
 فصل سیزدھم

  

  اسالم در مغرب

  )م١٠٨۶ – ۶۴١(ھـ ق  ۴٧٩ – ٢١

I  - فتح افریقا  

تونس . مصر در عصر اسالمي شكوه دوران فراعنھ را تجدید كرد. خاور نزدیك قسمتي از قلمرو اسالم بود
تا  شھرھاي قیروان و پالرمو و فاس. و مراكش، بھ پیشوایي اعراب، حكومت منظم ایام پیشین را باز یافتند

مغوالن، كھ بر . در دوران اسالمي یكي از اوجھاي تاریخ تمدن بود) اندلس(مدتي رونق گرفتند و اسپانیا 
  .دادند ساختند و چون جواھرنگاران پرداخت مي راندند، چون غوالن مي ھند فرمان مي

عاص، تقریبًا  آوردند، عمروبن در ھمان اثنا كھ خالد بن ولید و فاتحان دیگر دیار شرق را بھ اطاعت مي
ھفت سال پس از وفات پیامبر، از غزة فلسطین بھ مصر حملھ برد و پلوزیوم و ممفیس را تصرف كرد و 

گاھھاي دریایي داشت، و اعراب بھ نیروي دریاي  مصر بندرگاھھا و تكیھ. از آنجا بھ اسكندریھ حملھ برد
از قرنھا پیش، دولت روم . احتیاج داشت داد، و عربستان بھ گندم مصر گندم بھ قسطنطنیھ مي. محتاج بودند

گرفت، و اینان مانع پیشرفت فاتحان عرب  شرقي اعراب را در نیروي استحفاظي خود بھ خدمت مي
مسیحیان پیرو مذھب وحدت طبیعت مصر از آزار روم شرقي مرارتھا چشیده بودند؛ بدین جھت، . شدند نمي

سلط بر ممفیس بھ آنان یاري دادند و بھ اسكندریھ ھدایتشان قدوم مسلمانان را با شادي پذیرفتند و در كار ت
، او بھ عمر بن )م۶۴١ق،   ھـ ٢١(وقتي این شھر پس از سیزده ماه محاصره بھ دست عمرو افتاد . كردند

گویم كھ  توان ثروت و عظمت و زیبایي این شھر را وصف كرد، ھمین قدر مي بزحمت مي«: خطاب نوشت
عمرو نگذاشت اعراب شھر را غارت كنند و بر آنجا » .تماشاخانھ دارد ۴٠٠ حمام، و ۴٠٠قصر،  ٠٠٠.۴

آورد، نگذاشت  جزیھ مقرر كرد و، چون از علت اختالفات دینیي كھ میان طوایف مسیحي بود سر در نمي
پیروان مذھب وحدت طبیعت از سایر فرق مسیحي انتقام بگیرند و، برخالف رسمي كھ فاتحان از دوران 

  داشتند، آزادي  بسیار قدیم

  .شھر اعالم كرد

 ۵۵٨(آیا واقعًا عمرو كتابخانة اسكندریھ را بھ سوختن داد؟ این قضیھ اول بار در كتاب عبداللطیف بغدادي 
ھـ  ۶٨۵ – ۶٢۴(پس از آن ابن العبري . ، یكي از علماي اسالم، آمده است)م ١٢٣١ـ  ١١۶٢ھـ ق،  ۶٢٩ـ 

ابوالفرج یك تاریخ مختصر ، یك مسیحي یھودي نژاد از مردم مشرق شام، كھ بھ نام )م١٢٨۶ – ١٢٢۶ق، 
عالم بھ عربي نوشتھ بود، قصھ را با تفصیل بیشتر نقل كرد و گفت كھ یكي از مردم اسكندریھ بھ نام یوحنا 

اي بھ خلیفھ نوشت و از او  ھاي كتابخانھ را بھ او ببخشد، عمرو نامھ فیلوپونوس از عمرو تقاضا كرد نسخھ
كتابھا، اگر مندرجات آن موافق كتاب  اما دربارة«: جواب دادروایت عمر بدو  اجازه خواست، و بھ گفتة 

و این » .خورد؛ ھمھ را بسوزان خداست كھ احتیاجي بدان نداریم، و اگر مخالف آن است كھ بھ كار نمي
ھمھ را بسوزان كھ تمام مندرجاتشان »  :كند حكایت افسانھ مانند، این جواب افسانھ آمیز را چنین خالصھ مي

بھ گفتة ابن العبري، عمرو فران داد تا كتابھا را بین حمامھاي شھر » .یعني قرآن، ھست در یك كتاب،
توزیع كردند تا بھ جاي سوخت بھ كار رود، و تا مدت شش ماه طومارھاي پاپیروس و پارشمن سوخت 

قسمت مھم ) ١: از جملھ دالیل ضعف این روایت این است كھ). م۶۴٢ھـ ق،  ٢٢(كوره بود  ۴٠٠٠
میالدي سوزانیده بودند؛  ٣٩٢نة اسكندریھ را مسیحیان متعصب بھ دوران بطرك تئوفیلوس بھ سال كتابخا
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میالدي قسمت اعظم  ۶۴٢اعتنایي و دستبرد كسان بود و پیش از سال  باقیماندة كتابخانھ ھمچنان مورد بي)٢
اب عبداللطیف بغدادي در مدت پنج قرني كھ از وقوع تا ثبت حادثة مفروض در كت)٣آن از میان رفتھ بود؛ 

اند، در صورتي كھ سعید بن البطریق،  فاصلھ بود، ھیچ یك از تاریخنویسان مسیحي دربارة آن سخن نیاورده
اسقف اعظم اسكندریھ بود، فتح این شھر بھ دست ) م٩٣٣(ق  ھـ ٣٢١تاریخنویس مسیحي، كھ از سال 

پذیرند و  ب تاریخنویسان این قضیھ را نميبھ ھمین جھت، غال. اعراب را با تفصیل فراوان نقل كرده است
انگیز تاریخ جھان  كھ بتدریج انجام شد، از حوادث غم ١نابودي كتابخانة اسكندریھ،. پندارند آن را افسانھ مي

بود، زیرا، بھ اعتقاد علما، مجموعة كاملي از آثار اشیل، سوفوكلس، پولوبیوس، لیویوس، تاسیت، و صدھا 
مشوش و نامرتب بھ ما رسیده؛ و ھم متن كامل آثار فیلسوفاني كھ پیش از سقراط مؤلف دیگر كھ آثارشان 

اي از آن بھ طور متفرق بھ جاست؛ و ھزاران كتاب در تاریخ یونان و مصر و روم،  اند و فقط شمھ بوده
  .علوم طبیعي، ادبیات، و فلسفھ ھمھ در كتابخانة اسكندریھ موجود بوده است

و قسمتي از مالیاتھاي گزاف را بھ پاك كردن كانالھا و تعمیر پلھا و تجدید  عمرو با عدالت حكومت كرد
پیوست و از  معبر آبي اختصاص داد بھ طول صد و سي كیلومتر كھ در ایام قدیم نیل را بھ دریاي سرخ مي

ق   ھـ ١٠۴این معبر آبي بار دیگر بھ سال . ھا از مدیترانھ بھ اقیانوس ھند راه یافتند آن طریق كشتي
  عمرو در جایي . از شن پر شد و متروك ماند) م٧٢٣(

ھـ ق،  ٢۵۴ـ  ٢١(مدت دو قرن تمام . بھ معني خیمھ است؛ بعدھا قاھرة كنوني را مجاور آن بنیاد كردند
  .فسطاط مقر كساني بود كھ بھ نیابت خلفاي دمشق یا بغداد بر مصر حكومت داشتند) م٨۶٨ـ ۶۶١

آورد كھ براي حمایت آن از خطر، فتوح دیگر  دودي تازه بھ وجود مياین نكتھ محقق است كھ ھر فتحي ح
مسلمانان براي آنكھ حدود باختري مصر را از حملة روم شرقي از كورنھ حفظ كنند، با . بایست كرد مي

سپاھي صحرا را شكافتند و تا برقھ پیش رفتند و آنجا را گشودند و بھ نزدیكي كارتاژ رسیدند؛  ۴٠,٠٠٠
نیزة خویش را در محلي بھ فاصلة صد و سي كیلومتر در جنوب شھر تونس كنوني بھ شن  سردار اسالم

كھ یكي از بزرگترین شھرھاي اسالم ) م۶٧٠(ھـ ق  ۵٠فرو برد و در آنجا اردو زد و قیروان را بنیاد نھاد 
نفوذ دانست سقوط كارتاژ  امپراطور یوناني روم كھ مي. كلمة قیروان تحریف كاروان فارسي است. شد

گشاید، آنجا را با سپاه و نیروي  دھد و راه اسپانیا را در مقابلشان مي اعراب را بر مدیترانھ استقرار مي
بربرھا نیز موقتًا كینة رومیان را فراموش، و براي دفاع شھر با آنھا ھمكاري كردند؛ . دریایي مدد داد

از آن پس، شمال . صرف مسلمانان درنیامدكارتاژ بھ ت) م۶٩٨(ھـ ق  ٧٩مقاومت بھ درازا كشید، و تا سال 
افریقا تا سواحل اقیانوس اطلس زیر نفوذ اسالم درآمد و بربرھا، تقریبًا بھ دلخواه، مطیع مسلمانان شدند و 

متصرفات افریقایي مسلمانان از لحاظ اداري بھ سھ والیت تقسیم . چیزي نگذشت كھ بھ دین اسالم گرویدند
  .كھ مراكز آنھا بترتیب فسطاط، قیروان، و فاس بود) مراكش(مصر، افریقیھ، و مغرب : شد

این سھ والیت در حدود یك قرن مطیع خلفاي مشرق بودند، ولي انتقال مقر خالفت بھ بغداد مشكالت ارتباط 
ادارسھ در فاس پا گرفتند . و حمل و نقل را بیفزود، و والیتھاي افریقایي یكي پس از دیگري استقالل یافتند

ـ  ٨٠٠ھـ ق،  ٢٩۶ـ  ١٨۴(؛ اغالبھ در قیروان حكومت یافتند )م٩٧۴ – ٧٨٨ھـ ق،  ٣۶۴ – ١٧٢(
، مصر، انبار غلة دنیاي )م٩٠۵ – ٨۶٨ھـ ق،  ٢٩٢ -  ٢۵۴(؛ و طولونیان در مصر مستقر شدند )م٩٠٩

 ٢٧٠ـ ٢٢٠(احمد بن طولون . قدیم، دیگر دستخوش حكام بیگانھ نبود و نھضت كوچكي را از نو آغاز كرد
دیار شام را بگشود و ضمیمة مصر كرد و در مجاورت فسطاط پایتختي نو بنیاد نھاد ) م٨٨۴ – ٨٣۵ق،  ھـ

وي علوم و ھنرھا را حمایت كرد و قصرھا و حمامھا و بیمارستانھا بساخت و . كھ القطایع نام گرفت
ـ  ٨٨۴ـ ق، ھ ٢٨٢ـ ٢٧٠(پسر وي خمارویھ در دوران حكومت خود . مسجدي پي افكند كھ ھنوز بھ جاست

بھ جاي فعالیت پدر بھ تجملپرستي پرداخت، دیوارھاي قصر خویش را بھ طال آراست، و از مردم ) م٨٩۵
مصر مالیاتھاي گزاف گرفت تا حوضي از جیوه بھ وجود آرد و بستري از پوست باد شده بر آن بگسترد 

رك، كھ مؤسس آن اخشید بود، پس از طولونیان یك خاندان ت. كھ از لرزش جیوه بجنبد و او را خواب برد
اي كھ بھ خون و رسوم  این حكومتھا ریشھ). م٩۶٩ـ  ٩٣۵ھـ ق،  ٣۵٨ـ  ٣٢٣(در مصر بھ قوت رسید 

  مردم پیوستھ باشد نداشتند و بھ حكم 
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پرداختند و از امور لشكري غافل  لشكري متكي بودند و ھنگامي كھ از فزوني ثروت بھ تناسایي مي
  .افتندی ماندند، انقراض مي مي

 ٢٩٣بھ سال . مھمترین سلسلة حكومت افریقا قدرت نظامي را با یك عقیدة متعصبانة دیني بھ ھم آمیخت
شخصي بھ نام ابوعبداهللا شیعي در دیار تونس بھ دعوت مذھب شیعة ھفت امامي برخاست و ) م٩٠۵(ق  ھـ

ھا چنان نیرو گرفت كھ نزدیك است، و بھ پشتیباني بربر] عج[داد كھ ظھور مھدي  كسان را بشارت مي
وي براي تحقق امیدھایي كھ در پیروان خویش برانگیختھ بود . حكومت اغالبھ را از قیروان برانداخت

زمینھ فراھم كرده بود، عبیداهللا المھدي را از عربستان بیاورد و ادعا كرد كھ نوادة عبداهللا، امام اسماعیلیان، 
، اما چیزي نگذشت كھ بھ دست او )م٩٠٩ھـ ق،  ٢٩٧(او را بھ حكومت برداشت . مھدي منتظر است

رسد، عنوان خاندان خویش را فاطمي  دختر پیامبر مي] س[گفت نسبش بھ فاطمھ  عبیداهللا، كھ مي. كشتھ شد
  .اعالم كرد

در حكومت اغالبھ و فاطمیان، رفاھي را كھ در ایام شوكت كارتاژ و زیر حكومت روم داشت   شمال افریقا،
تا  ٢‘۵٠٠فاتحان مسلمان كھ در قرن نھم در اوج فعالیت بودند سھ راه بزرگ بھ طول . بھ دست آورد

رسید؛ در  كرد و بھ دریاچة چاد و تمبوكو مي كیلومتر ایجاد كردند كھ صحراي بزرگ را قطع مي ٣‘٢٠٠
اني شمال و در مغرب نیز بندرگاھھاي بونھ، وھران، سبتھ، و طنجھ را بھ وجود آوردند كھ سبب شد بازرگ

مھاجران اسپانیایي مصنوعات پوستي را بھ . پر سود و معتبري مابین سودان و مدیترانھ رواج گیرد
  .ھاي قرمز آن شھرت یافت مراكش آوردند؛ شھر فاس مركز تجارت با اسپانیا شد، و رنگ و عطر و فینھ

ربستان و شام تسلط ، فاطمیان مصر را از اخشیدیھ گرفتند و متعاقب آن بر ع) م٩۶٩(ھـ ق  ٣۵٨بھ سال 
قاھره در حقیقت گسترش شھر القطایع بود . معز، خلیفة فاطمي، پایتخت خویش را بھ قاھره انتقال داد. یافتند

معز، بھ . كھ بھ طرف شمال خاوري بسط یافتھ بود، و ھم القطایع امتداد فسطاط قدیم در ھمین سمت بود
و ) م٩٧۵ـ  ٩۵٣ھـ ق،  ٣۶۵ـ  ٣۴٧(دوران او بھ . رسم اسالف خویش، بھ پیكار و فتح بالد پرداخت

، یعقوب ابن قلیس، كھ یك یھودي زادة بغدادي نومسلمان )م ٩٩۶ـ  ٩٧۵ھـ ق،  ٣٨۶ـ  ٣۶۵(پسرش عزیز 
وقتي رشیده خواھر معز . بود، امور اداري مصر را سامان داد و فاطمیان غنیترین حكام عصر خود شدند

عبده، خواھر دیگر . جامھ بھ جا گذاشت ١٢,٠٠٠و ) دالر ١٢,٨٢۵,٠٠٠(دینار  ٢,٧٠٠,٠٠٠درگذشت، 
قواره پارچة سیسیلي، و مقدار زیادي  ٣٠,٠٠٠شمشیر طالنشان دمشقي،  ۴٠٠گلدان نقره،  ٣٠٠٠معز، 

حاكم، كھ بعد از عزیز بھ خالفت رسید . شود ولي ھیچ چیز بھ قدر توفیق مایة سقوط نمي. جواھر بھ جا نھاد
اي از وزیران  ، از فرط ثروت و قدرت، رفتار دیوانگان داشت؛ عده)م١٠٢٠ـ  ٩٩۶ھـ ق،  ۴١١ـ  ٣٨۶(

ھا و كلیساھا را بسوخت و بگفت تا  را بكشت، مسیحیان و یھودیان را آزار كردن گرفت و بسیاري كنیسھ
گویا حاكم . المقدس را ویران كردند ـ ھمین قضیھ یكي از علل جنگھاي صلیبي بود كلیساي قیامت بیت

  است روش كالیگوال، خو مي

خویشتن را خدا نامید و مبلغان فرستاد تا این اعتقاد را میان مردم رواج دھند، و ھمینكھ بعضي . كند
وي در . مبلغانش كشتھ شدند، بھ دوستي یھودیان و مسیحیان گرایید و كنیسھ و كلیساھایشان را از نو بنا كرد

  .سي و شش سالگي كشتھ شد

ور بود، زیرا حلقة ارتباط بازرگاني آسیا و  ي كھ خلفا داشتند، مصر از رفاه بھرهبا وجود امتیازت فراوان
كردند و از خلیج فارس و  رفت، و تعداد كشتیھایي كھ كاالي ھدوستان و چین را حمل مي اروپا بھ شمار مي

ھمان ثروت بغداد كاھش، و قوتش سستي گرفت؛ در . گذشتند بسیار شد دریاي سرخ و رود نیل بھ مصر مي
پایتخت تازه ) م١٠۴٧(ق   ھـ ۴٣٩بھ گفتة ناصرخسرو، كھ بھ سال . حال ثروت و قوت قاھره افزایش یافت

بیست ھزار خانھ داشت كھ بیشتر از آجر و پنج یا شش طبقھ بود، و بیست ھزار تجارتخانھ «را دیده بود، 
 ٨ ».نداشتاي نشستن داشت كھ از طال و جواھر و پارچة زربفت و حریر چنان انباشتھ بود كھ ج

حكومت قیمتھا . خیابانھاي اصلي براي جلوگیري از آفتاب سایبان داشتند و بھ شب از چراغھا روشن بودند
گردانیدند، و او  د و در شھر ميكردن گرفتند و بر شتري سوار مي را معین كرده بود و گرانفروش را مي
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ثروتمندان بزرگ فراوان بودند؛ یكي از تجار  ٩. گفت زد و گناه خویش را مي زنگي بھ دست داشت و مي
مسیحي، در مدت پنج سالي كھ بھ خاطر كاھش آب نیل قحطي شده بود، ھمة مردم را از مال خود غذا 

این ثروتمندان با خلفاي . ر امریكایي بھ جا گذاشتدال ٣٠,٠٠٠,٠٠٠یعقوب بن قلیس ثروتي معادل . داد مي
حكومت . ھاي بزرگ و تشویق علم شركت داشتند ھا و مدرسھ فاطمي در كار بناي مساجد و ایجاد كتابخانھ
كرد و با وجود تجمل و اسراف استثمار معمولي كارگران و  فاطمیان، با وجود خشونتھایي كھ احیانًا مي

كومتي خوب بود كھ رویة تساھل و آزادي داشت، و دورانشان از لحاظ رفاه جنگھاي مكرر، رویھمرفتھ ح
  . و فرھنگ از دورانھاي خوب تاریخ مصر است

بھ اوج خود ) م١٠٩۴ـ  ١٠٣۶ھـ ق،  ۴٨٧ـ  ۴٢٧(ثروت فاطمیان بھ دوران سلطنت طوالني مسنتصر 
بیشتر اوقات خویش را در آنجا با  وي، كھ از یك كنیز سوداني زاده بود، ایواني باشكوه بھ پا كرد و. رسید

گفت كھ این زندگي بھ نظر وي بھتر از خیره شدن در  برد، و مي سماع و شراب و عیاشي بھ سر مي
ھـ ق  ۴۶٠بھ سال . االسود و استماع صوت مالل انگیز مؤذن و نوشیدن آب تیرة زمزم است حجر

ھاي گرانقدر ھنري را با جواھر  گنجینھسپاھیان ترك بر او شوریدند، بھ قصرش حملھ بردند، ) م١٠۶٧(
بیحساب بھ غارت بردند؛ از جملھ بیست و پنج بار شتر كتاب بھ غارت رفت كھ سرداران ترك آن را بھ 

  جاي سوخت منزل خود 

ھاي مختلف بربر و سوداني و ترك  از مرگ مستنصر، دولت فاطمیان خلل یافت و سپاه نیرومند آن بھ دستھ
 ۵۶٧بھ سال . و مراكش از آن جدا شده بودند، فلسطین نیز بشورید، و شام از دست رفتافریقیھ . تقسیم شد

صالح الدین ایوبي آخرین خلیفة فاطمي را خلع كرد، و بدین ترتیب، یكي دیگر از ) م١١٧١(ھـ ق 
خاندانھاي حكومتي مصر، چون خاندانھاي پیش از خود، بھ سبب افراط در اعمال قدرت و عیاشي، 

  .فتانقراض یا

II   - م ١٠۵٨ـ  ۶۴١: تمدن اسالم در افریقا  

  ھـ ق ۴۵٠ـ  ٢١

امیران و خلفاي قاھره و قیروان و فاس در تشویق معماري، نقاشي، موسیقي، شعر، و فلسفھ با یكدیگر 
ھایي كھ اندك  ھاي خطي كھ از آن دوران در شمال افریقا بھ جاست در كتابخانھ رقابت داشتند؛ ولي نسخھ

بیشتر آثار ھنري از میان رفتھ و از . اند، نھان مانده است دانشمدان مغرب زمین بدانجا راه یافتھمدتي است 
مسجد سیدي عقبة قیروان را بھ سال . ھاي عظمت و رونق آن دوران بھ جز مساجد چیزي نمانده است نشانھ

عظم بناي فعلي از سال قسمت ا. اند، و از آن پس ھفت بار تجدید بنا شده است بنا كرده) م۶٧٠(ھـ ق  ۵٠
رواقھاي این مسجد، كھ طاقھاي گرد دارد، بر صدھا ستون كورنتي استوار . بھ جاست) م٨٣٨(ھـ ق  ٢٢۴

منبر آن شاھكار منبتكاري، و محرابش نمونة بدیعي از تركیب . اند ھاي كارتاژ گرفتھ است كھ از خرابھ
دیمترین منارة جھان بھ شمار است، منارة بزرگ و چھارگوش مسجد، كھ ق. سنگ سماق و كاشي است

بھ بركت این . اند ھاي مغرب اسالمي را بھ سبك آن ساختھ اي از شیوة شامي است كھ ھمة مناره نمونھ
شده است؛ مسجدھاي فاس، » چھار در بھشت«مسجد، قیروان چھارمین شھر مقدس اسالم و یكي از 

  .مراكش، تونس، و طرابلس بھ شكوه چندان كم از آن نیستند

در قاھره مساجد بزرگ فراوان بود، و ھنوز سیصد مسجد قدیمي در این پایتخت زیبا بھ جاست، كھ از ھمھ 
بنیاد گرفتھ، در قرن دھم تجدید بنا شده ) م۶۴٢(ھـ ق  ٢١معروفتر مسجد عمروبن عاص است كھ بھ سال 

اند،  و بیزانسي آورده ھاي رومي ، و از ساختمان قدیم آن، جز ستونھاي كورنتیي كھ اعراب از ویرانھ
شكل قدیمي و نقشھاي اصلي خود را محفوظ ) م٨٧٨ھـ ق،  ٢۶۵(مسجد ابن طولون . چیزي بھ جا نیست

صحن وسیع مسجد با دیواري كھ بالكنھاي متعدد دارد محصور شده است؛ طاقھاي ضربي . داشتھ است
pyد طاقھاي نیلسنج را، كھ در جزیرة البتھ بای. مسجد از ھمة طاقھاي این شیوه كھ در مصر ھست قدیمتر است
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شاید این . ، استثنا كنیم)م٨۶۵ھـ ق،  ٢۵١(اند  نزدیك قاھره بھ پاست و براي اندازه گرفتن طغیان آب ساختھ
در منارة زیگورات . سبك طاق از سبك گوتیك اروپا، از راه سیسیل و نورماندي، بھ مصر رسیده باشد

  اي از معماري  لون، طاقھاي نعلي بنا شده است ـ نمونھشكل مسجد، و بر گنبد باالي قبر ابن طو

خواست طاقھا را بر روي سیصد  گویند ابن طولون مي. اسالمي كھ بھ دلچسبي دیگر آثار ھنري آن نیست
باید از بناھاي رومي و مسیحي بھ دست آورد،  ستون استوار كند، و چون معلوم شد این مقدار ستون را مي

شاید این سبك طاق نیز از شیوة معماري گوتیك مایھ . تونھاي ضخیم آجري برآوردندبگفت تا طاقھا را بر س
ھاي آن را با شیشة  دربارة اختصاصات معماري مسجد این نكتھ را ھم بگوییم كھ بعضي پنجره. گرفتھ باشد

بھ طور  اند، و تاریخ آن ھاي سنگي بھ شكل گل یا ستاره یا اشكال ھندسي ساختھ الوان و بعضي را با شبكھ
  .دقیق معلوم نیست

. مسجد جامع االزھر بھ وسیلة جوھر صقلي بنیاد گرفت) م٩٧٢و  ٩٧٠(ھـ ق  ٣۶٢و  ٣۵٩مابین سالھاي 
ھنوز بعضي . وي یك غالم مسیحي زادة نو مسلمان بود، و سپاه فاطمیان بھ سرداري او مصر را گشود

ستون از سنگ مرمر و خاره  ٣٨٠كھ بر  قسمتھاي اصلي بنا بھ جاست؛ در آنجا نیز طاقھاي ضربیي ھست
اند و قسمت اعظم آن ھنوز برجاست، اما در  مسجد الحاكم بامراهللا را از سنگ ساختھ. و سماق استوار است
از نقشھاي بدیع این مسجد كھ بھ سبك عربي گچبري شده، و از خطوط زیباي . شود اینجا نماز برپا نمي
این مسجدھا، . توان دریافت كھ در قرون وسطي چھ جاللي داشتھ است اند، مي ھا نوشتھ كوفیي كھ بر كتیبھ

ھا و معرقھا و  اند، نقوش برجستھ و نوشتھ نمایند و در حقیقت قلعھ نیز بوده كھ اكنون بھ شكل قلعھ مي
ھاست،  اند و با قندیلھا، كھ اكنون جزو آثار ھنري موزه محرابھاي مزین بھ عاج و مرمر و چوب داشتھ

قندیل داشت كھ غالب آن با شیشة میناكاري الوان ساختھ  ١٨,٠٠٠تنھا مسجد ابن طولون . اند تھتزیین یاف
  . شده بود

ھنرھاي ظریف در افریقاي اسالمي رواج داشت و مسلمانان با صبر و دقت مخصوص خویش بدان 
اھره ق) م١٠۵٠(ھـ ق  ۴۴٢ناصرخسرو، كھ در . در مسجدھاي قیروان كاشي براق ھست. مشغول بودند

چنان لطیف و شفاف، كھ دست چون بر بیرون نھند باز اندرون «: را دیده است، در وصف سفال آن گوید
در موزة ونیز و . آبگینة مصري و شامي ھمة ظرافت دوران قدیم را محفوظ داشتھ بود» .بتوان دید

یعي كھ بر در منبتكاران با نقشھاي بد. فلورانس و لوور، از بلور سنگ دوران فاطمیان ظرفھا ھست
مسلمانان مقیم مصر ھنر تزیین . شدند زدند، مایة تمتع خاطرھا مي ھا مي مساجد، منابر، محرابھا، و پنجره

. ھا و دیگر چیزھا را، با مغزي عاج و آبنوس و صدف، از رعایاي قبطي خود آموختند صندوقھا و جعبھ
دند، ھزاران پارچھ اثاث طال، از قبیل جواھر فراوان بود؛ وقتي سپاھیان ترك قصر مستنصر را غارت كر

از . ھاي شطرنج، گلدان، پرندگان، و درختان مصنوعي مرصع بھ جواھرات گرانقدر، بردند دوات، مھره
ھاي طال و تصویر،  ھاي حریر زربفت بود كھ، با رشتھ جملھ نفایسي كھ بھ غارت برده بودند پرده

چنین مسلمانان ھنر قالبزني پارچھ را از قبطیان ھم. سرگذشت شاھان بزرگ را بر آن رقم زده بودند
آموختند؛ گویي این ھنر بھ وسیلة صلیبیون از مصر اسالمي بھ اروپا راه یافتھ و در پیدایش چاپ مؤثر 

شمردند و با حیرت  تجار اروپایي منسوجات دولت فاطمیان را مرغوبتر از منسوجات دیگر مي. افتاده است
  دریھ، كھ قوارة آن از فرط ظرافت از حلقة انگشتر ھاي قاھره و اسكن از پارچھ

ھاي مخمل و اطلس و حریر دمشقي و تافتھ  تاریخنویسان از قالیھاي دوران فاطمیان و خیمھ. گفتند سخن مي
اي بود كھ براي یازوري، وزیر مستنصر، مھیا  از جملھ، خیمھ. دھند ھاي زربفت منقش خبر مي و پارچھ

 ٣٠,٠٠٠ه صنعتگر بیشتر از نھ سال روي آن كار كردند، و مصارف آن بھ كرده بودند؛ یكصد و پنجا
گویند، تصویر ھمة جانوران معروف، بھ جز انسان، بر آن نقش  رسید؛ چنانكھ مي) دالر ١۴٢,٠٠٠(دینار 

ھاي گچبري كھ در موزة قاھره ھست، چیزي بھ جا نیست و  از نقوش دوران فاطمي بھ جز پاره. شده بود
ر آن عصر چیزي نمانده است؛ ولي، بھ گفتة مقریزي، كھ در قرن پانزدھم تاریخي دربارة نقاشي از مینیاتو

py  .قرآن، داشتھ است ٢‘۴٠٠نوشتھ است، كتابخانة خلفاي فاطمي صدھا كتاب مزین بھ نقاشي، از جملھ 
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كتاب  ٢٠٠,٠٠٠و بھ دوران مستنصر  ١٠٠,٠٠٠كتابخانة خلیفھ در قاھره، بھ دوران الحاكم بامراهللا 
ھـ ق  ٣٧٩بھ سال . اند داده بھ گفتة تاریخنویسان، كتابھا را بھ محققان خوشنام بالعوض عاریھ مي. داشت

شاگرد را در جامع االزھر  ٣۵یعقوب بن قلیس وزیر، عزیز خلیفھ را وادار كرد تا خرج تعلیم ) م٩٨٨(
مدرسھ بزرگ شد و وسعت گرفت،  وقتي این. بپردازد، و بدین سان قدیمترین دانشگاه جھان بھ وجود آمد

طالبان علم از ھمة اقطار جھان اسالم رو سوي آن كردند، درست چون دانشگاه پاریس كھ یكصد سال بعد 
از ھمین زمان خلفا و وزیران و مردم ثروتمند براي تعلیم رایگان . مرجع ھمة دانشجویان اروپا شده بود

 ٣٠٠و شمار استادان بھ  ١٠,٠٠٠ھ تعداد طالب آن بھ دادند تا بھ دوران ما ك طالب ھزینة تحصیلي مي
از جملة مناظر جالب براي جھانگردان منظرة اجتماع دانشجویان است كھ در ایوانھاي این . رسیده است

علماي معروف از . اند مسجد ھزار سالھ، ھر گروه در یك نیمدایره، كنار ستوني، جلو یكي از علما نشستھ
آمدند تا طالبان علم را نحو، علم بالغت، ریاضیات، عروض، منطق،  زھر مياقطار اسالم بھ جامع اال

كردند چیزي  شاگردان در برابر آموزشي كھ دریافت مي. االھیات، حدیث، تفسیر قرآن، و فقھ آموزند
االزھر بھ كمك دولت و بخشش متمكنان  چون دانشگاه جامع. گرفتند پرداختند، و استادان نیز مقرري نمي نمي
االزھر در انحطاط ادبیات و فلسفھ و علوم  ھ داشت، بتدریج در كار دین سختگیر شد؛ علماي جامعتكی

  .دوران فاطمیان مؤثر بودند؛ بدین جھت، بھ دوران این خاندان، شاعر بزرگ پا نگرفت

كھ ھدف اساسي آن نشر تعلیمات مذھب ) م١۴٠٠ھـ ق ،  ٣٩۵(حاكم در قاھره دارالحكمھ را بنیاد كرد 
اي  حاكم رصدخانھ. ة اسماعیلي بود، ولي ھیئت و نجوم را نیز جزو برنامة دروس منظور كرده بودندشیع

، را كھ بھ نظر ما بزرگترین منجم اسالمي است، )م١٠٠٩ھـ ق،  ٣٩٩فتـ (نیز پدید آورد و علي بن یونس 
ھ حركات كواكب و بھ مال مدد داد، و او، پس از ھفده سال رصدیابي، زیج كبیر حاكمي را مرتب كرد ك

البروج ، تقدیم اعتدالین، و اختالف منظر خورشید را با دقتي بیشتر از  داد و میل دائرة دورة آنھا را نشان مي
  .سابق ثبت كرده بود

  معروفتر از ھمة دانشوران مصر اسالمي حسن بن ھیثم بود كھ نزد اروپاییان بھ نام آلھازن 

در بصره تولد یافت، و بزودي بر اثر نبوغ خود در ھندسھ ) م٩۶۵(ھـ ق  ٣۵۴معروف است، وي بھ سال 
اي طرح كرده است، او را  حاكم كھ شنیده بود ابن ھیثم براي تنظیم طغیان نیل نقشھ. و ریاضیات شھره شد

وي عملي نیست و ناچار از دیدة خلیفھ، كھ كارھاي   دانست كھ نقشة ولي ابن ھیثم مي. بھ قاھره فرا خواند
وي، چون ھمة متفكران قرون وسطي، بھ فرضیة ارسطو كھ پنداشت ھمة . داشت، نھان شد آمیزي جنون

توان پیوست دلباختھ بود و شرح و حاشیة بسیار بر مؤلفات وي نوشتھ بود، كھ  معارف انساني را بھ ھم مي
نور چیزي كھ مایة شھرت كنوني ابن ھیثم شده كتاب المناظر اوست در علم . چیزي از آن بھ جا نیست

شناخت؛ بھ احتمال قوي، وي بزرگترین مؤلف سراسر قرون وسطي است كھ روش و اندیشة علمي داشتھ 
ابن ھیثم دربارة انكسار نور ھنگام عبور از اجسام شفاف، چون ھوا وآب، مطالعھ كرده و بھ طرح . است

دانشوران اروپا در  بین چنان نزدیك شده بود كھ سیصد سال بعد راجر بیكن، ویتلو، و دیگر اختراع ذره
ابن ھیثم فرضیة اقلیدس . اند، بر تحقیقات او تكیھ داشتند بین و دوربین كرده كوششھایي كھ براي اختراع ذره

شود و بھ جسم مرئي  گفتند عمل رؤیت نتیجة پرتو نوري است كھ از چشم خارج مي و بطلمیوس را ، كھ مي
سد و بھ وسیلة پردة شفاف، یعني عدسي، منتقل ر رسد، رد كرد و گفت شكل جسم مرئي بھ چشم مي مي
وي اثر جو زمین را در افزایش حجم ظاھري خورشید و ماه، ھنگامي كھ در افق نزدیك جاي . شود مي

دارند، مطالعھ كرد و مدلل داشت كھ، در نتیجة انكسار اشعھ، تا وقتي كھ خورشید نوزده درجھ در افق فرو 
ارتباط . بر این اساس ارتفاع ھواي جو را شانزده كیلومتر تعیین كرد رسد، و رفتھ است نور آن بھ ما مي

اي را براي  وزن و تراكم ھوا را تحلیل، و تأثیر تراكم ھوا را در وزن اجسام بیان كرد، و فرمولھاي پیچیده
ھنگام كسوف، تصویر نیمة . ھاي سوزان بھ كار برد ھاي كروي یا شلجمي و عدسي تحقیق اثر نور در آینھ

ورشید را كھ از سوراخ پنجره بھ دیوار مقابل عبور داده بود مطالعھ كرد، و این نخستین گفتگو از اطاق خ
دربارة نفوذ ابن ھیثم در دانش اروپایي ھر چھ بگوییم . تاریك است كھ ھمة فنون عكاسي بر آن تكیھ دارد

خود بیكن در كتاب اكبر، در . آمد ميبھ احتمال قوي، اگر ابن ھیثم نبود، راجر بیكن بھ وجود ن. مبالغھ نیست
گوید، یا چیزي از او نقل  قسمتي كھ مربوط بھ نور شناخت است، در ھر مرحلھ از ابن ھیثم سخن مي
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. تقریبًا ھمة جلد ششم این كتاب براساس تحقیقات این دانشمند طبیعیدان اھل قاھره تنظیم یافتھ است. كند مي
  .شد اروپایي دربارة نور براساس تحقیقات ابن ھیثم انجام ميتا دوران كپلر و لئوناردو، مطالعات 

مھمترین نتیجة فتح اعراب در شمال افریقا این بود كھ مسیحیت بتدریج، نھ بھ طور كامل، از این منطقھ 
شك  بي. بلكھ، بھ حمیت دفاع از اسالم، از مسلمانان دیگر جلوتر رفتند  بربرھا نھ فقط مسلمان شدند،. برافتاد
بایست جزیھ بپردازند، در صورتي  ل اقتصادي در این نتیجة قطعي مؤثر بود، زیرا غیرمسلمانان ميعوام

وقتي والي عرب نژاد مصر بھ سال . شد از پرداخت جزیھ معاف بود كھ تا مدتھا بعد ھر كھ مسلمان مي
  این معافیت را اعالم كرد،) م٧۴۴(ھـ ق  ١٢٧

مسیحیان كھ فقط در بعضي دورانھا اما بسختي معمول بود،  محتمال آزار. مسیحي مسلمان شدند ٠٠٠,٢۴
بسیاري از مصریان را بھ قبول دین طبقة حاكمھ وادار كرده است، ولي در مصر یك اقلیت قبطي با 

ھاست، نگاه داشت و در آنجا  شجاعت تمام بر دین مسیح باقي ماند و كلیساھاي خویش را، كھ چون قلعھ
ولي كلیساھاي اسكندریھ، كورنھ، كارتاژ، و . كرد ـ كھ ھنوز ھم ھست ا ميمحرمانھ مراسم دین را بھ پ

شد، بتدریج خلوت شد و از میان رفت، و یاد آتاناسیوس، سیریل، و  ھیپو، كھ قبال پر از جمعیت مي
آوگوستینوس از خاطرھا برفت و مناقشة پیروان آریانیسم، دوناتیان، و پیروان مذھب وحدت طبیعت جاي 

فاطمیان، براي تأیید قدرت خویش، اسماعیلیان را بھ صورت یك فرقة . شیعھ و سني مسلمان داد خود را بھ
بزرگ درآوردند كھ رسوم و آداب و طبقات منظم داشت، و پیروان این فرقھ را براي جاسوسي و دسیسة 

رات و رسوم المقدس رسید و بھ اروپا راه یافت و در مقر رسوم این فرقھ بھ بیت. سیاسي بھ كار گرفتند
مرد . مؤثر افتاد  شھسواران پرستشگاه، ایلومیناتي، و دیگر انجمنھاي سري كھ در مغرب زمین پا گرفت،

