودوسئوس . ھاي آتش ناصحان شریر را پي در پي طعمھ میسازد شاعر مشاھده میكند كھ چگونھ شعلھ
در ورطھ نھم مردمان بد گو و كساني را كھ كارشان انداختن شقاق و اختالف در . محیل در اینجا مقام دارد

ن ورطھ را با بیرحمي وحشتزایي دانتھ طرز شكنجھ دادن ساكنان ای; بین امم است بند از بند جدا میكنند
در ھمین ورطھ از دركھ ھشتم، جعل كنندگان، دغلكاران، و كیمیاگران از فرط دردھاي  .میكندتوصیف 

ھاي دردمندان غرش مخوفي ایجاد  ھبوي عفونت عرق و چرك فضا را پر میسازد، و نال; مختلف مینالند
  . میكند

. سر انجام دو مسافر بھ نھمین و پایینترین دركھ دوزخ میرسند كھ از غرایب اتفاق چاه وسیعي است از یخ
ھاي  اشكھایي كھ از شدت میریزند بر رخساره; ھایشان در یخ مدفون ساختھاند در اینجا خائنین را تا چانھ

كنت اوگولینو دال گراردسكا، كھ بھ شھر پیزا . در میآید)) نقابي بلورین(( آنھا منجمد میشود و بھ صورت
ھاي وي را در بند كرد و  غدر ورزید، بھ طور ابدي بھ اسقف اعظم رودجري، كھ كنت و پسران و نواده

اكنون سر اوگولینو بر روي سر اسقف اعظم . آنھا را واداشت تا از گرسنگي تلف شوند، بستھ شده است
نادرھتر آنكھ در مركز زمین و درست در پایین دوزخ، یعني جایي كھ آن . ارد و پیوستھ آن را میجودقرار د

بالھاي عظیمي را كھ بر دو ; قیف باریكتر میشود، شیطان، كھ لوكیفر نام دارد، تا كمر در یخ مدفون است
سرش را تقسیم میكند  ھاي سھ گانھاي كھ شانھ دارد تكان میدھد، و چون خون از دیدگانش بر روي چھره

در عین حال با فكھاي سھ گانھ خود مشغول جویدن گوشت سھ نفر ; فرو میریزد، فورا آن قطرات یخ میبندد
نیمي از دھشتھا و ترسھاي زندگي انسان  .یھوداخیانت پیشھ است كھ عبارتند از بروتوس، كاسیوس، و 
ھمچنانكھ شخص صحایف وحشتزاي این كتاب را . قرون وسطایي در این وقایعنامھ خونین گرد آمده است

میخواند، پیوستھ بر ھول و ھراسش افزوده میشود، تا آنكھ سرانجام، چون داستان بھ اوج تكامل میرسد، 
جمیع جرایم و گناھان بشري از بدو خلقت آدم تا پایان . یبیندخاطر خویش را گرانبار و روح را افسرده م

مفھومي كھ در ذھن دانتھ . جھان قادر نیست با لھیب سوزان این انتقام سبعانھ خداوندي كوس ھمسري كوبد
طبق اساطیر اعصار . از جھنم پدید آمده است باالترین نشانھ ناشایستگي االھیات قرون وسطي است

كھ از آن بھ ھادس یا آورنوس تعبیر میشد، عبارت از عالمي است ظلماني در زیر  باستان، عالم اسفل،
تارتاروس نیز زندان ارباب ; زمین كھ كلیھ ارواح آدمیزادگان بدون ھیچ تبعیضي در آنجا مقام میگزیدند

قرنھا بربریت، نا امني، و جنگ ضرورت داشت تا آنكھ بشر . انواع بود نھ محلي براي شكنجھ اموات
  . تواند، با اسناد اعمالي چون انتقامجویي ابدي و ستمگري پایانناپذیر، نام پاك خداوند خویش را آلوده سازدب

سرانجام خواننده نفس راحتي از سینھ بر میآورد، زیرا متوجھ میشود كھ دانتھ و ویرژیل از مركز زمین 
، بھ طرف مقابل زمین، در گذر كردھاند، جھت سر و پاھاي خود را معكوس ساختھاند، و رو بھ باال

با سرعت فوق تصوري كھ اختصاص بھ عالم رویا دارد، ھر دو شاعر در عرض دو روز از . حركتند
در نیمكره جنوبي، بامداد عید قیام مسیح باال میآیند، روشنایي روز را میچشند، و خود ; قطر زمین میگذرند

   .میبینند كھ عالم برزخ است را در پاي كوه پلھ پلھاي 

  برزخ  -٣
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برزخ در مقام قیاس با دوزخ جایي است امید بخش و مفھومي است قرین دیگر، این دنیایي است كھ در آن 
آدمي در پرتو جھد و تحمل درد، بھ كمك امید و خیال، خود را از گناه و خود پرستي پاك میكند و قدم بھ قدم 

ین نحو، دانتھ برزخ را بھ صورت كوھي بھ ا. باال میرود تا بھ اوج ادراك، عشق، و نیكبختي میرسد
مخروطي شكل مجسم ساختھ است داراي نھ مرحلھ مختلف كھ یكي مرحلھ پیش از برزخ است و بعد بھ 

ھفت طبقھ میرسیم كھ ھر كدام اختصاص بھ تصفیھ یكي از گناھان كبیره ھفتگانھ دارد، و باالخره در قلھ 
ص گناھكار با آالمي كھ مدام رو بھ كاھش است بھ یك از ھر طبقھاي شخ. كوه، بھشت دنیوي قرار دارد

طبقھ باالتر قدم میگذارد، و بھ ھنگام ھر صعودي فرشتھاي بھ ترنم یكي از آیات ھشتگانھ انجیل میپردازد 
در مراحل پایینتر براي گناھكاراني كھ اعتراف و توبھ كرده و . كھ حاكي از نوید سعادت ابدي است

با این حال، این گونھ ; كفاره الزم را نپرداختھاند، مجازاتھاي شدیدي وجود دارد بخشوده شدھاند، لكن ھنوز
ھا با عذابھاي الیم و بیپایان دوزخ بھ ھیچ وجھ قیاس كردني نیستند، زیرا در اینجا شخص گناھكار  مواخذه

در این . شد میداند كھ پس از مدت معین و محدودي مواخذه، ابواب نیكبختي ابدي بھ روي او گشوده خواھند
قسمت از منظومھ روحیھ مالیمتري حكمفرماست، و صحنھ داستان بھ نور درخشندھاي روشن میشود، و 

  . پیداست كھ دانتھ از راھنماي مشرك خویش درس اعتدال را فرا میگیرد

 دریایي. ویرژیل، با مالیدن قطرات شبنم بر چھره دانتھ، عرق و كثافات جھنم را از رخسار وي پاك میكند
كھ از ھمھ سو كوه را محاط ساختھ است در زیر انوار خورشید طالع سوسو میزند و بھ مثابھ روحي است 

اینجا، در نخستین منزل اعراف، . تاریك از گناه كھ با ظھور لطف رباني از شعف بھ لرزه در آمده باشد
ست بھ سعادت طبق امید و آرزوي قدیس توماس كھ گفتھ بود بعضي از مشركان نیكو سیرت ممكن ا

اخروي و ابدي نایل آیند، دانتھ بھ كاتو كھین یا كاتو اوتیكایي ھمان فیلسوف رواقي سختگیر و عبوس بر 
دیگر از ساكنان این طبقھ . میخورد كھ خود را كشت تا منت رحمت یولیوس قیصر را بر خود ھموار نسازد

ویرژیل دانتھ را با . ن آدمي شعر دوست بودمانفرد، پسر فردریك، است كھ با پاپي از در دشمني در آمد، لك
  :این سھ خط كھ اكنون از معروفترین ضربالمثلھاي زبان ایتالیایي شده است تشویق بھ جلو رفتن میكند

تو مانند دژ استواري بر پا باش كھ ھرگز سرش در برابر بادھا ; بگذار مردم ھر چھ میخواھند بگویند
  . نمیلرزد

نمیتواند آن طور كھ بسھولت در دوزخ بھ پرسشھاي دانتھ ; عالم برزخ نداردویرژیل چندان اطالعي از 
خودش بھ قصور خود آگاه است و گاھگاھي بھ ھمین سبب ; جواب میداد اشكاالتش را در برزخ رفع كند

لكن ھنگامي كھ بھ سوردلو بر میخورند، ویرژیل، كھ خود زاده . اشتیاقي آمیختھ بھ بیحوصلگي نشان میدھد
اینجا . انتو است، شاعر ھمشھري خویش را در آغوش میكشد و از دیدن وي تسلي خاطر پیدا میكندشھر م