بیند كھ بھ عقیدة سري، فینة مراكشي، و مسجد  امریكایي گاه بھ گاه یك مسلمان غیرتمند با حمیت را مي
  .كند اسالمي خود افتخار مي

III  - م١٠٧١ـ  ٩۶۴: اسالم در حوزة مدیترانھ  

  ق ھـ  ۴۶٣ـ  ٢٩

سران اسالم پس از فتح شام و مصر متوجھ شدند كھ بدون نیروي دریایي قادر بھ دفاع از سواحل خود 
ھاي جنگیشان بر قبرس و رودس استیال یافتند و نیروي دریایي روم شرقي  نیستند؛ طولي نكشید كھ كشتي

 ١٩۵(، ساردني )م٨٠٩ق،  ھـ ١٩۴(كرس  پس از آن). م۶۵۵و  ۶۵٢ق،  ھـ ٣۵و  ٣٢(را شكست دادند 
ق  ھـ ٢١٢در . را تصرف كردند) م٨٧٠ق،  ھـ ٢۵٧(، و مالت )م٨٢٣ق،  ھـ٢٠٨(كرت  ،)م٨١٠ق،  ھـ
نزاع قدیم میان یونان و كارتاژ براي تسلط بر سیسیل تجدید شد، و اغالبة قیروان پیاپي براي فتح ) م٨٢٧(

ق،  ھـ٢٢٧(، مسینا )م٨٣١ق،  ھـ ٢١۶سال (پالرمو . یختجزیره حملھ بردند، و غارتھا شد و خونھا ر
. را بھ قلمرو خویش درآوردند) م٩٠٢ق،  ھـ ٢٩٠(، و تائورمینا )م٨٧٨ق،  ھـ ٢۶۵(، سیراكوز )م٨۴٣

، جزیرة سیسیل نیز چون دیگر متصرفات آنھا )م٩٠٩ق،  ھـ ٢٩٧(وقتي خلفاي فاطمي جانشین اغالبھ شدند 
پس از آنكھ پایتخت فاطمیان بھ قاھره انتقال یافت، حسین كلبي، كھ از جانب . دبھ قلمرو خالفت فاطمي درآم

  ایشان والیت سیسیل داشت، خویشتن را امیر آنجا نامید و تقریبًا استقالل یافت 

  .و خاندان كلبي را بنیاد نھاد، كھ بھ دوران آن تمدن اسالمي در سیسیل بھ اوج كمال رسید

نھ تسلط یافتند، موقعیتشان استحكام یافت و چشم بھ شھرھاي جنوب ایتالیا ھنگامي كھ مسلمین بر مدیترا
در آن روزگار دریازني جزو رسوم شرافتمندانھ بود و مسیحیان و مسلمانان، براي دستگیري كفار . دوختند

بدین جھت، . بردند ھاي ساحلي اسالم و مسیحیت حملھ مي و فروش آنھا بھ رسم برده در بازارھا، بر حوزه
بھ . در قرن نھم میالدي نیروي دریایي مسلمانان، كھ بیشتر از تونس و سیسیل بود، بھ بنادر ایتالیا حملھ برد

py، مسلمانان باري را، كھ تكیھ گاه معتبر روم شرقي در جنوب خاوري ایتالیا بود، ) م٨۴١(ق  ھـ ٢٢٧سال 
m
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كھ از آنھا بر ) مقتدر لومباردھا مركز دوكنشین(بھ تصرف درآوردند، و سال بعد، بھ دعوت دوك بنونتو 
ضد سالرنو كمك خواستھ بود، بھ جنوب ایتالیا حملھ بردند و پس از اتالف مزارع و ویراني دیرھا بسرعت 

تن از مسلمانان در اوستیا پیاده شدند، تا حدود رم پیش رفتند،  ١‘١٠٠) م٨۴۶(ق  ھـ ٢٣٢بھ سال . برگشتند
پاپ لئو . و سان پائولو غارت كردند، و بھ كشتیھاي خود بازگشتنداطراف شھر را با كلیساي سان پیترو 

بھ عھده گرفت و میان   چھارم كھ مقامات كشوري را در كار دفاع ایتالیا ناتوان دید، این وظیفھ را شخصًا
رم، آمالفي، ناپل، و گائتا پیماني بست و زنجیري در دھانة رود تیبر كشید كھ دشمن نتواند از آنجا عبور 

بار دیگر براي تسلط بر پایتخت مسیحیت مغرب كوششي كردند و ) م٨۴٩(ق  ھـ ٢٣۵اعراب بھ سال . دكن
رافائل . با نیروي دریایي ایتالیاي متحد، كھ پاپ آن را تقدیس كرده بود، رو بھ رو شدند و شكست خوردند

اطور لویي دوم از امپر) م٨۶۶(ق  ھـ ٣۵٢بھ سال . مناظر واقعھ را در قصر واتیكان نقاشي كرده است
آلمان بھ مقابلة مسلمین جنوب، كھ بر شبھ جزیرة ایتالیا حملھ برده بودند، رھسپار شد و آنھا را بھ باري و 

  .از شبھ جزیره بیرون رانده شدند) م٨٨۴(ق  ھـ ٢٧٣تارانت عقب نشانید؛ كلیة اعراب تا سال 

بھ سال . دتھا پیوستھ در وحشت و اضطراب بودولي حملھ بھ ایتالیا را قطع نكردند، و ایتالیاي وسطي تا م
بھ كامپانیا حملھ بردند و آنجا را غارت كردند و رم را بھ خطر انداختند؛ و پاپ بناچار ) م٨٧۶(ق  ھـ ٢۶٢

بھ آنھا بدھد تا از حملھ بھ رم ) دالر ٢۵‘٠٠٠(مانكوس  ٢۵‘٠٠٠اي بھ مبلغ  تعھد كرد كھ باج ساالنھ
. دیر بزرگ مونتھ كاسینو را آتش زدند و از پایھ ویران كردند) م٨٨۴(ق  ھـ ٢٧١بھ سال . صرف نظر كنند

عاقبت نیروي پاپ، امپراطور روم شرقي، . ھاي متوالي دیگر، درة رود آنیو را غارت كردند ضمن حملھ
آلمان، و شھرھاي ایتالیاي وسطي و جنوبي متحد شدند و بر ساحل رود گاریلیانو اعراب را شكست دادند 

. بدین سان دوران فتوح اسالم در ایتالیا، كھ یكصد سال طول كشیده بود، خاتمھ یافت) . م٩١۶ق،  ھـ ٣٠۴(
اگر رم بھ تصرف مسلمانان درآمده بود، بھ ونیز حملھ . ایتالیا و شاید مسیحیت، دورة پرخطري را گذرانید

سرنوشت عقاید . تاداف كردند، و با سقوط ونیز قسطنطنیھ در محاصرة دو نیروي بزرگ اسالم مي مي
  .میلیاردھا مردم بھ این گونھ تصادفات جنگي وابستھ است

تازه تبعیت كرد و رنگ مسلماني آن از رنگ قدیم قویتر و روشنتر شد و در پایتخت اسالمي، پانورموس 
ر، و ، سیسیلي، یوناني، لومباردي، یھود، برب)شد كھ بھ عربي بالرم و بھ ایتالیایي پالرمو نامیده مي(قدیم 

عرب بھ ھم آمیختھ بودند، كھ گرچھ از لحاظ مذھبي از ھمدیگر نفرت داشتند، بھ عنوان سكنة سیسیل با 
در آنجا در حدود ) م٩٧٠(ق  ھـ ٣۶٠ابن حوقل بھ سال . زیستند عواطف و اشعار و حتي جرایم مشترك مي

با وجود آنكھ معلمان در «ان، معلم آنجا بود كھ مردم، بھ گفتة آن جغرافید ٣٠٠مسجد دیده بود و ھم  ٣٠٠
سیسیل، كھ از باران و نور آفتاب بھرة كافي . كردند ، احترامشان مي»كم ھوشي و سبك عقلي مشھورند

گرفت، خاكي بارور داشت و اعراب قاھره كھ اوضاع اقتصادي آنجا را نظم دادند، ثمر این نظم را بر  مي
سلمان یك بندر بزرگ تجارتي شد و بزودي در صف پالرمو مابین اروپاي مسیحي و افریقاي م. گرفتند

اي كھ مسلمانان بھ لباسھاي زیبا و جواھرات درخشان و  عالقھ. ثروتمندترین شھرھاي قلمرو اسالم درآمد
احمد بن . دغدغھ و دور از ابتذال بھ وجود آورده بود لوازم آرایش داشتند در آنجا یك زندگي آرام و بي

شاعر سیسیلي، ساعات تفریح جوانان سیسیل را وصف ) م١١٣٢ـ  ١٠۵۵ق،  ھـ ۵٢٧ـ  ۴۴٧(حمدیس 
كرده است و از گردش و سرگرمي آنھا تا نیمھ شب، از آمیزش زنان و مردان در مھمانیھا و مجالس، 

نواختند  خواني كھ با انگشتان لطیف خود عود مي و از دختران آوازه» آنگاه كھ شاه طرب غمھا را زدوده،«
  . سخن آورده است» ھاي نرمند ماھھاي درخشان بر روي شاخھ«كردند كھ گفتي  و چنان رقص مي

در جزیره ھزاران شاعر بود، زیرا اعراب ھزل شیرین و شعر موزون را دوست داشتند و عشق سیسیلي 
در جزیره دانشوراني نیز بودند، زیرا در آنجا . گذاشت موضوعات خیال انگیز بسیار در دسترس آنھا مي

طبیبان معتبري نیز بودند، زیرا طب اسالمي سیسیل در مدرسة طب سالرنو نفوذ . وجود داشتدانشگاھي 
نیمي از رونق و اعتبار سیسیل در دوران نورمانھا بازتاب عصر درخشان سلطة اعراب بود، . بسیار داشت
لم را توانستند ع اي از صنعت صنعتگران شرقي كھ فرھنگ ھنري عرب را گرفتھ بودند و مي با مجموعھ

ـ  ١٠۶٠ق،  ھـ ۴٨۴ـ  ۴۵٢(نورمانھا در دوران تسلط خود بر سیسیل . از ھر نژاد و ھر دین بیاموزند
كرد كھ شھرھا و  كنت روژة اول افتخار مي. در كار محو آثار مسلمانان با زمانھ ھمدست شدند) م١٠٩١
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انگیز بھ كار برده بودند، با  ھا و قصرھاي عربي را، كھ مسلمانان در ایجاد آن ھنرھاي بزرگ و شگفت قلعھ
ولي آثار شیوة معماري اسالمي در قصر ال زیزا و ھم بر سقف كاپال پاالتینا بھ جا . خاك یكسان كرده است

در این نمازخانة قصر شاھان نورمان، زیارتگاه مسیحي را با نقوش عربي اسالمي تزیین . مانده است
  .اند كرده

IV   -  م٠٨۶١ـ  ٧١١: اسالم در اسپانیا  

  ق ھـ ۴٧٩ـ  ٩٣

  خلفا و امیران – ١

طارق از مردم بربر . فتح اسپانیا بھ دست اعراب انجام نگرفت، بلكھ فاتحان آنجا مردم شمال افریقا بودند
اي كھ او با سپاه خود  نام طارق جاوید شد و صخره. عرب بود ٣٠٠بربري و  ٧.٠٠٠بود و سپاه وي شامل 

سي كھ طارق را بھ فتح اسپانیا ك. بھ نزدیك آن پیاده شد نام وي گرفت و بربرھا آنجا را جبل طارق گفتند
ق  ھـ ٩۴بھ دنبال طارق، موسي بھ سال . وادار كرد موسي بن نصیر، والي عرب شمال افریقا، بود

با ده ھزار سپاه عرب و ھشت ھزار مور دریا را پشت سر گذاشت، اشبیلیھ و مریذا را بھ ) م٧١٢(
تجاوز كرده است؛ او را تازیانھ زد و بھ  محاصره درآورد، و طارق را توبیخ كرد كھ از حدود و دستورات

 .دادزندان كرد؛ ولي ولید خلیفھ، موسي را احضار كرد و طارق را آزاد نمود و او فتوح خود را ادامھ 
موسي پسر خود عبدالعزیز را بھ حكومت اشبیلیھ تعیین كرده بود، ولي سلیمان، كھ پس از ولید بھ خالفت 

خواھد اسپانیا را مستقل كند، كس فرستاد و او را بكشتند و  رسید، نسبت بھ او ظنین شد و پنداشت كھ مي
تقاضا كرد سر پسرش را بدھند آنگاه موسي را احضار كرد و او . سرش را بھ دمشق بھ نزد سلیمان آوردند

ممكن است تصور كرد كھ این حكایت . كھ چشمھایش را ببندد، و سالي نگذشت كھ موسي از غصھ دق كرد
  .اند ھایي است كھ دربارة خونخواري پادشاھان ساختھ از افسانھ

مقاومت برخاستھ فاتحان با مردم بومي با نیكي و مالیمت رفتار كردند؛ فقط اراضي كساني را كھ با آنھا بھ 
اي بیش از آنچھ سابقًا بھ وسیلة پادشاھان ویزیگوت مقرر شده بود  مالیاتھاي تازه. بودند مصادره كردند

وضع نكردند، و مردم را در انجام مراسم دینیشان چنان آزاد گذاشتند كھ اسپانیا بندرت نظیر آن را بھ خود 
یافت از جبال پیرنھ گذشتند، وارد سرزمین گل شدند، و  وقتي نفوذ مسلمانان در اسپانیا استقرار. دیده بود

 ١۶٠٠میان تور و پواتیھ بھ فاصلة . خواستند اروپا را بھ صورت یك والیت تابع دمشق درآورند مي
كیلومتر از شمال جبل طارق، با نیرویي مركب از سپاه اود ـ دوك آكیتن ـ و شارل ـ دوك اوستراسیا ـ رو 

كار بود كھ در نتیجة آن مسلمانان در یكي از مھمترین نبردھاي قاطع تاریخ بھ رو شدند؛ ھفت روز پی
تصادفات جنگ بار دیگر سرنوشت دین صدھا میلیون مردم را معین ). م٧٣٢ق،  ھـ ١١۴(شكست خوردند 

حملھ ) م٧٣۵(ق  ھـ ١١٧مسلمانان بھ سال . لقب دادند) چكش(از آن پس شارل را مارتل یعني مطرقھ . كرد
    ھـ ١١٩ر گرفتند و بر آرل تسلط یافتند؛ پس از آن بھ سال را از س

ولي، بھ احتمال قوي، تسلط چھلسالة . پپن كوتاه، اعراب را بھ طور قطع از جنوب فرانسھ بیرون راند
اعراب در اخالق مردم النگدوك ـ كھ نسبت بھ دینھاي مختلف تساھلي غیر عادي دارند و بھ تفریح و 

  . اند ـ مؤثر افتاده است لبستھھاي عشق ناروا د نغمھ

ھمة اسپانیا را بھ نام ) م٧۵۶(ق  ھـ ١٣٩دادند و تا سال  خلفاي دمشق بھ اسپانیا چنانكھ باید اھمیت نمي
شد؛ ولي بھ سال  اسپانیا تابع حكومت شمال افریقا بود، و والي آنجا از قیروان معین مي. خواندند اندلس مي

. اسپانیا رسید كھ ھمة قدرت و سالحش این بود كھ نژاد اموي داشت شخصیت جالبي بھ) م٧۵۵(ق  ھـ ١٣٨
، )م٧۵٠(ق  ھـ ١٣٣بھ سال . اي بنیاد كرد كھ بھ قدرت و ثروت از خلفاي بغداد كم نبودند وي در آنجا سلسلھ

كھ عباسیان فاتح فرمان قتل ھمة امیران اموي را صادر كردند، از آن گروه جز عبدالرحمان اول، كھ نوادة 
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دشمنان عبدالرحمان را ده بھ ده دنبال كردند و او بھ شنا از فرات . شام خلیفھ بود، كس جان در نبردھ
خبر . گذشت، از راه صحرا بھ فلسطین رسید، از آنجا بھ مصر و افریقا رفت، و عاقبت بھ مراكش رسید

در آنجا . سپانیا دامن زده بودانقالب عباسیان آتش رقابتھاي قدیم اعراب، شامیان، ایرانیان، و مورھا را در ا
گروھي از اعراب طرفدار بني امیھ كھ بیم داشتند خلفاي عباسي نسبت بھ اراضي آنھا كھ از احكام اموي بھ 

امیر اموي بھ آنھا . تیول گرفتھ بودند اعتراضي داشتھ باشند، عبدالرحمان را بھ پیشوایي خویش خواندند
سپاھي را كھ منصور براي استرداد والیت فرستاده ). م٧۵۶ق،  ھـ ١٣٩(پیوست و بھ حكومت قرطبھ رسید 

  .بیاویزندو سر سردار سپاه را بفرستاد تا بر یكي از قصرھاي مكھ  دادبود شكست 

اسپانیاي مسلمان، كھ در نتیجة پیكارھاي : شاھان ھمین حوادث از انتشار اسالم در اروپا جلوگیري كرد
داخلي ضعیف شده و از بیرون نیز كمكي بدان نرسید، از ادامة جنگ و فتح باز ماند، حتي از شمال جزیره 

رن نھم تا یازدھم بھ دو قسمت مسلمان و مسیحي تقسیم شده بود، از ق] ایبري[شبھ جزیرة . نیز عقب نشست
گذشت، دو قسمت را از ھم  بھ محاذات رود ابرو مي) سرقسطھ(و خطي كھ در امتداد كویمبرا از ساراگوسا 

نیمة جنوبي، كھ قلمرو اسالم بود، در حكومت عبدالرحمان اول و جانشینانش از آرامش و رفاه . كرد جدا مي
ق ،  ھـ ٢٣٨ـ  ٢٠۶(عبدالرحمان دوم در دوران امارتش . د و شعر و ھنر در آن رواج گرفتور ش بھره
در عین حال كھ با مسیحیان مجاور جنگ داشت، . از ثمرات این رفاه بھره گرفت) م٨۵٢ـ  ٨٢٢

راند، فرصت كافي داشت  كرد، و ھجوم نورمانھا را از سواحل عقب مي شورشھاي داخلي را سركوب مي
  ھ را با قصرھا و مسجدھا بیاراید و بھ تا قرطب

  .تأثیر نبوده است كرد كھ محتمال رفتار وي در انقالبھایي كھ پس از او رخ داد بي و با آنھا چنان مالیمت مي

) م٩۶١ـ  ٩١٢(ق  ھـ ٣۵٠ـ  ٣٠٠عبدالرحمان سوم، آخرین شخصیت ممتاز خاندان اموي اسپانیا، در 
در این ھنگام كار اندلس از اختالفات نژادي و  .رسیدكھ بھ خالفت وي بیست و یكسالھ بود . امارت كرد

كردند بھ  براي جدایي از قرطبھ مي) تولدو(ھاي مذھبي و ناامني و كوششھایي كھ اشبیلیھ و طلیطلھ  كینھ
رحمان سوم، با ھمة مالیمت و نرمش و بزرگواري و ادبي كھ داشت، با اقتدار بر عبدال. ضعف كشیده بود

خواستند بھ تقلید معاصران  اوضاع تسلط یافت، شورش شھرھا را ریشھ كن كرد، و اشراف عرب را كھ مي
فرانسوي خود در امالك وسیعشان حكومتي فئودالي داشتھ باشند بھ اطاعت آورد، و مشاوراني از پیروان 

ھمچنین، بھ منظور ایجاد توازن میان ھمسایگان و دشمنان، پیمانھا بست . نھاي مختلف براي خود برگزیددی
نقشة . و امور كشور را چنان با جدیت و دقت در جزئیات امور راه برد كھ در این زمینھ كم از ناپلئون نبود

حملھ سانچو، امیر ناوار، . فتر كرد و غالبًا خود بھ عرصة پیكار مي طرح مي  جنگ سردارانش را شخصًا
را در ھم شكست، پایتخت او را بگرفت و ویران كرد، و مسیحیان را چنان بھ وحشت افكند كھ بھ دوران 

كھ دید قدرتش از حكام عصر ) م٩٢٩(ق  ھـ ٣١٧بھ سال . حكومت وي ھرگز بھ قلمرو او حملھ نبردند
نوان خلیفھ و امیرالمؤمنین گرفت، و لقب كمتر نیست و خلیفة عباسي بازیچة نگھبانان ترك است، ع

پس از مرگش یادداشتي بھ خط وي بھ دست آمد كھ در آنجا زندگي انساني را . الناصرالدین اهللا بر خود نھاد
  :مبالغھ ارزیابي كرده و نوشتھ بود بي

از  ور بودم؛ شاھان پنجاه سال از حكومت و خالفت من گذشت و از ثروت و شوكت و نعمت بیحساب بھره
خداوند ھمة آرزوھایي را كھ انسان تواند داشت بھ من . ورزیدند من بیمناك بودند و نسبت بھ من حسد مي

عنایت كرد، اما ھمة روزھا را كھ در این مدت دراز از كدورت غم بھ دور بودم شماره كردم و بیش از 
اھل دنیا بھ كمال آرزو امساك پس، اي خردمند، از این دنیا و كدورت آن، كھ از وصول . چھارده روز نبود
  . دارد، شگفتي كن

با كمال بصیرت از ) م٩٧۶ـ  ٩۶١ق،  ھـ ٣۶۶ـ  ٣۵٠(حكم دوم، پسر عبدالرحمان، در دوران امارت خود 
دوران حكومت وي از خطر خارجي و شورش داخلي آسوده . پنجاه سال حكومت مدبرانة پدر نتیجھ گرفت

pyھاي بزرگ،  قرطبھ و دیگر شھرھا بھ كار برد؛ مسجدھا، مدرسھ بود، و او ھمة كوشش خود را بھ تزیین
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ھا ساخت؛ دانشگاه قرطبھ را بزرگترین مركز تعلیماتي  بیمارستانھا، بازارھا، حمامھاي عمومي، و نوانخانھ
  :مقري، مورخ مسلمان، دربارة او گوید. عصر خود كرد؛ و صدھا شاعر، ھنرمند، و دانشور را صلھ داد

  وم بود و اھل علم را محترم داشت؛ آن قدر كتاب جمع آورد كھ ھیچ پادشاھي حكم دوستار عل

چھل و چھار فھرست پر از نام كتابھا بود و یك فھرست بیست ورقي بود كھ ھمھ نام . بیش از او نكرده بود
 براي خرید كتاب،. علم و علما را اعتبار داد، و از ھر سو بھ دربار خود جلب كرد. دیوان شاعران بود

. داد و آن قدر كتاب بھ اسپانیا آورد كھ سابقھ نداشت فرستاد و مال فراوان حوالھ مي بازرگانان بھ اطراف مي
امیھ داشت فرستاد و ھزار سكة طال  ، كھ نسب از بني»اغاني«كس پیش ابوالفرج اصفھاني، مؤلف كتاب 

  . راي حكم فرستادداد، و او، پیش از آنكھ كتاب در عراق عرضھ شود، یك نسخھ از آن را ب

خلیفھ، كھ بھ خوشیھاي زندگي سرگرم بود، امور كشور و سیاست عمومي را بھ حسداي ابن شپروط، وزیر 
طلب داده بود كھ بسیاري  توانا و یھودي خود، سپرده بود، و فرماندھي سپاه را بھ یك سردار باھوش فرصت

ھا او را بھ نام منصور نامیده  روایتھا و قصھ. یردگ ھاي مسیحي از نام وي مایھ مي ھا و افسانھ از نمایشنامھ
. است، اما اسم حقیقي وي محمد بن ابي عامر بود و نسب از یك خاندان اصیل، اما كم ثروت عرب، داشت

خواستند مطالب خود را بھ سمع خلیفھ برسانند امرار  در آغاز كار از نوشتن عریضھ براي كساني كھ مي
، كھ بیست و شش )م٩۶٧(ق  ھـ ٣۵٧سندة دیوان قاضي القضاة شد؛ بھ سال پس از آن نوی. كرد معاش مي

، »صبح«سالھ بود، او را براي ادارة امالك عبدالرحمان، پسر بزرگ حكم، برگزیدند و جزو مقربان ملكھ 
وشامدگویي و مداھنھ، و ھم بھ كوشش و لیاقت، در او نفوذ یافت و نظارت امالك شد، و با خ وي،مادر 

از این موقع چنان با دوستان خود . یك سال بعد مدیر ضرابخانھ شد. دار شد مادر و پسر را با ھم عھده
خواند حكم او را براي محاسبھ فرا . كرد كھ حسودانش او را بھ خیانت و اختالس متھم كردند دستي مي گشاده

و ابن ابي عامر، كھ از كسري خود خبر داشت، از یك دوست ثروتمند تقاضا كرد معادل كسري بھ او 
قرض بدھد، و با این سالح نیرومند بھ حضور رسید و با تھمت زنان روبھ رو شد؛ چنان از عرصھ پیروز 

ابن ابي عامر، ھشام  بعد از مرگ حكم،. بیرون درآمد كھ خلیفھ چند منصب پر مداخل بھ او واگذار كرد
، توضیح )م١٠١٣ـ  ١٠١٠و  ١٠٠٩ـ  ٩٧۶ق،  ھـ ۴٠۴ـ  ۴٠١و  ٣٩٩ـ  ٣۶۶(دوم را بھ خالفت رسانید 

  . دار وزارت شد اینكھ شخصًا وسیلة قتل برادر دیگر را كھ رقیب وي بود فراھم كرد، و یك ھفتھ بعد عھده

ھت ابن ابي عامر، بھ جز اسم، ھمة قدرت ھشام دوم مردي ضعیف، و از ادارة كشور ناتوان بود؛ بدین ج
دشمنانش بحق او را متھم كردند كھ فلسفھ را بیشتر از دین دوست دارد، و او براي آنكھ . خالفت را داشت

زبان مخالفان را كوتاه كند بگفت تا علماي دین از كتابخانة بزرگ حكم ھمة كتابھاي مخالف اھل سنت را 
اما، در . آمیز، بھ نزد مردم بھ صالح و تقوا شھره شد روش وحشي و جنایتبیرون آرند و بسوزانند؛ با این 

  عین حال، روشنفكران را بھ صف خود داشت، زیرا محرمانھ از فالسفھ 

رفت، اینان در ركابش بودند  داد؛ و وقتي بھ جنگ مي دربار خویش داشت كھ ھمھ را از خزانھ مقرري مي
اي بھ نام زاھره بنیاد كرد كھ قصر وي و  رق قرطبھ شھر تازهدر مش. كردند و پیروزیھایش را وصف مي
خلیفھ، كھ بھ مسائل دیني سرگرم بود، دخالتي در امور نداشت و تقریبًا در . سازمانھاي دولتي در آنجا بود

ابن ابي عامر، براي استحكام موقعیت خود، سپاه را سازماني نو داد؛ بیشتر افراد . قصر خالفت زنداني بود
از مزدوران بربر و مسیحیاني گرفت كھ كینة اعراب داشتند، بھ دولت بیعالقھ بودند، و بھ خاطر سپاه 
وقتي والیت مسیحي لئون با شورشي كھ در قلمرو او . دستي و رفتار نیك عامر بھ او دلبستگي داشتند گشاده

ست، و پیروز بھ رخ داده بود ھمكاري كرد، شورشیان را در ھم كوفت، مردم لئون را بسختي درھم شك
ھاي فراوان شد، ولي ھمھ را بھ  بر ضد او توطئھ. گرفت» منصور«پایتخت بازگشت؛ و از آن وقت لقب 

اي شركت كرده بود؛  پسرش، عبداهللا، در توطئھ. كرد اثر مي وسیلة جاسوسان و كشتن سریع بداندیشان بي
داد  بود كھ بھ نیكوكاران پاداش مي منصور مثل سوال، سردار رومي ،. رازش كھ برمال شد، سرش را برید

py  .كرد و بدكاران را بسختي مجازات مي
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گرفتند، زیرا مجرمان را قلع و قمع، و عدالت را دربارة فقیر و ثروتمند  مردم جنایات او را نادیده مي
در قرطبھ ھیچ وقت، چون دوران وي، مردم بھ جان و مال ایمن نبودند؛ ثبات و . كرد یكسان اجرا مي

یك روز كھ مجلسي بھ ریاست وي بھ پا بود، پایش . ار و ھوش و شجاعت او ھمھ را فریفتھ بودپشتك
منصور ھمچنان در مجلس بود و . او گفت كھ باید پا را داغ كرد. طبیب را احضار كرد. بسختي درد گرفت

ندانستند، مگر  مجلسیان حال را«بھ گفتة مقري، . راضي شد كھ پایش را بسوزانند و اصال اظھار تألم نكرد
از جملھ كارھا كھ براي جلب قلوب كرد این بود كھ مسجد قرطبھ را بھ  ».شدوقتي بوي گوشت سوختھ بلند 

نگ و مالھ و اره در كار بنایي وسیلة كارگران فني از اسیران مسیحي توسعھ داد و خود او نیز با بیل و كل
دانست كھ فرمانروایي كھ در جنگھا پیروز شود، چھ عادل باشد چھ ظالم، نزد  چون مي. شركت كرد

معاصران و نسلھاي بعد مورد تجلیل و احترام قرار خواھد گرفت، بار دیگر بر ضد لئون بھ جنگ 
تقریبًا ھر بھار با سپاھي بھ نواحي . تبرخاست، پایتخت آنجا را بگرفت و ویران كرد، و مردمش را بكش

. گشت برد و، بدون استثنا، از ھمة این مھاجمات پیروز بر مي شمال اسپانیا كھ قلمرو مسیحیان بود حملھ مي
كھ بر شھر سانتیاگو د كومپوستال تسلط یافت، ضریح معروف یعقوب حواري ) م٩٩٧(ھـ ق  ٣٨٧بھ سال 

داشت تا درھا و ناقوسھاي كلیسا را در موكب ظفر وي بھ دوش را ویران كرد و اسیران مسیحي را وا
  این ناقوسھا را بعدھا بھ . ببرند، و بدین حال وارد قرطبھ شد

  .وسیلة افراد مسلمان كھ در جنگ بھ اسارت درآمده بودند بھ كومپوستال باز پس بردند

خواست اسمًا و عمال پیشواي دولت  ميداشت قانع نبود؛ ) اندلس(منصور بھ مقامي كھ در اسپانیاي مسلمان 
مقام خود را بھ پسرش عبدالملك، كھ بیش ) م٩٩١(ھـ ق  ٣٨١بھ سال . باشد و یك خاندان حكومتي بنیاد كند

از ھجده سال نداشت، واگذار كرد و عنوان سید و الملك الكریم را بر القاب دیگر خویش افزود و حكومت 
شت در میدان جنگ بمیرد، و لوازم آن را فراھم كرده بود؛ موقعي كھ آرزو دا. فعال مایشایي را ادامھ داد

ـ كھ شصت و یكسالھ بود ـ ) م١٠٠٢(ھـ ق  ٣٩٣بھ سال . برد ، كفن خود را بھ ھمراه مي رفت بھ پیكار مي
بھ والیت كاستیل حملھ برد، شھرھا بگرفت، دیرھا بھ ویراني داد، و كشتزارھا پایمال كرد؛ ولي در راه 

پسر خویش را فرا خواند و گفت دو روز دیگر . مریض شد و بھ اطبا اجازه نداد او را معالجھ كنند بازگشت
این گریھ نشان آن است كھ دولت ما در اندك مدتي فرو «: چون عبدالملك گریھ سر داد، گفت. خواھد مرد

  .پیشگویي وي راست درآمد و خالفت قرطبھ یك نسل بعد درھم ریخت» .خواھد ریخت

ماندند، حوادث  امیران مدتي كوتاه بر تخت مي. ز مرگ منصور، وضع اسپانیاي اسالمي پرآشوب شدپس ا
كھ بنیاد دولت اسالمي را بھ شمشیر و  بربرھا،. قتل امیران و مخالفتھاي نژادي و جنگ طبقاتي فراوان شد
ھ دشتھاي بیحاصل دیدند، زیرا آنھا را ب بازو محكم كرده بودند، خویشتن را فقیر و مورد تحقیر مي

استرمادورا یا كوھستانھاي سردسیر لئون فرستاده بودند؛ از این رو، گاه و بیگاه بر ضد اشراف عرب كھ 
كارگران استثمار شدة شھرھا كھ از استثمار گران دل پركین داشتند . كردند طبقة حاكمھ بودند شورش مي

طبقات دیگر . نشانیدند و دیگران را بھ جایشان مي ریختند گاه و بیگاه بر ضد آنان قیام كرده، خونشان را مي
بھ دشمني خاندان حكومت، یعني خاندان ابن ابي عامر كھ بھ دوران عبدالملك ھمة مناصب دولت و لوازم 

درگذشت و برادرش ) م١٠٠٨(ھـ ق  ٣٩٩عبدالملك بھ سال . قدرت را خاص خود داشت، ھمداستان بودند
خورد و از ارتكاب گناه باك  پروا بود؛ علنًا شراب مي لرحمان مردي بيعبدا. عبدالرحمان بھ وزارت رسید

ھمة  او خیلي زود، در نتیجة شورشي كھ تقریباً . داد نداشت، و تفریح را بھ مراقبت امور دولت ترجیح مي
ھا در آن شركت داشتند، از مقام خود رانده شد؛ چون سررشتة كار از دست سران شورش بھ در  دستھ

بربرھا ) م١٠١٢(ھـ ق  ۴٠٣بھ سال . شیان قصرھاي زاھره را غارت كردند و ھمھ را بسوختندرفت، شور
قرطبھ را چپاول كردند، نیمي از مردم شھر را كشتند و بقیھ را بیرون ریختند، و شھر را بھ یك پایتخت 

را، كھ  یكي از مورخان مسیحي با ھمین عبارات مختصر انقالب اسپانیاي مسلمان. بربري مبدل كردند
py  .كند كامال ھمانند انقالب فرانسھ بود، وصف مي
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. كشاند، بندرت حوصلة كافي براي اصالح و تعمیر دارد ھیجاني كھ مردم را بھ ویران كردن و سوختن مي
در ایام حكومت بربرھا امنیت و نظم خلل یافت و غارت و دستبرد بسیار شد؛ شمارة بیكاران فزوني 

  از گرفت؛ شھرھاي تابع قرطبھ 

ولي اعرابي كھ در قرطبھ مانده بودند بتدریج . و مالكان اراضي وسیع در ملك خود دم از استقالل زدند
بربرھا را از پایتخت بیرون راندند و عبدالرحمان پنجم را بھ ) م١٠٢٣(ق  ھـ ۴١۴نیرو گرفتند و بھ سال 

فایده است، قصر خالفت  قدیم بي ولي عامة مردم قرطبھ عقیده داشتند بازگشت بھ دوران. خالفت برداشتند
محمد ). م١٠٢٣ق،  ھـ۴١۴(را بگرفتند و با یكي از سران خود بھ نام محمد مستكفي بھ خالفت بیعت كردند 

ولي این وزیر را ترور كردند، خلیفة مستضعفین را زھر دادند، و ھمة . یك بافنده را بھ وزارت برگزید
چھار سال بعد نوبت سپاھیان رسید كھ وزیر . متفق شدندطبقات ـ وضیع و شریف ـ بھ بیعت ھشام سوم 

ھشام را بكشتند و بھ خود او گفتند از خالفت كناره كند؛ در انجمني مركب از سران شھر چنین اندیشیدند كھ 
نزاع بر سر خالفت، ایجاد حكومت الیق را غیرممكن كرده است، الجرم خالفت اسپانیا را ملغا كردند و بھ 

س دولتي بھ وجود آوردند و ابن جھور را بھ ریاست آن برگزیدند؛ و جمھوري نو با عدالت جاي آن یك مجل
  .و خردمندي كار حكومت را راه برد

ولي این كار خیلي دیر انجام شده بود، زیرا قدرت سیاسي از میان رفتھ و نفوذ فرھنگي قرطبھ نابود شده و 
جواھر «ثرت جنگھاي داخلي بیمناك شده و از قرطبھ، عالمان و شاعران از ك. امیدي بھ بھبود كارھا نبود

اسپانیاي اسالمي ما بین بیست و سھ تن از ملوك . ، بھ دربار طلیطلھ و غرناطھ و اشبیلیھ گریختند»شھرھا
ھا و اختالفات خویش از حمالت اسپانیاي مسیحي، كھ  طوایف تقسیم شد كھ بھ سبب اشتغال بھ دسیسھ

غرناطھ مدتي زیر حكومت ربي شموئیل . گرفت، غافل بودند پس از دیگري ميامیرنشینھاي اسالم را یكي 
) م١٠٣۵(ق  ھـ ۴٢٧بھ سال . ھالوي، كھ در نزد اعراب بھ نام اسماعیل بن نقدال معروف است، آسوده بود

  .طلیطلھ از قرطبھ جدایي گرفت و بعدھا، پس از پنجاه سال استقالل، قلمرو مسیحیان شد

دانستند؛ مردم این شھر را  آن را بھتر و زیباتر از پایتخت قدیم مي  بعضي. ر قرطبھ شداشبیلیھ وارث اعتبا
چون احتمال . دوست داشتند) موسیقي، رقص، و آواز(بھ سبب باغھاي زیبا، نخلستانھا، گلھا، و سرگرمیھا 

ابوالقاسم . دم از استقالل زد) م١٠٢٣(ق  ھـ ۴١۴رفت، اشبیلیھ پیشدستي كرد و بھ سال  سقوط قرطبھ مي
محمد، قاضي القضاة شھر، یك حصیرباف را، كھ با ھشام دوم شباھت داشت، بھ عنوان خالفت برداشت و 

بدین سان . كار وي را بھ دست گرفت و والیات والنسیا، تورتوسا، و قرطبھ را بھ بیعت با او راضي كرد
) م١٠۴٢(ق  ھـ ۴٣٣بھ سال . داشتقاضي ھوشیار سلسلة حكومت بنوعباد را بنیاد نھاد كھ دوراني كوتاه 

ـ  ١٠۴٢ق،  ھـ ۴۶٠ـ  ۴٣٣(كھ او درگذشت، پسرش معتضد بھ جایش نشست و مدت بیست و ھفت سال 
با مھارت و خشونت بر اشبیلیھ حكومت كرد و نفوذ خود را بسط داد، تا آنجا كھ یك نیمة اسپانیاي ) م١٠۶٨

 ۴٨۴ـ  ۴۶٠(بیست و شش سال داشت، امارت كرد پس از او پسرش معتمد، كھ . اسالمي باجگزار وي بود
  وي از شاعران . اما از مطامع و خشونت او بھره نداشت). م١٠٩١ـ  ١٠۶٨ق،  ھـ

دوكا  ١‘٠٠٠برد، و  كرد، بھ تفوقشان حسد نمي ھاي خوب عطا مي داد؛ بھ شاعران رقیب خویش صلھ مي
معتمد شعر ابن عمار را دوست داشت، و . دانست نميجایزه را در قبال یك شعر لطیف زیاد ) دالر ٢,٢٩٠(

او را بخرید، بھ عقد . كنیزي بھ نام اعتماد رمیكیھ شعري بالبدیھھ گفت. بھ ھمین جھت او را وزیر خود كرد
. پوشید اما از دیگر زنان قصر ھم چشم نمي. خویش درآورد، و تا ھنگام مرگ بھ عشق وي دلبستھ بود

كردند كھ  عالمان دین مالمتش مي. ر كرده، محیطي پرنشاط فراھم آورده بودرمیكیھ قصر را از خنده پ
مع ذلك، . اعتناست و مسجدھاي شھر تقریبًا از نمازگزار خالي شده است شوھرش بھ كارھاي دیني بي

وقتي طلیطلھ بر قرطبھ ھجوم برد و قرطبھ از . توانست حكومت كند، عشق بورزد، و آواز بخواند معتمد مي
پادشاه شاعر، . خواست، او سپاھي فرستاد و شھر را از ھجوم طلیطلھ برھانید و مطیع اشبیلیھ كرد او كمك

در طي سي سال پر از حوادث، پرچم مدنیتي را كھ در رونق از تمدن بغداد بھ دوران ھارون الرشید و 
py  .تمدن قرطبھ بھ دوران منصور كم نبود برافراشتھ بود
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  تمدن در اسپانیاي مسلمان – ٢

این نظر یك » .اسپانیا در ھمة تاریخ خود حكومتي عادل و مھربان چون دوران فاتحان عرب نداشتھ بود«
مع ذلك، رأي وي . خاورشناس بزرگ مسیحي است كھ شاید بھ حساب ھیجان او چیزي از آن را باید كاست

ي بھ قساوتي كھ توان كرد كھ امیران و خلفاي اسپانیا گاھ انكار نمي. با كمي تعدیل درست و بجاست
داند متصف بودند؛ و نیز انكار نباید كرد كھ گاھي  ماكیاولي آن را براي استقرار و دوام دولتھا مناسب مي

معتمد در كاسة سر دشمنان خود گل كاشت، معتضد . رسید این قساوت تا حدود وحشیگري و سنگدلي مي
كار بھ وي خیانت و اھانت كرده بود  دست و پاي مردي را كھ یك عمر در شمار دوستان وي بوده و آخر

ولي مقري، در قبال این حوادث كمیاب، ھزارھا شاھد از عدالت و بخشش و مالیمت حاكمان اموي . برید
بي شك، حكومت ایشان از حكومت . اند كند كھ در این زمینھ كم از امپراطوران روم نبوده اسپانیا نقل مي

حاكمان اموي در ادارة امور عامھ در دنیاي مغرب آن عصر . بودویزیگوتھا كھ پیش از ایشان بودند بھتر 
توانایي كافي داشتند؛ مقرراتشان بر اساس عقل و ترحم بود و یك ھیئت قضایي منظم بر اجراي آن نظارت 

در شھر . شد بومیان غالبًا مطابق قوانین خودشان و بھ وسیلة مأموران بومي قضاوت مي  دربارة. داشت
دولت، . كرد راقبت امنیت را بھ عھده داشت و بر بازارھا و پیمانھ و وزن نظارت دقیق ميپلیسي بود كھ م

. مالیاتھا در مقایسھ با روم و روم شرقي معتدل بود. گرفت در فواصل منظم، آماري از مردم و امالك مي
  درآمد دولت بھ دوران 

  . اتھاي گزافحكومت خوب و بھبود زراعت و صناعت و رواج تجارت بود تا اخذ مالی

فاتحان امالك بزرگ را، كھ . حكومت عرب براي كشاورزان اسپانیا دوران نعمت و بركتي زودگذر بود
غالبًا متعلق بھ ویزیگوتھا بود، خرد كردند و سرفھا را از قید فئودالیسم رھایي دادند؛ ولي نیروھایي كھ در 

سپانیا نیز بھ كار بودند، اما در آنجا بیشتر از كوشیدند در ا آن دورانھا براي استقرار اساس فئودالیتھ مي
اعراب نیز اراضي وسیعي را مالك شده بودند كھ زراعت آن بر اساس سرفداري . دیدند فرانسھ مقاومت مي

بردگان غیر مسلمان بھ . رفتار مسلمانان با بردگان كمي بھتر از رفتار مالكان سابقشان بود. گرفت انجام مي
اعراب غالبًا كشاورزي را بھ دست مردم بومي . یافتند شدند، از بردگي نجات مي محض اینكھ مسلمان مي

گرفتند، و در نتیجة  ترین كتابھایي كھ در رشتة كشاورزي تألیف شده بود كمك مي سپرده بودند، ولي از تازه
ان كند بھ جاي گاو. كوشش ایشان، علوم كشاورزي در اسپانیا خیلي بیشتر از اروپاي مسیحي پیشرفت كرد

رفتند، از استر و االغ و اسب  رفتار، كھ تا آن وقت در ھمھ جاي اسپانیا براي كشاورزي و كشش بھ كار مي
از اختالط نژاد اسبان اسپانیایي با اسب عربي اسباني اصیل بھ وجود آمد كھ سواران . كردند استفاده مي

كشت برنج، گندم سیاه، نیشكر، انار، پنبھ، اسپانیاي اسالمي . كردند عرب و اسپانیایي از آنھا استفاده مي
اسفناج، مارچوبھ، موز، گیالس، پرتقال، لیمو، بھ، گریپ فروت، ھلو، خرما، انجیر، توت فرنگي، و 

با آنكھ شراب در اسالم حرام بود، . زنجبیل را از آسیا فرا گرفت و این ھمھ را بھ اروپاي مسیحي آموخت
رفت؛ باغھاي سبز و درختستانھاي زیتون و میوه مناطق  بھ شمار مي تاكداري در میان مورھا كار معتبري

جزیرة . وسیعي را، بخصوص در اطراف قرطبھ و غرناطھ و والنسیا، بھ بھشت زمیني تبدیل كرده بود
میورقھ یا مایوركا، كھ در قرن ھشتم بھ قلمرو اعراب درآمد، در نتیجة مھارت و دقت كشاورزي آنھا 

  .بر آن سایھ انداختھ بود گرفت،یوه شده و درختان نخل، كھ بعدھا پایتخت از آن نام بھشتي پر از گل و م

نیاز كرد؛ در  آھن، سرب، زاج، گوگرد، و جیوه بي معادن اسپانیا مسلمانان را از طال، نقره، روي، مس،
از نزدیك سواحل كاتالونیا مروارید بھ دست . شد سواحل اندلس ھمھ جا مرجان از دریا استخراج ميطول 

العاده كرد،  صناعت فلزي پیشرفت فوق. كردند آمد؛ از معادن اطراف باخا و ماالگا یاقوت استخراج مي مي
ستي نیز رونق صنایع د. مصنوعات آھني و برنجي مورثیا و شمشیر طلیطلھ و زره قرطبھ معروف بود

تنھا در قرطبھ . بردند شد و كفشگران اروپا آن را بھ كار مي گرفت؛ در قرطبھ چرم مرغوب ساختھ مي
pyھاي ساخت مور ھمھ جا مشتري  ھاي ابریشمي، شال، و مخده قالیھا، بالشھا، پرده. بافنده بود ١٣,٠٠٠
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یي با مكانیسم پیچیده، و یك دستگاه بھ گفتة مقري، ابن فرناس قرطبي در قرن نھم عینك، زمانسنجھا. داشت
  پرنده 

رسید، در بندرھاي بارسلون، آلمریا،  كشتیھا، كھ از یكصد بندر مي. كرد را بھ افریقا و آسیا حمل مي
دولت یك سازمان پستي بھ وجود آورده بود كھ . قرطاجنھ، والنسیا، ماالگا، قادس، و اشبیلیھ انباشتھ بود

پول رسمي، كھ دینار طال و درھم نقره و فلس مسي بود، بھ قیاس . برد نظم ميھاي دولتي را بھ طور م نامھ
پول دنیاي مسیحي التیني در آن عصر، قیمت نسبتًا ثابتي داشت، ولي سكة مور نیز بتدریج وزن و خلوص 

  .داد و قدرت خرید خود را از دست مي

راب، كھ صاحبان اراضي وسیع بودند، و اع. استثمار اقتصادي در آنجا نیز مثل ھمة دیار دیگر در كار بود
غالب ثروتمندان در . مكیدند، بركات زمین را خاص خود داشتند تاجران، كھ تولیدگر و مصرف كننده را مي

كردند و شھرھاي بزرگ را بھ بربرھا، نو مسلمانان مسیحي نژاد، غرب  ویالھاي روستایي زندگي مي
، و گروه اندك خواجگان، و صاحبمنصبان و )ب داشتندیعني نامسلماناني كھ رسم و زبان عر(مآبان 

دانستند  خلفاي قرطبھ كھ مي. ھا واگذاشتھ بودند و بردگان خدمتكار خانھ) اسالو(نگاھبانان صقالبي 
كند، راه حل دیگري جستند، و آن اینكھ یك ربع  جلوگیري از استثمار اقتصادي فعالیت و ابتكار را سست مي

  . ھ فقرا اختصاص دادندمحصول اراضي خویش را ب

عالقة شدید طبقات فقیر بھ دین و عقاید دیني قدرت فقھا را، كھ عالمان شریعت بودند، افزوده بود و مردم 
زیستند  از ھر چیز تازه در زمینة عقاید و اخالق چنان بیزار بودند كھ مخالفان دین و متفكران غالبًا نھان مي

فیلسوفان دھان بستھ بودند؛ یا . جستند ان پیچیده و ابھام آمیز توسل ميھا منزوي بودند، یا بھ سخن و در خانھ
گشت  ھر كس از دین اسالم بر مي. گفتند كھ مورد قبول و احترام عامھ باشد از روي ناچاري سخناني مي

گرچھ خلفاي قرطبھ مردمي آزادمنش بودند، بھ این پندار كھ خلفاي فاطمي مصر عالمان . سزایش مرگ بود
اند، احیانًا در مقید كردن فكر آزاد و مستقل با فقیھان ھمدست  رد را بھ جاسوسي رفتار آنھا گماشتھجھانگ

شدند؛ از طرف دیگر، حكام مور ھمة غیر مسلمانان را از ھر فرقھ و كیش در مراسم عبادتشان آزادي  مي
مسلمانان را در كار فتح دیدند و  پیروان دین یھود، كھ بھ دوران ویزیگوتھا آزار سخت مي. داده بودند

اسپانیا كمك كرده بودند، تا قرن دوازدھم با مسلمانان فاتح در آرامش و سازش بودند، ثروت اندوختند، در 
مسیحیان براي ترقي در . زمینة علوم و معرفت مھارت یافتند، و احیانًا بھ مقامات عالي دولتي رسیدند

. بھ رو بودند، مع ذلك، توفیقھاي مھم بھ دست آوردندمقامات دولتي بیشتر از یھودیان با مشكالت رو 
شد ـ  مسیحیان ذكور را، چون ذكور مسلمانان و یھود، بھ ختنھ ـ كھ یكي از وسایل بھداشت عمومي تلقي مي

كردند؛ آنان در مسائل دیگر مطیع مقررات رومي ـ ویزیگوتي خود بودند كھ بھ وسیلة قضات  وادار مي
مسیحیان ذكور آزاد و توانگر، در قبال معافیت از خدمت سربازي، مالیات . دش منتخب خودشان اجرا مي

  میزان مالیات معموال  .دادند ميارضي 

. درھم بود ١٢ران ، و براي كارگ٢۴؛ براي مردم متوسط الحال )دالر ٢۴(درھم  ۴٨براي ثروتمندان 
كردند و گاه بھ گاه مشتركًا در مراسم عیدھاي  مسلمانان و مسیحیان با كمال آزادي با ھمدیگر ازدواج مي

یافتند، و احیانًا یك بنا را، ھم بھ جاي كلیسا و ھم مسجد بھ كار  مسیحي یا عیدھاي مقدس اسالمي حضور مي
مسیحیان عادي و . شدند داشتند، یا مرتكب لواط ميبعضي مسیحیان بھ عادت دیگران حرمسرا . بردند مي

رجال دین با نھایت آزادي از ھمة اقطار اروپاي مسیحي بھ طلب علم یا گردش و سفر بھ قرطبھ و طلیطلھ 
یكي از مسیحیان، بھ شكایت از نتیجة این تسامح، سخناني دارد كھ شكایت عبرانیان قدیم . آمدند و اشبیلیھ مي

  :آورد؛ وي گوید گرفتند بھ یاد مي ان رنگ یوناني ميرا از اینكھ یھودی

اند؛ مؤلفات فقیھان و فیلسوفان مسلمان را بھ قصد  برادران مسیحي من بھ قصاید و قصص عرب دل بستھ
جوانان ! افسوس. خواھند روش درست و دقیق عربي را بیاموزند خوانند، بلكھ مي رد و تكذیب آن نمي

pyدانند، با عالقة تمام  ھره بودند، جز علوم و زبان و ادبیات عرب چیزي نميمسیحي كھ بھ موھبت استعداد ش
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آوري آن مبالغ گزاف خرج  دارند و در راه جمع ھا نگاه مي خوانند و در كتابخانھ كتابھاي عربي را مي
  . دارند كنند، و ھر كجا باشند از ستایش علوم عرب سخن مي مي

كند  برآورد مي ٢٠٠‘٠٠٠نوشتھ شده شمارة مسلمانان غرناطھ را ) م١٣١١(ق   ھـ ٧١١یك نامھ كھ بھ سال 
توان دریافت كھ دین اسالم  از اینجا مي. اند نفر، مسیحي زادگان نومسلمان بوده ۵٠٠كھ ھمگي، بھ جز 

ر حكومت مسیحیان ترجیح غالبًا مسیحیان حكومت مسلمانان را ب. اي داشتھ است براي مسیحیان چھ جاذبھ
  . دادند مي

شد؛ زیرا اگرچھ مسیحیان آزاد  تر مي ولي این تصویر زیبا، روي دیگر نیز داشت كھ بھ مرور زمان تیره
فرماني صادر شده بود كھ ھركس بھ ھر صورت با فاتحان مقاومتي كرده . بودند، كلیساي مسیحي آزاد نبود

غالب . یسا را بھ موجب ھمین فرمان مصادره كرده بودندشد، و مستغالت كل بود امالكش مصادره مي
امیران مسلمان حق نصب و عزل اسقفان و تشكیل مجالس . كلیساھا ویران و بناي كلیساي نو قدغن بود

داد فروختھ  مقام اسقفي بھ كسي كھ قیمت بیشتر مي. كلیسایي را از شاھان ویزیگوت بھ میرات برده بودند
شنیدند؛  كشیشان مسیحي احیانًا در خیابانھا از مسلمانان ناسزا مي. سست اعتقاد بود شد، اگر چھ بدكاره و مي

علماي مسلمان دربارة آن قسمت از مقررات دین مسیح كھ بھ نظرشان مھمل و یاوه بود آزادانھ اظھار نظر 
  .كردند، ولي معارضة بھ مثل براي مسیحیان خطرناك بود مي

  اتفاقًا یك دختر . انگیزي منجر شود توانست بھ نتایج غم ثة كوچكي ميدر مناسباتي چنین آشفتھ، ھر حاد

خواست بھ دین مسیح بگرود؛ از خانة برادر بھ خانة یكي از مسیحیان گریخت،  بود، پس از مرگ پدر مي
دختر اصرار داشت از دین پدر بازگردد، و بھ یكي از محاكم اسالمي . ولي برادرش او را گرفت و كتك زد

مع ذلك، بار دیگر بھ . توانست او را محكوم بھ اعدام كند دستور داد تا كتكش زدند قاضي كھ مي .جلب شد
خانة یك مسیحي گریخت و در آنجا با كشیش جواني بھ نام ائولوگیوس مالقات كرد؛ ائولوگیوس نسبت بدو 

پرفكتوس نام داشت در ھنگامي كھ فلورا در دیري نھان بود، كشیشي را كھ . عشقي پاك و سوزان پیدا كرد
اول آنھا وعده داده . اعدام كردند، زیرا دربارة پیامبر اسالم در مقابل بعضي مسلمانان سخن ناروا گفتھ بود

بودند كھ مطلب را مكتوم دارند، ولي سخنان كشیش چنان ناسزا بود كھ مستمعان متوحش شدند و ناچار بھ 
خود را انكار كند و از مجازات برھد، ولي بھ جاي   توانست گفتة پرفكتوس مي. مصادر امور خبر دادند

قاضي او را بھ چند ماه زندان محكوم كرد تا مگر اصالح . انكار در مقابل قاضي گفتار خود را تكرار كرد
. و ھمچنان بھ گفتة خود اصرار داشت، تا اینكھ محكوم بھ اعدام شد. پذیرد، ولي زندان در او مؤثر نیفتاد

مسلمانان از قتل وي خرسند شدند . گفت بردند ھمچنان پیامبر را ناسزا مي اي اعدام ميھنگامي كھ او را بر
  . و مسیحیان، مثل یك قدیس، براي دفنش مراسم مجلل بھ پا كردند

اي از متعصبان مسیحي بھ پیشوایي  قتل پرفكتوس كینة مسلمان و مسیحي را تحریك كرد، و فرقھ
گویي علني بھ پیامبر اسالم و داوطلبي مرگ بود، و افراد آن ائولوگیوس تشكیل شد كھ ھدف آن ناسزا

در این اثنا یك راھب قرطبي بھ نام اسحاق پیش . رود پنداشتند ھر كس در این راه بمیرد، بھ بھشت مي مي
قاضي خرسند شد و مبادي دین اسالم را براي او شرح دادن . خواھد مسلمان شود قاضي رفت و گفت كھ مي

دین اسالم این گروه عظیم بدبختان را بھ جھنم كشانیده «: سخن او را بریده و گفت گرفت، ولي راھب
نھ من ھوشیارم، بھ اعدام «: قاضي بھ او پرخاش كرد و گفت مگر مست است؟ و راھب گفت» .است

قاضي بگفت تا او را بھ زندان كردند و از عبدالرحمان دوم اجازه خواست تا راھب را بھ » .محكومم كن
نوان كھ عقلش خلل دارد آزاد كند، ولي تشریفات مجلل جنازة پرفكتوس خلیفھ را خشمگین كرده بود؛ این ع

دو روز پس از این حادثھ یك سرباز فرنگي از نگاھبانان قصر . از این رو بفرمود تا راھب را اعدام كردند
نبة بعد شش نفر راھب در روز ش. بھ نام ساتچو جسارت ورزید و علنًا بھ پیامبر ناسزا گفت، و اعدام شد

حضور قاضي بھ پیامبر ناسزا گفتند و نھ فقط تقاضاي اعدام كردند، بلكھ درخواست شكنجة سخت نیز 
. یك كشیش و یك شماس و یك راھب دیگر نیز از آنھا تبعیت كردند. داشتند، اینان نیز محكوم بھ اعدام شدند

از كشیش و مردم عادي از این مسابقة مرگ شد، اما مسیحیان دیگر،  فرقة متعصب مسیحي خرسند مي
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دھد مراسم دین خود را بھ پا  سلطان كھ بھ ما اجازه مي«: گفتند راضي نبودند و بھ اشخاص متعصب مي
عبدالرحمان انجمن اسقفان را تشكیل داد، و قراري » كند، این تعصب سخت چرا؟ كنیم و آزارمان نمي

  دربارة توبیخ متعصبان صادر شد، و تھدید 

ائولوگیوس بھ اعضاي انجمن . كرد كھ اگر از فتنھ انگیزي دست برندارند، اقدامات شدیدتر خواھد كرد
  .اعتراض كرد و آنھا را ترسو خواند

این حوادث ھیجان فلورا را بیفزود، و او از دیري كھ در آنجا بود خارج شد و با دختري دیگر بھ نام ماري 
قاضي . پیامبر آغاز كردند و گفتند كھ اسالم اختراع شیطان استبھ حضور قاضي رفتند و ناسزاگویي بھ 

در نتیجة نصیحت دوستانشان راضي شده بودند از سخنان خود . بگفت تا ھر دو را بھ زندان بردند
بازگردند، اما ائولوگیوس بھ تحریك آنھا برخاست و قانعشان كرد كھ بھ كشتن راضي شوند، و ھر دو اعدام 

كشیشان و راھبان و زنان بھ . ئولوگیوس را تشجیع كرد و بھ طلب قربانیان تازه برخاستاین حادثھ ا. شدند
ھفت سال بعد ). م٨۵٢ھـ ق، ٢٣٨(كردند  گفتند و تقاضاي اعدام مي رفتند و ناسزا بھ پیامبر مي محكمھ مي

تا  ٨۵٩(ھـ ق  ٣٧٣تا  ٢۴۵ائولوگیوس اعدام شد، و ھفت سال پس از مرگ وي فتنھ خوابید، و از سال 
فقط دو حادثة ناسزاگویي و اعدام رخ داد و، در ھمة دوران حكومت اسالم در اسپانیا، نظیر آن ) م٩٨٣

  . تكرار نشد

چون ثروت مسلمین افزایش یافت، شور دیني ایشان كاھش پذیرفت، با آنكھ شریعت اسالم با مردم شكاك 
كار بھ رواج مبادي . وجود آمده بود گیرد، در قرن یازدھم میالدي موجي از شك و تردید بھ سخت مي

گفت  معتزلھ كھ با عقاید اھل سنت منافات چندان نداشت منحصر نماند، بلكھ طایفة دیگري پدید آمد كھ مي
بھ جز این فرقھ، فرقة . كرد ھمة اینھا باطل است و احكام دین را از نماز و روزه و حج و زكات مسخره مي

این گروه با ھمة عقاید دیني مخالف بود و . نام داده بود» رو دین جھانيپی«دیگري پدید آمد كھ خویشتن را 
گفتند عقاید  یك فرقھ نیز الادري بود، كھ مي. كرد دیني را كھ فقط بر مبادي اخالق استوار باشد تبلیغ مي

ت آن كنیم؛ ھر چھ ھست از حقیق دیني ممكن است درست یا نادرست باشد و ما آن را نھ تأیید و نھ انكار مي
فقھا با این عقاید بشدت بھ مقاومت . توانیم عقایدي را كھ از اثبات صحت آن عاجزیم بپذیریم بیخبریم و نمي

برخاستند و، وقتي در قرن یازدھم حوادث ناگوار بر مسلمانان اسپانیا رخ داد، گفتند كھ موجب این حوادث 
م حكامي بود كھ قدرت خویش را مانند ایام تجدید موقعیت نیروي مسلمانان در ایا. آن گمراھیھا بوده است

  .پیشین بر اساس دین نھاده بودند و مناقشھ میان دین و فلسفھ را بھ دربار و براي سرگرمي منحصر كردند

ھاي طالیي مایة زینت شھرھاي كوچك و بزرگي بود كھ  ولي، بھ رغم فیلسوفان، گنبدھاي درخشان و مناره
مان را متمدنترین منطقة اروپا و بھ احتمال قوي معتبرترین كشور متمدن در قرن دھم میالدي اسپانیاي مسل

در عصر منصور، قرطبھ در شمار متمدنترین شھرھاي جھان بود و فقط بغداد و . جھان آن روز كرده بود
  بھ گفتة مقري، این . قسطنطنیھ ھمسنگ آن بودند

افتادند، ھر خانواده  ه عمومي بھ حیرت ميمسافران قرطبھ از ثروت طبقات نخبھ و رفا. مبالغة شرقي نیست
خیابانھا سنگفرش بود و از دو طرف . توانست االغي داشتھ باشد، و فقط گدایان از سواري محروم بودند مي

توانست ھنگام شب شانزده كیلومتر در نور  انسان مي. شد روھاي برجستھ داشت كھ بھ شب روشن مي پیاده 
مھندسان مسلمان بر رود وادي الكبیر . ختمانھا راھپیمایي كندچراغ خیابانھا و میان دو صف سا

، كھ جریاني آرام دارد، پلي از سنگ برآورده بودند كھ ھفده دھانھ داشت، و وسعت ھر دھانھ )گواذالكیویر(
ھا،  اي بود كھ آب كافي بھ منزلھا، باغھا، بركھ از نخستین تأسیسات عبدالرحمان اول آبراھھ. پنجاه وجب بود

  .رسانید شھر بھ كثرت باغستانھا و گردشگاھھا شھره بود حمامھاي قرطبھ ميو 

عبدالرحمان اول بھ مناظر طفولیت خویش سخت دلبستھ بود و در قرطبھ باغي ھمانند قصر ییالقي نزدیك 
. دمشق، كھ ایام كودكي را در آنجا بھ سر كرده بود، پدید آورد؛ قصر معروف رصافھ را در آنجا بنیاد كرد

لفاي پس از او قسمتھاي تازه بر آن افزودند، كھ ذوق مسلمانان نامھاي جالب از قبیل قصر روضھ و خ
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قرطبھ نیز، مانند اشبیلیھ، قصر بزرگي داشت كھ بھ نام . قصر عشاق و قصر سرور و قصر تاج بدان داد
ن غرب در وصف مورخا. اي محكم بود این قصر، ھم مقر حكومت و ھم قلعھ. شھره بود) آلكاسار(القصر 

این قصرھا، درھاي مجلل، ستونھاي مرمر، زمین مفروش بھ موزاییك، سقف طالیي، و نقوش زیباي آن، 
گویند و آنھا را بھ جمال و شكوه با قصرھاي نرون در رم  كھ فقط از ھنر اسالمي ساختھ بود، سخنھا مي

. ساحل رود بزرگ گسترده بودقصرھاي خاندان حكومت و مالكان و تاجران بزرگ بر . كنند ھمانند مي
خواست آن را براي  عبدالرحمان سوم از یكي از كنیزان صیغة خود ثروت ھنگفتي بھ ارث برد و مي

وقتي بھ او گفتند كھ ھیچ یك از .بازخرید سربازان خود، كھ احتماال در اسارات مسیحیان بودند، بھ كار برد
مال را بھ بناي قصري صرف كند كھ نام وي را سربازانش اسیر نیست، زھرا ھمسر محبوب او گفت آن 

سال بھ كار گرفتھ شدند  ٢۵چھارپا  ١,۵٠٠كارگر و  ١٠,٠٠٠پس براي تحقق این آرزو . جاوید دارد
، و در نتیجھ قصر سلطنتي الزھرا، كھ در ناحیة جنوب باختري، در )م٩۶١ـ  ٩٣۶ق،  ھـ ٣۵٠ـ  ٣٢۵(

این قصر . د كھ با تزیین مجلل و اثاث عالي آرایش یافتھ بودفاصلة پنج كیلومتري قرطبھ بود، بھ وجود آم
زن جا داشت، سقف و دیوارھاي بارگاه  ۶٠٠٠قسمت حرم براي . ستون مرمر استوار بود ١٢٠٠بر 

خلیفھ را از مرمر و طال ساختھ بودند، و ھشت در مرصع بھ جواھر و آبنوس و عاج داشت و یك بركھ پر 
اطراف قصر الزھرا قصرھاي طبقة . كرد ة خورشید را موجدار و منعكس مياز جیوه در آنجا بود كھ اشع

. اشراف بود، كھ لطف و ادب رفتار و صفاي تمایالت و وسعت دلبستگیھاي روحي و معنویشان شھره بود
) م٩٧٨ق،  ھـ٣۶٨(منصور در جھت مقابل قصر الزھرا قصري ھمانند آن بساخت كھ بھ زاھره موسوم شد 

اي از قصر بزرگان و خانة خدمھ و مغنیان و نوازندگان و شاعران و زنان خوش  محلھو بھ مرور زمان 
  .سوختھ شد) م١٠١٠(ق  ھـ ۴٠١قصر زاھره در شورش سال . مشرب بھ وجود آمد

ساختند، مردم زندگي پرتجمل آنھا را نادیده  اگر امیران مسجدھایي مجللتر و وسیعتر از كاخھاي خود مي
داشتند كھ مسیحیان بھ جاي آن كلیساي بزرگي بنیاد كرده  یانوسقرطبھ معبدي براي  رومیھا در. گرفتند مي

وقتي عبدالرحمان اول بھ خالفت رسید، كلیسا را از مسیحیان خرید و ویران كرد، و بھ جاي آن . بودند
مسجد را مبدل بھ ) م١٢٣٨(ق  ھـ ۶٣۶وقتي اسپانیا قلمرو مسیحیان شد، بھ سال . ق را بساختمسجد ازر

. یابد بدین سان مقیاسھاي تقوا و صداقت و جمال بھ اقتضاي حوادث جنگ تغییر مي. كلیسا كردند
ري آمد عبدالرحمان بناي مسجد را در ایام كدورت مایة تسلیت خود كرده بود و از قصر ییالقي بھ قصر شھ

تا شخصًا مراقب پیشرفت كار باشد، و آرزو داشت عمرش وفا كند و در آن مسجد مجلل، بھ شكرانة توفیق، 
گذشت، چشم از  ریزي بنا مي ، كھ دو سال از پي)م٧٨٨(ق  ھـ ١٧٢ولي بھ سال . نماز جماعت بگزارد

دام چیزي بر مسجد افزودند مدت دو قرن خلفا ھر ك. جھان فرو بست، و پسرش ھشام كار پدر را دنبال كرد
یك دیوار بلند آجري و سنگي، كھ . متر رسید ١۴۵متر در  ٢٢۵تا بھ دوران منصور وسعت آن بھ 

منارة بزرگ مسجد از لحاظ زیبایي و ارتفاع . برجھایي با ابعاد مختلف داشت، مسجد را محصور كرده بود
مسجد نوزده در . بھ شمار آوردند» ھانعجایب بیشمار ج«در آن روزگار نظیر نداشت و آن را یكي از 

ھاي سنگي زیباي منقش بھ تصویر گل و  داشت كھ بر ھریك طاقنمایي نعلي بود و سردري كھ با كتیبھ
در . رسیدند از در مسجد بھ محل خاص وضو، كھ اكنون نارنجستان نام دارد، مي. اشكال ھندسي آراستھ بود

رش كرده بودند، و چھار آبنما بود كھ ھر كدام را از سنگ این محوطة چھارگوش، زمین را با موزاییك ف
اي  مسجد مجموعھ. مرمر یكپارچھ تراشیده بودند؛ براي حمل این سنگھا از معدن ھفتاد گاو بھ كار رفتھ بود

روي . كرد ستون داشت كھ محوطة داخلي را بھ یازده ایوان و بیست و یك داالن تقسیم مي ١‘٢٩٠از 
. و ضربي و نعلي بود و قطعات سنگ قرمز و سفید بھ تناوب در آن بھ كار رفتھ بود ستونھا طاقھاي مدور

ستونھا از سنگ یشم یا سماق یا مرمر بود كھ از بناھاي ویزیگوتھاي اسپانیا آورده بودند؛ تعداد این ستونھا 
قف چوبي مسجد بر س. پنداشت مسجد انتھا ندارد كرد، چنانكھ مي چندان زیاد بود كھ بیننده را متحیر مي

دویست جار بھ طاق آویختھ بود كھ ھفت ھزار . ھا نقش شده بود ھاي قرآن و تزیینات دیگر بر كتیبھ آیھ
سوخت و از مخزنھایي كھ از ناقوسھاي مسیحي ساختھ و از طاق آویختھ  قندیل داشت و با روغن معطر مي

ي فرش و تزیین كرده بودند، كھ قسمتي زمین و دیوارھا را با موزاییك و معرق كار. گرفت بودند روغن مي
ھنوز این . از آن آبگینة میناكاري با رنگھاي درخشان بود و قطعات نقره و طال در آن بھ كار رفتھ بود
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قسمتي از مسجد بست بود، زمین آن را با نقره و قطعات كاشي میناكاري . درخشند دیوارھاي كلیسا مي
فرش كرده بودند؛ درھاي زیباي خاتمكاري داشت و سھ گنبد روي آن برآورده بودند و حایلي چوبین با 

مھارت خود را در آراستن آن بھ كار برده بودند   محراب و منبري كھ ھنرمندان ھمة. نقشھاي زیبا داشت
اكاري تزیین یافتھ در ھمین محوطھ بود؛ محراب یك فرورفتگي ھفت تركي بود كھ با طال و موزاییك مین

اي قرمز و كبود نقشھاي طالیي زده بودند و باالي آن یك رشتھ ستون زیبا و طاقنماھاي  بود، و در زمینھ
منبر از ھمة منبرھاي جھان زیباتر بود و از . بدیع بود كھ در شیوة گوتیك زیباتر از آن چیزي نبود

عود و صندل قرمز و زرد ساختھ شده بود  قطعھ عاج و چوبھاي گرانقیمت چون آبنوس و اترج و ٣٧‘٠٠٠
روي منبر صندوقي مرصع . و ھمة قطعات با میخ طال و نقره بھ ھم پیوند گرفتھ و مرصع بھ جواھر بود

بود كھ پوششي از حریر قرمز زربفت بر آن كشیده بودند و یك قرآن بھ خط عثمان خلیفھ در آن بود كھ 
بھ نظر ما كھ طال و جواھر در تزیین كلیساھایمان بھ . نمایان بودنشان خون خلیفھ نیز بھ ھنگام قتل بر آن 

ھا را با فلزات مطال و برنج بیاراییم، تزیین مسجد  دھیم بھ جاي آن تماشاخانھ بریم و ترجیح مي كار نمي
شاید ستونھا . كند ازرق قرطبھ اسراف آمیز، و دیوارھاي آن از خون نسلھاي استثمار شده رنگین جلوه مي

یش از حد و طاقھاي نعلي را از لحاظ معماري نازیبا تلقي كنیم و از لحاظ جمالشناسي آن را چون را ب
بھ نظر . اما دیگران قضاوتي مخالف آن دارند. منظرة مرد چاقي پنداریم كھ ساقھاي كج بیرون آمده دارد

تزیین و  این مسجد بھ وسعت و طرح معماري و شیوة) م١۶٣٢ـ  ١۵٩١ھـ ق،  ١٠۴٢ـ  ١٠٠٠(مقري 
ھنوز ھم این بنا، كھ كوچك شده و بھ . شكوه و عظمت مانند نداشتھ و نشان حسن ذوق بانیان خود بوده است
  . كلیسایي درآمده، بھ اتفاق كسان، از ھمة مسجدھاي جھان زیباتر است

اگر مرد ثروتمندي در اشبیلیھ بمیرد و بخواھند كتابھاي او را «این گفتھ در اسپانیاي اسالمي متداول بود كھ 
فرستند، و اگر مطربي در قرطبھ بمیرد و بخواھند آالت موسیقي او را بفروشند بھ  بفروشند بھ قرطبھ مي

البتھ طلیطلھ و غرناطھ و . ا بوددر حقیقت، در قرن دھم، قرطبھ مركز زندگي معنوي اسپانی» .اشبیلیھ
بھ گفتة مورخان مسلمان؛ شھرھاي . رفتند اشبیلیھ نیز در این تكامل عظیم معنوي پا بھ پاي قرطبھ مي

و مقري از نام آنھا شصت صفحھ را . زد اسالمي از شاعران، دانشوران، فقھا، پزشكان، و عالمان موج مي
گرفتند؛ آنگاه حكم دوم بیست و  لي در قبال تعلیم شھریھ ميمدارس ابتدایي فراوان بود، و. پر كرده است

دیدند؛ دختران نیز چون پسران بھ  ھفت مدرسھ بھ وجود آورد كھ در آنجا اطفال فقیر رایگان تعلیم مي
تعلیم عالي بھ عھدة . رفتند و عدة زیادي از زنان مسلمانان در ادبیات و ھنر برجستھ شدند مدرسھ مي

برنامة دروس آنھا دانشگاه قرطبھ را بھ وجود آورد كھ . دادند ر مسجدھا درس مياستاداني بود كھ د
  ھاي مستقل داشت و در قرن دھم و یازدھم تنھا دانشگاه قاھره و بغداد  رشتھ

صنعت كاغذسازي از بغداد آمد و حجم و . ھاي متوسطھ نیز بود مورثیا، آلمریا، واالنسیا، و قادس مدرسھ
ثروتمندان بھ كتابھاي . زود، تا آنجا كھ در اسپانیاي اسالمي ھفتاد كتابخانة عمومي بودشمارة كتابھا را بیف

ھاي كمیاب و مزین را فراھم  بالیدند؛ دوستاران كتاب نسخھ خودشان كھ با چرم قرطبھ جلد شده بود مي
ة قیمت حضرمي، یكي از علماي آن دوران، در حراج كتاب در قرطبھ مردي را دید كھ دربار. كردند مي

زد و از قیمت واقعي كتاب خیلي باالتر رفت؛ ھمینكھ از او  كتابي كھ طالب آن بود پیوستھ باالدست او مي
توضیح خواست، جواب داد كھ در كتابخانة وي جایي درست بھ اندازة ھمان كتاب خالي است، و دانشمند 

   ».ندارددھند كھ دندان  ي ميبلھ روزي كساني مثل تو فراوان است، و گردو را بھ كس«: محروم افزود

كردند، از آنھا حساب  دانشوران در اسپانیا منزلت بلند و شھرت فراواني داشتند؛ مردم احترامشان مي
داشتند كھ میان علم و خردمندي فاصلھ كردند، چون عقیده  بردند، و در كارھا با ایشان مشورت مي مي

خطیبان، لغت شناسان، فرھنگنویسان، و . رسید شمار عالمان دین و نحویان بھ صدھا مي. نیست
ھـ  ۴۶۵ـ  ٣٨۴(ابومحمد علي بن حزم . نویسان از شمار بیرون بودند تاریخنویسان، و تذكره جنگنویسان، 

كتاب . ن بود و وزارت آخرین خلیفة اموي را داشتاز بزرگان علماي دین و مورخا) م١٠۶۴ـ  ٩٩۴ق،  
ھاي  معروف وي الفصل في الملل و االھواء و النحل، كھ ضمن آن از دین یھود و زردشت و مسیح و فرقھ

pyاگر بخواھیم نظر . اند گوید، قدیمترین كتابي است كھ در رشتة تطبیق و مقایسة دینھا نوشتھ اسالم سخن مي
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ة مسیحیت قرون وسطي بدانیم، كافي است كھ این قسمت از كتاب او را بخوانیم دانشمند مسلمان را دربار
  :گوید كھ مي

نباید از اوھام آدمیزادگان شگفتي كنیم، زیرا این قبیل اوھام بر افراد مللي كھ جمعیت فراوان و تمدن 
توانند  نداند و ميمسیحیان بھ كثرت نفوس چنانند كھ جز خداوند شمارشان را … . برجستھ دارند نفوذ دارند

بھ شاھان خردمند و فیلسوفان معروف خود ببالند، مع ذلك گویند كھ یكي سھ تاست و سھ تا یكي است؛ كھ 
یكي از این سھ تا پدر است، دیگري پسر، و سومي روح؛ پدر، ھم پسر ھست و ھم پسر نیست؛ ھم خدا 

اي از  یعقوبیان فرقھ. لك مخلوق استھست و ھم خدا نیست؛ و مسیح قدیم است و از ازل بوده است، مع ذ
مسیحیانند كھ شمارشان صدھا ھزار است و عقیده دارند كھ خدا بمرد و مصلوب و مقتول شد، دنیا سھ روز 