دانتھ موقع را مغتنم میشمرد و با زبان تلخي بھ وطن خویش گریز میزند، و خالصھاي از رسالھ خویش را 
  :درباره لزوم حكومت سلطنتي در منظومھ وارد میكند

اي بانویي كھ ! اي كشتي بي ناخدا در میان طوفان سخت! انسراي اندوهاي كارو! آه اي ایتالیاي برده خو
این موجود مھربان، حتي از . دیگر از آن اقالیم دلپسند نمیباشي بلكھ تعلق بھ خانھ روسپیان نا پاك داري

صداي دلپذیر زاد بوم عزیز خویش بي درنگ یكي از ھمشھریان خویش را این سان با خوشرویي پذیره 
و یكي از سر شرارت دیگري را ; ل آنكھ اكنون رعایاي زنده تو بي ستیز در تو قرار ندارندو حا; شده

  . آري از ھمانھایي كھ ھمگي در داخل حصار و خندق واحدي مقام دارند; میجود

اي بیچاره، گرداگرد دریا كنارھاي وسیع خود را جستجو كن، آنگاه بھ سوي میھن، بھ آغوش خود، بازگرد 
ترا چھ سود كھ قانون رومي یوستینیانوس . یا ھیچ بخشي از تو بھرھاي از صلح شیرین داردو ببین كھ آ

  ...  باشدچون زین خالي ; لگام مركب را مرمت كند

دیده تحقیق بنگرید، این فرمان خداوندي است كھ  آه، مردماني كھ ھنوز بایستي اخالص كیش باشید اگر بھ
و انگار براي ابراز عالقھ خویش بھ پادشاھاني كھ قادرند بدون تزلزل ! بگذارید قیصر شما بر زین نشیند
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زمام امور را بھ كف گیرند، شرح میدھد كھ چگونھ سوردلو آن دو را، در پاي كوه برزخ، بھ دره آفتابي 
مین آن پوشیده از گلھا و ھواي آن عطر آگین است و امپراطور رودولف، زیبایي ھدایت میكند كھ ز

اوتوكار اول شاه بوھم، پذرو سوم شاه آراگون، ھنري دوم شاه انگلستان، و فیلیپ سوم شاه فرانسھ آنجا را 
  . قرارگاه خود ساختھاند

، بھ حضور فرشتھاي )تبانویي كھ مظھر نور فیض رباني اس(دانتھ و ویرژیل، بھ راھنمایي قدیسھ لوچیا 
; اینجا مجازاتگاه خودخواھان است. میرسند كھ ایشان را اجازه میدھد كھ بھ اولین طبقھ برزخ وارد شوند

نقوش برجستھ روي دیوار و گذرگاه حكایت ; ھر یك از ایشان كمر خم كرده و سنگ بزرگي را حمل میكند
در طبقھ دوم مردمان حسود پالس بر تن . كارھاي مشھوري است ناشي از فروتني، و نتایج وخیم تكبر

در طبقھ سوم خشم، در چھارمي . دارند و دژخیمان برزخي مدام چشمان آنھا را با نخھاي آھنیني میدوزند
  . تناساني، و در پنجمي آز ھر یك بتناسب مجازات میشود

ت، در عین اندوزي فكري در سر نداش -در این محل پاپ ھادریانوس پنجم، كھ زماني جز طمع مكنت
آرامش، بھ دادن كفاره گناھان مشغول است و با اطمینان خاطر میداند كھ سرانجام از چشمھ رستگاري 

در یكي از رویدادھاي فرعي دلپذیر كھ این بخش برزخ از كمدي االھي را . ابدي سیراب خواھد شد
ران را خوشامد طربناك میسازد، ستاتیوس شاعر رومي ظاھر میشود و چنان از روي خوشحالي مساف

ھر سھ نفر با ھم بھ طبقھ . میگوید كھ نظیرش در برخورد میان دو شاعر بر روي زمین كمتر اتفاق میافتد
ھاي  ھاي درختان میوه در اینجا از سر شاخھ; ششم صعود میكنند كھ جایگاه تصفیھ گناه شكمخوارگي است

ھا دراز شود،  كھ دستي بھ سوي آن میوه شیرین خوشبو در برابر چشم توبھ كاران آویزان است، لكن ھمین
ھا باال میرود و در خالل این احوال اصواتي در فضا بھ گوش میرسد كھ حكایت از امساكھاي مھم  شاخھ

در ھفتمین و آخرین طبقھ افرادي مقام دارند كھ گناھشان در زندگي بیتقوایي و بیعفتي بوده . تاریخ میكند
آتش مالیمي این جماعت را كز میدھد و ; مورد بخشایش قرار گرفتھاند است، اما قبل از مرگ توبھ كرده و

گناھانشان را پاك میسازد، دانتھ، مثل ھر شاعري، براي افرادي كھ در راه لذت نفس مرتكب گناھي 
شدھاند، بویژه اگر مردماني با ذوق و ھنرمند و بنابراین بسیار حساس و صاحب تخیل و عجول باشند، 

پدر ((در اینجا گویدو گوینیتسلي مقام دارد كھ دانتھ با رویي گشاده او را . ي داردحس غمخواري شدید
نغمات شیریني كھ تا زبان ما پایدار است دل ما را از مھر مركبي كھ این ((خود میخواند و براي )) ادبي

آنھا را  فرشتھاي. از آن شاعر غزلسرا سپاسگزار است)) كلمات را بر صفحھ كاغذ نگاشتھ است پر میكند
اینجاست كھ ویرژیل با دانتھ . از میان آتش میگذراند و بھ آخرین طبقھ میرساند كھ بھشت دنیوي نام دارد

  :بدرود میگوید

اینك لذت خویشتن را . من با استادي و ھنر ترا تا اینجا رساندھام. پاي بینش من فراتر از این نمیرود
اش بر پیشاني تو میخورد، بنگر گیاھان، درختان، و گلھا بنگر خورشید را كھ اشعھ. ... راھنماي خود ساز

با خوشحالي بیاید، ) بئاتریچھ(تا آنكھ آن دیدگان درخشان. را كھ این سرزمین بوفور از خود بیرون میدھد
اینك اگر میخواھي آرام گیر، یا ھر جا میل تو باشد ; زیرا چون گریان بود، مرا شتابان بھ یاري تو واداشت

آزاد از فتواي خویش در گزینش، . ر بیش از این ھشدار زباني یا اشارھاي از من نداشتھ باشدیگ. بخرام
  . پس من ترا تاج خسروي و كاله اسقفي عطا میكنم تا بر خویشتن فرمانروا باشي... محتاط، عاقل 

ھا و مرتعھا  از اینجا ویرژیل و ستاتیوس در عقب سر وي قرار میگیرند، و دانتھ، از جلو آنھا متوجھ بیشھ
ھاي بھشت دنیوي میخرامد و با رایحھ دلپذیر ھواي پاك آن مشام جان خویش را  میشود و در كنار رودخانھ

)) ھمسرایان پردار((معطر میسازد، از میان درختان بھ نغمات نخستین دعاي بامدادي كھ از حلقوم آن 
غمھسرایي است از خواندن باز میایستد بانویي كھ مشغول چیدن گل و ضمنا ن. بیرون میآید گوش فرا میدھد

میگوید كھ زماني اینجا . تا براي دانتھ توضیح دھد كھ چرا ھیچ كس در این سرزمین دلپذیر ساكن نیست
بھشت عدن بود، اما آدمي، بر اثر سر كشي، خود را از توقف در این باغ، و ابناي بشري را از درك لذت 

pyھشت از كف رفتھ است كھ بئاتریچھ از آسمان نازل میشود، بر این ب. عاري از گناه آن محروم ساخت
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گرداگردش نوري است خیره كننده كھ دانتھ فقط میتواند حضور او را احساس كند، لكن قادر بھ دیدنش 
  . نیست

كھ با لمس آن نیروي عشق . اگر چھ چشمانم او را تمیز نمیداد، لیك از وجودش عفتي پنھان بیرون میآمد
  .وت میگرفتكھن در نھادم ق

دانتھ بر میگردد تا شاعر راھنماي خویش را مخاطب قرار دھد، لكن ویرژیل دوباره بھ كناره دوزخ یعني 
دانتھ شروع بھ گریستن میكند، . ھمان محلي برگشتھ است كھ بھ تقاضاي بئاتریچھ از آنجا بیرون آمده بود

شي كھ بعد از مرگ من، با ارتكاب آن لكن بئاتریچھ بھ وي میگوید كھ بھتر است بر شھواتي سوگوار با
ھمچنین بئاتریچھ بھ وي تذكر میدھد كھ جنگل تاریكي كھ . گناھان، تندیس مرا در آینھ روانت كدر ساختي

وي را بھ كمك ویرژیل از آنجا رھایي داد مظھر زندگي عاري از عفافي است كھ دانتھ در نیمھ عمر خود 
دانتھ از شرم بر روي زمین میافتد و بھ گناھان . تیره و تار دیدرا در آنجا سرگشتھ، و صراط مستقیم را 

دوشیزگان باكره آسماني میآیند و دست شفاعت پیش بئاتریچھ رنجیده خاطر دراز و . خویش اعتراف میكند
بدیھي است كھ بئاتریچھ ھنوز . از او تقاضا میكنند كھ زیبایي ثانوي و معنوي خود را بھ دانتھ نشان دھد

  : نیوي خویشتن را فراموش نكرده استزیبایي د

در ھنر یا طبیعت، ھرگز ھیچ چیز را در زیبایي مشاھده نكردي كھ چون اندامھایي باشد كھ در قالب 
  . دلپذیرشان مرا در میان گرفتھ بود، و اینك در میان خاك پراكنده است

لكن دوشیزگان ; دل بئاتریچھ سر انجام بھ رحم میآید و زیبایي جدید آسماني خویش را بھ دانتھ نشان میدھد
. باكره بھ دانتھ اخطار میكنند كھ نباید بھ چھره بئاتریچھ نظر دوزد، و فقط باید بھ دیدن پاھایش بسنده كند

بھ چشمھاي ) متش در برزخ پایان یافتھ استكھ بعد از دوازده قرن، دوران اقا(بئاتریچھ دانتھ وستاتیوس را
دانتھ از . نام دارد) حسن تفاھم(و دیگري ائونویھ) فراموشي(میبرد كھ از آن دو نھر منشعب میشود یكي لتھ

براي صعود بھ ((نھر دومي مینوشد و پاك میشود، و اكنون كھ روح نوي بھ كالبدش دمیده شده است، 
  . میباشد)) اختران مھیا

در . لكن این سخن صحیح نیست; ھ بخش دوزخ تنھا قسمت جالب كمدي االھي محسوب میشودگفتھاند ك
ھاي تعلیمي خشك فراوان، و اباطیل و ترھات مربوط بھ االھیات بسیار زیاد است، اما  كتاب برزخ تكھ

رقت  اشعار این بخش از منظومھ دانتھ كھ از بند دھشتھاي لعن ابدي رھایي یافتھاند، از لحاظ زیبایي و
احساسات قدم بھ قدم باال میروند و، با تسخیر مجدد حسن طبیعت، این عروج را دلنشین میكنند و متھورانھ 

دانتھ، مانند روزگار . خود را آماده تكلیف خطیري چون زیبا ساختن بئاتریچھ از بدن جدا شده میسازند
  . جواني، بار دیگر بھ كمك او بھ بھشت وارد میشود

  بھشت - ۴

اگر وي بھشت عدن را، . دانتھ بھ االھیات مسیحي كار وي را در ساختن این منظومھ دشوارتر كرد اعتقاد
چنانكھ در اساطیر ایران باستان یا مسلمانان آمده بود، بھ صورت باغي پر از لذایذ جسماني و روحاني 

لكن عقل . دیدمجسم میكرد، آنگاه طبع لذت پرستي وي میدان استعارات و تشبیھات را بسیار فراخ می
، چطور میتوانست بھشتي را قبول كند كھ آنجا صرفا حكایت ))طبیعتا ماده گراي((آدمیزاد، آن موجود 

نیكبختي معنوي باشد بھ عالوه، تكامل آراي فلسفي دانتھ مانع از آن میشد كھ وي خداوند یا فرشتگان و 
برعكس، وي خداوند و ; م نمایدقدیسان آسماني را در قالب تعبیرات و اصطالحات خاص انساني مجس

ھایي از نور میدید، و طبیعي است كھ مفاھیم انتزاعي وي خالي  موجودات آسماني را بھ شكل صور یا نقطھ
اما اصول آراي مذھب كاتولیك . از نیروي حیات و آن حرارتي است كھ با پیكر گناھكار آدمي قرین میباشد

pyو دانتھ، در عین حال كھ سخت تالش میكند تا پا از ; میكردمردم را وادار بھ قبول نظریھ رستاخیز بدن 
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عالم روحاني و معنوي بیرون ننھد، برخي از ساكنان بھشت را مثل افراد آدمي قوه ناطقھ و ممیزات 
  . جسماني میبخشد

  . دانستن این نكتھ كھ حتي در بھشت عدن بئاتریچھ پاھاي زیبایي دارد مایھ بھجت خاطر انسان میشود

ھ دانتھ براي بھشت خود ریخت بھ طرز بسیار جالبي خالي از ضد و نقیض، با تخیلي درخشان و طرحي ك
دانتھ، بھ تبعیت از نجوم بطلمیوس، افالك را عبارت از كرات بلورین . جزئیاتي نمایان از كار در آمد

ھستند )) ي متعدديھا اقامتگاه((این كرات ; مجوف نھگانھاي میداند كھ تمامي آنھا بھ دور زمین در گردشند
در ھر كرھاي سیارھاي است با شماري فراوان از اختران كھ مجموع آنھا ; دارند)) خانھ پدر((كھ تعلق بھ 

ھر یك از این اجرام سماوي، بتناسب، از منبع االھي . شباھت بھ جواھراتي دارد بر روي یك نیم تاج
ھ و در ستایش خالق خویش نغمھ سر بھرھاي دارد، و ھمگي آنھا در حال گردش بھ شادي طالع خجست

دانتھ میگوید كھ اختران قدیسان آسمان و ارواح . میدھند و افالك را با موسیقي خود پر غلغلھ میسازند
ھر قدر در دوران زندگي كارھاي نیك كرده باشند، بھ ھمان نسبت بعد از مرگ در باالي ; رستگارانند

كبختي آنھا منیعتر خواھد بود، و بھ ھمان نسبت بھ آن عرش زمین بھ آنھا مقام داده میشود، ھمان قدر نی
  . اعالیي كھ فراتر از تمامي كرات قرار دارد و جایگاه سریر پروردگار است نزدیكترند

دانتھ، گویي بھ دنبال نوري كھ از بئاتریچھ ساطع میشود، از بھشت دنیوي بھ اولین حلقھ یا جرگھ افالك قدم 
اینجا ارواح كساني مقام دارند كھ در دنیا، بھ عللي خارج از اختیار خود، از . دمینھد كھ تعلق بھ ماه دار

یكي از این قبیل افراد موسوم بھ پیكاردا دوناتي براي دانتھ توضیح میدھد . ایفاي نذور خود كوتاھي كردھاند
از اشخاصي  كھ ھر چند وي و جمعي دیگر در پایینترین طبقھ آسمان قرار دارند و میزان نیكبختي ایشان

كھ در درجات باالتر قرار دارند اندكي كمتر است، در پرتو خرد االھي، ھمگي از جمیع حسادتھا، 
: زیرا اساس نیكبختي آن است كھ شخص مشیت االھي را با شعف بپذیرد. انتظارھا، یا نارضایتیھا فارغند

كمدي االھي ھمین جملھ  و غرض اصلي.)) مشیت وي آرامش خاطر ماست((بھ عبارت دیگر قبول كند كھ 
  . است

بھ حكم نوعي جاذبھ آسماني كھ ھمھ چیز را بھ سوي خداوند میكشد، دانتھ بھ اتفاق بئاتریچھ بھ آسمان دوم 
اینجا قرارگاه اشخاصي است كھ ; این كرھاي است كھ در زیر سلطھ سیاره عطارد قرار دارد. صعود میكند

لكن بیشتر غرض ایشان افتخارات ; صد نیك انجام میپذیرفتدر دوران حیات كارھایشان فقط بھ خاطر مقا
یوستینیانوس ظاھر میشود و، در طي ابیاتي شاھوار، بھ وصف امپراطوري . دنیوي بود تا خدمت بھ خدا

اینجا دانتھ حضور یوستینیانوس را مغتنم میشمرد و بار دیگر در مدح ; روم و قوانین رومي زبان میگشاید
بئاتریچھ شاعر را بھ سومین فلك یعني حلقھ . متحدالشكل جھاني سخن آغاز میكند حكومت واحد و قوانین

زھره میرساند و در اینجاست كھ فولكھ، تروبادور پروونسال، تراژدي بونیفاكیوس ھشتم را پیشگویي 
در چھارمین فلك كھ جرم سماوي آن خورشید است دانتھ بھ فالسفھ مسیحي از آن جملھ بوئتیوس، . میكند

یدوروس سویلي، بید، پتروس لومباردوس، گراتیانوس، آلبرتوس ماگنوس، توماس آكویناس، ایس
در این طبقھ از بھشت قدیس توماس كھ از فرقھ دومینیكیان . بوناونتوره، و سیژر دو برابان بر میخورد