  . بي مدبر و فلك بي گرداننده بود

  . ابن حزم معتقد بود كھ ھمة كلمات قرآن را بھ ظاھر معني آن باید گرفت

در اسپانیاي مسلمان این بود كھ بیم داشتند در افكار عامھ مؤثر شوند؛ مھمترین مانع رواج علم و فلسفھ 
تواند بھ گروھي از فیلسوفان و عالمان ببالد، از آن جلمھ مسلمة ابن احمد متوفا بھ سال  معذلك، اسپانیا مي

در كتابي كھ . بود كھ زیج خوارزمي را براي تطبیق با وضع اسپانیا تعدیل كرد) م١٠٠٧(ھـ ق  ٣٩٨
  سوب بھ اوست ـ و مسلم نیست كھ از او باشد ـ من

تجربیات فراواني را كھ كیمیاي خرافي را بھ شیمي علمي مبدل كرد، یعني استخراج اكسید جیوه از جیوه، 
، كھ یكي از دانشوران طلیطلھ )م١٠٨٧ـ  ١٠٢٩ھـ ق،  ۴٨٠ـ  ۴٢٠(نام ابراھیم زرقالي . دھد شرح مي

كوپرنیك قسمتھایي از رسالة اسطرالب او را . جومي شھرت جھاني یافتبود، بھ واسطة تكمیل ابزارھاي ن
زیج وي از ھمة زیجھاي آن دوران بھتر بود و بھ وسیلة آن، براي نخستین بار در تاریخ، . نقل كرده است

زیجھاي طلیطلھ، كھ حركات كواكب را ثابت كرده . اوج حركت خورشیدي را نسبت بھ ستارگان ثابت كرد
، )م١٠١٣ـ  ٩٣۶ھـ ق،  ۴٠۴ـ  ٣٢۵(ابوالقاسم زھراوي . ار اروپا مورد استفاده قرار داشتبود، در اقط

نزد مسیحیان بھ نام آبولكاسیس معروف (طبیب عبدالرحمان سوم، در جھان مسیحي منزلتي بلند یافت 
المعارف طبي وي، بھ نام التصریف سھ جلد خاص  وي پیشاھنگ جراحي اسالمي بود، در دایرة). است

در آن . رفت راحي بود كھ بھ التیني ترجمھ شد و تا قرنھا مرجع اساسي رشتة جراحي بھ شمار ميج
رفتند؛ در آنجا نیز، مثل ھر شھر متمدن دیگر،  روزگار اروپاییان براي عملیات جراحي بھ قرطبھ مي

اشت كھ طبیب نمایان و طبیبان مالدوست بودند؛ از جملھ مردي بھ نام حراني یك داروي اختصاصي د
 ۵٠/٢٣٧(دینار  ۵٠كند و یك شیشة آن را بھ ثروتمندان خوشباور بھ  مدعي بود اختالل امعا را عالج مي

  ! فروخت مي) دالر

گذریم، كھ شمارشان از  از ذكر نام شاعراني كھ بھ دوران ھشام دوم و منصور بودند مي«: مقري گوید
كھ خانة ) م١٠٨٧ھـ ق،  ۴٨٠متوفا در (والده بود از جملھ شاعران شاھزاده خانم » .ریگ دریا بیشتر بود

دانشوران، و شاعران   او در قرطبھ یك سالن ادبي، مانند سالنھاي فرانسھ بھ دوران رنسانس، بود؛ ظریفان،
پروا  بھ دورش جمع شده بودند؛ با بسیاري از آنھا مناسبات عاشقانھ داشت و دربارة عاشقان خود چنان بي

دوست . كرد شنید، وحشت مي مادام ركامیھ، زن عاشقھ پیشة معروف فرانسھ، ميچیز مي نوشت كھ اگر 
والده، مھجة قرطبي، بھ زیبایي و صراحت ادبي از او پیش بود؛ در آن روزگار، تقریبًا ھمة مردم اسپانیا 

ركت خلیفھ نیز در این تفننھاي شاعرانھ ش. كردند شاعر بودند و بھ ھر مناسبت با دیگران بدیھھ گویي مي
این حمایت شاھانھ، . داشت، و امیر مسلماني نبود كھ شاعري بھ دربار خویش نداشتھ باشد و مقرري ندھد

ھم خوبي و ھم بدي داشت، زیرا آنچھ از اشعار آن دوران بھ جاست پر از تكلف و صنایع لفظي و تفنن 
وضوع اشعار عشق بود، م. بدیعي و تشبیھات و استعارات سنگین و عبارات حاكي از تفاخر و غرور است

در اسپانیا نیز، مثل شرق، سرایندگان مسلمان پیشاھنگان شیوة تفكر و . چھ عشق جسماني، چھ افالطوني
py  . فلسفة تروبادورھا بودند
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. وي سعید بن جودي، پسر رئیس پلیس قرطبھ بود. كنیم از این گروه فراوان یك ستارة روشن را یاد مي
بود و ھمة صفاتي را كھ بھ نظر مسلمانان الزمة یك آقاي كامل بود در  سعید یك سپاھي شجاع عاشق پیشھ

  : خود جمع داشت

. دانست بازي، و تیراندازي نیك مي سواركاري ماھر و شاعري توانا بود و كشتي گیري، شمشیربازي، نیزه
اچیز بود، برخورد با زن، ھر قدر ن. توانست بداند از عشق و جنگ كدام یك را بیشتر دوست دارد وي نمي

پنداشت ھر كدام را ھمیشھ دوست خواھد  در او نفوذ فراوان داشت؛ بھ زنان بسیاري دل باخت كھ مي
مھمترین غزلیات وي . گرفت عشق وي، چون شاعران غزلسراي تروبادور، از دوري یار شدت مي. داشت

اپیكوري داشت و بھ نظر  مسلك. زني بھ نام جیحان بود كھ فقط دست كوچك و سپید او را دیده بود  دربارة
  :از جملھ اشعار وي این است. باید ثابت كنند كھ لذت عین سعادت نیست وي اخالق گرایان مي

  چیزي ملیحتر از دست بھ دست كردن پیمانھ،

  .وصال بعد از فراق، و نظربازي دوستان نیست

  ام، پروا و آزاد در راه عشق گام زده ھمیشھ بي

  .منصرف نكرده استو روزگار مرا از این راه 

  ام، در مقابل مرگ رام نشده

  . ام و ھمیشھ رشتة عشق بھ گردن داشتھ

یك روز یكي از . شدند داد، از او خشمگین مي ھمكاران سپاھي وي گاه از اینكھ زنانشان را فریب مي
  ).م٨٩٧ق،   ھـ ٢٨۴(سرداران سپاه او را در خانة خود گیر آورد و خونش بریخت 

از او بزرگتر بود، سرانجام بھتر و افتخار آمیزتر داشت؛ وي معتمد، امیر اشبیلیھ، بود شاعري دیگر، كھ 
كھ چون دیگر پادشاھان كوچك اسپانیاي رو بھ تجزیھ تا چند سال بھ آلفونسو ششم، پادشاه كاستیل، باج 

ر قدر كرد؛ ولي رشوه بدھیي است كھ ھ داد و بدین طریق از ھجوم مسیحیت بر اسالم جلوگیري مي مي
 ۴٧٨آلفونسو مالي را كھ از قرباني خویش گرفت بھ سال . تسویھ شود، عندالمطالبھ، كسري پرداخت دارد

در این . براي حملھ بھ طلیطلھ بھ كار برد، و معتمد یقین كرد كھ اشبیلیھ قرباني دوم است) م١٠٨۵(ھـ ق 
با یكدیگر ضعیف شده بودند كھ موقع كشور ـ شھرھاي اسپانیاي مسلمان چنان از جنگ طبقاتي و پیكار 

اي بھ نام  قدرت مقابلة مؤثر با دشمن مشترك را نداشتند، ولي بر ساحل دیگر مدیترانھ سلسلة اسالمي تازه
اساس  ).افریقاستنام مرابطون در انتساب با یكي از اولیاي شمال باختري (مرابطون بھ وجود آمده بود 

سپاه مرابطون . رفتند دولت مرابطون بر عالقھ بھ دین استوار بود و ھمة مردانش سربازان خدا بھ شمار مي
در این اثنا یوسف بن تاشفین، امیر مرابطون، كھ مردي شجاع و . مراكش را بسھولت تصرف كرده بود

یوسف با . ا دعوت شد كھ آنھا را از شر اژدھاي مسیحي كاستیل برھاندمدبر بود، از طرف امیران اسپانی
  سپاه خویش از تنگة جبل طارق گذشت و از ماالكا، غرناطھ، 

ھـ  ۴٧۵(، با سپاه آلفونسو رو بھ رو شد )باذاخوث(و اشبیلیھ كمك گرفت و در زالقھ، بھ نزدیكي بطلمیوس 
و گفت كھ فردا جمعھ روز عید شماست، روز یكشنبھ  آلفونسو نامة مالیمي بھ یوسف نوشت). م١٠٨٢ق، 

یوسف با این نظر موافقت كرد، اما آلفونسو روز جمعھ . ھم عید ماست، و بھتر است روز شنبھ بیكار باشد
یوسف و معتمد در جنگ دلیریھا نمودند و مسلمانان روز تعطیل خود را با قتل . بھ مسلمانان ھجوم برد

رگزار كردند؛ آلفونسو با پانصد تن از كسانش بھ زحمت از معركھ جان برد، و گروه بسیاري از مسیحیان ب
py  .ھمینكھ یوسف بدون غنیمت بھ افریقا بازگشت، اسپانیا حیرتزده شد
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یوسف چھار سال بعد بازگشت، زیرا معتمد اصرار داشت كھ او نیرویي را كھ آلفونسو براي حملھ بھ 
وسف با مسیحیان چند پیكار داشت كھ بدون نتیجة قطعي بود، اما نفوذ ی. مسلمانان فراھم آورده بود نابود كند

فقیران، بھ عادت معمول كھ ھمیشھ آقاي تازه را بر كھنھ ترجیح . خود را بر اسپانیاي مسلمان بسط داد
شمردند، بھ مخالفتش  دھند، از آمدنش خوشحال شدند؛ طبقات روشنفكر، كھ او را مظھر ارتجاع دیني مي مي

مقاومت بھ تصرف آورد و ھمة  یوسف غرناطھ را بي. ند؛ و مردان دین مقدمش را گرامي داشتندبرخاست
معتمد ). م١٠٩٠. ھـ ق۴٨٣(مالیاتھایي را كھ قرآن نگفتھ بود از میان برداشت و عالقة مردم را جلب كرد 

سف قرطبھ را محاصره یو. و امیران دیگر بھ مقاومت او ھمپیمان شدند و پیمان مقدسي نیز با آلفونسو بستند
سپس اشبیلیھ را بھ محاصره گرفت؛ معتمد شجاعانھ از آن دفاع . كرد، و مردم شھر را بھ او تسلیم كردند

كرد، فرزند وي جلو چشمش ضمن دفاع شھر كشتھ شد، از غم مرگ وي ھمتش بشكست و تسلیم 
بھ تصرف یوسف ) ساراگوسا(ھمة اسپانیا بھ جز سرقسطھ ) م١٠٩١(ھـ ق  ۴٨۴تا سال . گران شد محاصره

  .بن تاشفین درآمد و اسپانیاي مسلمان والیتي تابع افریقا شد

اي با چند شعر  معتمد را بھ عنوان اسیر جنگ بھ طنجھ بردند؛ در آنجا حصري، یكي از شاعران وقت، نامھ
براي داشت كھ ) دالر  ٨٧(دوكا  ٣۵امیر مغلوب از مال دنیا فقط . براي وي فرستاد و صلھ خواست

معتمد را از طنجھ بھ اغمات بھ نزدیكي شھر مراكش بردند؛ تا . حصري فرستاد و از كمي آن عذر خواست
از سرودن ) م١٠٩۵ھـ ق، ۴٨٩(مدتي در آنجا در زنجیر بود و با تنگدستي سر كرد، و تا ھنگام مرگ 

  :شوداز جملھ اشعار وي یكي این است كھ مناسبت بود بر قبرش نوشتھ . شعر باز نماند

  توان شد، بر دنیاي فرومایھ مسلط نمي

  پس در طلب آن آھستھ تر گام باید زد؛

  .ظاھر دنیا ترا فریب ندھد كھ دو روي دارد

  آغاز آن امیدي چون سراب است،

  .اي از خاك و آخر آن خانھ

  پنداشتیم شمشیر جواني ھرگز زنگ نخواھد زد،  و ما كھ مي

  بودیم، و بھ امید آب از سراب و گل از ریگزار

  معماي جھان را درك خواھیم كرد

  . و جامة خرد را با لباسي از خاك خواھیم پوشید

  یادداشتھا

. كتابخانة اسكندریھ سوختھ است اما نھ بھ دست عمرو پسر عاص، بلكھ سالھا پیش از رفتن او بھ مصر – ١
  .از مرحوم شبلي نعماني» كتابخانة اسكندریھ«رجوع شود بھ 

   فصل چھاردھم
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  عظمت و انحطاط مسلمانان

  )م١٢۵٨ـ  ١٠۵٨(ق  ھـ ۶۵۶ـ  ۴۵٠

I  - م ١٢۵٠ـ  ١٠۵٨: شرق اسالمي  

  ق ھـ ۶۴٨ـ  ۴۵٠

اش الب ارسالن، كھ جواني بیست و شش سالھ  برادرزاده) م١٠۶٣ق،  ھـ ۴۵۵(در پي مرگ طغرل بیگ 
یكي از مورخان شوخ طبع اسالمي دربارة الب ارسالن . بود، بھ عنوان سلطان سلجوقي بر جاي او تكیھ زد

  : نویسد چنین مي

ازي مي بایست آن را ببندد؛ ھیچ وقت مردي بلند قامت بود و سبیلھایش چنان دراز كھ ناچار ھنگام تیراند
نھاد كھ باالي آن تا مقابل سبیلش كمتر از دو ذراع نبود؛ وي  اي بھ سر مي عمامھ. رفت تیرش خطا نمي

حاكمي نیرومند و عادل بود، از عمال خودكساني را كھ با مردم ستم روا داشتھ یا بھ مالشان دست درازي 
قسمتي از وقت خود را بھ مطالعة . داد فقیران را بخشش بسیار ميكرد، و  كرده بودند بیدریغ مجازات مي

گذرانید و بھ استماع اخبار گذشتگان و اعمالي كھ اخالق و روش حكومت و ادارة اسالف را نشان  تاریخ مي
  . داد رغبت فراوان داشت مي

معني را نام او الب ارسالن كھ در عرصة فضایل انساني سري پرشور داشت، مردي دلیر نیز بود، و این 
. ھرات و ارمنستان و گرجستان و شام را بگشود. است» پھلوان شیردل«كند كھ بھ معني  ابالغ مي

رومانوس چھارم، امپراطور بیزانس، كھ یوناني االصل بود، یكصد ھزار سپاه از نژادھاي مختلف و كم 
سلطان . زده ھزار تن نبودند، كردانضباط گردآورد و آھنگ سپاھیان آزمودة الب ارسالن را، كھ بیش از پان

سلجوقي صلحي خردمندانھ پیشنھاد كرد، اما امپراطور این پیشنھاد را با اھانت رد كرد، و در نزدیكي 
رومانوس بھ اتفاق سربازان ترسوي ). م١٠٧١ق،  ھـ ۴۶٣(ارمنستان جنگ رخ داد ) مالذكرد(مناذگرد 

: الب ارسالن از او پرسید. را بھ نزد سلطان بردند خود شجاعانھ جنگید و شكست خورد و اسیر شد، و او
  اگر بخت با سپاھت یار شده «

و چون او وعده داد كھ بھ بازخرید خود مال فراوان خواھد داد،  سلطان سلجوقي با او رفتاري نكو كرد، 
لب یك سال بعد ا. ھاي گرانقیمت بدو بخشید آزادش كرد و اجازه داد بھ دیار خویش بازگردد، و ھدیھ

  .ارسالن كشتھ شد

در آن . سلجوقي بود) م١٠٩٢ـ  ١٠٧٢ھـ ق،  ۴٨۵ـ  ۴۶۵(ملكشاه، پسر الب ارسالن، بزرگترین سلطان 
كرد و  اثنا كھ سلیمان، سردار وي، بھ فتح آسیاي صغیر مشغول بود، سلطان نیز در ماوراء النھر پیكار مي

و فداكارش، نظام الملك، بھ دوران او و پدرش وزیر توانا . افزود بخارا و كاشغر را بھ متصرفات خود مي
الملك طي  نظام. الرشید در بغداد پدید آورده بودند تجدید كرد رفاه و رونقي را كھ برمكیان بھ دوران ھارون

سي سال بھ نھادھاي اداري و سیاسي و اقتصادي سازمان بخشید و آنھا را تحت سلطة خود درآورد، 
وي دوست بخشندة . راھھا و پلھا و سراھا را معمور و ایمن داشتصنعت و تجارت را رواج داد، و 

در بغداد بناھاي باشكوه و نیز یك مدرسة بزرگ ساخت كھ شھرت . ھنروران و شاعران و دانشمندان بود
گویي بھ سفارش وي بود كھ ملكشاه . در مسجد جامع اصفھان ایوان گنبد بزرگ را بساخت. آن جھانگیر شد

بھ گفتة یك قصة قدیمي، . منجمان را براي اصالح تقویم فارسي بھ دربار خود جلب كردعمر خیام و دیگر 
الملك و عمر خیام و حسن صباح بھ روزگار كودكي و تحصیلي قسم خورده بودند كھ ھر یك از آنھا  نظام

ھاي جالب  بھ احتمال قوي، این قصھ نیز چون دیگر قصھ. توفیق یافت از حمایت دیگران دریغ نكند
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زاده بود، در صورتي كھ عمر خیام و ) م١٠١٧(ھـ ق  ۴٠٨الملك بھ سال  اي بیش نیست، زیرا نظام فسانھا
درگذشتھ بودند، و دلیلي نداریم كھ یكي ) م١١٢۴و  ١١٢٣(ھـ ق  ۵١٨و  ۵١٧حسن صباح مابین سالھاي 

  . از آنھا عمري درازتر از معمول داشتھ است

ات خود را دربارة اصول حكومت در سیاست نامھ، كھ یكي از نظام الملك در ھفتاد و پنجسالگي نظر
كند كھ پادشاه و مردم بھ اصول دین پایبند باشند،  وي سفارش مي. كتابھاي معتبر فارسي است، بھ قلم آورد

و معتقد است كھ اگر حكومت براساس دین استوار نباشد، و حاكم حق اعمال قدرت را از آن نگرفتھ باشد، 
دھد و او را بھ  در عین حال، بعضي نصایح خیرخواھانھ بھ پادشاه خود مي. ر نخواھد یافتدوام و استقرا

باید دربارة مفاسد و  گویي كھ حاكم نباید در شراب و تفریح افراط كند و مي. كند وظایف حكومت آشنا مي
ھ كس شكایت و مجازات نگذارد و ھر ھفتھ دو روز بار عام دھد كھ ھم مظالم عمال تحقیق كند و آن را بي

تأسف داشت از اینكھ . الملك در كار حكومت مالیم، اما در كار دین سختگیر بود نظام. مظلمھ بدو تواند برد
كرد و عقیده  گیرد؛ از فرقة اسماعیلیھ بشدت انتقاد مي دولت مسیحیان و یھودیان و شیعیان را بھ خدمت مي

یكي از افراد ) م١٠٩٢(ھـ ق  ۴٨۵بھ سال  .داشت كھ این گروه وحدت دولت را بھ خطر افكنده است
  .متعصب فرقة اسماعیلیھ بھ بھانة تقدیم عریضھ بدو نزدیك شد و او را بھ ضرب دشنھ از پاي درآورد

  شود  پیدایش این فرقھ از آنجا ناشي مي. ھاي تاریخ بود قاتل عضو یكي از عجیبترین فرقھ

یھ، یعني حسن صباح كھ یك قصة مشكوك از یكي از سران اسماعیل) م١٠٩٠(ھـ ق  ۴٨٣كھ در سال 
در شمال ایران استیال ) آشیان عقاب(الملك و عمر خیام خبر داده است، بر قلعة الموت  ھمدرسي او با نظام

اي شدید براي قتل  متر از سطح دریا ارتفاع دارد، مبارزه ٣٠٠٠یافت، و از این قلعة منیع، كھ متجاوز از 
الملك در كتاب خویش  نظام. كردند آغاز كرد اني كھ اسماعیلیان را آزار ميو تھدید مخالفان فرقھ و كس

در حقیقت، فرقة اسماعیلیھ یك . اسماعیلیان را متھم كرده بود كھ از اعقاب مزدكیان ایرن عصر ساسانیند
كردند، و یك رئیس بزرگ داشت كھ  جمعیت سري بود و درجات مختلف داشت كھ پیروان در آن سیر مي

بایست كوركورانھ و  در مرحلة پایین فداییان بودند كھ مي. بدو داده بودند» شیخ الجبل«ن عنوان صلیبیا
ھـ ق ۶٧٠بھ گفتة ماركوپولو، كھ بھ سال . تردید و تفكر ھمة دستورات رؤساي خویش را بھ كار بندند بي
ھ ھر چھ بھ اعتقاد از الموت گذشتھ بود، پیشواي بزرگ فرقھ پشت قلعھ باغي مھیا كرده بود ك) م١٢٧١(

مسلمانان در بھشت ھست، از زنان و دختراني كھ مردان لذت از آنھا توانند برد، در آنجا بود و كساني را 
بردند، و چون بھ خود  خودي بھ باغ مي دادند و بھ حال بي خواستند بھ تبعیت فرقھ درآورند بنگ مي كھ مي

و چھار یا پنج روز در آنجا با شراب و زن و غذاھاي خوب  اند، گفتند كھ بھ بھشت آمده آمدند بھ آنھا مي مي
چون پس از بیداري از بھشت . بردند دادند و از باغ بیرون مي آگاه دوباره بنگشان مي. سرخوش بودند

دادند اگر از روي صمیمیت شیخ را خدمت كنند، یا در راه خدمت وي جان بدھند،  پرسیدند، جوابشان مي مي
شدند حشاش یعني  جواناني كھ بھ این وضع راضي مي. ند و ھمیشھ در آن خواھند بودگرد بھ بھشت باز مي

حسن . فرنگي، كھ بھ معني قاتل است، تحریف ھمین كلمھ است assassinعنوان داشتند و كلمة » حشیشي«
پس از . صباح سي و پنج سال بر الموت حكومت داشت و آنجا را مركز ترور و تعلیم و ھنر كرده بود

ھاي استوار دیگر بھ تصرف آورد و با صلیبیان  وي نیز تا مدتھاي دراز این فرقھ بھ پا بود و قلعھمرگ 
بھ . گویند ھمینان كونراد، ماركي مونفرا، سردار صلیبي را بھ تحریك ریچارد شیردل كشتند. پیكار كرد

آن پس اعضاي این ھالكوخان مغول الموت و دیگر قالع حشاشین را بگشود، و از ) م١٢۵۶ق  ھـ۶۵۴سال 
مع ذلك، اسماعیلیان بھ صورت یك . گروه مورد تعقیب قرار گرفتند و بھ عنوان دشمن مردم بھ قتل رسیدند

در ھند و ایران و شام و افریقا پیروان . طایفة دیني باقي ماندند و بھ مرور زمان صلح طلب و محترم شدند
  . دھند د دارند و یك دھم درآمد خویش را بھ او ميفرقة اسماعیلیھ بسیارند كھ بھ پیشوایي آقاخان اعتقا

تفرقھ در . پسرانش بر سر تاج و تخت با ھم پیكار كردند. الملك درگذشت ملكشاه یك ماه پس از مرگ نظام
تا  ۵١١سلطان سنجر در اثناي حكومت خود، كھ از . مسلمانان افتاد و مقاومتشان با صلیبیان سستي گرفت

pyطول كشید، شوكت سلجوقیان را در بغداد تجدید كرد، در نتیجة تشویق وي ) م١١۵٧تا  ١١١٧(ھـ ق  ۵۵٢
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ادبیات رواج یافت؛ ولي، پس از مرگ وي، دولت سلجوقي بھ تفرقھ افتاد و بھ امارتھایي تقسیم شد كھ 
  خاندانھاي كم اھمیت و شاھان مخالف 

یكي از غالمان كرد ملكشاه، بھ ، در موصل، )م١١٢٧(ھـ ق  ۵٢١بھ سال . یكدیگر بر آن حكومت داشتند
النھرین  الدین زنگي، خاندان اتابكان را بنیاد كرد كھ با صلیبیان جنگھاي سخت داشت و بر بین نام عماد

خود شام ) م١١٧٣ـ  ١١۴۶ھـ ق،  ۵۶٩ـ  ۵۴١(پسر او، نورالدین محمود، در دوران امارت . استیال یافت
ویش بھ عدالت و تدبیر حكومت كرد، و مصر را از خاندان را بگشود، دمشق را پایتخت كرد، در قلمرو خ

  .محتضر فاطمیان بگرفت

ھمان عوامل ضعفي كھ خلفاي عباسي را مطیع قدرت آل بویھ و سلجوقیان كرده بود، دو قرن پس از 
. ھمة قدرت دولت با وزیران و سرداران سپاه بود. ضعف خالفت عباسي، فاطمیان را نیز بھ ضعف كشانید

شمار خود بھ عیاشي سرگرم و با  اطمي تنھا عنوان ریاست دیني داشتند؛ در حرمسرا با زنان بيخلفاي ف
. پرستي صفات مردانگي را از آنھا گرفتھ بود خواجگان و بردگان مأنوس بودند، و افراط در لذت

بھ . كردند م ميوزیرانشان عنوان ملك بھ خود داده بودند و مقامات و امتیازات دولتي را بھ دلخواه خود تقسی
دو تن از سرداران بر سر وزارت بھ نزاع برخاستند و یكي از آنھا، كھ شاور ) م١١۶۴(ھـ ق  ۵۶٠سال 

نورالدین نیرویي بھ سرداري اسدالدین شیركوه بھ . نام داشت، بر ضد رقیب خود از نورالدین كمك خواست
وقتي شیركوه درگذشت، . فتیاري او فرستاد، و شیركوه شاور را بكشت و خود عنوان وزارت گر

  .بھ جایش نشست اش، كھ بعدھا بھ الملك الناصر صالح الدین یوسف بن ایوب معروف شد،  برادرزاده

در تكریت، در ناحیة علیاي دجلھ، از یك خانوادة كرد ـ نھ ) م١١٣٨(ھـ ق  ۵٣٢الدین ایوبي بھ سال  صالح
الدین زنگي والیت بعلبك داشت و سپس  ر عمادالدین، نخست در عص ایوب، پدر صالح. سامي ـ زاده بود

فنون . الدین در دستگاه حكومت این دو شھر بھ بار آمد صالح. در عصر نورالدین محمود والي دمشق شد
سیاست و جنگ آموخت؛ در عین حال مردي بود پارسا، دیندار، متعصب، آشنا بھ علوم شریعت، و بھ 

ھایش از  بھترین جامھ. شماردند از صلحاي رجال خویش مي مسلمانان او را. سادگي معیشت ھمسنگ زھاد
المثل بود و در این زمینھ ھیچ یك از  نوشید؛ بھ اعتدال در مناسبات جنسي ضرب پشم خشن بود؛ جز آب نمي

الدین با شیركوه بھ مصر آمده بود، در پیكارھاي آنجا شركت  صالح. معاصرانش ھمسنگ وي نبودند
حملة فرانكھا ) م١١۶٧(ھـ ق ۵۶٣شھره شد، حكومت اسكندریھ یافت، و بھ سال داشت، بھ شجاعت و تدبیر 

سي سالھ بود كھ بھ وزارت رسید؛ براي تجدید مذھب سني در مصر كوشش بسیار . را از شھر دفع كرد
نام خلیفة فاطمي را كھ پیرو آیین تشیع بود از خطبة نماز جمعھ ) م١١٧١(ھـ ق  ۵۶۶كرد؛ و بھ سال 

عاضد، آخرین . جاي آن از خلیفة عباسي، كھ عنوان رھبري اسالمي بیش نداشت، یاد كرد برداشت و بھ
خبر ماند، زیرا صالح الدین اصرار داشت  خلیفة فاطمي، كھ در قصر خود بیمار بود از این تحول دیني بي

شیني خود كمي بعد خلیفھ درگذشت و كسي را بھ جان. خبر بماند و آسوده بمیرد اھمیت بي این زنداني بي
  بدین سان دولت فاطمیان بدون حادثھ . تعیین نكرد

زیستند، بھ جز  بھ قصر خالفت قاھره راه یافت، دریافت كھ از دوازده ھزار تن مردمي كھ در قصر مي
چیني، بلور، و اشیاي ھنري آن قدر بود كھ در   زیور، اثاث، عاج،. خویشاوندان ذكور خلیفھ، ھمھ زن بودند

الدین از اینھمھ چیزي براي خود بر نداشت و قصر  صالح. بزرگان آن روز مانند نداشتقصر ھیچ یك از 
بدل است، بھ جا  را بھ سرداران سپاه خود بخشید، و ھمچنان در اطاقھاي وزیر با زندگي ساده، كھ نعمتي بي

  .ماند

دھسالة وي بھ كھ نورالدین درگذشت، حكام والیات نخواستند با پسر یاز) م١١٧٣(ق   ھـ ۵۶٩بھ سال 
الدین از بیم آنكھ صلیبیان  صالح. سلطنت بیعت كنند، و نزدیك بود بار دیگر دیار شام دستخوش آشوب شود

آمیز بر سراسر  اي سریع و توفیق سوار از مصر بیرون شد و با حملھ ٧٠٠بھ شام دست درازي كنند، با 
مید و سلسلة ایوبیان را بنیاد كرد والیت شام تسلط یافت و چون بھ مصر بازگشت، خویشتن را شاه نا

النھرین نیز  شش سال بعد مصر را ترك كرد، پایتخت را بھ دمشق برد، و بر بین). م١١٧۵ھـ ق، ۵٧١(
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مسجدھا، . در دوران زمامداریش در آنجا نیز، چون قاھره، مردي صالح و دیندار بود. استیال یافت
معماري را تشویق كرد، اما علوم غیر . مور دیني بساختھا براي تعلیم ا بیمارستانھا، خانقاھھا، و مدرسھ

شد  از ھر خطا و ستم كھ مطلع مي. كرد و در كار تحقیر شعر با افالطون ھمسخن بود دیني را ترویج نمي
پرداخت؛ در عین حال كھ مؤسسات عمومي فراوان بنیاد كرد، مالیاتھا را  سریعًا بھ اصالح و رفع آن مي

جھان اسالم بھ عدل . حكومت را با تدبیر و كیاست و رعایت مصلحت عامھ راه بردتخفیف داد، و كارھاي 
  .شناخت بالید و جھان مسیحي نیز او را یك بي دین شایستة احترام مي و صالح حكومتش مي

شرق اسالمي را تقسیم ) م١١٩٣ھـ ق،  ۵٨٩(الدین  از شرح خاندانھاي محلیي كھ پس از مرگ صالح
گوییم كھ پسران او لیاقت پدر را نداشتند و دولت ایوبیان از پس سھ نسل در  ن قدر ميگذریم؛ ھمی كردند مي

رونق داشت و بھ ) م١٢۵٠(ھـ ق ۶۴٨، اما در مصر تا سال )م١٢۶٠ھـ ق،  ۶۵٨(شام انقراض یافت 
، دوست فردریك دوم، بھ اوج )م١٢٣٨ـ  ١٢١٨ھـ ق،  ۶٣۶ـ  ۶١۵(دوران پادشاه روشنفكر ملك كامل 

و ) م١٣٢٧ـ  ١٠٧٧ھـ ق،  ٧٢٧ـ  ۴٧٠(ر آسیاي صغیر، سالجقھ سلطنت روم را بنیاد نھادند د. رسید
آسیاي صغیر را، كھ از عصر ھومر نیمھ . را مركز تمدن و ادبیاتي شكوھمند كردند) ایكونیوم(قونیھ 

ورت یوناني شده بود، از سلطة فرھنگ یوناني رھانیدند و با ترویج و گسترش فرھنگ تركي آن را بھ ص
ھم اكنون دولت تركیھ در آنجا برپا، و شھري كھ بھ دوران قدیم مركز حتیھا بوده . تركستان درآوردند

ـ  ١٠٧٧ھـ ق،  ۶٢٨ـ  ۴٧٠(یك طایفة دیگر از تركان حكومت خوارزم را داشت . پایتخت آن است
ي و تفرقة در این آشفتگ. و قدرت خویش را از كوھھاي اورال تا خلیج فارس بسط داده بود) م١٢٣١

  .سیاسي بود كھ چنگیزخان آھنگ اسالم آسیایي كرد

  عالم اسالم حتي در این سالھاي انحطاط ھم در شعر و علم و فلسفھ مشعلدار جھان بود و در روش حكومت 

آیند؛ نظام الملك در شمار بزرگترین دولتمردان  و سنجر از تواناترین سالطین قرون وسطي بھ شمار مي
الدین، و ملك كامل را ھمطراز ریچارد اول، لوئي  شود؛ ھمچنین نورالدین، صالح این عصر محسوب مي

ھمة این فرمانروایان مسلمان، و حتي شاھان كوچك، بھ شیوة عباسیان . اند نھم، و فردریك دوم شمرده
الدین رومي را در  كردند و شاعراني چون عمر خیام، نظامي، سعدي، و جالل ادبیات و ھنر را تشویق مي

ولي چون در كار دین . دربار خود داشتند؛ بھ دوران ایشان معماري بیش از پیش گسترش و تكامل یافت
كردند، اما  الدین بدعتگذاران را تعقیب مي سالجقھ و صالح. سختگیر بودند، فلسفھ مجال شكوفایي پیدا نكرد

عضي جماعتھاي مسیحي سخن با یھود و مسیحي رفتاري چنان نیكو داشتند كھ تاریخنویسان روم شرقي از ب
بھ دوران سلجوقیان و . اند بیایند و حكام ظالم رومي را برانند اند كھ از سالطین سلجوقي تقاضا داشتھ آورده

دمشق، حلب، موصل، بغداد، . ایوبیان بار دیگر آسیاي باختري از لحاظ مادي و معنوي رونق گرفت
رو بھ فرھنگ و زیبایي از ھمة شھرھاي جھان سبق ، نیشابور، و م)دیار بكر(اصفھان، ري، ھرات، آمد 

  .سخن آنكھ دورة انحطاط درخشاني بود خالصة . برد مي

II -  م ١٣٠٠ـ  ١٠٨۶: مسلمانان در مغرب  

  ھـ ق ٧٠٠ـ  ۴٧٩

كشتھ شد و بیوه و كنیز سابق وي، ) م١٢۴٩(ھـ ق ۶۴٧ملك صالح، آخرین پادشاه ایوبي، بھ سال 
سران مسلمان، كھ خواستار . شوھرش شركت جست و خویشتن را ملكھ نامید شجرالدر، پنھاني در قتل پسر

حفظ افتخارات موروثي و ادامة جریان امور دولت در دست رجال خود بودند، مملوكي بھ نام ایبك را 
شجرالدر زن ایبك شد، اما ھمچنان كار حكومت را در دست . برگزیدند تا در كار حكومت شریك وي باشد

خواست بھ تنھایي زمان كار را بھ دست گیرد، شجرالدر توطئھ كرد تا او را در حمام  ك ميچون ایب. داشت
py  .كنیزان ایبك نیز ملكھ را بھ ضرب كفش چوبي از پا در آوردند) . م١٢۵٧ھـ ق،  ۶۵۵(بكشتند 
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شدند  ميبردگان سفیدي كھ مملوك نامیده . ایبك آن قدر عمر كرده بود كھ بتواند سلسلة ممالیك را بنیاد كند
باك و نیرومند بودند كھ سالطین سلجوقي از آنھا بھ عنوان پاسداران مخصوص  عمومًا تركھا یا مغولھاي بي

این پاسداران مملوك، ھمان گونھ كھ در روم و بغداد بھ امارت رسیدند، در مصر . كردند خود استفاده مي
بر این كشور و زماني ) م١۵١٧ـ  ١٢۵٠ق،   ھـ ٩٢٣ـ  ۶۴٨(سال  ٢۶٧نیز بھ سلطنت دست یافتند و مدت 

نیز بر شام حكومت كردند؛ در این دوران در پایتختشان آدمكشي فراوان بود، اما آثار معماري جالب نیز 
اندازي مغول نجات داد، زیرا در جنگ عین  شجاعت ممالیك دیار شام و حتي اروپا را از دست. پدید آوردند

و در برابر اروپاییان بھ یاري فلسطین ) م١٢۶٠ق،   ھـ ۶۵٨(جالوت نیروي مغول را تارومار كردند 
  شتافتند و 

  .آخرین جنگجوي مسیحي را از آسیا بیرون راندند

ق،  ھـ ۶٧۶ـ  ۶۵٨(پرواترین سلطان ممالیك، ملك ظاھر ركن الدین بیبرس بود كھ در  بزرگترین و بي
و كارداني خویش بھ فرماندھي ارتش اي ترك بود كھ در پرت امارت كرد؛ وي برادرزاده) م١٢٧٧ـ  ١٢۶٠

لوئي نھم را در منصوره شكست داد؛ و ده ) م١٢۵٠(ق  ھـ۶۴٨مصر دست یافت، و ھمو بود كھ بھ سال 
. سال بعد با مھارت و شجاعتي كم نظیر، تحت فرماندھي قطز، پادشاه وقت ممالیك، در عین جالوت جنگید

جالب آنكھ تشریفات . و خویشتن را پادشاه نامید پس از آن، در راه بازگشت بھ قاھره، قطز را بكشت
بیبرس با صلیبیان چند پیكار . پیروزي را كھ شھر براي فاتح مقتول فراھم كرده بود بھ حساب خود گذاشت
الدین بھ شمار  الرشید و صالح كرد كھ ھمھ جا پیروز شد، و بھ ھمین جھت مسلمین او را در ردیف ھارون

بھ ھنگام صلح، معتدل، عفیف، با رعیت «: مسیحي ھمان عصر دربارة او گویداند؛ یك تاریخنویس  آورده
حكومت مصر را چنان سازمان بخشید كھ پایة حكومت اخالف » .عادل، و حتي با تبعة مسیحي مھربان بود

حكومت ممالیك ھمچنان دوام داشت كھ تا بھ سال . خویش را، كھ بعضي از آنان ضعیف بودند، محكم كرد
بیبرس براي مصر یك ارتش و نیروي دریایي . بھ دست تركان عثماني انقراض یافت) م١۵١٧(ق  ھـ ٩٢٣

قوي فراھم آورد؛ كانالھاي آبیاري را اصالح كرد و مسجدي را كھ بھ نام وي معروف است در قاھره بنیاد 
  .نھاد