ل رھبر است زندگي قدیس فرانسیس را شرح میدھد، و بوناونتوره كھ از فرقھ فرانسیسیان است بھ شرح حا
توماس آكویناس كھ ھمواره در زندگي فیلسوف پرگویي بود اینجا . دومینیكیان یعني قدیس دومینیك میپردازد

نیز قسمت بزرگي از داستان را با مباحث مطول خویش درباره پارھاي از دقایق االھیات مسیحي میگیرد، 
  . كلي دست از شاعري میشویدو دانتھ چنان اشتیاق بھ فیلسوف شدن دارد كھ در خالل چندین بند ب

اینجا مامن ارواح جنگجویاني است ; بئاتریچھ او را بھ آسمان پنجم ھدایت میكند كھ اختصاص بھ مریخ دارد
یوشع، یھودا مكابي، شارلماني، حتي : كھ در راه ایمان واقعي جان خویش را فدا ساختھاند و از آن جملھاند

تشكیل میدھند ھمگي بھ صورت ارواح این جماعت كھ ھزاران ستاره را . روبر گیسكار تاراجگر شھر رم
و ھر ستارھاي در این تمثیل نوراني جزئي ; خیره كننده صلیب و نقش مسیح مصلوب در آسمان جلوه گرند

آنگاه چون بھ آسمان ششم عروج میكنند كھ از آن مشتري . از این شكل آسماني ھماھنگ را تشكیل میدھد
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; زمین در عین انصاف عدالت را مجري میداشتند است، در آنجا دانتھ بھ اشخاصي بر میخورد كھ در روي
اینجا قرارگاه افرادي مثل داوود، حزقیا، قسطنطین، و باالخره ترایانوس است یعني دومین مشركي كھ بھ 

این ستارگان زنده شكل عقابي را تشكیل میدھند و ھمگي با صداي واحدي بھ تكلم در . بھشت راه مییابد
. دانتھ سخن میگویند و در منقبت پادشاھان عادل آواز میدھند و شادي میكنندمیآیند و درباره االھیات با 

از این طریق است كھ ; میخواند)) پلكان كاخ ابدي((آنگاه بھ جایي میرسند كھ بئاتریچھ آنجا را بھ استعاره 
ن مالزم اینجا تعلق بھ سیاره كیوان و اخترا. شاعر و راھنماي وي بھ ھفتمین آسمان پر سرور گام مینھند

حین صعود از ھر طبقھاي، زیبایي بئاتریچھ تابش نوي بھ خود میگیرد، چنان كھ گویي شكوه ھر . وي دارد
میترسد از آنكھ بر روي معشوق خویش دانتھ تبسم كند، مبادا ; كره باالتر جمال وي را تابناكتر میسازد

یثاق مذھبي خویش وفادار مانده و اینجا جرگھ رھباناني است كھ بھ م. تابش جمال خودش وي را بسوزاند
دانتھ از وي میپرسد كھ چگونھ ; پیترو دامیاني در میان آنھاست. زندگي دنیوي را با تقدس بھ سر آوردھاند

پیترو جواب میدھد كھ حتي ; میتوان آزادي بشري را با بینش خداوندي و تقدیر ناشي از آن وفق داد
شمول عنایات االھي شدھاند قادر نیستند پاسخ چنین پرسشي آگاھترین ارواحي كھ در بھشت جا دارند و م

قدیس بندیكتوس ظاھر میشود و بر تباھي و فساد رھبانان فرقھاي كھ خود وي شالوده آن را . را بدھند
ھاي سیارات قدم باالتر میگذارد و متوجھ ملك ھشتم  اكنون شاعر از حلقھ. ریختھ بود افسوس میخورد

بھ شكلي چنان حقیر ((از برج جوزا بھ پایین مینگرد و زمین بیمقدار را . استمیشود، كھ منطقھ ثوابت 
در این لحظھ امكان دارد كھ دل شاعر حتي بھ ھواي آن سیاره نا .)) دیدم كھ تبسم بر لبان من نقش بست

ن چیز در تپش افتد و بیقرار شود، لكن نگاھي از جانب بئاتریچھ بھ وي میگوید كھ قرارگاه واقعي وي ای
سرود بیست و سوم كتاب بھشت با یكي از آن تشبیھاتي . بھشت نور و عشق است نھ آن صحنھ گناه و ستیز

حتي مثل پرندھاي كھ در میان سایبان پر برگ تمام شب تاریك را : كھ خاص خود دانتھ است آغاز میشود
دن روي مطلوب آنھا ھاي عزیز خود نشستھ باشد و بیقرار در اشتیاق دی در آشیانھ خویش بر روي جوجھ

پیش از وقت، بر روي [ بئاتریچھ]وي; باشد، و فارغ از اندیشھ رنج خویش خوراك آنھا را بھ آشیانھ برد
گلیني كھ باالي تخت جا دارد، با نگاه خیره بیداري در انتظار خورشید است، بھ این نحو دانتھ توصیف 

ناگھان آن سمت آسمانھا با . جھت دوختھ استمیكند كھ چطور بئاتریچھ چشمان خویش را مشتاقانھ بھ یك 
یعني .)) افواج پیروزمند مسیح را بنگر((بئاتریچھ آواز بر میدارد كھ . شكوه شگفتانگیزي درخشان میشود

دانتھ نگاه میكند، لكن فقط نوري میبیند چنان پر قوت و شدید . ارواح جدیدي را تماشا كن كھ بھشتي شدھاند
بئاتریچھ بھ وي امر . ز میدارد، و نمیتواند بگوید كھ چھ چیز از آنجا میگذردكھ چشمانش را از دیدن با

بئاتریچھ بھ وي تبسم . میكند كھ چشمانش را بگشاید، و میگوید كھ اكنون میتواني درخشش مرا تحمل كني
میكند و دانتھ سوگند میخورد كھ این لحظھ حالي بھ وي دست میدھد كھ ستردن نقش آن از خاطرھاش غیر 

و بھ دانتھ دستور میدھد كھ )) چرا رخسار من تو را گرفتار عشق میسازد((بئاتریچھ میپرسد . ممكن است
دانتھ میكوشد تا یك یك ایشان را تشخیص دھد، اما . در عوض بھ سوي مسیح و مریم و حواریون بنگرد

و ; سوي آنھا میریزند میبیند كھ، از فراز سر، اشعھ سوزاني از برق بھ)) افواجي از شكوه و جالل((فقط 
  . در این اثنا میشنود كھ تمامي ساكنان عالم باال بھ ترنم سرود ملكھ آسمان سرگرم ھستند

مسیح و مریم عروج میكنند، لكن حواریون در عقب سر میمانند، و بئاتریچھ از ایشان تقاضا میكند كھ با 
خوشش میآید، و با او در این نكتھ  پطرس جویاي دین دانتھ میشود، از پاسخھاي وي. دانتھ سخن گویند

در دل . توافق نظر دارد كھ تا بونیفاكیوس پاپ باشد كرسي خالفت حواریون را باید خالي یا ملوث دانست
سرانجام حواریون بھ سمت باال ناپدید . دانتھ اثري از رحم و گذشت نسبت بھ بونیفاكیوس وجود ندارد

پا بھ نھمین و بلندترین )) روح مرا ساكن بھشت ساختھ است((میشوند، و دانتھ با كسي كھ بھ قول خودش 
در آن عرش اعال ھیچ ستارھاي وجود ندارد، فقط نور محض است، جایگاه ذاتي است . افالك میگذارد

منبع بیحركت جمیع ارواح، ابدان، علل، ; معنوي، غیر جسماني، كھ بھ ھیچ علتي بھ وجود آمده است
اكنون شاعر سخت تالش میكند تا مگر چشمش بھ دیدار جمال . ي آفریدگارحركات، نور، و حیات است یعن

مبارك باري تعالي روشن شود، اما فقط نقطھاي از نور میبیند كھ گرداگرد آن حلقھ از عقل مطلق در 
ھا، فضایل، قوات، سلطنتھا، مالیك  سرافیم، كروبیان، اورنگھا، سلطھ: گردش ھستند، و اینھا عبارتند از

جھان را ; پروردگار بھ وسیلھ این دستھ، كھ ھمگي نمایندگان و فرستادگان وي میباشند; فرشتگان مقرب، و
ھر چند دانتھ قادر بھ دیدن ذات باري تعالي نیست، بھ چشم مشاھده میكند كھ چطور ھمگي . اداره میكند
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درخشان و  ساكنان افالك گل سرخ درخشاني را تشكیل میدھند، یعني بھ طرز حیرت آوري این اشعھ
اینجا بئاتریچھ معشوق خود . رنگھاي متنوع برگ بھ برگ توسعھ مییابد و بھ صورت گل عظیمي در میآید