بیبرس تاخت و او را  الدین قالؤون خوانده شد، بر فرزند بردة ترك دیگري كھ بعدًا بھ نام ملك منصور سیف
). م١٢٩٠ـ  ١٢٧٩ق،  ھـ ۶٨٩ـ  ۶٧٨(از اریكة قدرت بھ زیر كشید و خود زمام امور را بھ دست گرفت 

درھم  ١,٠٠٠,٠٠٠بیشتر شھرت وي در تاریخ بھ خاطر بیمارستاني است كھ در قاھره بنیاد نھاد و ساالنھ 
، سھ )م١٣۴٠ـ  ١٢٩٣ق،  ھـ ٧۴١ـ  ۶٩٣(پسر وي، ناصر . براي مخارج آن معین كرد) دالر ۵٠٠,٠٠٠(

ھا بھ وجود آورد، حمامھاي  بار بھ سلطنت رسید و دوبار خلع شد؛ وي براي رساندن آب بھ پایتخت آبراھھ
پیوست، و  ھا، خانقاھھا، و سي مسجد بساخت؛ كانالي حفر كرد كھ اسكندریھ را بھ نیل مي عمومي، مدرسھ

وي نمونة اسرافكاري ممالیك بود؛ در مراسم ازدواج . گرفت كس را بھ بیگاري ١٠٠,٠٠٠براي این كار 
ھاي سبزیكاري را بر پشت  رفت، باغچھ حیوان سر برید؛ وقتي از راه صحرا بھ سفر مي ٢٠,٠٠٠پسرش 

بھ دوران وي خزانة دولت خالي شد و بھ ھمین . كردند كھ وي سبزي تازه داشتھ باشد چھل شتر بار مي
  .د و دولتشان سستي گرفتجھت جانشینان وي ضعیف شدن

البتھ آنھا مؤسسات عمومي معتبري بھ جا . سالطین ممالیك بھ نظر ما اعتبار سلجوقیان و ایوبیان را ندارند
شد كھ، بھ وضعي فوق تحمل،  نھادند، ولي غالب این كارھا بھ دست كشاورزان و كارگران فقیري انجام مي

شدند؛ تنھا وسیلة نجات از دست  راف مسئول نبود استثمار ميبھ وسیلة دولتي كھ در مقابل مردم یا طبقة اش
  با این حال، این حكام . سالطین قتل آنھا بود

در منطقة باختري ) م١٣٠٠ـ  ١٢۵٠(ق  ھـ ٧٠٠ـ  ۶۴٨مصر در قرون وسطي است و قاھره در سالھاي 
در . تجملي پر بود بازارھا از ھمة لوازم زندگي و بسیار چیزھاي. رود سند از ھمة شھرھا غنیتر بود

فروشي مردان و دختران در معرض خرید و فروش بودند، و دكانھاي كوچك آنھا پر از  بازارھاي برده
كردند، و صداي  آمد و رفت مي  ھا مردم و چھارپایان فراوان در كوچھ. كاالھاي گرانقیمت و ارزانقیمت بود
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ھا را عمدًا تنگ ساختھ بودند تا  این كوچھ. یدرس ھاي حمل و نقل بھ گوش مي گرد و ارابھ فروشندگان دوره
ھا پشت نماھاي محكم نھان بود و  خانھ. بر رھگذران سایھ افكند، و كج و معوج بود تا دفع از آن آسان باشد

اطاقھا داشت كھ در گرماي روز تاریك و خنك بود و ساكنان خانھ از حیاط داخلي یا باغچة نزدیك ھوا 
مردان . ھا، بالشھاي قالبدوزي، و آثار ھنري آراستھ بود اث راحت، پرده، قالي، مخدهاطاقھا با اث. گرفتند مي

جویدند تا اعصاب خود را تخدیر كنند و در رؤیاي شیرین فرو روند؛ زنان در  نشین حشیش مي خانھ
 ھا بھ چشم چراني مشغول بودند؛ صداي موسیقي از ھزاران كردند، یا از پشت پنجره خلوتسرا پرگویي مي

باغھاي عمومي كھ بوي گلھاي آن در ھوا . كردند در قلعھ جلسات موسیقي غریبي بھ پا مي. عود بلند بود
ھاي حمل و نقل و قایقھاي تفریحي در رود بزرگ و كانالھا  كشتي. زدند پراكنده بود از تماشاگران موج مي

ان این شھر را چنین توصیف یكي از شاعر. آري قاھرة مسلمانان در قرون وسطي چنین بود. شناور بودند
  :كند مي

  چھ خوشا بستاني كھ در آنجا سرخوشیھا داشتم؛

  .دریغ از آن روزگاران كھ عیش فراھم و آراستھ بود

  بارید؛ ھا مي ھوا آرام بود، و قطره  دلخوش بودم،

  چھ روزھا كھ صبحدم بھ عیش پرداختم و ابرھاي زیبا بود،

  ھا بود،و شبنم بر ساقھا چون گردنبند بھ گردن

  و گلھا شكفتھ بود و از ھر طرف لرزان بود،

  ھا چون دم روباه انبوه بود، و بر ھر طرف میوه

  ریخت؛ و گویي بھ ھنگام غروبھا طالھاي گداختھ بر برگھا مي

  . ھا داشتم در آنجا چھ یاران طالیي بود كھ در عشقشان نغمھ

 ۵۴٣ـ  ٣۶٣(توان زیریان  در ھمین دوران در شمال افریقا خاندانھاي چندي حكومت یافتند؛ از جملھ مي
 ۵۴٧ـ  ۴٠۶(در تونس، حمادیان ) م١۵٣۴ـ  ١٢٢٨ق،  ھـ ٩٨١ـ  ۶٢۶(و حفصیون ) م١١۴٨ـ  ٩٧٢ق،  ھـ
 ۵٢۵(حدون و مو) م١١۴٧ـ  ١٠۵۶ق،  ھـ ۵۴٢ـ  ۴۴٨(در الجزایر، و مرابطون ) م١١۵٢ـ  ١٠١۵ق،  ھـ
مرابطون فاتح، كھ زماني پیكار گران سادة افریقایي . در مراكش را نام برد) م١٢۶٩ـ  ١١٣٠ق،  ھـ ۶۶٨ـ 

بیش نبودند، پس از آنكھ امیران قرطبھ و اشبیلیھ را برانداختند و قدرت را خود بھ دست گرفتند بھ زندگي 
تربیت خشن سربازي را گرفت، و پرتجمل امیران پیشین خو گرفتند؛ نرمخویي و صلحدوستي جاي 

  شجاعت جاي خود را بھ 

كارمندان دولت بھ . دادند و دلبري، ھمسنگ نفوذ مردان دین شد كھ این گونھ خوشیھا را در بھشت وعده مي
بھ كمال ) م١١٠۶ـ  ١٠٩٠ق،  ھـ ۵٠٠ـ  ۴٨٣(فساد گراییدند، سازمان اداري كھ در ایام یوسف بن تاشفین 

دولت در انجام وظایف . آشفتھ شد) م١١۴٣ – ١١٠۶ق،  ھـ ۵٣٨ – ۵٠٠(رش علي نظم بود، در ایام پس
خود سستي كرد، امنیت برفت، دزدي فراوان شد، ناامني در راھھا رواج گرفت، تجارت خلل یافت، و 

ثروت كاستي گرفت؛ شاھان اسپانیاي كاتولیك ھم از فرصت استفاده كرده و بر قرطبھ، اشبیلیھ، و دیگر 
پانیاي مسلمان حملھ بردند و مسلمانان بار دیگر براي رھایي از این مشكالت از افریقا كمك شھرھاي اس
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، بر اثر انقالبي دیني، گروه جدیدي بھ رھبري عبداهللا بن تومرت قدرت یافت )م١١٢١(ق  ھـ ۵١۵در سال 
اھل تسنن را مردود شمرد و  گري انسانشكلياین گروه خردگرایي فیلسوفان و . و سر بھ طغیان برداشت

عبداهللا خویشتن را مھدي منتظر و مسیح . آالیش و اصول سادة دیني را تجویز كرد بازگشت بھ زندگي بي
ب و نیرومند بھ وجود آوردند بربرھاي كوھھاي اطلس بھ دور وي جمع شدند، سازماني مرت. موعود خواند

نامیدند، حاكمان سلسلة مرابطون مراكشي را شكست دادند، و براي تسلط بر » موحدون«و خویشتن را 
و ) م١١۶٣ـ  ١١۴۵ق،  ھـ ۵۵٨ـ  ۵۴٠(بھ دوران عبدالمؤمن . اسپانیا نیز با اشكال مھمي رو بھ رو نشدند

امیران این سلسلھ، نظم و رفاه بھ اندلس و ، ) م١١٨٣ـ  ١١۶٣ق،  ھـ ۵٧٩ـ  ۵۵٩(ابویعقوب یوسف 
فالسفھ مورد حمایت بودند، اما قرار بود كتابھاي . مراكش بازگشت و ادبیات و علوم از نو رونق گرفتند

تسلیم فقھا شد، از فالسفھ كناره ) م١١٩٩ـ  ١١٨۴ق،  ھـ ۵٩۶ـ  ۵٨٠(ابو یوسف یعقوب . آنھا نامفھوم باشد
) م١٢١۴ـ  ١١٩٩ق،  ھـ ۶١١ـ  ۵٩۶(محمد الناصر، پسر وي، . را بسوزانند گرفت، و بگفت تا كتابھایشان

كار حكومت را مھمل گذاشت و بھ عیاشي پرداخت، و در جنگ الس . نھ بھ دین اعتنا داشت و نھ بھ فلسفھ
ناواس د تولوسا از نیروھاي متحد مسیحیان شكستي سخت دید كھ در نتیجة آن اسپانیاي مطیع موحدون بھ 

ق  ھـ ۶٣۴ي كوچك مستقل تقسیم شد و مسیحیان یكي را پس از دیگري گشودند ـ قرطبھ بھ سال دولتھا
بھ دست مسیحیان ) م١٢۴٨(ق  ھـ۶۴۶، و اشبیلیھ بھ سال )م١٢٣٨(ق  ھـ ۶٣۶، والنسیا بھ سال )م١٢٣۶(

تا » رفيپشتة ب«مسلمانان مغلوب بھ طرف غرناطھ عقب نشستند؛ در آنجا كوھستان سیرانوادا یا . افتاد
حدي قابل دفاع و، بھ واسطة نھرھاي جاري، تاكستانھا و باغھاي زیتون و پرتقال در آن فراوان و بارور 

تعدادي حكام دوراندیش در غرناطھ حكومت كردند و استقالل والیت غرناطھ و شھرھاي تابع آن ـ . بود
تجارت رواج . ان را عقب راندندخزر، خائن، آلمریا، و ماالگا ـ را محفوظ داشتند و حمالت مكرر مسیحی

گرفت، صناعت زنده شد، و ھنر رونق یافت؛ مردم آنجا بھ لباسھاي پر زرق و برق و مجالس طرب شھره 
  بھ عنوان باقیماندة تمدني كھ قرنھاي دراز ) م١۴٩٢(ق  ھـ ٨٩٨این كشور كوچك تا سال . شدند

  .ر بوددر اروپا برقرا  اسپانیا را از مفاخر نوع بشر كرده بود،

III    - م ١٢۵٠ – ١٠۵٨: ھایي از ھنر اسالمي جلوه  

  ق ھـ۶۵۶ – ۴۵٠

در عصر استیالي بربرھا، آثار معماري عظیمي چون كاخھاي الحمراء در غرناطھ، القصر، و برج 
كھ نامیدند، بھ این پندار  غالبًا این شیوة معماري تازه را شیوة موریسكوھا مي. پدیدآمدند  خیرالدا در اشبیلیھ،

ھا در تاج محل  ھاي اولي آن از شام و ایران است، و ھمین مایھ از مراكش آمده است، ولي در حقیقت پایھ
در این دوران ھدف ! دار است دار و چھ مایھ راستي ھنر اسالمي چھ دامنھ. ھندوستان نیز نمودار است

بینیم توجھ  و قاھره ميمعماري ھمھ ظرافتكاري بود و بھ قوت و جاللي كھ در مساجد دمشق و قرطبھ 
داد، و ھمین مھارت ھنري در زمینة تزیین بھ كار  كاري و زیبایي اھمیت مي نداشت و بیشتر بھ ریزه

  .رفت و مجسمھ ساز معمار را زیر نفوذ گرفتھ بود مي

بناھا را بھ قصد دفاع از متصرفات خود   در مرحلة اول،. موحدون در كار ساختمان فعالیت بسیار داشتند
الذھب كھ  آوردند، مانند برج در اطراف شھرھاي بزرگ باروھاي نیرومند با برجھا بھ وجود مي. ساختند مي

القصر اشبیلیھ ھم قلعھ و ھم قصر بود و نماي بیرون آن . كرد بھ نزدیك اشبیلیھ وادي الكبیر را حفاظت مي
 ۵٧٧(ویعقوب یوسف آماده كرد طرح بناھا را جالویي، مھندس قرطبي، براي اب. نمود ساده و بي آرایش مي

پذرو . ، القصر محل مورد عالقة پادشاھان مسیحي بود)م١٢۴٨(ق  ھـ ۶۴۶پس از سال ) . م١١٨١ق،  ھـ
آن را ) م١٨٣٣ق،  ھـ١٢۴٩(، و ایزابل )م١۵٢۶ق،  ھـ٩٣٣(، شارل پنجم )م١٣۵٣ق،  ھـ٧۵۴(اول 

دند، و اكنون قسمت اعظم بنا از دوران مسیحي تغییراتي دادند یا تعمیراتي كردند و قسمتھاي تازه بدان افزو
py  .است؛ اما شیوة معماري اسالم، یا اسالم و مسیحي، در آن نمودار است
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مسجد بزرگ اشبیلیھ را بنیاد ) م١١٧١(ق  ھـ۵۶٧ابویعقوب یوسف، پي افكن القصر، ھمان است كھ بھ سال 
آن، كھ بھ نزد مردم مغرب زمین بھ كرد؛ اكنون چیزي از آن مسجد بھ جا نیست؛ منارة مجلل و معروف 

بعدھا مسیحیان . بھ وسیلة جابر معمار بنا شده است) م١١٩۶(ق  ھـ۵٩٣نام خیرالدا شھره است، در سال 
كلیسا ویران شد و ) م١۴٠١(ق  ھـ ٨٠۴بھ سال ). م١٢٣۵ق،  ھـ ۶٣٢(فاتح مسجد را بھ كلیسا تبدیل كردند 

شصت متر . فت و مصالح مسجد را در بناي كلیسا بھ كار بردندبھ جاي آن كلیساي بزرگ اشبیلیھ بنیاد گر
متر باقیمانده را مسیحیان كامال ھماھنگ با قسمت اسالمي  ٢۵پاییني خیرالدا ھمان ساختمان اصلي است، و 

دو ثلث باالي بنا با بالكنھاي بھ ھم پیوستھ و شباكھایي از گچ و سنگ آرایشي بس غني . بر آن افزودند
و نشاني از ) م١۵۶٨ق،  ھـ٩٧۵(اند كھ نمودار ایمان است  برج یك مجسمة برنزي بنا كرده باالي. دارد

  وضع تغییرناپذیر مردم اسپانیا در كار دین ندارد، زیرا با 

و رباط نیز ) م١٠۶٩ق،  ھـ ۴۶٢(مسلمانان در شھر مراكش . گردد  اند ـ چیزي كھ مي معني گرفتھ
  .ھ بھ زیبایي كم از خیرالدا نیستنداند ك برجھا ساختھ) ١١٩٧ق،  ھـ۵٧۵(

بزرگترین بناي اسپانیا، ) م١٢۴٨(ق  ھـ۶۴۶بھ سال ) م ١٢٧٣ـ  ١٢٣٢ق،  ھـ ۶٧٢ـ  ۶٢٩(محمد بن احمر 
ھاي  محل قصر تپة مرتفعي بود كھ اطراف آن دره. یعني قصر معروف الحمراء را در غرناطھ بنیاد نھاد

اي بھ نام الكزابھ بھ پا  در آنجا از قرن نھم میالدي قلعھ. دو خنیل مشرف بو» دارو«عمیق داشت و بر رود 
بود؛ امیر بناھاي تازه بر آن افزود، باروھاي خارجي الحمراء و بناي اصلي را بھ وجود آورد، و بر ھمة 

بھ دورانھاي بعد قسمتھاي دیگري را بر . ، را نقش زد»الغالب اال اهللا«قسمتھاي بنا شعار متواضعانة خود، 
از جملھ، . اصلي افزودند و قسمتھایي را كھ بھ دست مسیحیان یا مسلمانان ویران شده بود تعمیر كردندبناي 

انگیز و  شارل پنجم قصري مربع بھ شیوة معماري دوران رنسانس بر الحمراء افزود كھ بنایي بزرگ و غم
د منظور داشتھ اي بھ گنجایش چھل ھزار مر معماري ناشناس در داخل حصار محوطھ. نامتناسب است

است، و در این قسمت از شیوة معماري جنگي كھ در بالد شرقي اسالم بھ وجود آمده و تكامل یافتھ بود 
اي از  ولي سلیقة تجملدوست دویست سالة بعد بتدریج این قلعھ را بھ صورت مجموعھ. تبعیت كرده است

كھ در گچ و آجر و   و اشكال ھندسي،حیاط و قصرھا درآورده است كھ زیورھاي جالبي دارد از گل و بوتھ 
در حیاط آن استخري است . اند و از لحاظ زیبایي و ظرافت كم نظیر است سنگ الوان نقش زده یا حك كرده

یابد، و پشت سر آن برج محكمي است كھ براي  ھاي درختان و درھاي منبتكاري در آن انعكاس مي كھ شاخھ
سالن سفیران در این برج است؛ امیران غرناطھ در . رفت ميحصاریان پناھگاھي غیرقابل نفوذ بھ شمار 

شارل پنجم از . افتادند نشستند و فرستادگان بیگانھ از ھنر و ثروت این كشور بھ حیرت مي آنجا بھ تخت مي
: ھاي پایین را بدید و، پس از اندیشة بسیار، گفت ھاي سالن باغھا و بستانھا و رودخانھ بالكن یكي از پنجره

در محوطة اصلي قصر، كھ معروف بھ » !دھد چاره است كسي كھ ھمة این چیزھا را از دست ميچھ بی«
حیاط شیران است، دوازده شیر مرمرین بھ وضعي ھول انگیز در اطراف استخري از سنگ مرمر جاي 

ي ھا ایوانھاي اطراف این محوطھ با ستونھاي بلند و زیبا، سرستونھاي گلدار، و مقرنسھا و نوشتھ. دارد
شاید . كرده است موریسكوھاكوفي الوان، كھ مرور ایام رونق آن را برده، قصر را نمونة جالبي از سبك 

شود و  مي آنھمھ تزیین مایة مالل. اند مورھا، بھ حكم تجمل و حمیت، در ظریفكاري ھنري افراط كرده
پوشش تزییني بنا از پس   برد؛ مع ذلك، باید از بنا احساس شود از میان مي استحكام و اطمیناني را كھ مي

البتھ سقف سالن سفیران فرو ریختھ، ولي بقیة سالن . دوازده زلزلھ تقریبًا بھ طور كامل بھ جا مانده است
الكنھا اوج كمال ھنر اسالمي اسپانیا را این مجموعة زیباي باغھا و قصرھا و استخرھا و ب. سرپاست

  كند و در  نمودار مي

دارد  دھد، و معلوم مي عین حال ضعف ھنر و افراط ثروت و آسوده طلبي و تن آسایي فاتحان را نشان مي
  .ذوق جمالپرستي ظریفانھ جاي قوت و عظمت و شكوه را گرفتھ است

یقا راه یافت، و شھرھاي مراكش، فاس، تلمسان، در قرن دوازدھم ھنر اسالمي از اسپانیا بھ شمال افر
تونس، صفاقس، و طرابلس، با قصرھاي زیبا و مسجدھاي خیره كننده و محالت تو در تو بھ اوج كمال 

. در مصر و مناطق شرقي سلجوقیان و ایوبیان و ممالیك ھنر اسالمي را نیرویي تازه دادند. رسیدند
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قاھره قلعة بزرگ شھر را بنا كردند و در انجام بنا از اسیران الدین و اخالف او در جنوب خاوري  صالح
ایوبیان در حلب . ھاي صلیبیان در شام گرفتھ بودند جنگ صلیبي كار گرفتند و شاید شیوة آن را نیز از قلعھ
در این اثنا در كار معماري . الدین را بنیاد نھادند مسجد بزرگ و قلعة بزرگ، و در دمشق مقبرة صالح

اي  خ داد و سراسر شرق اسالمي شیوة قدیم مسجد، كھ صحن وسیع داشت، بھ شیوة مسجد مدرسھتحولي ر
سبك تازه از آنجا پدید آمد كھ مساجد زیاد شده بود و صحن بزرگ براي جا گرفتن تعداد بسیاري . مبدل شد

بدین . تیاج بودھاي تازه اح نمازگزار حاجت نبود؛ از طرف دیگر، براي تسھیل در كار تعلیمات، بھ مدرسھ
جھت بھ دور مسجد، یعني محل نماز، كھ اكنون تقریبًا ھمیشھ یك گنبد بزرگ دارد، چھار قسمت جنبي بنا 

غالبًا ھر یك از مذاھب . اي خاص، دري مزین، و سالن وسیعي براي درس داشت شد كھ ھر یك مناره مي
. كرد ھیات و شریعت خویش اشغال ميچھارگانة سني یكي از این قسمتھاي جنبي مسجد را براي مدرسة اال

ھمان طور كھ یكي از سالطین صالح گفتھ است، حمایت از ھر چھار مدرسھ مطلوب بود تا، در ھر مورد، 
این تحول را ممالیك در مساجد و مقابر خویش ادامھ . حداقل یكي از این مذاھب اعمال دولت را تأیید كند

كرد  و درھاي بزرگ و محكم منقش برنزي از آنھا محافظت ميدادند ـ مساجد و مقابري كھ از سنگ بودند 
گرفتند و بھ معرقھاي درخشان و نقشھاي گچبري رنگین و كاشیھاي مقاومي  ھاي ملون نور مي و از پنجره

  .دانند مزین بودند كھ فقط مسلمانان طرز ساختنش را مي

؛ در قونیھ ـ سر »مسجد آني«در ارمنستان ـ . از آثار معماري سلجوقیان حتي یك درصد بھ جا نمانده است
، و دھلیز غار مانند و نماي منقش طراز مانند »عالءالدین«، مسجد باشكوه »دیوریجي«در مجلل مسجد 

برج «در ایران ـ بغداد؛ و » مسجد مستنصر«موصل، و » مسجد بزرگ«النھرین ـ  در بین  ؛»سرتجیلي«
در ھمدان، گنبد تركدار و » مسجد علویان«در مرو، محراب خیره كنندة » مقبرة سنجر«ري، » طغرل

: »مسجد حیدریھ«قزوین، و نیز طاقھاي بزرگ و محراب » مسجد جمعة«طاقنماھاي كوچك و كم نظیر 
ل ذوق سالطین سلجوقي را اي از آثاري است كھ مھارت سلجوقیان را در كار معماري، و كما این ھمھ شمھ

ایران فقط بارگاه حضرت رضا در   اصفھان است كھ در ھمة» مسجد جامع«زیباتر از ھمھ . كند نمودار مي
اصفھان جالبترین اثر معماري دوران » مسجد جامع«. مشھد، كھ بعدھا بنا شده، با آن قابل قیاس است

اي از آثار معماري قرون مختلف  مجموعھ »كلیساي نوتردام«یا » كلیساي شارتر«سلجوقي است و چون 
ھـ ق ١٠٢١آغاز شده، بارھا توسعھ یافتھ، و بھ سال ) م١٠٨٨(ھـ ق  ۴٨١بناي مسجد از سال . است

الملك  بزرگترین گنبد مسجد، كھ از آجر ساختھ شده است، نشان نظام. بھ شكل كنوني درآمده است) م١۶١٢(
مسجد و مدخلھاي محل نماز، كھ یكي از آنھا حدود بیست  سردر. دارد) م١٠٨٨(ھـ ق  ۴٨١و تاریخ سال 

قسمتھاي . و پنج متر ارتفاع دارد، با كاشي و معرقكاریھایي مزین است كھ در تاریخ این ھنر نظیر ندارد
  داخلي مسجد گنبدھاي تركدار، طاقنماھاي كوچك متوالي و بھ ھم 
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  نوتردام، پاریس

، )م١٣١٠ھـ ق، ٧١٠(گچبري محراب . ستونھاي ضخیم متكي استپیوستھ، و طاقھاي ضربي دارد كھ بر 
  .كھ منقش بھ برگھاي مو و نیلوفر و خطوط كوفي است، در سراسر جھان اسالم ھمانند ندارد

ھمچنانكھ حكام و وزیران . گیرند اند بھ استھزا مي گویند تركان قومي وحشي بوده این آثار، كساني را كھ مي
اند، معماران سلجوقي نیز در عصر  یان و سیاستمداران نیرومند تاریخ بودهسلجوقي در شمار فرمانروا

شیوة معماري . اند ایمان، كھ در عین حال عصر طرحھاي عظیم معماري است، سازندگاني بزرگ بوده
شیوة تزیین پسند ایراني را تعدیل كرد، و از تركیب این دو  العاده متمایل بود،  سلجوقي، كھ بھ ضخامت فوق

اي در آسیاي صغیر و عراق و ایران رواج گرفت؛ جالب آنكھ این شیوة نو با كمال  ه، معماري تازهشیو
سلجوقیان از شیوة مسلمین كھ پیش از آنھا معمول بود، و طبق آن . معماري گوتیك در فرانسھ ھمزمان بود

راي قسمت اصلي ب. محل نماز یا بناي اصلي مسجد در یك طرف صحن تقریبًا نھان بود، پیروي نكردند
مسجد نمایي بزرگ و جالب بنا كردند و ارتفاع آن را بیفزودند و بر فراز آن گنبدي مدور یا مخروطي 

در . پیوست پوشانید و ھمة اجزاي مسجد را در یك واحد اصلي بھ ھم مي برآوردند كھ ھمة محوطھ را مي
  . ر ساختمان بھ ھم پیوستھمین دوران بود كھ طاق ضربي، طاقنما، و گنبد بھ صورتي دلپذیر د

بھ نظر ایرانیان سفالكاري از . در این دوران عجیب عظمت و انحطاط، ھمة ھنرھا بھ اوج كمال رسید
بھ ھیچ دوراني سفالكاري مانند این دوران . شد از آن صرف نظر كرد لوازم تفنن زندگي بود كھ نمي

ري زیر یا روي لعاب، میناكاري و آجرپزي و ھاي لعابكاري، رنگكا ایرانیان شیوه. گوناگون و زیبا نبود
النھرین و ساسانیان و شامیان آموختھ بودند، بھ  كاشي سازي و شیشھ كاري را، كھ از مصریان و مردم بین

ھا ھنر چیني نیز بخصوص در زمینة رنگكاري تصویرھا نفوذي  مرحلة كمال رسانیدند و در این رشتھ
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شد، ولي چون خاك چیني  در آن روزگار چیني از دیار چین وارد مي. داشت اما بر شیوة ایراني غلبھ نیافت
در خاور نزدیك و میانھ كمیاب بود، مسلمانان نتوانستند این ظروف نیمھ شفاف را تقلید كنند، مع ذلك در 

سراسر قرون دوازدھم، سیزدھم، و چھاردھم سفال ایراني از لحاظ تنوع و دقت و تركیب و جلوه و نقش و 
  . در جھان ھمانند نداشتزیبایي 

در این دوران، در حلب و دمشق در كار . صنایع كوچك اسالمي نیز از اھمیت خاصي برخوردار بودند
در قاھره براي قصرھا و مسجدھا قندیلھایي از . كردند اي ظریف میناكاري معجزه مي ساختن ظروف شیشھ

 .كنند ميي براي تحصیل آن كوشش بسیار ساختند كھ بھ روزگار ما دوستاران آثار ھنر شیشة مینایي مي
ح الدین تقسیم كرد ھزارھا گلدان بلور دشت و چنان با مھارت ساختھ شده بود  ھاي فاطمیان كھ صال گنجینھ

ین فلزات، كھ در آشور قدیم معمول بود، در مصر و ھنر تزی. كھ ھنرمندان عصر ما از فكر آن عاجزند
از مس، . شام چنان بھ كمال رسید كھ سابقھ نداشت، و در قرن پانزدھم از این دو منطقھ بھ ونیز راه یافت

گري یا چكش كاري لوازم مطبخ، اسلحھ و زره، قندیل، كوزه،  برنز، برنج، نقره، و طال بھ وسیلة ریختھ
ینھ، ابزارھاي نجومي، گلدان، شمعدان، قلمدان، دوات، منقل، بخوردان، مجسمة لگن، كاسھ، سیني، و آی

، پیش بخاري، كلید، و قیچي با نقشھاي فرو رفتھ و احیانًا مرصع بھ فلزات یا »قرآن«حیوانات، جعبة جاي 
ھاي زیباي فلزي براي  شبكھ. زدند روي میزھاي برنجي نقشھاي فراوان مي. شد جواھرات ساختھ مي

  .شد ھا ساختھ مي اب و در و مقبرهمحر

در موزة ھنرھاي زیباي بستن یك ظرف نقره ھست كھ تصویر بز كوھي دارد و نام الب ارسالن را بر آن 
اي است  اند معروفترین كار نقره است، و چنانكھ گفتھ) م١٠۶۶(ھـ ق  ۴۵٩اند و مربوط بھ سال  نقش كرده

  . كاري از دوران سلجوقیان است تنھا اثر نقرهكھ از ھنر ایراني دوران اسالم بھ جاست، و 

سازي تابع ھنرھاي دیگر بود و بھ نقشھاي برجستھ و حكاكي نقش یا خط بر روي سنگ و گچ  مجسمھ
داد، ولي این  پروایي مجسمة خود یا ھمسر یا یكي از مغنیانش را سفارش مي گاھي حاكم بي. انحصار داشت

اما منبتكاري تكامل یافت و در، . شد بندرت بھ مردم نشان داده مي ماند و كار گناھي بود كھ محرمانھ مي
شد؛  پرده، سقف، میز، پنجره، سیني، صندوق، و شانھ با نقشھاي ظریف تزیین مي  منبر، محراب، رحل،

خراطان نیز در این كار . گردانیدند ھاي خویش را با كمان مي صنعتگراني چھار زانو مي نشستند و متھ
ھاي  كردند، تافتھ، اطلس، حریر گلدار، پارچھ كارگران دیگر، كھ بیشتر از اینھا تالش مي. كوشیدند مي

كردند كھ نقشھاي بدیع آن  بافتند و قالیھاي ظریفي تولید مي دار، مخمل، زربفت، پرده، و خیمھ مي حاشیھ
زیباترین در آسیاي صغیر ) م١٢٧٠(ھـ ق  ۶۶٩ماركوپولو بھ سال . مورد حیرت و شگفت جھانیان بود

اھمیت قالي ایران با ھمة تصویرھایي كھ تاكنون «بھ گفتة جان سینگر سارجنت، . قالیھاي جھان را دیده بود
ھاي ناقص ھنر قالیبافي  بھ نظر كارشناسان، قالیھاي كنوني ایران نمونھ ولي،» اند برابر است، نقش كرده

از قالیھاي ایراني كھ بھ دوران سلجوقیان بافتھ . دان ھستند كھ ایرانیان در زمینة آن از ھمة دنیا سبق گرفتھ
ھایي كھ بھ دوران  توان از قالیچھ ھایي بھ جا نیست، ولي دقت و زیبایي كم نظیر آن را مي شده جز تكھ پاره

  .اند دریافت مغول بھ سبك آن بافتھ

سازي جزو  ھرهنقاشي اسالمي در زمینة مینیاتور ھنر معتبري بود، ولي در زمینة نقاشي دیواري و چ
اي از  ، عده) م١١٣٠ـ  ١١٠١ھـ ق،  ۵٢۴ـ  ۴٩۵(آمر، خلیفة فاطمي . رفت ھنرھاي كوچك بھ شمار مي

ھنرمندان را بھ كار گرفتھ بود كھ در اطاق وي در قاھره تصویر شاعران آن دوران را رسم كنند ـ معلوم 
ھ دوران سلجوقیان، در منطقة ب. شد كم از قوت سابقش كاستھ مي كم» تمثالسازي«شود كھ تحریم  مي

ماوراءالنھر نقاشي بھ كمال رسید، زیرا در آنجا تنفري كھ اھل سنت از این ھنر داشتند بھ علت بعد مسافت 
از . در كتابھاي خطي تركي تصویرھاي فراواني از پھلوانان ترك بھ جا مانده است. سستي گرفتھ بود

قیان باشد بھ دست نیست، اما رونق این ھنر در دوران كارھاي مینیاتور چیزي كھ قطعًا از دوران سلجو
عقول پر مایھ و . گذارد مغول در دیار خاوري اسالم تردیدي در شكوفایي آن بھ دورة سلجوقي بھ جا نمي

» قرآن«ھا،  دستھاي ھنرمند براي مساجد سجلوقیان و ایوبیان و ممالیك، و ھم براي بزرگان قوم و مدرسھ
ھاي  ھا، كھ از پوست یا ورقھ»قرآن«بر جلد . گرفت یبایي آن پیوستھ فزوني ميھایي مھیا كردند كھ ز
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اغنیا چیزي از مال خویش . كردند كھ بھ ظرافت چون تار عنكبوت بود شد، نقشھا رسم مي لعابزده فراھم مي
قاش و گاھي گروھي وراق و خطاط و ن. دادند تا كتابھاي زیبا فراھم كنند را بابت دستمزد بھ ھنرمندان مي

گویند قلم موي . شد اند؛ در انتخاب كاغذ دقت بسیار مي جلدساز ھفده سال تمام براي یك كتاب كار كرده
مركب آبي از ساییدة . كردند كھ از دو سال كمتر داشتند ھایي فراھم مي نقاشي را از موھاي سپید گردن گربھ

طالي محلول براي ترسیم بعضي خطوط یا . آمد و ھموزن طال قیمت داشت سنگ الجورد بھ دست مي
حظي را كھ عقل از «: ن باب گویدیكي از شعراي ایران در ای. رفت حروف تصویر یا متن بھ كار مي

  » .برد، خیال فراچنگ نتواند آورد منظرة خطي نكو مي

   

IV   - م١١٢٢ – ١٠٣٨: عصر عمر خیام  

  ق  ھـ ۵١۶ – ۴٣٠

المقدس،  قاھره، اسكندریھ، بیت. ظاھرًا شمارة شاعران و عالمان این دوران كم از ھنرمندان نبوده است
ھاي بزرگ  س، نیشابور، و بسیاري شھرھاي دیگر بھ مدرسھبعلبك، حلب، دمشق، موصل، حمص، طو

سي مدرسھ از این قبیل بود؛ یك سال بعد نظام ) م١٠۶۴(ق  ھـ ۴۵٧تنھا در بغداد در سال . بالیدند خود مي
خلیفھ مستنصر مدرسة دیگري ) م١٢٣۴(ھـ ق  ۶٣۵الملك مدرسة دیگري ـ نظامیھ ـ بھ پا كرد؛ و بھ سال 

ھ وسعت، معماري، و تجھیزات از ھمھ سبق برد و، بھ گفتة یكي از جھانگردان، بھ آنھا افزود كھ ب
این مدرسھ چھار قسمت مستقل براي تعلیم شریعت اسالم داشت كھ طالبان علم در . زیباترین بناي بغداد بود

ھر كدام داشتند؛ بھ عالوه، براي مخارج الزم دیگر، بھ  آنجا تعلیم و غذا و مراقبت طبي رایگان دریافت مي
اي بود كھ برایگان مورد استفادة طالب و  در مدرسھ بیمارستان و حمام و كتابخانھ. دادند یك دینار طال مي

مدرس (ایم یك شیخھ  رفتند، زیرا شنیده ھا مي احتماال زنان نیز در برخي موارد بھ این مدرسھ. مدرسان بود
آورده  ب زمین، شنوندة بسیاري را گرد ميبوده كھ دروسش، چون درسھاي آسپاسیا و ھیپاتیاي مغر) زن

ھاي عمومي این زمان بیشتر و غنیتر از ھمة دورانھاي دیگر اسالم  كتابخانھ). م١١٧٨ھـ ق،  ۵٧۴(است 
المعارف نویسان، و  نحویان، لغت شناسان، دایرة. تنھا در اسپانیاي مسلمان ھفتاد كتابخانة عمومي بود. بود

یكي از ھنرھاي اصلي و تفنني مسلمانان نوشتن كتاب سرگذشت . رسیدندتاریخنویسان بسیاري بھ عرصھ 
فیلسوف و دانشمند را در  ۴١۴شرح حال ) م١٢۴٨ـ  ١١٧٠ق،   ھـ ۶۴۶ـ  ۵۶٨(ابن القفطي : كسان بود

طبیب را  ۴٠٠زندگینامة ) م١٢٧٠ـ  ١٢٠٣ھـ ق،  ۶۶٨ـ  ۶٠٠(كتاب خود آورده بود؛ ابن ابي اصیبعھ 
شاعر فارسي بھ دست  ٣٠٠المعارفي از شرح حال  دایرة) م١٢٢٨ھـ ق،  ۶٢۶( ثبت كرد؛ محمد عوفي

با ) م١٢٨٢ـ  ١٢١١ھـ ق،  ۶٨١ـ  ۶٠٨(آنكھ ذكري از عمر خیام بھ میان آورد؛ محمد بن خلكان  داد، بي
تن از بزرگان اسالم را باختصار آورده، از ھمة آنھا سبق  ٨۶۵كتاب وفیات االعیان خود، كھ شرح حال 

كتاب با وجود گستردگي مطلب از لحاظ دقت عجیب است؛ مع ذلك، ابن خلكان از نقص كتاب . استبرده 
محمد شھرستاني » .خدا نخواستھ كھ جز قرآن كتاب دیگري بي نقص باشد«: گوید خواھد و مي خود عذر مي

آن را دینھاي مشھور جھان را شرح داده و تاریخ و فلسفة ) م١١٢٨ھـ ق،  ۵٢٢(در كتاب ملل و نحل 
اند كتابي بھ پرمایگي و بیطرفي آن فراھم  توانستھ خالصھ كرده است؛ ھیچ یك از مسیحیان آن دوران نمي

  .كنند

ادبیات داستاني مسلمانان بھ داستانھاي مختلف ارقگان انحصار داشت و وحدت اجزاي آن فقط با تسلسل 
، و )اثر بیدپاي(یكشب و كلیلھ دمنھ  پس از قرآن، مسلمانان كتابھاي ھزار و. شد اعمال یك نفر حفظ مي
  مقامات حریري، اثر 

مقامات حریري ماجراھاي ابوزید، ولگرد بي سر و . شناختند ، را بیش از سایر كتابھا مي)م١١٢٢ـ  ١٠۵۴
pyكند كھ شخصیتي جالب دارد و بھ ھمین جھت خواننده پراكنده گویي، جنایات، و نارواھاي او  پا، را نقل مي
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در یكي از مقامات چنین . بخشد فتار، مھارت، تدبیر، و افكار جذاب ھوس انگیزش ميرا بھ ظرافت گ
  :گوید مي

كند، آزاده باش و ھر چھ تواني كن؛ سخن مدعیان را  مطیع نصیحتگر مباش كھ وصال خوبان را منع مي
  . واگذار و آنچھ را شایستھ است بھ عمل آر

گفتند، و ھیچ یك از حكام نبود كھ شعر را تشویق  تند شعر ميدانس تقریبًا ھمة كساني كھ خواندن و نوشتن مي
اگر گفتة ابن خلدون را بپذیریم، در دربار مرابطون و موحدون در افریقا و اسپانیا صدھا شاعر مقیم . نكند

با دو بیت، كھ در آن نیمي ) تطیلھ(در مجمع مناظرة شاعران در اشبیلیھ، یك شاعر كور اھل تودال . بودند
  :جھان را آورده، جایزه را برد از شعر

شود؛ جھان با  گیرد، ماه دیده مي شوند؛ و چون پرده از چھره بر مي خندد، مرواریدھا آشكار مي وقتي مي
  . ھمة فراخي براي او تنگ است، اما در قلب من جاي گرفتھ است

ر، مدتھا پس از آنكھ در قاھره، زھیر شاع. بنابر روایات، شاعران دیگر قصاید خویش را نخوانده دریدند
تقسیم دولت بھ ممالك نسبتًا كوچك در قلمرو شرقي اسالم، . گفت مویش سپید شده بود، از عشق سخن مي

. مانند آلمان قرن نوزدھم، شمارة امیران و بزرگاني را كھ در كار تشویق ادب ھمچشمي داشتند افزوده بود
مدتھا قصاید خود ) م١١٨٩ ھـ ق، ۵٨۵فتـ (اساني انوري خر. ایران از ھمة ملل اسالمي بیشتر شاعر داشت

  .ستود خواند و او را فقط پس از خود مي را در دربار سنجر مي

  خاطري چون آتشم ھست و زباني ھمچو آب

  فكرتي تیز و ذكایي رام و طبعي بي خلل

  اي دریغا نیست ممدوحي سزاوار مدیح

  وي دریغا نیست معشوقي سزاوار غزل 

نیز در مفاخره كم از او نبود؛ غرور ) م١١٨۵ـ  ١١٠۶ھـ ق،  ۵٨٢ـ  ۵٠٠(اني شاعر معاصر وي، خاق
  :وي معلمش را تحریك كرد كھ شعري بھ طنز دربارة نسب او بگوید

  خاقانیا اگر چھ سخن نیك دانیا

  یك نكتھ گویمت بشنو رایگانیا

  ھجو كسي مكن كھ ز تو مھ بود بھ سن

  باشد كھ او پدر بود و تو ندانیا 

  ایرانیان خیام را بھ صف علماي . شناسند مردم اروپا از شعر فارسي بیشتر از ھمھ اشعار عمر خیام را مي

ھـ ق  ۴٣٠ابوالفتح عمر خیام، پسر ابراھیم، در نیشابور بھ سال . كرده است مي» در قرون وسطي
گر  او یا پدرش خیمھ دارد كھ واقعًا گر است، ولي این لقب معلوم نمي خیام بھ معني خیمھ. زاد) م١٠٣٨(

 smithاي معني عادي خود را نداشتھ است، چنانكھ كلمات  اند، زیرا در دوران وي القاب حرفھ بوده
در مناطق دیگر بھ صورت اسم و عنوان ] باربر[ porter، ]نانوا[   baker، ]خیاط[ taylor، ]آھنگر[

گوید،  یخ از زندگي خیام تقریبًا چیزي نميتار. رود، اما معني كلمات از آن مراد نیست اشخاص بھ كار مي
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میالدي بھ فرانسھ  ١٨۵١از جملھ كتاب جبر است كھ سال : كند ولي نام بسیاري از مؤلفات او را یاد مي
وي براي . دانستند پیشتر برده است خیام این علم را از آنچھ خوارزمي و علماي یونان مي. ترجمھ شد

ھ كھ، بھ گفتة اھل فن، شاید مھمترین كشف ریاضي در قرون وسطي حلھایي یافت معادالت درجھ سوم راه
تحقیق انتقادي اصول موضوعھ و ) نسخة خطي در كتابخانة لیدن(یك كتاب دیگر وي در جبر . است

او را با جمعي از علما مأمور ) م١٠٧۴(ق   ھـ ۴۶٧سلطان ملكشاه سلجوقي بھ سال . تعریفات اقلیدس است
كند،  سال یك روز اختالف پیدا مي ٣‘٧٧٠، و نتیجة كار آنھا تقویمي است كھ ھر اصالح تقویم فارسي كرد

سال یك روز اختالف دارد كمي دقیتر است؛ انتخاب یكي از دو  ٣‘٣٣٠یعني از تقویم معمول ما كھ ھر 
خیام دین اسالم بیشتر از علوم اسالمي بر مردم نفوذ داشت، بھ ھمین جھت تقویم . تقویم با تمدن آینده است

شھرت خیام بھ عنوان منجم از حكایت نظام عروضي، . نتوانست نزد مسلمانان جاي تقویم ھجري را بگیرد
  .شود كھ او را در نیشابور دیده است، معلوم مي

در زمستان سنة ثمان و خمسمائھ، بھ شھر مرو، سلطان كس فرستاد بھ خواجة بزرگ صدرالدین محمد بن 
مام عمر را بگوي تا اختیاري كند كھ بھ شكار رویم كھ اندر آن چند روز برف المظفر رحمة اهللا كھ خواجھ ا

خواجھ كس فرستاد و . و باران نیاید، و خواجھ امام عمر در صحبت خواجھ بود، و در سراي او فرود آمدي
برفت و دو روز در آن كرد و اختیاري نیكو كرد و خود برفت و با . او را بخواند و ماجرا با وي گفت

تیار سلطان را برنشاند؛ و چون سلطان برنشت و یك بانك زمین برفت، ابر دركشید و باد برخاست و اخ
ھا كردند؛ سلطان خواست كھ بازگردد، خواجھ امام گفت پادشاه دل فارغ دارد  خنده. برف و دمھ درایستاد

باز شد، و در آن پنج  سلطان براند و ابر. كھ ھمین ساعت ابر باز شود، و در این پنج روز ھیچ نم نباشد
  . روز ھیچ نم نبود و كس ابر ندید

رباعي در زبان فارسي شعري است متشكل از چھار مصرع، كھ مصرع اول و دوم و چھارم بھ یك قافیھ 
دانیم، ولي مربوط بھ  منشأ این بحر را نمي. ھر رباعي یك معني تمام را در شعري كامل آورده است. است

ھر رباعي واحد رباعي در شعر فارسي جزو قطعات طوالني نیست، بلكھ . زماني دراز پیش از خیام است
بدین جھت ایرانیان در جمع آوري رباعیات ترتیب افكار را رعایت نكرده، بلكھ بنا را بر . مستقلي است

رباعي  ١‘٢٠٠اكنون ھزاران رباعي فارسي ھست كھ غالبًا گویندة آن معلوم نیست؛ از جملھ . اند قافیھ نھاده
  نسخة (رباعیات خیام   قدیمترین نسخة. دھند كھ اغلب آن مورد تردید است را بھ خیام نسبت مي

رباعي دارد و بھ ترتیب الفبا مرتب است، و بعضي آنھا  ١۵٨میالدي است كھ  ١۴۶٠مربوط بھ سال 
چند رباعي از ابوسعید ابوالخیر و یكي از ابن سیناست؛ جز در موارد . متعلق بھ شعراي پیش از خیام است

  . منسوب بھ خیام واقعًا از اوستتوان یقین داشت كھ رباعیات  كمي، بزحمت مي

میالدي توجھ دنیاي غرب را بھ رباعیات خیام  ١٨١٨نخستین بار فون ھامر، شرقشناس آلماني، بھ سال 
ھفتاد و پنج رباعي را بھ شعر فصیح انگلیسي  ١٨۵٩پس از آن ادوارد فیتز جرالد بھ سال . جلب كرد

ت ھر نسخة این چاپ بیش از یك پني نبود، فقط عدة كمي با آنكھ قیم. ترجمھ كرد كھ در نوع خود ممتاز بود
بدان اقبال كردند، ولي بعدھا چاپھاي مكرر و مفصلتر، دانشمند ریاضیدان ایراني را بھ صف شاعران 

قطعة دیگر فیتز جرالد فقط  ١٢٠بھ گفتة كساني كھ با اصل رباعیات آشنایي دارند، از . معروف جھان برد
قطعة دیگر ھر كدام از دو یا چند رباعي گرفتھ  ۴۴معادل یك رباعي فارسي است؛  قطعھ ھر كدام دقیقًا ۴٩

شده؛ دو قطعة دیگر انعكاس مجموع رباعیات است؛ شش قطعة دیگر ترجمة رباعیاتي است كھ بھ خیام 
اند، اما بھ احتمال قوي از او نیست؛ دو قطعة دیگر انعكاسي از نفوذ غزلیات حافظ در خاطر  نسبت داده

توان یافت، ظاھرًا فیتز جرالد  تز جرالد است؛ و سھ قطعھ را اصال در ضمن رباعیات منتسب بھ خیام نميفی
توان  فیتز جرالد معادلي نمي ٨١در رباعیات خیام براي قطعة . شخصًا گفتھ و در چاپ دوم نیاورده است

  ـ. یافت
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  و ما را در بھشت جاي دادي،

  ر گناھي را كھ انسان از آن رو سیاه است،ھ

  .كنببخشاي و آمرزش نصیب او 

گر  بھ جز این، در ترجمة فیتز جرالد، در مقایسھ با ترجمة تحت اللفظي متن فارسي، روح عمر خیام جلوه
فیتز جرالد، بھ . توان داشت، با اصل مطابق است تا آنجا كھ از ترجمة شعر انتظار مي است، و ترجمة وي،

علت تمایالت دارویني كھ بھ دوران وي رواج داشتھ است، طنز شیرین خیام را نادیده گرفتھ و تمایالت ضد 
د او را چنان ان نویسندگان ایراني نیز كھ یك قرن پس از خیام بوده. دین اشعار وي را عمیقتر كرده است

، او )م١٢٢٣ق،  ھـ ۶٢٠(بھ گفتة مرصاد العباد . اند كھ با گفتار فیتز جرالد مطابقت دارد وصف كرده
، خیام در )م١٢۴٠ق،  ھـ ۶٣٨(بھ گفتة ابن القفطي در تاریخ الحكما . فیلسوفي ملحد و مادي و بدبخت بود

یك نویسندة . داشت بان خود را نگاه مينجوم و فلسفھ نظیر نداشت، ولي ملحدي سخت بود و از ناچاري ز
و از دو كتاب وي در فلسفھ نام » او مردي بداخالق از پیروان ابن سینا بود،«: قرن سیزدھم میالدي گوید

  بعضي اھل . برد كھ اكنون در دست نیست مي

  . شمارد كنند، ولي نجم الدین رازي او را از بزرگترین ملحدان دوران خود مي مي

كرد و بھ استھزا  ھ واسطة نفوذ علم یا تأثیر اشعار معري، گفتار علماي دین را رد ميخیام، شاید ب
گري مسلمانان را پذیرفتھ بود  وي فكر جبري. بالید كھ فرش نماز را از مسجد دزدیده است و مي ١گرفت، مي

و، چون بھ زندگي دیگر غیر از زندگي ھمین دنیا امید نداشت، فكر بدبیني بر او چیره شد و از مطالعھ و 
بھ مقام یك نسخة كتابخانة بودلیان مستي را  ١٣٣و  ١٣٢رباعي . جست شراب سرگرمي و آرامش مي

  :برد فلسفة جھاني مي

  آن كو در میخانھ بھ سبلت رفتھ

  ترك بد و نیك جملھ عالم گفتھ

  گو ھر دو جھان چھ گوي باشند بھ كوي

  بر وي بھ جوي چھ مست باشد خفتھ

  از ھر چھ نھ خرمي است كوتاھي بھ

  مي ھم ز كف بتان خرگاھي بھ

  مستي و قلندري و گمراھي بھ

  ھي بھ یك جرعة مي زماه تا ما

پرسیم  از خود مي  سرایند، گیریم كھ چھ شاعران ایراني بسیاري در مدح بیخبري مي ولي وقتي در نظر مي
  كھ آیا این پارسایي باكخوسي تنھا یك تفنن ادبي چون عشقھاي دو جنسي ھوراس نیست؟

تصویر غلطي از  بھ احتمال قوي رباعیات، كھ در زندگي ھشتاد و پنجسالة خیام چندان اھمیت نداشتھ است،
ھا ول بوده است، بلكھ بھ  باید او را نھ بھ صورت یك شرابخواره كھ مخمور در كوچھ. دھد او بھ خواننده مي

ھاي فلكي  سوم و زیجھاي نجومي و نقشھ  صورت یك دانشمند سالخورده بھ نظر آوریم كھ با معادالت درجة
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. زد رگان بر سبزه پراكنده بودند، جامي ميسرگرم بود و گاھي با ھمكاران دانشور خود، كھ چون ستا
اگر گفتة نظامي . اند، گلدوست بوده است ظاھرًا وي، مانند ھمة كساني كھ در منطقة خشكي محصور شده

  :نظامي گوید. عروضي را بپذیریم، بھ آرزوي خود رسیده و در جایي بھ خاك رفتھ كھ گل شكوفان است

كوي برده فروشان، در سراي امیر بوسعد جره، خواجھ امام عمر در سنة ست و خمسمائھ، بھ شھر بلخ، در 
در میان مجلس . خیامي و خواجھ امام مظفر اسفزاري نزول كرده بودند، و من بدان خدمت پیوستھ بودم

گور من در موضعي باشد كھ ھر بھاري شمال بر من گل «: عشرت از حجة الحق عمر شنیدم كھ او گفت
  .مستحیل نمود و دانستم كھ چتویي گزاف نگوید مرا این سخن» .افشاني كند

چون در سنة ثلثین بھ نیشابور رسیدم، چھار سال بود تا آن بزرگ روي در نقاب خاك كشیده بود، و عالم 
اي بھ زیارت او رفتم و یكي را با خود ببردم كھ  آدینھ. سفال از او یتیم مانده، و او را بر من حق استادي بود

مرا بھ گورستان حیره بیرون آورد، و بر دست چپ گشتم؛ در پایین دیوار باغي خاك . دخاك او بھ من نمای
  او دیدم نھاده، و درختان 

امرود و زردآلو سر از آن باغ بیرون كرده، و چندان برگ شكوفھ بر خاك او ریختھ بود كھ خاك او در 
گریھ بر من افتاد كھ در . او شنیده بودمزیر گل پنھان شده بود؛ و مراد یاد آمد آن حكایت كھ بھ شھر بلخ از 

ایزد تبارك و تعالي جاي او را در جنان . دیدم بسیط عالم و اقطار ربع مسكون ھیچ جاي او را نظیري نمي
  . كند بھ منھ و كرمھ

V - م١٢٩١ – ١١۵٠: عصر سعدي  

  ھـ ق۶٩٠ – ۵۴۵

را بھ مراتب بیشتر از خیام تجلیل چند سال پس از مرگ خیام شاعري چشم بھ دنیا گشود كھ ایرانیان وي 
الیاس ابومحمد، كھ بعدھا بھ نام . مولد وي در گنجھ، یعني كیروف آباد كنوني، بھ نزدیك تفلیس بود. كنند مي

نظامي معروف شد، برخالف خیام در ھمة زندگي خود بھ پارسایي و تقوا متصف بود؛ بھ ھیچ وجھ لب بھ 
ھـ ق،  ۵٨۴(لیلي و مجنون او . كرد وظایف پدري و شعر ميشراب نیالود، و ھمة وقت خود را صرف 

خالصة داستان این است كھ قیس مجنون عاشق . معروفترین داستانھاي عشقي شعر فارسي است) م١١٨٨
كار قیس از این حرمان بھ جنون . لیلي شد، ولي پدر لیلي او را مجبور كرد بھ مرد دیگري شوھر كند

وقتي لیلي بیوه . آمد اي بھ عقل مي بردند لحظھ قط وقتي نام لیلي را پیش او ميكشید، آوارة بیابانھا شد، و ف
ھیچ . قیس نیز، چون رومئو بر قبر ژولیت، بر قبر لیلي جان داد. شد، پیش وي آمد، اما خیلي زود درگذشت

  .تواند قوت تعبیر و آھنگ زیباي متن فارسي را منعكس كند اي نمي ترجمھ

. گفتند كھ منظورشان از عشق محبت االھي است ھا داشتند، ولي بھ تأكید ميصوفیان نیز از عشق سخن
ھـ ۵١٣(محمدبن ابراھیم، كھ در عالم ادب بھ نام فریدالدین عطار معروف است، بھ نزدیكي نیشابور زاد 

چون احساسات دیني وي قوت گرفت، دكان خود  .شدفروخت بھ عطار ملقب  و چون عطر مي) م١١١٩ق، 
شعر است، منطق  ٢٠٠‘٠٠٠از چھل كتاب وي، كھ مشتمل بر . را رھا كرد و بھ خانقاه صوفیان پیوست

با ھم بھ جستجوي ) یعني صوفي(وھي پرنده خالصة آن این است كھ گر. الطیر از ھمھ معروفتر است
خیزند و از وادیھاي طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید  ، برمي)حقیقت(پادشاه طیور، كھ سیمرغ نام دارد 

سي تا از پرندگان . گذرند مي) یعني ترك احساس وجود فردي(، و حیرت )كھ بدانند ھمھ چیزھا یكي است(
حاجب فھرست اعمال . زنند رسند و در پادشاه مخفي را مي ، مي)ناي نفسف(بھ وادي ھفتم، وادي فقر و فنا 

شوند  شوند، ولي از خاك بھ صورت نور انگیختھ مي دھد، و از فرط شرم خاك مي ھر كدام را نشانشان مي
یكي ھستند، و از این موقع، چون سایھ كھ در نور خورشید ) یعني سي پرنده(فھمند كھ آنھا و سیمرغ  و مي
py  عطار در كتابھاي دیگر خود دربارة وحدت . شوند شود، در سیمرغ فنا مي مينھان 
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عقل، خدا را نتواند شناخت، براي آنكھ خویشتن را نتواند «: وجود صریحتر از این سخن دارد، و گوید
اشیا و   شناخت ولي با جذبھ و شور بھ خدا واصل تواند شد كھ خدا حقیقت اصلي و نیروي مكنون ھمة

ھیچ كس بھ سعادت نتواند رسید مگر آنكھ » .مة اعمال و حركات و روح زندگي جھان استسرچشمة ھ
اھل سنت . دین واقعي شوق این اتحاد است، و خلود واقعي افناي نفس در ذات او. جزو این روح كلي شود

م بردند و پنداشتند؛ جمعي از عوام بھ خانة او ھجو پسندیدند و آن را بدعت و ضاللت مي این افكار را نمي
بنابر روایتھاي مكرر، وي یكصد و ده سال زیست و كودكي را . آن را پاك بسوختند، اما عطار سالم جست

  .كھ بعدھا او را معلم خویش نامید، اما بھ شھرت از او درگذشت، بھ دست خود بركت داد

دگي خویش را در در بلخ زاده شد، ولي بیشتر زن) م١٢٧٣ـ  ١٢٠٧ھـ ق،  ۶٧٢ـ  ۶٠۴(جالل الدین رومي 
گفت؛  یك صوفي عجیب، یعني شمس تبریزي، بھ این شھر آمده بود با مردم سخن مي. قونیھ بھ سر كرد

. سخنان وي چنان در جالل الدین مؤثر افتاد كھ فرقة مولویھ را كھ ھنوز مركزشان در قونیھ است بنیاد كرد
اشعار كوتاه وي كھ در دیوان وي، . جالل الدین در زندگي نسبتًا كوتاه خود چند صد قطعھ شعر گفت

غزلیات شمس، فراھم آمده بھ احساس عمیق و اخالص و پرمایگي و ھماھنگي با طبیعت ممتاز است و 
كتاب مثنوي معنوي او شرح مفصل تصوف . اند زیباترین شعر دیني است كھ از دوران مزامیر بھ بعد گفتھ

العاده زیبا دارد، ولي زیبایي  ومر؛ و قسمتھاي فوقاست و یك حماسة دیني است، بیشتر از مجموع كار ھ
  .موضوع مثنوي، چون كتاب عطار، وحدت كاینات است. قرین كلمات ثقیل ھمیشھ مایة تمتع خاطر نیست

  آن یكي آمد در یاري بزد

  یار گفتش كیستي اي معتمد

  گفت من، گفتار برو ھنگام نیست

  بر چنین خواني مقام خام نیست

  ر و فراقخام را جز آتش ھج

  كھ پزد كھ وا رھاند از نفاق

  چون تویي تو ھنوز از تو نرفت

  سوختن باید تو را در نار تفت

  رفت آن مسكین و سالي در سفر

  در فراق یار سوزید از شرر

  پختھ گشت آن سوختھ، پس بازگشت

  باز گرد خانة انباز گشت

  حلقھ بر در زد بھ صد ترس و ادب

  تا بنجھد بي ادب لفظي ز لب

  زد یارش كھ بر در كیست آن بانگ
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  گفت بر در ھم تویي اي دلستان

  گفت اكنون چون مني اي من در آ

  كھ نگنجاید دو من در این سرا 

  چلیپاي نصرانیان سر بھ سر

  بھ پیمودم، اندر چلیپا نبود

  بھ كعبھ كشیدم عنان طلب

  در آن مقصد پیر و برنا نبود

  بپرسیدم از ابن سیناش حال

  سینا نبودبھ اندازة ابن 

  نگھ كردم اندر دل خویشتن

  در آنجا دیدم، دگر جا نبود 

بیني اصل آن در عالم المكان است، اگر صورت نابود شود چھ غم، كھ اصلش باقي  ھر صورتي كھ مي
ھر صورت زیبا كھ ببیني و گفتار خردمندانھ كھ بشنوي از فناي آن غم مخور، كھ بحقیقت . جاوید است
رآب است، جویھا از آن جاري است، غم از دل برون كن و از این جوي بگذر و مپندار تا رود پ. فاني نشده

اي نردباني جلوتر  از آغاز كار بھ این دنیا آمده. كھ آب نابود خواھد شد، كھ سرچشمة آن جاوید است
  .اند كھ بر آن از دنیا بگریزي گذاشتھ

  از جمادي مردم و نامي شدم

  وز نما مردم بھ حیوان بر زدم

  مردم از حیواني و آدم شدم

  پس چھ ترسم كي ز مردن كم شدم

  حملة دیگر بمیرم از بشر

  تا برآرم از مالئك پر و سر

  بار دیگر از ملك پران شوم

  آنچھ اندر وھم ناید آن شوم

  مرگ دان آنك اتفاق امت است

  كآب حیواني نھان در ظلمت است 
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پدرش در دربار . دین بن مصلح الدین عبداهللا استنام حقیقي وي مشرف ال. گوییم اكنون از سعدي سخن مي
سعد بن زنگي، اتابك شیراز، شغلي داشت؛ وقتي پدر سعدي درگذشت، اتابك پسر را بھ حمایت گرفت و او، 

ـ  ۵٧٩تاریخ تولد و وفاتش را بھ اختالف . بھ رسم مسلمانان، نام حامي خود ـ سعد ـ را بر نام خویش افزود
ـ  ١١٩٣(ھـ ق  ۶٩٠ـ ۵٩٠، و )م١٢٩١ـ  ١١٨۴(ھـ ق  ۶٩٠ـ  ۵٨٠، )م١٢٨٣ـ  ١١٨۴(ھـ ق  ۶٨٢

در ایام «: گوید خود او مي. بھ ھر حال وي نزدیك بھ یكصد سال عمر كرده است. اند تعیین كرده) م١٢٩١
پس از آنكھ در مدرسة نظامیة بغداد علم آموخت » .طفولیت متعبد بودم و سحرخیز و مولع زھد و پرھیز

، جھانگردي عجیب خود را آغاز كرد كھ سي سال طول كشید و ھمة دیار خاور )م١٢٢۶ھـ ق،  ۶٢۴(
در این سفر سختیھاي گوناگون كشید و تلخي فقر . اتیوپي، مصر و شمال افریقا را بدید  نزدیك و میانھ، ھند،
فھ خود او گوید كھ پایش برھنھ بود و استطاعت پاپوشي نداشت، دلتنگ بھ جامع كو. و محرومیت چشید

  درآمد و یكي را دید كھ پاي نداشت؛ سپاس نعمت حق بداشت و بر 

كند كشف كرد و برھمن پرمدعایي را كھ در آنجا  گفتند معجزه مي وقتي در ھند بود، مكانیزم بتي را كھ مي
نھان بود و خداي دستگاه بود كشت؛ وي در شعر شاد بعدي خود ھمین روش سریع را دربارة ھمة 

  :كرد مردمفریبان توصیھ

  چو از كار مفسد خبر یافتي

  ز پایش برآور چو دریافتي

  فریبنده را پاي در پي منھ

  چو رفتي و دیدي امانش مده

  اش ماني آن بي ھنر كھ گر زنده

  نخواھد ترا زندگاني دگر

  تمامش بكشتم بھ سنگ آن خبیث

  كھ از مرده دیگر نیاید حدیث 

بھ سپاس رھاكنندة خویش، . ده دینار از قید خالص شدشد و بھ » كفار«در جنگھاي صلیبي جنگید و اسیر 
و عیش او را منغص داشت، » بدخوي، ستیزه روي نافرمان بود«دختر او را بھ زني گرفت؛ ولي این زن 

و او را طالق داد و دل بھ زلف دگري داد و بھ » زلف خوبان زنجیرپاي عقل است«: در این باب نوشت
ومش بمرد، در سن پنجاه در باغي بھ شیراز عزلت گزید و پنجاه سال زنجیر دیگر افتاد، و چون ھمسر د

  .باقیماندة زندگي خویش را در آنجا بھ سر كرد

بھ گفتة تاریخنویسان، كتابھاي معتبر خود را بھ . باري از تجربة زندگي، شروع بھ نوشتن كرد با كولھ
وي كتاب حكمت و پند است؛ دیوان وي مجموعة اشعار كوتاه است كھ  »پندنامة«. دوران عزلت نوشت

سعدي در كتاب . اي مطایبات است بیشتر آن بھ فارسي، برخي بھ عربي، بعضي پرھیزكارانھ، و پاره
آورد و گاه نیز براي تنوع قطعاتي حاكي از لذات جسماني  بوستان فلسفة خویش را در شعر پندآموز مي

  .كند ميلطیف چاشني 

آن شب محبوبھ را در آغوش گرفتم و دیدگان خواب آلودش . در ھمة زندگي لحظاتي شیرینتر از آن نداشتم
بخوان، مرغ . اي محبوب من، اي سرو ناز، اینك وقت خفتن نیست«: بھ او گفتم… . را نگریستم

اي آشوبگر جان و دلم، خواب دیگر بس است، با لبانت شھد عشق . لبانت را چون غنچھ بگشاي. غزلخوانم
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آشوبگر جان و دل منم؟ در حالي كھ تو «: ام بھ من نگریست و بھ نجوا گفت محبوبھ» .را بھ من بنوشان
آن كس دیگري نبوده محبوبت در تمام این مدت تكرار كرده است كھ ھیچ گاه از» … آشوبي؟ خواب مرا مي

ولي چھ اھمیت دارد؟ مگر لبان او كھ بھ لبان . گوید داني كھ دروغ مي زني، چھ مي و تو لبخند مي… است 
  كني كمتر  ھایش كھ با دست خود آن را نوازش مي تو پیوستھ كمتر گرم است، مگر شانھ

زه و آسمان نیلگون، خوش و گویند نسیم بھار، چون بوي گل و نغمة ھزاردستان و بساط سب نرم است؟ مي
  . آه، اي بیخبر، اگر محبوب با تو نباشد اینھمھ صفایي ندارد. زیباست

اي است از حكایات پندآموز كھ اشعاري دلكش در میانشان آمده  مجموعھ) م١٢۵٨ھـ ق،  ۶۵۶(گلستان 
  .است

خواب نیمروز، تا در  یكي از ملوك بي انصاف پارسایي را پرسید از عبادتھا كدام فاضلتر است؟ گفت ترا
  . آن یك نفس خلق را نیازاري

  . ھفت درویش در گلیمي بخسبد، و دو پادشاه در اقلیمي نگنجد

  اي گرفتار پاي بند عیال

  دگر آسودگي مبند خیال 

  . دانا كھ از نامالیم خشمگین شود جوي كم آب را ماند

  . ناسندھر كھ پیش سخن دیگران افتد كھ مایة فضلش بدانند، پایة جھلش ش

  گر ھنري داري و ھفتاد عیب

  دوست نبیند بھ جز آن یك ھنر 

  اسب تازي دو تك رود بشتاب

  رود شب و روز  شتر آھستھ مي

  .ھنر آموزید كھ ملك و دولت دنیا اعتماد را نشاید

  . اگر ھنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، كھ ھنر در نفس خود دولت است

  جور استاد بھ ز مھر پدر 

  یط زمین عقل منعدم گرددگر از بس

   نادانمبھ خود گمان نبرد ھیچ كس كھ 

  . از سبكي گردو توان دانست كھ بیمغز است

تر و  فلسفة او درست. سعدي فیلسوف بود، اما شھرت فلسفي خود را در نتیجة روشن نویسي از دست داد
pyدانست كھ چگونھ زخم معرفت را  دریافت كھ ایمان مایة تسلیت است، و مي. سالمتر از آن عمر خیام است
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سر گذراند؛ مع ذلك، سعدي ھمة تراژدیھاي كمدي انساني را از . بھ بركت زندگي محبت آمیز التیام بخشد
  وي عالوه بر . عمرش دراز شد و بھ صد سال رسید

توانست حكمت و كالم خشك را بھ اختصار و  گیرد؛ و مي اي كھ دمي آسمان شب را فرا مي گرفتھ تا ستاره
. بھ ھر مناسبت قیاسي روشنگر یا عبارتي بلیغ و دل انگیز آماده داشت. با ظرافت و زیبایي بیان كند

» من و دوستي چون دو مغز در پوستي صحبت داشتیم؛» «ااھل را چون گردكان بر گنبد است؛تربیت ن«
  آن تاجر بخیل«

  گر بھ جاي نانش اندر سفره بودي آفتاب

  تا قیامت روز روشن كس ندیدي، جز بھ خواب 

 سرآخر، سعدي با ھمة حكمتش سعدي شاعر ماند و حكمت خویش را با دلي تمام بھ بندگي خالصانة عشق
  .بخشید

  كند ایام در كنار منش رھا نمي

  كھ داد خود بستانم بھ بوسھ از دھنش

  ھمان كمند بگیرم كھ صید خاطر خلق

  بھ خود ھمي كند و در كشم بھ خویشتنش

  ولیك دست نیارم زدن در آن سر زلف

  كھ مبلغي دل خلق است زیر ھر شكنش

  غالم قامت آن لعبتم كھ بر قد او

  بر بدنش اند لطافت چو جامھ بریده

  ز رنگ و بوي تو اي سرو قد سیم اندام

  برفت رونق نسرین و باغ و نسترنش

  یكي بھ حكم نظر پاي در گلستان نھ

  كھ پایمال كني ارغوان و یاسمنش

  شگفت نیست گر از غیرت تو برگلزار

  بگرید ابر و بخندد شكوفھ بر چمنش

  درین روش كھ تویي، گر بھ مرده برگذري

py  آید از كفنشعجب نباشد اگر نعره 
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  نماند فتنھ در ایام شاه، جز سعدي

  كھ بر جمال تو فتنھ است و خلق بر سخنش 

VI   - م١٢۵٨ – ١٠۵٧: علوم اسالمي  

  ھـ ق ۶۵۶ – ۴۴٩

اقوامي كھ علم داشتند و اقوامي كھ علم : كردند علماي اسالم در قرون وسطي اقوام را بھ دو طبقھ تقسیم مي
در . بابلیان، یھودیان، یونانیان، مصریان، و اعراب در طبقة اول قرار داشتندھندوان، ایرانیان، . نداشتند

نظر آنان، اینان برگزیدگان جھان بودند؛ و بھترین اقوام طبقة دوم چینیان و تركان بودند كھ بھ حیوان بیشتر 
  .البتھ این قضاوت بویژه دربارة چین خطا بوده است. از انسان شباھت داشتند

در رشتة . رقیب داشتند گوییم مسلمانان ھمچنان در زمینة علوم تفوق بي از آن سخن ميبھ دوراني كھ 
ریاضیات در مراكش و آذربایجان پیشرفتھاي جالبي رخ داد؛ در اینجا یك بار دیگر شاھد طیف وسیع تمدن 

ھر  جدولھایي فراھم كرد كھ جیب زاویھ را در) م١٢٢٩(ق  ھـ ۶٢٧حسن مراكشي بھ سال . اسالم ھستیم
كرد، و نیز جدولھایي آماده ساخت كھ جیب تمام، جیب قوس، و جیب اجزاي قوس را نشان  درجھ معین مي

یك نسل بعد، خواجھ نصیرالدین طوسي نخستین رسالھ را تألیف كرد كھ ضمن آن علم مثلثات یك . داد مي
نام داشت، تا دو » القطاعشكل «علم مستقل، و نھ یكي از فروع علم نجوم، شمرده شده بود؛ این كتاب، كھ 

محتمال حساب . رقیب بود خود را نوشت در این زمینھ بي» مثلثات«قرن بعد كھ رگیومونتانوس كتاب 
  . مثلثاتي كھ بھ نیمة دوم قرن سیزدھم در چین بھ وجود آمد مایة عربي داشتھ است

) م١١٢٢(ق  ھـ ۵١۶ل بود كھ در سا» میزان الحكمھ«معروفترین كتاب آن دوران در علم فیزیك كتاب 
اي از  این كتاب تاریخچھ. تألیف شده بود  توسط یك غالم یوناني نژاد از مردم آسیاي صغیر، بھ نام خازني،

كند، جداولي از وزن مخصوص بسیاري از مایعات  دھد، قوانین اھرم را فرمولھ مي علم فیزیك بھ دست مي
نوان یك نیروي عمومي كھ ھمھ چیز را بھ سوي مركز نماید، و فرضیة جاذبھ را، بھ ع و جامدات تنظیم مي

را، كھ بھ نزد یونانیان » شادوف«سازد مسلمانان دستگاه چرخ چاھي موسوم بھ  كشاند، مطرح مي زمین مي
آب ) اورونتس(صلیبیان این دستگاھھا را كھ از نھر العاصي . و رومیان معروف بود، تكمیل كردند

كار كیمیاگران باال گرفتھ بود، چنانكھ، بھ گفتة عبداللطیف بغدادي، . كشید دیدند و بھ آلمان بردند مي
گویند یكي از كیمیاگران پول گزافي از . دانستند مي» سیصد طریقھ براي فریب دادن مردم«كیمیاگران 

آنگاه یكي از ظرفا فھرستي . نورالدین گرفتھ بود كھ در كار تحقیقات علمي خرج كند، و متواري شده بود
م ابلھان فراھم آورده و نام نورالدین را باالي آن نوشتھ و گفتھ بود كھ اگر كیمیاگر بازگردد، نام او را از نا

  . ظاھرًا این شخص ظریف آزاري از سلطان ندیده است. بھ جاي نورالدین خواھد نوشت

ة آسماني را سھدي، یكي از علماي والنسیا، قدیمترین كر] ابن سعید[ابراھیم ) م١٠٨١(ق  ھـ ۴٧۴بھ سال 
میلیمتر قطر داشت و بر  ٢٠٩ این كره، كھ از برنج ساختھ شده بود،. كھ در تاریخ از آن نام ھست آماده كرد

صورت فلكي ثبت شده بود؛ ستارگان بھ ترتیب قدر نجومي نمودار  ۴٧ستاره ضمن  ١‘٠١۵سطح آن 
ر ابن افلح رصدھاي خود را، كھ در ھم مناره و ھم رصدگاه بود، و جاب) م١١٩٠(خیرالداي اشبیلیھ . بودند
در تألیفات . ، در آنجا فراھم كرده بود)م١٢۴٠ق،  ھـ ۶٣٨(انتشار داد » اصالح المجسطي«كتاب 

، نظیر ھمین طغیان بر ضد نجوم بطلمیوسي شده بود؛ وي با نقد )آلپتراگیوس(ابواسحاق بطروجي قرطبي 
ركز فلكي، كھ بطلمیوس تشریح مسیرھا و حركتھاي ویران كنندة خویش بر فرضیة افالك و دوایر متحدالم

py  .ستارگان را در آن جستھ بود، راه را براي كوپرنیك ھموار كرد
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این عصر، ادریسي و یاقوت حموي، دو دانشمند جغرافیدان را بھ وجود آورد كھ شھرتشان در ھمة قرون 
در سبتھ زاد، در ) م١١۶۵ـ  ١٠٩٩ق،  ھـ ۵۶٠ـ  ۴٩٣(ابوعبداهللا محمد ادریسي . وسطي جھانگیر بود

ا نوشت كھ ر» كتاب الرجاري«قرطبھ علم آموخت، و در پالرمو بھ تقاضاي روژة دوم، پادشاه سیسیل 
ضمن آن زمین را از لحاظ آب و ھوا بھ ھفت اقلیم، ھر اقلیم را بھ ده قسمت تقسیم كرده، و ھر یك از ھفتاد 

  ھاي وي سرآمد نقشھ كشي  قسمت را با نقشة توضیحي مفصلي ترسیم كرده بود؛ نقشھ

ماي اسالم، در ادریسي چون غالب عل. نظیر بودند قرون وسطي و در كمال ، صحت، و گستردگي حیطھ بي
ھـ  ۶٢٧ـ  ۵٧۵(ابوعبداهللا یاقوت حموي . دانست كروي بودن زمین تردید نداشت و آن را حقیقتي مسلم مي

یاقوت . در افتخار پرچمداري علم جغرافیا در قرون وسطي با ادریسي شریك بود) م١٢٢٩ـ  ١١٧٩ق، 
برده در بازار بھ فروش رفت؛ ولي اي از آسیاي صغیر بود كھ در جنگ اسیر شد و بھ عنوان  یوناني زاده

یاقوت سفر بسیار كرد، نخست . تاجر بغدادیي كھ او را خریده بود وي را بخوبي تعلیم داد و بعد آزادش كرد
بھ عنوان یك تاجر، و بعدھا بھ عنوان جغرافیداني كھ مجذوب شھرھا و اقوام، پوشاك، و روشھاي مختلف 

جلد  ١٢‘٠٠٠ه كتابخانة عمومي در مرو یافت كھ یكي از آنھا چقدر خوشدل شد كھ د. زندگیشان شده بود
كتاب داشت؛ رئیس كتابخانھ بھ رعایت حال او اجازه داد كھ در یك نوبت تا دویست كتاب بھ منزل خود 

زنند كھ یاقوت وقتي  كساني كھ این مایة حیاتي مردان بزرگ، یعني كتاب، را دوست دارند حدس مي. ببرد
پس از آن بھ خیوه و بلخ رفت و در آنجا . م معنوي دسترسي پیدا كرد چقدر خوشحال شدبھ این گنجینة عظی

نزدیك بود مغوالن ضمن پیشروي ویران كنندة خود اسیرش كنند؛ ولي او بدون لباس فرار كرد، اما 
ھاي خود را ھمراه برد و از ایران گذشت و بھ موصل رسید؛ در عین حال كھ با نان بخور و نمیر  نوشتھ

) م١٢٢٨ھـ ق،  ۶٢۶(را بھ پایان رسانید » معجم البلدان«گذراند، كتاب معروف  كار پاكنویسي روزگار مي
المعارف مفصل جغرافیایي است كھ تقریبًا ھمة معلومات جغرافیایي قرون وسطي را ضمن  این یك دایرة. 