دانتھ او را میبیند كھ مستقال بر روي . را ترك میگوید، و در جاي خویش در آن گل سرخ قرار میگیرد
روي او تبسم میكند، و از  بئاتریچھ بر; تخت خویش جلوس كرده است، از معشوقھ درخواست یاري دارد

اما قدیس برنار را میفرستد تا دانتھ را مدد رساند ; آن پس نگاه خویش را بھ كانون تمامي آن انوار میدوزد
شاعر اشاره میكند، لكن ; برنار چشمان دانتھ را بھ سوي ملكھ آسمان معطوف میدارد. و تسلي خاطر بخشد

. را ھزاران فرشتھ، مستور در روشنایي، احاطھ كردھاندفقط فروغ شعلھوري را میبیند كھ اطراف آن 
برنار بھ وي میگوید كھ اگر میخواھي قدرت آن را پیدا كني كھ جمال حق را واضحتر مشاھده نمایي، باید 

آخرین سرود از این چكامھ كمدي االھي با تضرع . با من ھمصدا شوي و بھ درگاه مادر خدا دعا كني
  : كھ میگوید خوشاھنگ برنار آغاز میشود

   - مادر باكره، دختر فرزند تو، فروتنترین و سرافرازترین تمامي مخلوقات

. برنار از مریم باكره درخواست میكند كھ بھ لطف خویش دانتھ را قادر بھ دیدن جالل حضرت حق سازد
وفت لحظھاي مریم عذرا با عط. بئاتریچھ و بسیاري از قدیسان دستھا را بھ حال استرحام و دعا بلند میكنند

شاعر میگوید كھ . بر صورت دانتھ نظر میدوزد، آنگاه چشمان خود را بھ سوي روشنایي ابدي بر میگرداند
دید من عاري از ھر گونھ ناپاكي شد، و بیش از پیش بھ درون پرتو آن نور منیعي كھ في ((در این لحظھ 

دیدم كھ از حد وھم و بیان آدمي بكلي خود دانتھ میگوید بعد از آن چیزي .)) نفسھ حقیقت است راه یافت
در آن ورطھ تابان چنین پنداشتم كھ سھ قرص نوراني با رنگھاي سھ گانھ، روشن، و با ((اما ; بیرون است

در حالي كھ شاعر والھ و مجذوب آن .)) شكوه، در ھم آمیختھ و بھ صورت گوي واحدي در آمدھاند
شده و ھنوز نظر بھ آن اشعھ تابناك دوختھ است، این )) تعشقي كھ گرداننده خورشید و تمام اختران اس((

  . حماسھ شاھانھ كمدي االھي بھ پایان میرسد

ھیچ منظومھ دیگري را نمیتوان سراغ . ھاي عالم است كمدي االھي عجیبترین و دشوارترین تمام منظومھ
از شعرایي . آمیز كندگرفت كھ پیش از سر مست شدن از لذات آن، تا این درجھ از انسان تقاضاھاي تحكم

در ; چون ھوراس و تاسیت كھ بگذریم، ھیچ منظومھاي نیست كھ كالمش تا این حد فشرده و موجز باشد
قالب یك كلمھ یا یك عبارت اكثر مطالب و ظرایفي میآید كھ براي درك و فھم واقعي آن شخص باید صاحب 

ي مقاالت و مطالب كسالت آور مذھبي، حت; ھوشي تیز و اطالعات جامعي درباره احادیث و اساطیر باشد
روانشناسي، و اخترشناسي آن چنان دقیق و پر مغزند كھ فقط یك نفر فیلسوف مكتب مدرسي قادر است 

دانتھ در دوران زندگي خویش چنان عالقھمند بھ . نظیرش را بھ وجود آورد، یا از خواندنش لذت برد
وي ماالمال از اشاراتي شده است كھ امروز فھم  خوض و غور در دانستنیھاي عصر خود بود كھ منظومھ

آن بر ما نھ تنھا دشوار بلكھ تقریبا محال است، مگر بھ كمك یك رشتھ حواشي و توضیحاتي كھ بالضروره 
  . مانع از جریان داستان میشود

را  وي بھ تدریس عالقھ فراواني داشت و در صدد بر آمد كھ تقریبا ھر چھ در زندگي فرا گرفتھ بود، ھمھ
نتیجھ آن شد كھ اكنون شعر زنده وي با مشتي اباطیل مرده ھماغوش شده ; در قالب منظومھ خویش جا دھد

از آنجا كھ دانتھ بئاتریچھ را زبان گویاي عالقھمندیھا و نفرتھاي سیاسي خود قرار داده است، طبعا . است
را قطع میكند تا در نكوھش وي یكباره رشتھ داستان خود . از لطف و وقار چنین موجودي كاستھ است

گاھي كاخ حماسھ وي در دریایي از لعن و بد ; شمار فراواني از شھرھا یا جماعات یا افراد سخن گوید
; اما بولونیا را پر از قوادان و دالالن محبت میداند; وي ایتالیا را بھ جان دوست میدارد. گویي فرو میریزد

)) ;پر است از جمیع تباھكاریھا((جنووا ; یا النھ وحوش استپیستو; فلورانس فراورده مطلوب لوكیفر است
خدا كند كھ جلو آب رود آرنو را از مصبش سد سازند ! لعنت بر پیزا: ((وقتي سخن بھ پیزا میرسد، میگوید

بھ عقیده دانتھ !)) و كلیھ نفوس پیزا را اعم از انسان و حیوان در زیر امواج خروشانش غرقھ كنند
وي بھ آلبریگو وعده میدھد كھ اگر وي ھویت . بود كھ دوزخ را پدید آورد)) خستین عشقبرترین خرد و ن((

اصلي و قصھ خود را بر دانتھ فاش كند، شاعر در برابر این كار براي لحظھاي یخ را از دیدگان آن 
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ھ دستت را ب((آلبریگو ھمین كار را میكند، و میگوید حال بھ وعده خود وفا كن ; دوزخي بر طرف سازد
بي ادبي نسبت ; من دیدگانش را نگشودم((اما دانتھ اذعان میكند كھ !)) این سو دراز كن و چشمان مرا بگشا

اگر آدمي این سان بد كینھ قادر باشد بھ ھدایت دیگري از طبقات بھشت گذر كند، .)) بھ وي عین ادب بود
صاف، منظومھ دانتھ بزرگترین كتاب با تمام این او. ھمگي ما باید خاطر جمع باشیم كھ رستگار خواھیم شد

تراكم بطئي و تدریجي . جھان مسیحي قرون وسطي و یكي از بزرگترین آثار جمیع اعصار میباشد
احساسات شدید و پر قوت آن در طي صد سرود حالي است كھ ھیچ خواننده دقیقي ھرگز آن را فراموش 

در آن ھیچ ; ھاي عالم است یریاترین منظومھچنانكھ كارالیل، فیلسوف انگلیسي، گفتھ است این ب. نمیكند
شاعر بر ; اثري از خود نمایي، ھیچ گونھ ریا یا فروتني دروغي، ھیچ نوع چاپلوسي یا بزدلي دیده نمیشود

نیرومندترین مردان عھد، حتي پاپي كھ داعیھ سروري بر تمامي جھان داشت، با چنان قدرت و حرارتي 
باالتر از ھمھ، در این منظومھ چنان مرغ اندیشھ و تخیل . یر نداردتاختھ است كھ ھرگز در عالم شعر نظ

آدمي فرصت جوالن پیدا میكند و در پرواز میماند كھ اغراق نیست بگوییم، از لحاظ تفوق، دانتھ حریف 
تصاویر روشن و زنده وي از موجودات و اشیایي كھ ھرگز نھ خدایان آنھا را دیدھاند و نھ : شكسپیر میشود

اوصاف دقیقي كھ از طبیعت میكند و آنھا را فقط باید پرداختھ قلم صاحبدلي تیزبین و حساس ; گانآدمیزاد
یعني چیره ; ھاي كوچكي كھ در میان داستان اصلي خود میآورد مانند فرانچسكا یا اوگولینو قصھ; دانست

ایت از قلم افتاده باشد دستي وي در گنجانیدن تراژدیھاي بزرگ در ابیاتي اندك، بي آنكھ ركني از اركان حك
  . این ھمھ دال بر عظمت مقام دانتھ میباشد

در حماسھ وي اثري از آن رود عظیم و پر خروش . آنچھ سر انجام نصیب دانتھ میشود علو مقام است
زندگي و عمل كھ اختصاص بھ ایلیاد ھومر دارد مشاھده نمیشود، نشاني از آن نھر آرام و خواب آلوده 

یل پیدا نمیكنیم، چیزي از آن ادراك و عفو كلي كھ در آثار شكسپیر ھویداست نمیبینیم، ھاي ویرژ منظومھ
بھ علت . لكن در اینجا شكوه و قدرتي وجود دارد شكنجھ دیده و نیمھ بربري كھ منادي ظھور میكالنژ است
ریخت،  آنكھ دانتھ نظم و آزادي ھر دو را دوست داشت و خیال و عواطف آتشین خود را در قالب شعري

با اسكنھ زبان و چكش كالم، تندیس شاعرانھاي ساخت كھ از عھد وي تا كنون دست و زبان ھیچ ھنرمندي 
در خالل قرون بعدي، ایتالیا وي را بھ عنوان منجي . قادر نبوده است چیزي ھمسنگ آن بھ وجود آورد

ان آن كشور از نبرد و ھنر پترارك و بوكاتچو و شماري بسیار از سخن پرداز; كالم زرین خود حرمت نھاد
وي الھام گرفتند، و تمامي اروپا با ذكر داستان مرد مغرور و تبعید شدھاي كھ دوزخ رفتھ و بازگشتھ و پس 

  . از آن ھرگز متبسم نشده بود، پر ولولھ گردید

color="#FFCC33"<پایان سخن  

   میراث قرون وسطایي

با دانتھ بھ پایان برسانیم، زیرا در قرني كھ دانتھ رخت  سزاوار است كھ ما داستان دراز و پیچاپیچ خود را
از جھان بر بست، مرداني قدم بھ عرصھ وجود نھادند كھ بتدریج بھ ویران كردن شاھانھ ایمان و امیدي كھ 

; افرادي چون ویكلیف و ھوس از پیشروان نھضت اصالح دیني: در آن زندگي كرده بودند میپرداختند
طبایع آدمیان چنان گوناگون و مختلف . ترارك و بوكاتچو، منادي ظھور رنسانسجوتو و كریسولوراس، پ

است كھ در تاریخ بشري یك روحیھ بخصوص میتواند در پارھاي از اشخاص و اماكن مدتھا پس از آنكھ 
 در اروپا آخرین. نعمالبدل یا مخالف آن در دیگر اذھان یا اقالیم رسوخ كرد، ھمچنان باقي و بر قرار بماند

ویلیام آو آكم ضربتي )) تیغ((پیكر ایمان در قرن چھاردھم بر اثر ; اوج تكامل ایمان ظھور شخص دانتھ بود
اگر ; مھلك دید، لكن رنجور دوام آورد تا نوبت بھ برونو و گالیلھ، دكارت و اسپینوزا، بیكن و ھابز رسید

در . ر ایمان دوباره بازگرددعصر تعقل حاصلي جز مصیبت براي بشر نداشتھ باشد، بعید نیست كھ عص
حالي كھ اروپاي باختري بر روي دریاھاي نامكشوف تعقل كشتي میراند، نواحي عظیمي از جھان ھمچنان 

قرون وسطي فقط یك دوره از ادوار تاریخ نیست، بلكھ واژھاي . در زیر رایت و حكومت ایمان باقي ماند
باختري باید این عصر را با كریستوف كلمب  در اروپاي.است كھ داللت بر وضع و حالت خاصي میكند
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در ھندوستان تا دوران ; ادامھ یافت) ١٧٢۵فت (در روسیھ، قرون وسطي تا عھد پطر كبیر ; پایان دھیم
ما بھ حكم وسوسھ خیال میكنیم كھ قرون وسطي دوران فترتي است بین سقوط . خود ما ادامھ داشتھ است

لكن باید بھ خاطر داشتھ باشیم كھ پیروان آبالر ; ف امریكاو كش) ۴٧۶سال (امپراطوري روم در مغرب
اعصار (قرن خویش را مدرني تمپورس ١٢٨٧خود را مدرني یا متجدد میخواندند، و اسقف اكستر در سال 

ھاي مخروبھ سیاھش، روزي در  سر حد بعید نیست كھ عصر ما، با زغالسنگ و نفتخانھ. نام نھاد) جدید
قرون . ب سوخت تمیزتر و زندگاني مرفھتر باشند قرون وسطایي خوانده شودنظر مردمان عھدي كھ صاح

اگر ما آغاز این قرون را پذیرش آیین مسیح در روم ; وسطي فقط فاصلھ میان یك تمدن و تمدن دیگري نبود
بدانیم، آنگاه قرون وسطي شامل قرون نھایي تمدن اعصار باستان، بلوغ  ٣٢۵و شوراي نیقیھ در سال 

تولیك، و پیدایش تمدن پر مایھ و با شكوھي در قرن سیزدھم، و باالخره تجزیھ آن تمدن بھ دو مذھب كا
مردمان قرون وسطي ابتدا قربانیان بربریت، سپس فاتحان . فرھنگ متضاد رنسانس و اصالح دیني میشود
ر دوراني بنگریم شرط عقل نیست كھ با تبختري اھانتآمیز ب. بربریت، و پس از آن بانیان تمدن نویني بودند

ھاي بربریت، كاخ سلطنت پاپي را بر  كھ اینھمھ مردان و زنان بزرگ بھ وجود آورد و، از میان ویرانھ
افراشت، كشورھاي اروپایي را پي افكند، و میراث سرشار قرون وسطایي ما را كھ بدشواري حاصل آمده 

   .نھادبود بھ جا 

بھ این معني : ما ھنوز كامال از شر اعصار تیرگي رھایي نیافتھایم. آن میراث شامل نیك و بد ھر دو میشد
كھ ترسي كھ انگیزه ستمگري میشود، فقري كھ نكبت و جھالت میآورد، كثافتي كھ مولد مرض است، 

مگي ھنوز در میان جھالتي كھ موجبات پیدایش خوشباوري و خرافات و علم غیب را فراھم میسازد اینھا ھ
پیروي از عقاید جزمي و آمرانھاي كھ منجر بھ عدم تساھل و تفتیش افكار میشود فقط ; ما بھ جا ماندھاند

از این لحاظ تجدد پوششي است . منتظر فرصت یا اجازه است تا ستم كند، بكشد، چپاول كند، و ویران سازد
و در ھر نسلي تمدن عبارت ; فیانھ بر جاي میماندبر اندام افكار و روحیھ قرون وسطایي كھ در آن زیر مخ

. از دسترنج و امتیاز الزام آور و متزلزل اقلیتي است كھ بھ واسطھ عدم امنیت در اجتماع سنگر گرفتھ است
بھ این معني كھ شكنجھ : دستگاه تفتیش افكار داغ شیطاني خود را بر پیشاني جامعھ اروپایي بر جا نھاد

ن دادرسي شد، و افراد را از ماجراي تعقل و استقالل فكر بھ سوي افكار ھولناك و جزو مشروع و مسلم آیی
بھ عبارت دیگر، یھودیتي كھ پیروان آن تا : مھمترین تركھ عصر ایمان دین بود. ایستاي ھمساز پیش راند

 اسالمي كھ پس از پیروزي قرآن بر فلسفھ، در قرن دوازدھم آرامش; قرن ھجدھم مجذوب تلمود بودند
مسیحیتي كھ در میان شرق وغرب، و شمال و جنوب تفرقھ افكند و با اینھمھ نیرومندترین و ذي ; یافت

 ٣٣٠آیین كلیساي قرون وسطي را ) ١٩۵٠(امروزه. نفوذترین ادیان در تاریخ انسان سفید پوست بود
جایي ; مي میشمرندمیلیون نفر از ارتدوكسھا و كاتولیكھا گرا ١٢٨میلیون نفر از پیروان كلیساي رومي و 

و ; كھ ھر نوع استداللي قاصر میآید، نماز و دعاھاي آن كلیسا ھنوز روح آدمي را بھ جنبش در میآورد
كارھاي كلیسا در تعلیم و تربیت و بھبود احوال مستمندان و رام كردن انسان بربري در پیروي از مسائل 

  . عي و انضباط اخالقي بھ جا نھاده استاخالقي، براي عصر جدید، گنجینھ گرانبھایي از نظام اجتما

لكن ; آرمان پاپھا براي ایجاد اروپایي متحد حین كشاكش میان امپراطوري و دستگاه حكومت پاپي زایل شد
از آن پس، خیال ھمانندي ھر نسلي را براي ایجاد یك نظام اخالقي بینالمللي كھ افضل بر اخالقیات جنگلي 

ھنگامي كھ امید پاپھا نقش بر آب شد، ملل اروپایي اصوال نقشي . است كشورھاي مستقل باشد بر انگیختھ
. و اصل ملیت خود را آماده نگارش تاریخ سیاسي اعصار جدید كرد; را پذیرفتند كھ تا قرن ما محفوظ ماند