ساني، و تاریخ را فروگذار آن فراھم آورده و چیزي از مسائل نجوم، طبیعیات، باستانشناسي، جغرافیاي ان
نكرده است؛ بھ عالوه، از اھمیت و فاصلة شھرھا از ھمدیگر، و زندگي معاریف شھر و اعمالشان سخن 

  .داشتھ است كمتر كسي مانند این دانشمند بزرگ كرة زمین را دوست مي. آورده است

وسیلة مسلمانان این عصر  علم گیاھشناسي، كھ بعد از تئوفراستوس بھ دست فراموشي سپرده شده بود، بھ
توجھ او . نوع گیاه را وصف كرده بود ٣۶٠ادریسي كتابي دربارة گیاھان نوشتھ و . زندگي از سر گرفت

ابوالعباس . ھمھ منحصر بھ مسائل طبي نبود، بلكھ بیشتر از لحاظ علمي و گیاھشناسي بحث كرده بود
گیاھان مختلفي كھ مابین اقیانوس اطلس و  بھ خاطر مطالعاتش دربارة) م١٢١۶ھـ ق،  ۶١٣(اي  اشبیلیھ

، با )م١٢۴٨ـ  ١١٩٠ھـ ق،  ۶۴۶ـ  ۵٨۶(ابن البیطار . شھرت یافت» نباتي«دریاي سرخ مي رویید، بھ 
تبحري فوق العاده، ھمة معلومات گیاھشناسي اسالمي را در كتابي مفصل و پر مایھ فراھم آورد كھ تا قرن 

بود و او را بھ مقام بزرگترین گیاھشناس و داروساز قرون وسطي  شانزدھم در این زمینھ مرجع و معتبر
اي بود كھ ضمن  ، اثر ابن عوام اشبیلیھ»الفالحھ«از جملة مھمترین مؤلفات در علم زراعت كتاب . رساند

نوع درخت میوه، روشھاي  ۵٠نوع گیاه،  ۵٨۵آن از انواع خاك و كود سخن آورده، طریقة كشت 
كتاب وي كاملترین تحقیقات ھمة . اري گیاھان و راه عالج آن را شرح داده بودپیوندزني، و عالیم بیم

  . قرون وسطي در رشتة كشاورزي بھ شمار بود

در این دوران نیز ، چون دوران ماقبلش، بزرگترین طبیبان آسیا و افریقا و اروپا از میان مسلمین 
د، شاید از آن رو كھ این گونھ امراض مھمترین عرصة تخصص این طبیبان بیماریھاي چشم بو. برخاستند

در دیار خاور نزدیك فراوان بود و در آنجا، مثل جاھاي دیگر، مردم پولھاي گزاف براي عالج ـ و خیلي 
  چشم پزشكان آب . كردند كم براي پیشگیري ـ خرج مي

تماد داشت كھ خلیفھ ابن ابوالمحاسن طبیب چنان بھ مھارت خود اع. كردند چشم یا آب مروارید را عمل مي
ابن البیطار در كتاب الجامع لمفردات االدویة و االغذیھ . آب آوردگي چشم مرد یك چشمي را عمل كرد

تاریخ طب گیاھي را نوشت و در آن ھزار و چھارصد نوع گیاه و غذا و دارو ذكر كرد كھ سیصد نوع آن 
ین كرد؛ و مالحظات دقیقي دربارة قبال ناشناختھ بودند؛ تركیبات شیمیایي و قدرت شفابخشي آنھا را مع
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ولي معروفترین طبیب مسلمان این دوران علي االطالق ابومروان بن زھر . كیفیت استعمال آنھا بھ قلم آورد
بود كھ در جھان طب اروپایي بھ نام اونزوئار معروف ) م١١۶٢ـ  ١٠٩١ق،   ھـ ۵۵٧ـ  ۴٨۴(اي  اشبیلیھ

معروف بود، كھ ھمھ از یك خانواده بودند، و ھر یك ابن زھر نسل سوم از شش نسل طبیبان . است
را بھ تقاضاي ] في المداواة و التدبیر [ وي كتاب التیسیر . رفت پرچمدار طب دوران خود بھ شمار مي

دوست خود ابن رشد، كھ بزرگترین فیلسوف آن دوران بود و ابن زھر را بزرگترین طبیب جھان پس از 
وي آنالیزھاي كالسیكي از تومورھا، . نر وي در توصیف بالیني بودھ. شمرد، تألیف كرد جالینوس مي

ترجمة عبري و التیني كتاب تیسیر . التھاب غشاي داخلي قلب، سل روده، و فلج حنجره بھ قلم آورده است
  .اي كرد العاده در طب اروپایي نفوذ فوق

بیمارستاني كھ نورالدین . بوداسالم در ایجاد بیمارستانھاي خوب و تھیة لوازم آن نیز پیشاھنگ جھان 
در دمشق ایجاد كرده بود سھ قرن تمام بیماران را بدون دستمزد عالج ) م١١۶٠(ھـ ق  ۵۵۶محمود بھ سال 

سال پیاپي مشتعل بود  ٢۶٧بھ گفتة تاریخنویسان، اجاق این بیمارستان . داد كرد و داروي رایگان نیز مي مي
بھ بغداد رفتھ بود؛ از دیدار بیمارستان بزرگ ) م١١٨۴(ھـ ق  ۵٨٠ابن جبیر، كھ بھ سال . و خاموش نشد

عضدي شھر، كھ چون قصرھاي سلطنتي بر ساحل دجلھ سر برافراشتھ بود و بیماران را غذا و داروي 
بیمارستان ) م١٢٨۵(ھـ ق  ۶٨۴در قاھره نیز سلطان قالؤون بھ سال . داد، تعجب كرد رایگان مي

در داخل فضاي وسیع . طالق بزرگترین بیمارستان قرون وسطي بودمنصوري را پي افكند كھ علي اال
اي قرار داشت كھ با ایوانھا  محصور و چھارگوشي چھار بنا سر برآورده بود، و در میان آنھا محوطھ

براي بیماریھاي مختلف و بیماران در . كردند احاطھ شده بود و حوضھا و جویھا آب و ھواي آن را خنك مي
ي جداگانھ داشت، ھمچنین داراي چند آزمایشگاه، یك داروخانة عمومي، كلینیكھایي براي حال نقاھت بخشھا

بیماران سرپایي، چند آشپزخانھ و حمام، یك كتابخانھ، یك نمازخانھ، و یك سالن سخنراني داشت؛ بویژه، 
د، غني و بیماران از زن و مر. مناظر دل انگیزي براي قسمت بیماران رواني بھ بیمارستان پیوستھ بود

بھ بیماران بھبود یافتھ ھنگام خروج از بیمارستان . شدند فقیر، آزاد و برده در آنجا بي دستمزد عالج مي
بیماراني كھ بھ بیخوابي مبتال . دادند تا براي تحصیل قوت خود بالفاصلھ محتاج كار نباشند مبلغي مي

و احیانًا كتابھاي تاریخي براي مطالعھ  دادند، اي گوش مي گویان حرفھ شدند بھ موسیقي مالیم و قصھ مي
  .در ھمة شھرھاي بزرگ اسالمي براي مراقبت دیوانگان تیمارستانھایي موجود بود. داشتند دریافت مي

VII  - غزالي و تجدید حیات دیني  

. رفت، دین كوشش داشت عالقة طبقة تعلیم دیده را حفظ كند در آن اثنا كھ علوم در راه تكامل پیش مي
علم و دین بسیاري از مردم را در عقاید دیني بھ تردید افكند و بلكھ بعضیھا را بھ كفر و الحاد كشاكش 

االھیون، دھریون : اند غزالي متفكران اسالمي را سھ دستھ كرده است كھ ھمھ بھ نظر او كافر بوده. كشانید
و بعث اجساد را منكر بودند و االھیون بھ خدا و بقاي روح ایمان داشتند، ولي خلق . یا طبیعیون، و مادیون

گفتند بھشت و جھنم حاالت روحاني است؛ دھریون بھ الوھیتي معتقد بودند، اما بقاي روح را انكار  مي
كردند؛ بھ اعتقاد آنھا جھان دستگاھي است كھ خود بھ خود بھ كار است؛ و مادیون اصال منكر وجود  مي

د، صراحتًا بھ الادري بودن خویش معترف بودند؛ اتباع آن اي نیمھ متشكل بودن دھریھ، كھ فرقھ. خدا بودند
از جملھ پیروان این مذھب اصفھان بن قره بود كھ در یكي از ایام رمضان بھ یك نفر روزه دار . اعدام شدند

كند و پس از درو  روید و نما مي دھي؛ انسان ھم مثل دانھ مي جھت خود را رنج مي بي«: پارسا گفتھ بود
  » .بخور و بیاشام. … شود  ي ميابدالدھر فان

العمل این نھضت شكاك ظھور ابوحامد غزالي بزرگترین علماي دین اسالم بود كھ فلسفھ و دین را با  عكس
ابوحامد غزالي . ھم جمع كرده بود و در میان مسلمانان ھمانند آوگوستینوس و كانت در میان اروپاییان بود

، كودك بود كھ پدرش درگذشت و یك دوست صوفي سرپرستي در طوس بزاد) م١٠۵٨( ق  ھـ ۴۵٠بھ سال 
در جواني فقھ، االھیات، و فلسفھ آموخت؛ چون بھ سي و سھ سالگي رسید، استاد فقھ . او را بھ عھده گرفت

تبحر، و قدرت استداللش مایة شگفت مسلمانان   مدرسة نظامیة بغداد شد، و چندي نگذشت كھ فصاحت بیان،

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



از كار باز : در این مقام بود و شھرتش بھ ھمھ جا رسید، مرضي مرموز گرفت پس از سھ سال كھ. شد
اش مختل شد، و گھگاه لكنت زبان، سخن گفتن او را بدنما  ماند، اشتھاي خوردن و آشامیدن و ھاضمھ

یك طبیب حاذق اساس ناراحتي او را بیماري روحي . كرد؛ آنگاه قواي عقلي او رو بھ انحطاط نھاد مي
در واقع، غزالي، ھمان گونھ كھ بعدھا در گزارش زندگي خود اعتراف كرده، بھ توانایي عقل . دتشخیص دا

بھ ھر حال، . در فھم اسرار دین اسالم شك كرده بود و ریاي دروس دیني خویش را تحمل ناپذیر یافتھ بود
است از خو از بغداد برفت؛ بظاھر قصد حج داشت، ولي در حقیقت مي) م١٠٩۴(ھـ ق  ۴٨٧بھ سال  

چون از علم . بھ تنھایي و خاموشي و آرامشي سر كند، و بھ تفكر و تأمل سرگرم باشد  مردمان كناره گیرد،
كمكي براي تجدید ایمان متزلزل خود ندید، از جھان خارج برید و بھ درون بیني پرداخت؛ معتقد بود كھ در 

از . ست از راه نزدیكتري پیدا خواھد كردآنجا آن حقیقت جاوید را كھ اساس استوار ایمان بھ عالم روح ا
بھ حواس ظاھر اعتماد . كرد عالم محسوسات ـ كھ اساس نھضت ماده گرایي است ـ بسختي انتقاد مي

  نمایاند در صورتي كھ بدون تردید خیلي از  گفت كھ حواس ظاھر ستارگان را كوچك مي نداشت، مي

گرفت كھ حواس  ز این مثال و صدھا مثال دیگر نتیجھ ميا. و گرنھ از آن فاصلة دور دیدار آنھا میسر نبود
بھ نظر او عقل از حواس باالتر است و چیزھایي را . بھ تنھایي وسیلة قابل اعتماد وصول بھ حقیقت نیستند

. كند؛ ولي آخر عقل ھم بر حواس تكیھ دارد گیرد با ھم تطبیق و تصحیح مي كھ بھ وسیلة حواس مختلف مي
غزالي احساس كرد كھ این قسم . مطمئنتر از عقل دارد كھ او را بھ حقیقت تواند رسانید شاید انسان معرفتي

شود؛  صوفي بھتر از فیلسوف بر حقیقت مكنون نزدیك مي: معرفت را در درون بیني صوفیانھ یافتھ است
ود بھترین اقسام معرفت تأمل دربارة اعجوبة ذھن است تا خدا از درون شخص متفكر بر او ظاھر، و خ

  . نفس در رؤیت یگانھ محو شود

با این طرز فكر، غزالي مھمترین كتاب خود یعني تھافت الفالسفھ را نوشت كھ ضمن آن از ھمة فنون عقل 
این صوفي مسلمان جدل فلسفي را با دقتي ھمانند كانت بھ كار گرفت تا ثابت كند . بر ضد عقل كمك گرفت

. شود افالس معنوي و انحطاط اخالقي و سقوط اجتماعي او مي كشاند و سبب كھ عقل انسان را بھ تردید مي
غزالي ھفت قرن پیش از ھیوم عقل را تا حدود قانون علیت، و قانون علیت را بھ صرف توالي اشیا تنزل 

دانیم كھ  است، ولي نمي» الف«ھمیشھ پیرو » ب«كنیم این است كھ  داد، و گفت ھمة چیزي كھ ما درك مي
توانند وجود خدا یا بقاي روح را  گفت فلسفھ، منطق، و علم نمي نیز ھست یا نھ؟ مي »ب«علت » الف«آیا 

تواند این دو عقیده را، كھ بدون آن ھیچ نظم اخالقي ـ و  ثابت كنند؛ تنھا الھام مستقیم یا علم حضوري مي
  . بنابراین ھیچ تمدني ـ باقي نتواند ماند، اثبات كند

ھمة امید و بیمھایي كھ در جواني داشتھ بود . عقاید اصیل دین بازگشت عاقبت غزالي از راه تصوف بھ ھمة
از نو مردم . كند تجدید شد، و اذعان داشت كھ وعید و حضور خدایي قاھر را باالي سر خویش احساس مي

باز بھ . ھا براي اصالح اخالق عامھ الزم است را از عذاب جھنم بیم دادن گرفت، و گفت كھ این موعظھ
الدین بازگشت بھ عقاید سابق را شرح داد و با ھمة فصاحت و  در كتاب احیاء علوم. دیث معتقد شدقرآن و ح

شكاكان و فیلسوفان در اسالم ھرگز دشمني سخت تر از او . حرارت دوران كمالش بھ دفاع از آن برخاست
مؤمنان دیندار  كھ غزالي درگذشت، موج الحاد برگشتھ، و دل) م١١١١(ھـ ق  ۵٠۵بھ سال . نداشتھ بودند

وقتي كتابھاي وي بھ زبانھاي بیگانھ ترجمھ شد، رجال دین مسیح نیز از مندرجات آن، كھ . آرام گرفتھ بود
. دفاع از دین و تشریح قواعد صالح و تقوا بود ـ و از پس دوران آوگوستینوس نظیر نداشت ـ خرسند شدند

ن اسالم ظھور كرده بود، فلسفھ از رونق افتاد، از دوران غزالي بھ بعد، با آنكھ ابن رشد در اقصاي جھا
مجادالت علمي بھ مستي گرایید، و حدیث و قرآن بھ جاي ھمة علوم دیگر مورد توجھ عقول اسالمي قرار 

  .گرفت

  رفت و پس از وي  توجھ غزالي بھ مذھب تصوف براي صوفیان پیروزي بزرگي بھ شمار مي

البتھ علماي دین . اھل سنت بھ تصوف رو كردند، تا آنجا كھ براي مدتي عقاید صوفیان بر االھیات چیره شد
و شریعت بر شریعت و دین رسمي حاكم بودند، اما عرصة تفكر دیني جوالنگاه مشایخ طریقت و اولیا شده 
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گیري یك نوع زھد و تقدس از عجایب اتفاق آنكھ پیدایش فرانسیسیان در مسیحیت، ھمزمان با شكل . بود
زاھدان صوفي از زندگي خانوادگي كناره كردند، زندگي اخوت دیني . تازه در جھان اسالم قرن ششم بود

اینان از راھھاي مختلف . یا درویش نام دادند» فقیر«را زیر سرپرستي شیخ پیش گرفتند، و خویش را 
كنند تا بھ انجام كارھاي عجیب توانا شوند ـ  كوشیدند تا روح خویش را تعالي داده در روح خدا فاني مي

بعضي بھ وسیلة نماز و تفكر، برخي بھ وسیلة زھد و از خودگذشتگي و ریاضت، و گروھي دیگر بھ وسیلة 
  .زدند وجدي كھ حاصل ذكر بود در این راه گام مي

ـ  ١١۶۵ ھـ ق، ۶٣٨ـ  ۵۶١(این نظریات در یكصدو پنجاه كتاب از تألیفات محیي الدین بن عربي 
وي مي گفت دنیا ھرگز خلق نشده، . كھ یك مسلمان اسپانیایي االصل مقیم دمشق بود شكل گرفت) م١٢۴٠

تاریخ چیزي جز ظھور خود آگاه . زیرا مظھر بروني وجودي است كھ در حقیقت دروني ھمان خداست
متگاه موقت است؛ و ھمة جھنم اقا. یابد شدن خدا نیست، و این خود آگاھي باالخره در وجود انسان تحقق مي

بھ خطا رفتھ است؛   عشق اگر بھ مظاھر فاني و جسمي تعلق گیرد،. مردم آخر كار نجات خواھند یافت
كند، و عاشق صادق در ھر صورت زیبا مظھر جمال كلي را  خداست كھ در صورت محبوب تجلي مي

دورة قدیس ھیرونوموس را بھ یاد شاید محیي الدین گفتة برخي از مسیحیان . بازد بیند و بدان دل مي مي
و بھ اعال مراتب » ھر كھ عاشق شود و عفیف بماند تا بمیرد، شھید مرده«: گفت آورد و بھ مردم مي مي

گفتند كھ با ھمسران خود ھمین گونھ زندگي  بسیاري از درویشان متأھل آشكارا مي. اخالص رسیده است
  . كنند مي

وري  شدند و بھ بھره دادند ثروتمند مي ایاي فراواني كھ مردم ميھاي اسالمي از طریق عط بعضي از فرقھ
بھ شكایت گفتھ ) م١٢۵٠(ھـ ق  ۶۴٨یكي از مشایخ شام در حدود سال . دادند از خوشیھاي زندگي رضا مي

صوفیان پیش از این جمعیتي بودند بھ صورت پریشان و بھ معني جمع؛ اكنون جماعتي ھستند بھ «: بود
زدند و بھ آنھا  خواستند لبخند مي مردم بھ اینان كھ دین و دنیا را با ھم مي ».پریشانني صورت جمع و بھ مع

بھ آنھا  العاده ولي براي پارسایان مخلص راستگو احترام قایل بودند، نیروھا و اعمال خارق. كردند اعتنا نمي
  .رفتند گرفتند، بھ شفاعتشان امید داشتند، و بھ زیارت قبورشان مي دادند، تولدشان را جشن مي نسبت مي

الرشید بھ بعد مقررات سختي  از زمان ھارون. وقتي اھل سنت پیروز شدند، روح تساھل دیني سستي گرفت
ت، كھ ھمیشھ ھم در عمل رعایت بنابراین مقررا. دھند بتدریج زنده شد كھ بھ عمر بن خطاب نسبت مي

شدند، غیر مسلمانان مكلف شدند جامة خود را بھ خطوط زرد مشخص كنند و اسب سواري براي آنھا  نمي
ھاي تازه بسازند، فقط  ممنوع شد، فقط حق داشتند بر خر و استر بنشینند؛ حق نداشتند كلیساھا یا كنیسھ

نداشتند بیرون كلیساھا صلیب بردارند، ھمچنین ناقوس زدن توانستند معابد سابق را تعمیر كنند؛ اجازه  مي
توانستند مدارس  ھاي مسلمانان راه نداشتند، ولي مي فرزندان غیر مسلمانان در مدرسھ. ممنوع بود

نص مكتوب مقررات اسالمي ھنوز ھم چنین است، اما ھمیشھ اجرا : مخصوصي براي خود داشتھ باشند
  ۴۵‘٠٠٠بغداد در قرن دھم میالدي  با این وجود، تنھا در. شود نمي

شد؛ و مسلمانان پیوستھ از  مسیحي بود؛ جنازة مسیحیان بدون تعرض و مزاحمت در خیابانھا حمل مي
حتي در گرماگرم جنگھاي صلیبي . اشتغال یھودیان و مسیحیان در مناصب دولتي شكایت داشتند

  .ھرباني رفتار كندتوانست با تبعة مسیحي خود با بزرگواري و م الدین مي صالح

VIII – ابن رشد  

داد كھ با دین  فلسفھ تا مدتي در اسپانیاي اسالمي دوام آورد، زیرا با خردمندي و احتیاط افكاري نشر مي
اندیشھ، در دربار امیراني كھ مباحث فلسفي را در مجالس . ھماھنگي داشت و در انتقاد مالیم بود

امیر ساراگوسا، كھ . دانستند، آزادي ناپایداري یافت ضر ميخصوصي خوش داشتند اما آن را براي عامھ م
pyدر ھمان شھر زاده بود، بھ ) م١١٠۶(ق  ھـ ۵٠٠از مرابطون بود، ابوبكر بن باجھ را، كھ بھ حدود سال 
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ابن باجھ یا، چنانكھ بعدھا در اروپا معروف شد، آونپا كھ ھنوز جوان . عنوان وزیر و دوست خود برگزید
بھ گفتة ابن خلدون، امیر چنان . العاده یافت عي، طب، فلسفھ، موسیقي، و شعر منزلتي فوقبود در علوم طبی

از اشعار دانشور جوان در شگفت شد كھ قسم خورد ھر وقت بھ حضور آید روي طال عبور كند؛ ابن باجھ 
تي ساراگوسا بھ وق. كھ بیم داشت این سوگند عالقة بھ دیدار او را كم كند، دو سكة طال در كفشھاي خود نھاد

چنگ مسیحیان افتاد، وزیر دانشمند شاعر از آنجا بھ فاس گریخت، جایي كھ در میان مسلماناني كھ كافرش 
رسالة موسیقي وي . پنداشتند با فقر دست بھ گریبان شد، و در سي سالگي، بنا بھ روایاتي از زھر، بمرد مي

معروفتر از ھمة . ر اسالمي مغرب بھ شمار بودكھ از میان رفتھ بھترین مؤلفات این رشتة دقیق در آثا
مؤلفات وي كتاب تدبیر المتوحد بود كھ ضمن آن دربارة یكي از مسائل اساسي فلسفة عرب تجدید گفتگو 

كھ بھ تن پیوستھ » عقل مادي«یكي : بھ نظر ابن باجھ، عقل انساني مركب از دو جزء است. كرده است
یا عقل جھاني غیر شخصي كھ در ھمة مردم ھست و » عقل فعال«است و با مرگ تن خواھد مرد، و دیگر 

تفكر عالیترین وظایف انسان است و تنھا بھ وسیلة آن است كھ . میرد تنھا ھمان است كھ با مرگ كسان نمي
. ، كھ ھمان خداست، تواند رسید وبا آن یكي تواند شد، نھ با جذبة صوفیانھ»عقل فعال«انسان بھ معرفت 

اي آرام، دور از طبیبان و  مرد عاقل در گوشھ. خطرناك است مگر آنكھ با سكوت انجام گیرداي  تفكر شیوه
برد؛ ممكن است تعدادي از فیلسوفان انجمني فراھم آورند كھ با ھم با  قانونشناسان و ھمة مردم بھ سر مي

  . مالیمت و تساھل دور از غوغا و جنون مردم در طلب معرفت بكوشند

، )م١١٨۵؟ ـ ١١٠٧ق،  ھـ ۵٨١ـ  ۵٠١( ھ نزد اروپاییان بھ آبوباكر معروف است ابوبكر بن طفیل، ك
شاعر، طبیب،   وي نیز عالم،. ھاي ابن باجھ را ادامھ داد و تقریبًا ھدفھاي عالي او را بھ تحقق رساند اندیشھ

عات بیشتر سا. در مراكش، پایتخت موحدون، وزیر و طبیب خلیفھ ابویعقوب یوسف شد. و فیلسوف بود
  بیداري خود را در كتابخانة سلطنتي بھ سر 

مطالعھ و مملكتداري آن قدر فرصت داشت كھ، ضمن كتابھاي فني و پر مغز دیگر، بزرگترین قصة فلسفي 
ابن طفیل عنوان قصة خویش را از ابن سینا گرفتھ بود و شاید قصة او، كھ بھ . قرون وسطي را بھ قلم آورد

وكلي بھ انگلیسي ترجمھ شده بود، داستان روبنسون كروزوئھ را بھ دفو الھام میالدي بھ وسیلة ا ١٧٠٨سال 
  .كرده باشد

اي  سكنھ خالصة قصھ این است كھ حي بن یقظان، كھ قصھ بھ نام اوست، بھ ھنگام طفولیت در جزیزة بي
شخصًا شود، و كفش و لباس خود را  دھد، او جواني ھوشیار و زرنگ مي بزي او را شیر مي. شود رھا مي

كند  پردازد، حیوانات زنده و مرده را تشریح مي كند؛ بھ نظاره در ستارگان مي از پوست حیوانات فراھم مي
آنگاه از علوم طبیعي بھ فلسفھ و االھیات » .رسد در این رشتة معرفت بھ پایة فاضلترین طبیعیدانان مي«و 

كند، گوشت  سپس مانند زاھدان زندگي ميسازد؛  كند، وجود خالق توانا را براي خود مدلل مي توجھ مي
. شود سالگي آمادة تعلیم مردم دیگر مي ۴٩حي در . كند پیوندي معنوي پیدا مي» عقل فعال«خورد، و با  نمي

این . كند نھد و با حي برخورد مي خوشبختانھ یك نفر صوفي بھ نام آسال در طلب عزلت بھ جزیره قدم مي
بیند حي بدون  آموزد و از اینكھ مي آسال بھ او تكلم مي. شود میزاد آگاه مياولین بار است كھ حي از وجود آد

گوید از جایي آمده كھ عقاید دیني  شود و بھ او مي كمك دیگري بھ معرفتي از خدا واصل شده خوشحال مي
ت مردم بھ خشونت آلوده است، و از اینكھ اندك اخالق خوب را ھم در نتیجة وعدة بھشت و بیم جھنم بھ دس

شود از جزیرة خود درآید و این مردم جاھل را بھ دیني كاملتر و  حي مصمم مي. خورد اند افسوس مي آورده
رسد در بازار عمومي دعوت دین خود را كھ وحدت خدا و كاینات  وقتي بھ آنھا مي. تر رھبري كند فیلسوفانھ

شود كھ اگر  و او متوجھ مي. فھمند يگیرند، یا سخنانش را نم كند؛ ولي مردم از او كناره مي است آغاز مي
دین با اسطوره ، معجزه، رسوم، و عقاب و ثواب خدایي آمیختھ نباشد، مردم نظم اجتماعي را نخواھند 

آزار  گردد، با آسال در مصاحبت حیوانات بي آنگاه از كار خود پشیمان مي شود، بھ جزیره باز مي. آموخت
  .كنند نان تا دم مرگ خدا را عبادت ميبرد، و آن دو ھمچ و عقل فعال بھ سر مي

، ابن طفیل یك جوان قاضي و طبیب را بھ ابویعقوب یوسف معرفي )م١١۵٣(ھـ ق  ۵۴٨در حدود سال 
معروف ) م١١٩٨ـ  ١١٢۶ھـ ق،  ۵٩۵ـ  ۵٢٠(كرد كھ بھ نزد مسلمانان بھ نام ابوالولید محمد بن رشد 
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، و از لحاظ نفوذ در عقول بزرگترین فیلسوف شد است، و در اروپاي قرون وسطي آوروئس نامیده مي
ابن طفیل با این رفتار نشان داد كھ از رقابت و حسد، بھ وضعي كھ در نوع بشر كمتر نظیر . اسالم بود

جد و پدر ابن رشد نیز بھ نوبة خود قاضي القضات قرطبھ بودند و لوازم تعلیم او را، تا . دارد، مبراست
یكي از شاگردان ابن رشد دربارة نخستین مالقات وي با . ، فراھم كرده بودندآنجا كھ در قرطبھ امكان داشت

  .امیر از زبان خود او مطالبي نقل كرده است

ابن طفیل در ستایش من مبالغھ . وقتي من بھ نزد امیرمؤمنان معرفي شدم، جز ابن طفیل كس آنجا نبود
  رأي فیلسوفان «: امیر با این سؤال سخن آغاز كرد… . كردن گرفت

اي بودم  من متحیر و مضطرب شدم و در جستجوي بھانھ» دربارة افالك چیست؟ آیا قدیم ھستند یا حادث؟
اما امیر اضطراب مرا كھ دید، بھ ابن طفیل نگریست و با او در این باب سخن گفتن ..  .كھ جواب ندھم 

گرفت و نظریات افالطون و ارسطو و فیلسوفان دیگر، و اعتراضات عالمان مسلمان بھ آنان را، چنان از 
و دانش مرا امیر مرا آرام ساخت . اي نیز نظیر آن ساختھ نبود حافظھ تقریر كرد كھ حتي از فیلسوفان حرفھ

  . ھمین كھ از نزد او برون شدم، مبلغي پول و اسبي و خلعت گرانبھایي براي من فرستاد. بیازمود

القضات  در قرطبھ قاضي) م١١٧٢(ق  ھـ ۵۶٨در اشبیلیھ و بھ سال ) م١١۶٩(ق  ھـ ۵۶۵ابن رشد بھ سال 
رد، و در این مقام بود تا ده سال بعد، ابویعقوب یوسف او را بھ مراكش طلبید و طبیب خاص خود ك. شد

اي  ابن رشد را بھ نقطھ) م١١٩۴(ق  ھـ ۵٩١بھ سال ). م١١٨۴ق،  ھـ ۵٨٠(خالفت بھ یعقوب منصور رسید 
نزدیك قرطبھ تبعید كردند تا نارضایتي مردم از افكار فلسفي وي تسكین یابد، آنگاه بخشیده شد و بھ سال 

  .د درگذشت، و ھنوز قبرش آنجا بھ پاستاما سال بع. بھ مراكش بازگشت) م١١٩٨(ق  ھـ ۵٩۵

شھرت عظیم ابن رشد در فلسفھ كارھاي طبي او را تقریبًا از یاد برده است، اما در حقیقت او از طبیبان 
رفت، و نخستین كس بود كھ كار شبكیة چشم را شرح داد، و گفت كھ ھر كھ  بزرگ دوران خود بھ شمار مي

المعارف طبي او بھ نام كتاب الكلیات في الطب،  دایرة. شود مصون ميیك بار آبلھ گیرد، در قبال این مرض 
در ھمین اوان، امیر . شد كھ بھ التیني ترجمھ شد، بھ طور وسیعي در دانشگاھھاي مسیحي تدریس مي

ابویعقوب یوسف اظھار عالقھ كرد كھ كسي شرح روشني از نظریات ارسطو براي او بنویسد و، بھ اشارة 
فیلسوف این پیشنھاد را بگرمي پذیرفت، زیرا بھ نظر وي . ار را بھ عھدة ابن رشد گذاشتابن طفیل، این ك

ھمة فلسفھ در نظریات ارسطو فراھم آمده بود، و كافي است آن را شرح و تفسیر كرد تا با ھر دوراني 
اي فراھم كند، سپس  ابن رشد در صدد برآمد كھ براي ھر كتاب معتبر ارسطو، اول خالصھ .شودمناسب 

اند فراھم  شرح مختصري بر آن بنویسد، و بعد شرح مفصلي براي طالبان فلسفھ كھ در این رشتھ پیش رفتھ
اسالمي معمول شود، در دانشگاھھاي  كم پیچیده مي شود و كم كند ـ این سبك شرح، كھ از ساده شروع مي

عربي كتابھاي ارسطو را كھ از ترجمة سریاني   دانست و ناچار بود ترجمة بدبختانھ او یوناني نمي. بود
گرفتھ شده بود اساس كار قرار دھد؛ ولي حوصلھ، ذھن روشن، و قدرتي كھ در تجزیة دقیق مطالب داشت 

ان اسالم مقامي معتبر یافت، و معروف ساخت و در صف فیلسوف» شارح اعظم«او را در ھمة اروپا بھ 
  .تالي ابن سیناي بزرگ شد

ابن رشد بھ جز این شرحھا شخصًا نیز كتابھایي در منطق، طبیعیات، علم النفس، مابعدالطبیعھ، االھیات، 
حقوق، نجوم، و نحو تألیف كرد و جوابي بر تھافت الفالسفة غزالي نوشت كھ آن را تھافت التھافت نامید او 

  نسیس بیكن نیز چون فرا

زیرا فیلسوف . شود بیدین كند، اما مطالعة بي مانع فلسفھ منجر بھ درك بھتري از رابطة دین و فلسفھ مي
را در معاني ظاھریشان بپذیرد، اما » قرآن، كتاب مقدس، و دیگر كتب آسماني«تواند جزمیات  اگرچھ نمي

نتیجة مشكالت زندگي فقط بھ طور گھگاھي  یابد كھ این تعلیمات مورد نیاز است تا در مردمي كھ در در مي
بھ ھمین . اندیشند، تقوا و اخالقي نیك را تكوین بخشد و سطحي و مخاطره آمیز بھ مسئلة ازل و ابد مي

در عوض، فیلسوف را باید آزاد گذارد كھ در . گوید جھت، فیلسوف كمال یافتھ بھ خالف دین سخني نمي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ت خود را بھ متعلمان محصور كند و افكار خود را میان عامھ تبلیغ جستجوي حقیقت بكوشد؛ اما باید مباحثا
بھ نظر وي اگر اصول اعتقادي دین را بھ طور نمادین تأویل كنند، ممكن است با نتایج علم و فلسفھ . نكند

ھماھنگ شود؛ تأویل متون مقدس بر اساس نماد و تمثیل طي قرنھا، حتي میان رجال دین رسمي، متبع بوده 
دھند صریحًا تعلیم نداده، و نگفتھ است  بن رشد اصول اعتقادیي را كھ نقادان مسیحي بدو نسبت ميا. است

نادرست ) و اخالقیات(درست باشد، ولي در قملرو دین ) میان تعلیم یافتگان(تواند در فلسفھ  اي مي كھ قضیھ
ابن رشد را نھ در باشد؛ اما تعلیمات وي این معني را متضمن است، بھ ھمین جھت نظریات ) مضر(

تر و مشكلتري كھ  ھاي مختصري كھ براي عموم طالبان فلسفھ تألیف كرده، بلكھ در شرحھاي پرمایھ رسالھ
  .باید جست بر ارسطو نوشتھ است مي

بھ گفتة او عالم . بحث در حقیقت اشیا، بھ منظور اصالح حال انسان: كند ابن رشد فلسفھ را چنین تعریف مي
  .اي بیش نیست تارگان آغاز و انجام ندارد؛ و خلقت افسانھقدیم است؛ حركات س

ھمین … . كند را بدون حاجت بھ مادة موجود خلق مي] تازه[طرفداران خلقت ادعا دارند كھ خدا كاینات 
حركت قدیم و دایم است؛ و … . شود پندار سھ دین متبع را بھ آنجا كشانیده كھ گویند چیز از ناچیز خلق مي

توانیم حركتي را در ذھن  نمي. بدون حركت زمان نخواھد بود. آید ركت پیش پدید ميھر حركتي از ح
  . تصور كنیم كھ آغاز و انجامي داشتھ باشد

گوید كھ خدا خالق جھان است، یعني جھان در ھر لحظھ بھ بركت نیروي نگھدارنده یا قوة  مع ذلك، مي
بنابراین، خداوند نظم، . گیرد اوند خلقت نو ميمبقیة االھي وجود دارد و در ھر لحظھ بھ نیروي فعال خد

  .قوت، و عقل كاینات است

عقل فعال، كھ در تن و ذھن . نظام و عقل محرك افالك و ستارگان از این نظام عالي و عقل كلي است
عقل منفعل . عقل انساني دو جزء دارد. رسد بھ ظھور مي) فلك قمر(كند، از عقل فلك آخرین  انسان نفوذ مي

ادي كھ استعداد و قدرت تفكر و معرفت عقالني است، این عقل جزو جسم اوست و با فناي جسم فنا یا م
؛ و دیگر عقل فعال است كھ از خداست و ھم اوست كھ عقل منفعل را بھ تفكر وا )جھاز عصبي؟(شود  مي
  عقل فعال در افراد تفاوت ندارد، بلكھ در ھمھ یكسان است و فقط . دارد مي

كند و در ھمھ جا و  كند كھ نور آن بسیاري از اجسام را روشن مي ھ تأثیر خورشید تشبیھ ميعقل منفعل ب
كوشد كھ با عقل فعال متحد شود، چنانكھ آتش بھ ھمة اجسام قابل  عقل منفعل مي. ھمیشھ ھمان است كھ بود

ا بالقوه بھ وسیلة شود زیر عقل انساني بھ وسیلة اتحاد با عقل فعال مانند خدا مي. كند احتراق نفوذ مي
در حقیقت جھان و ھرچھ در آن ھست، جز از طریق عقلي كھ . كند اش بر ھمة كاینات احاطھ پیدا مي اندیشھ

فقط ادراك حقیقت از طریق خرد است كھ عقل را بھ اتحاد . كند، براي ما وجود معني ندراد آن را ادراك مي
ابن رشد از افكار . كند دان توانند رسید، نایل ميبا خدا، كھ متصوفان پندارند بھ وسیلة زھد و سماع ب

بھ عقیدة او بھشت ھمان حكمت آرام و دوست داشتنیي است كھ خردمندان از آن . صوفیانھ بدور است
  . شوند ور مي بھره

ارسطو نیز بھ ھمین نتیجھ رسیده است؛ الزم بھ گفتن نیست كھ نظریة عقل فعال و عقل منفعل یا قابل از 
، بر طبق تفسیر اسكندر افرودیسي و تمیستیوس اسكندراني، گرفتھ شده، و )III ’ 5( س ارسطو كتاب در نف

ھمین نظریھ است كھ بھ صورت فرضیة فیض یا نظریة صدور نو افالطونیان در آمده و بھ وسیلة فارابي، 
قالب نوافالطوني این فلسفة عربي ھمان فلسفة ارسطو بوده كھ در . ابن سینا، و ابن باجھ بھ ما رسیده است