ھاي قوانین دریانوردي و  ضمنا ذھن انسان قرون وسطایي، اصول حقوقي مدني و شرع، مجموعھ
اي آزادي شھري، نظام ھیئت منصفھ و حكم احضار بھ دادگاه، و ماگناكارتاي حكومت بازرگاني، منشورھ

دربارھاي پادشاھان و پاپان براي ممالك و كلیسا روشھا و سازمانھایي اداري . اشرافي را بھ وجود آورد
كورتس در با پیدایش مجالسي چون . پدید آوردند كھ تا بھ امروز ھنوز رواج دارند و مورد استفاده میباشند

  . اسپانیا، آلثینگ در ایسلند، اتاژنرو در فرانسھ، و پارلمنت در انگلستان، شالوده حكومتھاي ملي ریختھ شد

در جنگ بزرگي بر بیشھ، ; ھا را مسخر ساخت قرون وسطي بیغولھ. عظیمتر از اینھا میراث اقتصادي بود
در قسمت بیشتر اروپاي باختري ; گردانیدو زمین را تابع اراده انسان ; جنگل، مرداب، و دریا چیره شد
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در طي این قرون، منابع تولیدي جامعھ بھ صورت . بندگي را بر انداخت و تقریبا سرفداري را منسوخ كرد
اصنافي متشكل شد كھ حتي ھنوز ھم در میان آرمانھاي اقتصاددانھایي كھ، میان فرد عاري از مسئولیت و 

درزیگران، پینھ دوزان، و خیاطان لباس زنانھ تا . ند مقام داردحكومت خودكامھ، طالب حد وسطي میباش
تسلیم شدن ; این اواخر بھ تقلید از روش قرون وسطایي در دكانھاي شخصي خویش مستقال كار میكردند
ھاي  نمایشگاه. آنھا در برابر سازمانھاي عظیم تولیدي و سرمایھ داري در عھد خود ما صورت گرفتھ است

ر این ایام گاھگاھي افراد و اجناس مختلف را زیر سقف واحدي در شھرھاي جھان نو بزرگ كاال، كھ د
كوششھاي امروزي ما براي جلوگیري از ; گرد میآورد، از میراثھاي بازرگاني قرون وسطي است

ھمچنین تمامي جریانات بانكداري عھد ; انحصار، تعدیل قیمتھا، و تثبیت دستمزدھا ھمھ ھمین حال را دارند
ھاي سري ما  حتي انجمنھاي اخوت و باشگاه. از اثرات اصول حسابداري و مالي قرون وسطي میباشد جدید

اصول اخالقي قرون وسطایي وارث بربریت و والد . از منابع و رسوم قرون وسطایي آب میخورند
; مفھوم ما از یك نفر آدم اصیل و شریف نظریھاي است كھ در قرون وسطي پدید آمد. شوالیھگري بود

آرمان شوالیھگري و جوانمردي ھر قدر ھم از طرز عمل شھسواري بھ دور افتاده باشد امروزه بھ عنوان 
شاید آیین پرستش مریم عذرا عناصر جدیدي از . یكي از عالیترین مفاھیم روح آدمي باقي مانده است

د از لحاظ اصول اخالقي اگر قرون بعدي توانستن. عطوفت و مھرباني را بر رفتار فرد اروپایي افزوده باشد
بر قرون وسطي تفوق یابند، این كامیابي بر پایھ وحدت خانواده، تربیت اخالقي، و عادات دامن گستر 

شرافت نفس و تواضع افراد جامعھ قرون وسطایي استوار شد، درست بھ ھمان نحو كھ اخالقیات شكاكان 
عده در جواني از طریق تربیت جذب جدید ممكن است ناشي از اصول اخالقي مسیحیتي باشد كھ این 

  . كردھاند

بھ ; میراث عقالني قرون وسطي بمراتب ناچیزتر از تركھاي است كھ از یونان زمین بھ ما رسیده است
با تمام این . عالوه، آمیختھ بھ ھزار نوع انحرافات پنھان است كھ بیشتر از ازمنھ باستاني سر چشمھ میگیرد

ھا و مجموعھ اصطالحاتي میشود كھ براي فلسفھ و علوم وضع شده  انشگاهاوصاف، شامل زبانھاي جدید، د
نھضت مدرسي بیشتر جنبھ تمریني را براي ورزیده ساختن افراد در بحثھاي منطقي داشت تا یك . بودند

عقاید مسلم ایمان . روشي كھ این نھضت پي افكند ھنوز در صدھا مدرسھ نفوذ دارد; پیروزي فلسفي پایدار
ن وسطایي مانع از رشد تاریخنگاري شد، افراد خیال میكردند كھ منشا و سرنوشت جھان و آدمي مردم قرو

بھ ھمین سبب تقریبا تاریخ در چھار دیواري ; را میدانند، و تاري از افسانھ بر گرد ھر واقعھاي میتنیدند
سطي را ھیچ این حرف كامال صحیح نیست كھ تاریخنویسان قرون و. ھاي دیرھا محصور شد وقایعنامھ

قرن سیزدھم مانند قرن نوزدھم سخت مجذوب و تحت نفوذ ; گونھ مفھومي از تكامل یا پیشرفت نبود
بھ عالوه، آن طور كھ روزي با تفاخر تصور میكردند، قرون وسطي دوران فترت . كامیابیھاي خویش بود

یبرد، و تغییر و تحول را راكد بعد مسافت حركت را بي اثر میسازد، اختالفات را تحلیل م; و ركود نیز نبود
لكن در آن قرون نیز مانند عھد خود ما تحول در رسوم و لباس، زبان و عقاید، قانون و حكومت، ; میگذارد

با تمام این اوصاف، آن اھمیتي كھ مردم بیفكر . بازرگاني و امور مالي، و ادبیات و ھنرھاي زیبا آشكار بود
قصود میدھند، و ھیچ توجھي بھ ترقي اصل مقاصد خود ندارند در بین عھد جدید بھ پیشرفت وسایل نیل بھ م

  . عقالي قرون وسطایي دیده نمیشود

با اینھمھ تركھ مزبور مشتمل است بر ارقام ; در واقع میراث علمي قرون وسطي آن قدرھا زیاد نیست
جغرافیا، نجوم، علم ھندو، سیستم اعشاري، مفھوم علوم تجربي، مبالغ اطالعات وسیعي درباره ریاضیات، 

نورشناخت، كشف باروت، اختراع عینك، قطبنماي دریانوردي، ساعت پاندولي و ظاھرا ضروریترین 
پزشكان عرب و یھود طب یوناني را تكمیل كردند، و پیشگامان مسیحي جراحي . چیزھا یعني تقطیر الكل

ي یا ھمان موقوفات قرون وسطایي نیمي از بیمارستانھاي اروپای. را از قید تیغ دالكان رھایي بخشیدند
علوم . ھستند یا تاسیساتي از آن قرون میباشند كھ بھ مرور ایام تعمیر شده و بھ صورت نویني در آمدھاند

  . جدید جنبھ بینالمللي بودن افكار و تا حدي زبان بینالمللي خود را مدیون قرون وسطي میداند

ساختمان . اث قرون وسطایي ارتباط با ھنرھاي زیبا داردبعد از انضباط اخالقي، غنیترین سھم ما از میر
امپایر ستیت امریكا بھ ھمان اندازه عالي و بلند پایھ است كھ كلیساي جامع شارتر، و شكوه آن صرفا 
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مرھون ھنر معماري است و بس یعني استحكام بنایي كھ گستاخانھ سر بر آسمان افراشتھ، و سادگي 
لكن گرد آمدن مجسمھ، نقاشي، شعر، و موسیقي با . ي طرح شدھاندخطوطي كھ فقط براي كار بخصوص

معماري در حیات یك كلیساي جامع گوتیك بھ شارتر، آمین، رنس، و نوتردام وسعت و عمقي از نظر 
زیبایي و توازن ظاھري و باطني میبخشید، و منبع سرشار و متنوعي از اجزاي متشكلھ داخلي و تزیینات 

رگز ذرھاي از عالقھ انسان نمیكاھد، و كاسھ روح آدمي از این مي لذتبخش پیش نظر میگذارد كھ ھ
ھاي نوك تیز، این رواقھاي عظیم سنگي كھ با مھارت  این درھاي بزرگ، برجھا، مناره. ماالمال میگردد

راوان ھایي كھ با عشق ف ھا، مقبره ھا، محرابھا، چشمھ این مجسمھ; پھلو بھ پھلو باال رفتھ یا در ھم افتادھاند
ھا كھ با رنگین كمان كوس ھمسري میزنند و در مقام تادیب آفتاب بر آمدھاند،  این پنجره; حجاري شدھاند

ھمھ یادگار عصري ھستند كھ باید بر خطایایش بخشید، زیرا عصري است كھ مردم آن از صمیم قلب 
مع بود كھ پولیفوني یا براي این گونھ كلیساھاي جا. مظاھر ایمان و ھنر دست خویش را دوست میداشتند

موسیقي چند صدایي بھ وجود آمد، و براي نگارش آن موسیقي بود كھ بھ فكر عالیم نت و حامل موسیقي 
  . ھمچنین در داخل كلیسا بود كھ درام عھد جدید قدم بھ عرصھ وجود نھاد; افتادند

بري كند، با آثار ادبي میراث ادبي قرون وسطي ھر چند نمیتواند از لحاظ كیفي با ادبیات یونان برا
پترارك دست كمي از . دانتھ را میتوان ھمسنگ ویرژیل دانست. امپراطوري روم طرف قیاس است

عشق تروبادورھا و آثار شعراي عرب را میتوان در شمار غزلیات و منظومات اووید، . ھوراس ندارد
ب پر مغزتر و باشكوھتر از رمانسھاي مربوط بھ دربار آرثر بمرات; تیبولوس، و پروپرتیوس قرار داد

ھمچنین ; ھاي رومي مسخ یا ھروئیدساند و، بھ عالوه، از نظر ظرافت، دست كمي از آنھا ندارند قصھ
قرن . سرودھاي بزرگ روحاني قرون وسطي بمراتب عالیتر از نغزترین غزلیات شعراي رومي میباشند

اق افتاده است كھ در قرني فعالیتھاي ذوقي بندرت اتف. سیزدھم نظیر عھد آوگوستوس یا دوران لئو دھم است
توسعھاي بازرگاني كھ از . یا عقالني بشر از نظر كمي و تنوع بھ این درجھ از رشد و رونق رسیده باشد

لحاظ قوت و شدت تقریبا نظیر گسترش تجارت در پایان قرن پانزدھم بود جھان آن روزي را بسط داد، 
مندي، از اینوكنتیوس سوم تا بونیفاكیوس ھشتم، مدت یك قرن پاپھاي نیرو; غني ساخت، و بر انگیخت

قدیس فرانسیس جرئت كرد كھ یك مسیحي واقعي . كلیسا را عالیترین مرجع نظام و حقوق اروپایي ساختند
; ھاي فقراي مسیحي بار دیگر زندگي رھباني را بھ آرمانھاي رھبران دین نزدیك كردند فرقھ; باشد

لیپ اوگوست، سن لویي، فیلیپ چھارم، ادوارد اول، فردریك دوم، و آلفونسو دھم دولتمردان بزرگي چون فی
قرن . قوانین را جانشین عرف و رسوم ساختند و ملل خود را بھ اوج تمدن قرون وسطایي رھبري كردند

سیزدھم، كھ بر تمایالت رازورانھ قرن دوازدھم چیره شده بود، با چنان شور و جرئتي بھ سوي میدان 
قرن ((حیطھ ادبیات این . و علم یورش برد كھ نھضت رنسانس قادر نبود بر آن تفوق جوید فلسفھ

. از منظومھ پارتسفال، اثر ولفرام فون اشنباخ، تا حماسھ درخشان دانتھ كمدي االھي میشود)) شگفتانگیز
بھ اوج  ظاھرا تمامي عناصر تمدن قرون وسطایي تقریبا در این قرن بھ سر حد وحدت و رشد رسیدند و

ظھور رنسانس ایتالیایي در واقع انكار و نفي قرون وسطي نبود، بلكھ حاصل بذري بود . كمال نایل آمدند
اگر ما رنسانس را جز این بدانیم، در حق قرون وسطي بي انصافي روا ; كھ در آن قرون كاشتھ شد

كھ تا آن تاریخ بھ ھمت كریستوف كلمب و ماژالن دنبالھ تفحصات و اكتشافاتي را گرفتند . داشتھایم
سوداگران و دریانوردان اھل ونیز، جنووا، مارسي، بارسلون، لیسبون، و كادیث پیشرفت شایان توجھي 

ھمان روحیھاي كھ قرن دوازدھم را بر انگیختھ بود، بھ شھرھاي ایتالیاي عھد رنسانس مناعت و . كرده بود
ي بارز انریكو داندولو، فردریك دوم، و ھمان نیرو و زنده دلي كھ از ویژگیھا. جنگاوري بخشید

پیدایش طبقھ كوندوتیره از وجود افرادي چون ; گرگوریوس نھم بود، بنیھ مردان عھد رنسانس را تحلیل برد
نقاشان ; از خاكستر افرادي چون اتسلینو و پاال ویچینو بر خاستند)) جابر((ملوك ; روبر گیسكار منبعث شد

و موسیقي پالسترینا تلحین گرگوریوسي و ; ھ ھمت چیمابوئھ و دوتچو باز شدھایي گام نھادند كھ ب در راه
  . موسیقي باخ را بھ ھم مرتبط ساخت

پترارك جانشین دانتھ و تروبادورھا بود، و بوكاتچو در ایتالیا ھمان عملي را دنبال كرد كھ تروورھا در 
اروپاي رنسانس رو بھ ترقي نھاد، و علي رغم دون كیشوت، رمانس ھمچنان در . فرانسھ آغاز كرده بودند

قصھاي را كھ كرتین دو تروا، شاعر فرانسوي، آغاز كرده بود چكامھ سراي انگلیسي، ملري، بھ اوج كمال 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



وجھ امتیاز رنسانس آن بود كھ، ; در مدارس قرون وسطایي آغاز شده بود)) تجدید حیات ادبي((; رسانید
را شامل حال آثار كالسیك یونان نیز ساخت و ھنر گوتیك را بھ عالوه بر آثار ادبي التیني، تجدید حیات 

لكن مجسمھ سازي یوناني قبل از آن تاریخ، یعني در قرن . دور انداخت، زیرا طالب احیاي ھنر یونان بود
سیزدھم، نیز بھ عنوان سر مشقي مورد استفاده نیكوال پیزانو قرار گرفتھ بود، و ھنگامي كھ كریسولوراس 

در . ، از قرون وسطي ھنوز صد سالي باقي مانده بود)١٣٩٣(ك و زبان یوناني را بھ ایتالیا آوردآثار كالسی
دوران رنسانس ایتالیا، اسپانیا، و فرانسھ، ھمان دیني بر مردم حكومت میكرد كھ كلیساھاي جامع را بنیاد 

تالیا، كھ از فرھنگ پر مایھ نھاده و سرودھاي مذھبي را تصنیف كرده بود، منتھا با این تفاوت كھ كلیساي ای
ھاي قرون وسطایي بود،  عھد سھمي داشت، بھ ذھن فرد ایتالیایي آزادي فكري عطا كرد كھ زاییده دانشگاه

و بھ استناد رضایتي ضمني اعالم داشت كھ فالسفھ و علما باید بھ كار خود ادامھ دھند، بھ شرط آنكھ در 
; حو بود كھ ایتالیا و فرانسھ در نھضت اصالح دیني شریك نشدندبھ این ن. صدد تخریب ایمان مردم بر نیایند

این دو كشور از فرھنگ كاتولیك قرن سیزدھم بھ سوي نھضت اومانیسم قرون پانزدھم و شانزدھم، و از 
ھمین تسلسل توام با بسط بازرگاني . آن پس بھ طرف عصر روشنگري قرون ھفدھم و ھجدھم گام برداشتند

ف كریستوف كلمب بود كھ بھ ملل التین، در مقابل اقوام شمالي، كھ بر اثر جنگھاي مدیترانھ قبل از كش
آن تسلسل از طریق قرون وسطي . مذھبي بسختي زیان دیده بودند، یك مزیت موقتي فرھنگي عطا كرد

از . مسبوق بھ دوران روم باستان، و بھ وسیلھ ایتالیاي جنوبي مرتبط با ادوار باستاني یونان زمین شد
ریق كوچنشینھاي یوناني در سیسیل، ایتالیا، و فرانسھ، و بر اثر استیالي رومیان و التیني شدن فرانسھ و ط

اسپانیا بود كھ یك رشتھ با شكوه فرھنگي ساپفو و آناكرئون را بھ ویرژیل و ھوراس، بھ دانتھ و پترارك، بھ 
از عصر ایمان و قدم نھادن بھ دوران  با گذشتن. رابلھ و مونتني، بھ ولتر و آناتول فرانس پیوند میداد

رنسانس، در واقع ما از عھد طفولیتي متزلزل بھ دوران شباب فرھنگي پر نیرو و فرحبخشي گام میگذاریم 
كھ ظرافت كالسیك را با قوت بربري در ھم آمیخت و آن میراث تمدني را جواني از سر گرفتھ و غني 

  . بر آن بیفزاییم، اما ھرگز نباید بگذاریم تباه شودشده، بھ ما منتقل ساخت كھ ما ھمواره باید 
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