ریختھ شده است، ولي در ھمان اثنا كھ افكار ارسطو بھ وسیلة غالب فیلسوفان مسیحي و مسلمان تعدیل شد 
تا با مقتضیات االھیات تطبیق كند، عقاید اسالمي بھ وسیلة ابن رشد جمع و جور شد تا با نظریات ارسطو 

مسلمانان معاصر . یت بیشتر از دیار اسالم بودبھ ھمین جھت، نفوذ ابن رشد در قملرو مسیح. ھماھنگ شود
آزارش كردند، متأخران او را از یاد بردند، و متن عربي غالب تألیفات او از میان رفت؛ ولي یھودیان 

خواست دین  ابن میمون نیز، چون ابن رشد، مي. اند ھاي عبري محفوظ داشتھ قسمت اعظم آن را در ترجمھ
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ن مسیحي ترجمة شرحھاي ابن رشد از عبري بھ التیني مھمترین مایة در جھا. و فلسفھ را توافق دھد
توماس . بدعتھاي سیژر دو برابان و خردگرایي مكتب پادوا شد و بھ صورت خطري مسیحیت را تھدید كرد

خواست موجي را كھ مؤلفات ابن رشد پدید آورده بود برگرداند، و كتاب مدخل االھیات را بھ  آكویناس مي
ألیف كرد؛ ولي در بسیاري قضایا پیرو او شد؛ از جملھ در روش شرح، در چند تفسیر بر ھمین منظور ت

گري متون كتاب  اشیا، در تأویل نمادین انسانشكلي» اصل افتراق«ارسطو، در انتخاب ماده بھ عنوان 
این  مقدس، در پذیرفتن امكان قدیم بودن عالم، در رد تصوف بھ عنوان ركن اساسي االھیات، و در تصدیق

راجر بیكن ابن رشد . توان بھ وسیلة ایمان آن را قبول كرد مسئلھ كھ بعضي قضایاي دیني مافوق عقلند و مي
ھـ  ۶۶٩حد [در عصر ما «: اي كھ معمول اوست، گوید شمارد و، با مبالغھ را تالي ارسطو و ابن سینا مي

  » .فلسفة ابن رشد مورد قبول ھمة خردمندان است] م١٢٧٠ق، 

  مستنجد، خلیفة عباسي، فرمان داد ھمة كتابھاي ابن سینا و رسائل اخوان ) م١١۵٠(ھـ ق  ۵۴۵بھ سال 

آن موقع در اشبیلیھ بود، فرمان داد كھ ھمة تألیفات ابن رشد را، جز تعداد كمي كھ در علوم طبیعي بود، 
كتاب فلسفھ یافتند در آتش بسوزانند، و تعلیم فلسفھ را بر مردم خود حرام، و تشویقشان كرد كھ ھر جا 

مردم فرمان خلیفة اشبیلیھ را مشتاقانھ اجرا كردند، چرا كھ از تعرض فالسفھ بھ حدود ایمان، كھ . بیفنكنند
در ھمین اوقات ابن . براي اكثر آنان عزیزترین مایة تسلي رنج و مالل زندگي بود، سخت آزرده بودند

از تفكر نظري ) م١٢٠٠(ھـ ق  ۵٩٧اسالم پس از سال  .حبیب بھ جرم مطالعة فلسفھ بھ مرگ محكوم شد
گرفت، رفتھ رفتھ از رجال دین و فقھاي سني  وقتي نیروي سیاسي در جھان اسالم سستي مي. چشم پوشید

خاستند؛ مع  آنان نیز، در مقابل جلوگیري از تفكر مستقل و آزاد، بھ یاري خالفت برمي. جست پشتیباني مي
در اسپانیا مسیحیان شھر بھ شھر پیش . جات دولت رو بھ اضمحالل كافي نبودذلك، این یاوریھا براي ن

ھـ ق  ۶۵۶المقدس را گرفتند و بھ سال  آمدند تا براي مسلمانان بھ جز غرناطھ نماند؛ در شرق صلیبیان بیت
  .مغوالن بغداد را تصرف و ویران كردند) م١٢۵٨(

IX - م١٢۵٨ – ١٢١٩: حملة مغول  

  ھـ ق ۶۵۶ – ۶١۶

اینجا بار دیگر تاریخ این حقیقت را مدلل كرد كھ آسایش حاصل از تمدن موجب غلبة اقوام وحشي بر در 
سلجوقیان قلمرو شرقي اسالم را نیرویي تازه داده بودند، اما آنھا نیز بھ سستي و تن . شود مردم متمدن مي

شود كھ از نظر فرھنگي  پروري خو كرده، و اجازه داده بودند دولت ملكشاه بھ كشورھایي مستقل تقسیم
ھاي مخالف و متخاصم  درخشان، اما از لحاظ نظامي ضعیف بودند، تعصب دیني و نژادي مردم را بھ دستھ

  .تقسیم كرده بود و نگذاشت براي مقاومت در برابر صلیبیان متحد شوند

و كثرت توالد ھا  در ھمین اوقات، در دشتھا و صحراھاي شمال باختري آسیا، مغوالن بر اثر تحمل سختي
ھاي خود بھ مراتع  بردند، بھ دنبال گلھ ھا یا در ھواي آزاد بھ سر مي آنھا در خیمھ. گرفتند پیوستھ نیرو مي
كردند، و با ھیجان و عالقھ رسوم جنگ  كردند، لباسشان را از پوست گاو تھیھ مي تازه حركت مي

در بھ كار بردن خنجر و شمشیر و در  این ھونھاي جدید، چون خویشان ھشت قرن پیش خود،. آموختند مي
اگر گفتة جوواني د پیانوكارپیني، مبلغ مسیحي، را دربارة . تیراندازي از پشت اسبان بادپا مھارت داشتند

و از خوردن  ١١۶؛ »خوردند رسید، حتي شپش، را مي این جماعت ھر چھ بھ دستشان مي«آنھا بپذیریم، 
آمد، ھمان طور كھ مردم متمدن ایام ما از خوردن  شان نميسگ، و خون آدمي بد  موش صحرایي، گربھ،

این اقوام را بھ كمك ) م١٢٢٧ـ  ١١۶٧ق،   ھـ ۶٢۴ـ  ۵۴٩(چنگیز خان . خرچنگ و صدف باك ندارند
py  مقررات سخت نظم و سامان داد، و از آنھا 
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ك سردار مغول ھنگامي كھ چنگیز از پایتخت خود قراقروم غایب بود، ی. دیوار بزرگ چین بھ حركت آورد
چنگیز این فتنھ را . بر ضد او برخاست، و با عالءالدین محمد، پادشاه دولت مستقل خوارزم، ھمپیمان شد

ولي، كمي بعد، در ماوراءالنھر، دو بازرگان مغول، . سركوب، و بھ شاه پیشنھاد صلح كرد؛ و او پذیرفت
نگیز تقاضا كرد حاكم را براي تنبیھ بھ او چ. بھ عنوان جاسوس بھ وسیلة حاكم سلطان در اترار كشتھ شدند

تسلیم كنند؛ شاه این تقاضا را نپذیرفت، رئیس فرستادگان مغول را بكشت، و بقیھ را ریش تراشید و 
  ).م١٢١٩ھـ ق،  ۶١۶(چنگیز خان بھ جنگ برخاست و ھجوم مغول بر دیار اسالم آغاز شد . بازگرداند

سپاه سلطان محمد را در نزدیك جند بشكست؛ و  ۴٠٠,٠٠٠سپاه مغول، بھ فرماندھي جوجي، پسر خان، 
یك سپاه دیگر . كشتھ در میدان بھ جا گذاشت ١۶٠,٠٠٠سلطان در نتیجة این شكست بھ سمرقند گریخت و 

سپاه سوم، بھ . مغول بھ فرماندھي جغتاي، پسر خان، بھ سوي اترار راند، آنجا را گشود و غارت كرد
 ٣٠,٠٠٠ارا راند و شھر را بسوخت، ھزاران زن را بھ اسارت گرفت، و فرماندھي خود خان، بھ سوي بخ

ابن بطوطھ، . سمرقند و بلخ بي جنگ تسلیم شدند، اما از غارت و كشتار جمعي نجات نیافتند. مرد را بكشت
تولي خان، پسر . كھ صد سال بعد این شھرھا را دیده است، گوید كھ ھنوز غالب آنجا خرابھ و النة بوم است

مغوالن . سپاه بھ خراسان حملھ برد، و بھ ھر شھري كھ رسید آن را ویران كرد ٧٠,٠٠٠یز، با چنگ
گذاشتند كھ یا با ھموطنان پیش رو بجنگند یا از پشت  نھادند و مختارشان مي اسیران را پیش صف خود مي

اسالم بود،  ھاي شھر، كھ مایة فخر مرو بھ خیانت گشوده شد و پاك بسوخت؛ كتابخانھ. سر كشتھ شوند
طعمة آتش شد؛ بھ مردم آن اجازه دادند با دارایي خود از شھر خارج شوند، تا در بیرون شھر تك تك آنھا 

كس  ١,٣٠٠,٠٠٠بھ گفتة مورخان مسلمان، این كشتار سیزده روز دوام داشت و . را غارت و كشتار كنند
ھمة مردان و ) م١٢٢١ھـ ق،  ۶١٨(د نیشابور مدتي دراز شجاعانھ مقاومت كرد و چون تسلیم ش. ھالك شد

زنان و كودكان شھر را، بھ جز چھارصد صنعتگر ماھري كھ بھ مغولستان فرستاده شدند، از دم تیغ 
مسجد و كارگاھھاي  ٣٠٠٠شھر زیباي ري با . انگیز ساختند گذرانیدند و از سركشتگان ھرمي وحشت

پسر سلطان محمد، . ھمة مردمش كشتھ شدند سفال معروف ویران شد و، بھ گفتة یك تاریخنویس مسلمان،
اي از تركان فراھم آورد، بر لب رود سند با چنگیز پیكار كرد، ولي شكست  الدین، سپاه تازه سلطان جالل

كس از  ۶٠‘٠٠٠ھرات بر ضد حاكم مغول طغیان كرد، و بھ عنوان مجازات . خورد و بھ دھلي گریخت
خواستند در قلب مخالفان آتي خود  وش جنگي مغوالن بود؛ مياین وحشیگري جزو ر. مردم آنجا كشتھ شدند

  .رعبي فلج كننده بنشانند و در میان مغلوبین ھیج امكان طغیاني باقي نگذارند ـ و منظورشان ھم عملي شد

پسر و . اش خوش بود، و در بستر بمرد زن و محبوبھ ۵٠٠سپس چنگیز بھ دیار خود بازگشت، مدتي با 
اي در  الدین، كھ سپاه تازه نفري براي دستگیري سلطان جالل ٣٠٠‘٠٠٠اآن سپاھي جانشین او اوگتاي ق

  دیاربكر فراھم آورده 

النھرین، گرجستان، و ارمنستان بھ تاخت  و جنگاوران مغول چون دیگر مقاومتي ندیدند، در آذربایجان، بین
اي بھ  از اینكھ در ایران فتنھھالكو، نوادة چنگیز، پس از اطالع ). م١٢٣۴ھـ ق،  ۶٣٢(و تاز پرداختند 

رخ داده است با سپاھي از سمرقند و بلخ گذشتھ، قلعة حشیشیھ را ] یا پیروان حسن صباح(رھبري حشیشیھ 
  .در الموت ویران كرد، و جانب بغداد گرفت

مستعصم، آخرین خلیفة عباسي مشرق، از علماي بزرگ و خطاطان معروف بود و نمونة مالیمت و 
و اینھا ھمھ مخالف سلیقة : رفت، و بھ كار دین و كتاب و صدقھ توجھ بسیار داشت ار مينرمخویي بھ شم

مغوالن خلیفھ را متھم داشتند كھ یاغیان را پناه داده و از ایفا بھ وعدة ھمدستي بر ضد حشیشیھ . ھالكو بود
ا كامال از سالح و دریغ ورزیده است؛ بھ خلیفھ گفتند بھ سزاي رفتار خود مطیع خان بزرگ شود و بغداد ر

خلیفھ . مغوالن بغداد را محاصره كردند. مستعصم این تقاضا را مغرورانھ رد كرد. لوازم دفاع تخلیھ كند
فریب وعدة خوشرفتاري ھالكو را . ھا پیش ھالكو فرستاد و پیشنھاد صلح كرد یك ماه پس از محاصره ھدیھ

و چھل ) م١٢۵٨ھـ ق، ۶۵۶(ش وارد بغداد شدند ھالكو و سپاھ. خورد و با دو پسرش بھ مغوالن تسلیم شد
از مردم شھر را بھ قتل  ٨٠٠,٠٠٠روز تمام غارت و كشتار كردند؛ بھ گفتة بعضي تاریخنویسان، 

ھایي كھ  ھا و گنجینھ در این كشتار عمومي ھزاران دانشور، عالم، و شاعر تلف شدند؛ كتابخانھ. رسانیدند
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سرانجام . ویران یا غارت شد؛ صدھا ھزار جلد كتاب بھ سوختن رفتطي قرنھا فراھم شده بود در یك ھفتھ 
خلیفھ و افراد خاندان او را مجبور كردند تا مخفیگاه ذخایر خودشان را نشان بدھند؛ پس از آن خونشان را 

  .بدین ترتیب، خالفت عباسي در آسیا پایان گرفت. بریختند

سردارن دیگر، آھنگ فتح شام كرد، در عین جالوت سپاه وي، بھ فرماندھي . ھالكو بھ مغولستان بازگشت
ھـ ق، ۶۵٨(با سپاه مصر، بھ فرماندھي قطز و بیبرس، از امراي ممالیك، رو بھ رشد و درھم شكست 

انگیز پخش شد و ھمة اھل مذاھب خوشحال شدند؛  در ھمة دیار اسالم و در اروپا این خبر مسرت). م١٢۶٠
پیكاري قطعي در نزدیكي دمشق بھ غائلة ) م ١٣٠٣( ق  ھـ ٧٠٣ طلسم شكستھ و ترس رفتھ بود؛ در سال

  .مغوالن خاتمھ داد و شام را براي ممالیك، و احتماال اروپا را براي مسیحیت نجات داد

مثال فتح روم توسط . ھیچ یك از تمدنھاي تاریخ چون تمدن اسالم دچار چنین ویراني ناگھاني نشده است
صورت گرفتھ بود و در فاصلة ھر حملھ تا حملة بعدي قسمت متصرفھ این بربرھا بتدریج و در دو قرن 

امكان را داشت كھ تجدید قوایي بكند؛ و فاتحان ژرمني در دل نسبت بھ دولت محتضري كھ بھ ویراني آن 
ولي تاخت و تاز . كردند كمك كرده بودند احترامي داشتند، و احیانًا بعضي از آنان براي حفظ آن كوشش مي

خواستند بكشند و غارت كنند و  نیامده بودند كھ فتح كنند و بمانند، بلكھ مي: ن فقط چھل سال بودمغوال
وقتي موج خونین مغول بازپس رفت، آنچھ بر جاي ماند عبارت بود از . حاصل آن را بھ مغولستان ببرند

دولتھایي چنان فقیر و ھایي سوختھ،  ھا و كتابخانھ اقتصادي بشدت آشفتھ، قناتھایي ویران یا كور، مدرسھ
  ضعیف و از ھم گسیختھ

كھ قدرت ادارة كشور را نداشتند، و نفوسي كھ بھ نیم تقلیل یافتھ و روحیھ باختھ بودند؛ اما، پیش از حملة 
گرایي و جھل طلبي  خارجي، لذت طلبي اپیكوري، خستگي جسمي و روحي، بزدلي و بیلیاقتي جنگي، فرقھ

این عوامل، و نھ تغییر اقلیم، بود . سي دولت را بھ اضمحالل كشانیده بودمذھبي، فساد و ھرج و مرج سیا
كھ فقر و فالكت و ویراني را جایگزین رھبري جھاني آسیاي باختري كرد، و دھھا شھر آباد و معتبر شام و 

  .ماندگي كنوني دچار ساخت النھرین و ایران و قفقاز و ماوراءالنھر را بھ فقر و بیماري و عقب بین

X - اسالم و جھان مسیحیت  

ھـ  ۵٩٧تا  ٨١اسالم طي پنج قرن، از سال . ظھور و انحطاط تمدن اسالمي از حوادث بزرگ تاریخ است
، از لحاظ نیرو، نظم، بسط قلمرو حكومت، تصفیة اخالق و رفتار، سطح زندگاني، )م١٢٠٠تا  ٧٠٠(ق 

. علم، طب، و فلسفھ پیشاھنگ جھان بودوضع قوانین منصفانة انساني و تساھل دیني، ادبیات، دانشوري، 
سازي  معماري برتري خود را در قرن دوازدھم بھ كلیساھاي جامع اروپایي واگذاشت؛ و مجسمھ در زمینة 

دانست، رقیبي نیافت؛ ھنر اسالمي ھمة نیروي خود را در  گوتیك در قلمرو اسالم، كھ این كار را حرام مي
اي  یكنواختي مالل انگیز سبك رنج بسیار برد؛ ولي در ھمین محدودهتزیین بھ كار برد و از تنگي عرصھ و 

در دیار اسالم ھنر و فرھنگ . كھ خود بر خویش تحمیل كرده بود تاكنون ھنري از آن سبق نگرفتھ است
پادشاھان خطاط بودند، و چھ بسا . میان مردم بیشتر از مناطق مسیحي قرون وسطي رواج و تعمیم داشت

  .د پزشكان، فیلسوف بودندتاجران كھ، مانن

احتماال در این دورانھا دیار مسیحي از لحاظ آداب و رسوم جنسي بر مناطق اسالمي برتري داشتند، ولي 
شد، غریزة جنسي را  تفاوت چندان چشمگیر نبود؛ تك ھمسري مسیحي، ھر چند عمال و دقیقًا رعایت نمي

. ھ اسالم چھرة زن را با چادر و روبنده پوشانیدكم مقام زن را باال برد، در صورتي ك محدود كرد و كم
كلیساي مسیحي طالق را سخت مقید كرده بود؛ ظاھرًا در ممالك مسیحي و حتي ایتالیاي دوران رنسانس 

چنان بھ نظر . گوییم در قوانین اسالم ـ رواج داشت، رایج نبود لواط چنانكھ در زندگي مسلمانان ـ نمي
كردند، نسبت بھ مغلوبان  اند؛ پیمانھا را بھتر رعایت مي ز مسیحیان بودهرسد كھ مسلمانان شریفتر ا مي

pyرحیمتر بودند، و در تاریخ خود بندرت دست بھ آن نوع وحشیگریھایي زدند كھ مسیحیان در ھنگام تسلط 
m
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در آن ھنگام كھ شریعت اسالم روش قضایي مترقیي . مرتكب شدند) م١٠٩٩ھـ ق،  ۴٩٣(المقدس  بر بیت
شد، قوانین مسیحي بھ استفاده از روش اوردالي بھ وسیلة  ھ وسیلة قاضیان روشنفكر اجرا ميداشت كھ ب

  دین اسالم، كھ جنبة ابداعي آن از دین یھود . داد جنگ تن بھ تن، آب یا آتش ادامھ مي

 .كرد و بھ مظاھر نمایشي كمتر از دین مسیح توجھ نمود، و بھ تمایالت شركدوستي انسان كمتر گردن نھاد
كند، نظیر مذھب پروتستان است،  اسالم، از این لحاظ كھ خیالپرستي دینھاي منطقة مدیترانھ را تحقیر مي

دین اسالم كامال از نظام . دھد تسلیم تصورات عامھ است ولي در تصویري كھ از بھشت بھ دست مي
ي از پر زرق و كشیشي یا سلسلھ مراتب دیني بر كنار ماند، و در ھمان اثنا كھ مسیحیت بھ طرف یك

خشك و بیروح ) ارتدوكسي(رفت، اسالم بھ نوعي اصیل آییني  ترین دورانھاي فلسفة كاتولیكي پیش مي برق
  .گرفتار آمد

تصوف، خلوت نشیني، و . نفوذ دنیاي مسحیي در اسالم تقریبًا منحصر بھ بعضي رسوم دیني و جنگي بود
قصة عیسي و شخصیت . ھ دنیاي اسالم راه یافتھ استھاي مسیحي ب عبادت قدیسین بھ احتمال قوي از نمونھ

  . او در خاطر مسلمانان نفوذ یافت و در شعر و ھنر اسالمي مورد توجھ قرار گرفت

اروپاي مسیحي غذاھا، شربتھا، دارو، درمان، . اسالم در جھان مسیحي نفوذ گوناگون و بسیار داشت
و انگیزة ھنري، ابزارھا و فنون صنعت و  اسلحھ، استفاده از نشانھاي مخصوص خانوادگي، سلیقھ،

تجارت، و قوانین و راھھاي دریایي را از اسالم فرا گرفت و غالبًا لغات آن را نیز از مسلمانان اقتباس 
،  orange  ،lemon  ،sugar   ،syrup   ،sherbet   ،julep  ،elixir  ،jar: ھایي مانند  واژه. كرد

azure  ،arabesque  ،mattress  ،sofa  ،muslin  ،satain  ،fustain  ،bazaar   ،caravan  ،
check  ،tariff  ،trafffic  ،douane  ،magazine  ،sloop  ،barge   ،cable  ،admiral  ؛ با كمي

تحریف ھمان كلمات نارنج، لیمو، شكر، شیره، شربت، گالب، اكسیر، جره، ازرق، عربانھ، مطرح، صفھ، 
، تعرفھ، ترفیق، دیوان، ]فارسي ـ عربي[، شھمات ]فارسي[اباطي، فسطاطي، بازار، كاروان موصلي، س

بازي شطرنج از طریق . ، حبل، و امیرالماء است]فارسي[بركھ ) كرجي یك دكلة جنگي(مخزن، سلوب 
» شھمات«تحریف  checkmateاسالم از ھند بھ اروپا رسید و در راه نامھاي فارسي گرفت، مثال كملة 

   rebeck، »عود« Iuteنام بعضي ابزارھاي موسیقي ما دلیل سامي بودن اصل آن است؛ از جملھ . است
شعر تروبادورھا و موسیقي آنھا از اسپانیاي . است» طنبور« tambourine، »قیتاره« guitar، »رباب«

اي عربي سفر بھ شاید سرگذشتھ. مسلمان بھ پرووانس فرانسھ، و از سیسیل مسلمان بھ ایتالیا راه یافت
ھا و ارقام ھندي بھ لباس یا صورت عربي بھ  افسانھ. بھشت و جھنم در كمدي االھي دانتھ مؤثر افتاده باشد

شناسي، و پزشكي یونان را حفظ كردند و  علماي اسالمي ریاضیات، طبیعیات، شیمي، ستاره. اروپا رسیدند
ھنوز ھم . نیتر شده بود، بھ اروپا انتقال دادبھ كمال رسانیدند، و این میرات یوناني را، كھ بسیار غ

و  zero، » جبر« algebra: اصطالحات علمي عربي در زبانھاي اروپایي فراوان است؛ از جملھ 
cipher »صفر« ،azimuth   »سموت« ،alembic »انبیق« ،zenith   »و »سمت ،almanac  بھ معني

. مي پانصد سال تمام علمدار طب جھان بودندپزشكان اسال. است» المتاخ»  كھ تحریف كلمة» تقویم«
  فیلسوفان اسالمي مؤلفات ارسطو را براي اروپاي مسیحي حفظ و ضمنًا تحریف 

دادند،  ابن سینا و ابن رشد از نظر فالسفة مدرسي اروپا، كھ این دو را در مرجعیت بعد از یونانیان قرار مي
  .انوار شرق بودند

توانیم راھي را كھ از طریق آن بھ  اروپا قدیمتر بوده است؛ ولي نميطاق و تویزه در دیار اسالم از 
ھاي مسیحي بھ نسبت زیاد  منارة مخروطي و گلدستة ناقوس كلیسا. معماري گوتیك رسیده است دنبال كنیم

ھاي گوتیك از طاقھاي جناغدار برج خیرالدا الھام  ھاي مساجد است، و شاید تزیین توري پنجره مدیون مناره
تجدید رونق ھنر سفالكاري در ایتالیا و فرانسھ را نتیجة انتقال سفالگران مسلمان در قرن . ھ استگرفت

آھنگران و . اند دوازدھم میالدي بھ این دو كشور، و سفر سفالگران ایتالیا بھ اسپانیاي اسالمي دانستھ
، فنون خود را از صنعتگران سازان اسپانیا، ھمھ گران و نیز، جلدسازان ایتالیا، زره بافان و اسلحھ شیشھ
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تقریبًا در ھمة مناطق اروپا بافندگان بھ دیار اسالم توجھ داشتند كھ از آنجا نمونھ و . مسلمان فرا گرفتھ بودند
  .نقشھ بگیرند؛ حتي باغھا نیز بھ نسبت زیاد از باغھاي ایراني نشان داشتند

ا رسیده بتفصیل سخن خواھیم گفت، ولي در بعدھا دربارة راھھایي كھ این نفوذ اسالمي از آنجا بھ اروپ
بازرگاني و جنگھاي صلیبي؛ ترجمة ھزاران كتاب از عربي بھ التیني؛ : بریم اینجا باختصار از آنھا نام مي

مسافرتھاي دانشوراني از قبیل ژوبر، مایكل سكات، و ادالردباثي بھ اسپانیاي مسلمان؛ جوانان مسیحیي كھ 
فرستادند تا در آنجا تربیت شوند و رسوم  ھا را بھ دربار امیران مسلمان ميوالدین اسپانیایي ایشان آن

شھسواري بیاموزند ـ زیرا اشراف مسلمان در شمار شھسواران و بزرگان، ھر چند مغربي، محسوب 
ھر پیشرفتي كھ . شدند؛ و نیز ارتباط ھر روزة مسیحیان با مسلمانان در شام، مصر، سیسیل، و اسپانیا مي

كردند بھ دنبال آن موجي از ادبیات، علوم، فلسفھ، و ھنر اسالمي بھ قملرو  مسیحیان در قلمرو اسپانیا مي
) م١٠٨۵(ق   ھـ ۴٧٨كھ بھ سال  گوییم كھ تسلط مسیحیان بر طلیطلھ براي نمونھ مي. یافت مسیحي انتقال مي

  . انجام گرفت اطالعات نجومي مسیحیان را بیفزود و اعتقاد بھ كروي بودن زمین را محفوظ داشت

سوخت، زیرا پس از نان ھیچ چیز براي  اي خاموشي ناپذیر مي ولي در پس این وام گیري فرھنگي كینھ
زنده نیست، براي زنده بودن بھ ایمان نیز، كھ  نوع بشر از عقاید دیني عزیزتر نیست؛ انسان تنھا بھ نان

بھ ھمین جھت، دل انسان بیش از ھمھ از چیزھایي آتش . آورد، احتیاج دارد امید را در قلب او پدید مي
مسیحیان سھ قرن تمام شاھد پیشرفت مسلمانان بودند كھ . گیرد كھ قوت یا اعتقاد او را بھ خطر افكند مي

گرفتند و اقوام مسیحي را پیاپي بھ قلمرو نفوذ خود  یكي پس از دیگري مي پیوستھ والیتھاي مسیحي را
شنیدند  كردند، و ھمھ جا مي دستھاي نیرومند مسلمانان را باالي سر تجارت مسیحي احساس مي. بردند مي

دو تمدن رقیب در : رفت بھ وقوع پیوست خواندند؛ عاقبت پیكاري كھ انتظار آن مي كھ مسیحیان را كافر مي
این دشمني دو . جنگھاي صلیبي با ھم تصادم كرد و نخبھ مردان شرق و غرب ھمدیگر را بھ خون كشیدند

  طرفھ در ھمة تاریخ قرون 

مغرب زمین جنگھاي صلیبي را باخت، ولي در جنگ اعتقادات پیروز شد؛ ھمة . دید دو ضربت مي
ھ پیروزي دیر آمده خونشان را مكیده جنگاوران مسیحي از ارض موعود بیرون رانده شدند، اما مسلمانان ك

بود و مغوالن دیارشان را بھ ویراني داده بودند، بھ نوبة خود، بھ دوران تاریك ناداني و نداري دچار شدند؛ 
در صورتي كھ مغرب زمین شكست خورده، كھ از كوششھاي مداوم تجربھ آموختھ و شكستھا را از یاد 

از دشمنانش فرا گرفت؛ كلیساھاي جامع ساخت كھ سر او بھ ابر  برده بود، عطش علم و عالقھ بھ ترقي را
سود؛ میدانھاي عقل را پیمودن گرفت؛ زبانھاي تازة خشن خویش را بھ شیوة دانتھ، چاسر، و ویون مبدل  مي

  .كرد؛ و با سربلندي بھ دوران رنسانس قدم نھاد

كنند، و دانشوران از  حیرت مي در واقع خوانندگان عادي از این گفتگوي دراز دربارة تمدن اسالمي
توانستھ  اي مي تنھا در دورانھاي طالیي تاریخ بوده است كھ جامعھ. خورند اختصار بیمورد آن تأسف مي

مانند اسالم، در مدتي بھ ھمین كوتاھي ـ چھار قرن فاصلھ ھارون الرشید با ابن رشد ـ اینھمھ مردان معرف 
سي، جغرافیا، تاریخ، ریاضیات، نجوم، شیمي، فلسفھ، و پزشكي بھ در زمینة حكومت، تعلیم، ادبیات، لغتشنا

قسمتي از این فعالیت درخشان از میراث یونان مایھ گرفت؛ اما قسمت اعظم آن، بخصوص در . وجود آورد
اوج نھضت اسالمي از بعضي جھات آزادي خاور نزدیك از . سیاست و شعر و ھنر، ابتكاراتي گرانبھا بود

بود كھ نھ فقط در ایران ساساني و ھخامنشي رواج داشت، بلكھ در یھوداي سلیمان، آشور  نفوذ علمي یونان
بدین سان، یك بار . آسور بانیپال، بابل حموربي، اكد سارگن، و سومر شاھان ناشناس نیز بسط یافتھ بود

، قحطیھا، امراض فراگیر ھا،  زیرا زلزلھ: ھاي تاریخ بھ ھم پیوستھ است شود كھ حلقھ دیگر معلوم مي
ھا  یك فرھنگ جوانتر این مایھ. كند ھاي اساسي تمدن را نابود نمي مھاجرتھاي مخرب، و جنگھاي مھلك پایھ

دھد تا روح زنده و  رباید و با تقلید و اقتباس، و سپس با ابداع و ابتكار، آن را استمرار مي را از دل آتش مي
ھایي از نسل بزرگ  كدیگرند، و نسلھاي مختلف لحظھھمچنانكھ بني آدم اعضاي ی. جواني یك قوم تجلي كند

بشري ھستند، تمدنھا نیز واحدھایي از یك كل بزرگترند كھ تاریخ نام دارد و مراحل مختلف زندگي انسانیت 
ھاي گوناگون دارد و حاصل تعاون اقوام و طبقات و ادیان مختلف است، و كسي كھ در  تمدن مایھ. ھستند
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بنابراین، محقق اگرچھ بھ . تواند بھ نفع یك قوم یا یك دین تعصب بھ كار برد ند نميك تاریخ تمدن مطالعھ مي
كند كھ جزو تبعة قلمرو عقل  حكم روابط محكم خویشي متعلق بھ كشورش است، در عین حال احساس مي

 اگر در اثناي مطالعات خود تابع تعصبات سیاسي، یا تبعیضات نژادي،. شناسد است كھ دشمني و مرز نمي
افروزد و  یا خصومتھاي دیني باشد، شایستة عنوان خود نیست؛ او باید ھر ملتي را كھ مشعل تمدن را مي

  .بخشد سپاس دارد و تجلیل كند میراث خویش را غنا مي

  یادداشتھا

باید . ممكن است مؤلف این نظریھ را از ترجمة بعضي رباعیھاي منسوب بھ خیام بھ دست آورده باشد – ١
از این كھ بگذریم، ھمة این . گذارند تند محققاني كھ بین حكیم عمر خیامي و خیام فرق ميگفت ھنوز ھس

و بدین ترتیب موضوع رد خیام بر علما . توان از آن او دانست رباعیھا را كھ بھ نام خیام معروف شده نمي
  .و استھزاي او بر آن منتفي خواھد بود
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I  -  ۵۶۵ – ١٣۵: تبعید شدگان  

فرھنگ بیمانند خویش را  در قلمرو دنیاي اسالم و دنیاي مسیحیت، قومي ممتاز در برابر ھر گونھ سختیھا
حفظ كرد؛ در سایة كیش خود تشفي قلب یافت؛ با قوانین و اخالقیات خود بھ سر برد؛ شاعران و دانشمندان 
و دانشوران و فیلسوفاني در خویش پروراند؛ و میان دو جھان كینھ توز مسلمان و مسیحي، بھ عنوان حامل 

  .و عامل انتقال بذرھاي بارآور، ھمت گماشت

بركوخبا مسلمًا آخرین اقدامي نبود كھ یھودیان براي تحصیل مجدد آزادي یھودا ـ كھ پومپیوس و  شورش
، قوم )١٣٨ـ  ۶١(در دوران امپراطوري آنتونینوس پیوس . تیتوس نابودش كرده بودند ـ بھ عمل آوردند

آنھا بھ شھر  ورود. یھود بار دیگر براي آزادي خویش سر بھ طغیان برداشت و توفیقي بھ دست نیاورد
مقدسشان ممنوع بود، مگر در سالروز دلخراش انھدام شھر، كھ در برابر پرداخت باجي مجاز بودند قدم بھ 

شھر با  ٩٨۵در فلسطین، كھ . شھر گذارند و در كنار دیوارھاي ھیكل ویران شدة خویش بھ ندبھ پردازند
الل شورش بركوخبا، نفوس یھود بھ زن و مرد بھ قتل رسیده بودند، در خ ۵٨٠‘٠٠٠خاك یكسان شده و 

نصف میزان قبلي آن تقلیل یافتھ و قوم چنان در ورطة بدبختي فرو رفتھ بود كھ زندگي فرھنگیش تقریبًا 
با تمام این اوصاف، در عرض یك نسل بعد از واقعة بركوخبا، مجلس بث دین یا . بتمامي فرو مرده بود

ـ در شھر   یك تن از حكماي ربنھاي دانشور و قانونگذاران شوراي ملي یھود ـ دادگاھي مركب از ھفتاد و
  .ھا و مدارس افتتاح شده، و بار دیگر امید باال گرفتھ بود طبریھ تأسیس شده، كنیسھ

قسطنطین، امپراطور روم، قبل از آنكھ بھ دین مسیح درآید، . اي بھ بار آورد پیروزي مسیحیت مشكالت تازه
بعد از گرویدن وي بھ دین مسیح، . دیانت یھود را از لحاظ حقوقي با ادیان سایر اتباع خویش برابر ساخت

. نشر با آنھا منع شدند و مسیحیان از حشر و  سختگیریھا و مشكالت جدیدي بر یھودیان تحمیل شد،
  و   )٣٣٧(قسطنطین ربنھاي یھود را تبعید كرد 

گالوس، برادر یولیانوس قیصر، چنان مالیات گزافي بر . مرد یھودي را با زن مسیحي جنایتي بزرگ شمرد
در سال . یھودیان بست كھ بسیاري از آنھا براي پرداخت مطالبات وي ناگزیر از فروش اطفال خود شدند

با خاك یكسان شد، طبریھ و سایر  صفوریھودیان بار دیگر علم شورش برافراشتند و پایمال شدند؛ ، یھ٣۵٢
سال  در. شھرھا تا حدي ویران شدند، ھزاران نفر یھودي بھ قتل رسیدند، و ھزاران تن بھ بردگي افتادند

اي تنزل یافت و ارتباط آنان با دیگر جوامع یھود بھ حدي  ، وضع یھودیان فلسطین بھ چنان درجھ٣۵٩
براي عموم ناگزیر، از حقي كھ در تعیین تاریخ اعیاد   آنھا، ھیلل دوم، ي»ریشگالوتا«دشوار شد كھ 

یھودیان داشتند چشم پوشید و، بھ منظور آنكھ جماعات یھودي در ھر جا در تعیین موعد این اعیاد استقالل 
  .اي منتشر ساخت كھ تا بھ امروز در میان یھودیان جھان رواج دارد داشتھ باشند، گاھنامھ

آنھا را كاھش داد، قوانین وي مالیاتھاي . با جلوس یولیانوس چند صباحي یھودیان از این مصائب رستند
یولیانوس از . شناخت» خداي بزرگي«ناعادالنھ را لغو كرد، امور خیریة عبریھا را ستود، و یھوه را 

بزرگان یھود علت متروك گذاشتن قرباني كردن حیوانات را جویا شد؛ چون جواب دادند كھ بھ موجب 
فرمان داد كھ ھیكل باید از نو ساختھ و   است، قوانین آنھا چنین امري فقط در ھیكل اورشلیم مجاز گردیده

اورشلیم دوباره بھ روي یھودیان گشوده شد؛ اینان از . ھزینة ساختمان آن از خزانة مملكتي پرداختھ شود
ھر گوشة فلسطین و از ھر ایالتي از ایاالت روم بھ آن شھر رو آوردند؛ مردان، زنان، و كودكان براي 

. یدند، و پس انداز و جواھرات خویش را صرف تھیة اثاثة آن كردندبازسازي ھیكل جدید زحمت كش
دعا كرده بود تصور كرد ) ٣۶١(توان شادكامي قومي را كھ مدت سھ قرن براي چنین روزي  بسھولت مي

ھاي آتش از زمین زبانھ كشید و چند تن از كارگران را   لكن ھنگامي كھ مشغول كندن پي آن بنا بودند، شلعھ
كاربا شكیبایي از سر گرفتھ شد، اما تكرار ھمان رویداد، كھ یحتمل ناشي از انفجار . ساندبھ ھالكت ر

مسیحیان از این واقعھ كھ . گازھاي طبیعي بود، ساختمان ھیكل را متوقف و كارگران را دلسرد ساخت
نوس فرا سپس مرگ ناگھاني یولیا. بظاھر یك نھي االھي بود شادمان، و یھودیان متحیر و سوگوار گشتند
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رسید؛ مخارجي كھ از خزانة دولت بھ این كار تخصیص داده شده بود موقوف گردید؛ قوانین قدیمیي كھ 
تر شد؛ و یھودیان، كھ بار دیگر از اورشلیم  كرد از نو برقرار و سخت فعالیتھاي یھودیان را محدود مي

  ھاي خویش بازگشتند تا   بیرون رانده شده بودند، بھ دھكده

 ۴٢۵در سال » .فقط یك دھم جمعیت سابق آن شد«شتة ھیرونوموس، نفوس یھودي فلسطین بنا بھ نو
ھا و  كلیساھاي مسیحي یوناني جانشین كنیسھ. تئودوسیوس دوم مقام ریشگالوتاي فلسطین را منحل كرد

  .، فلسطین از زعامت عالم یھود دست كشید۶١۴مدارس شد و بعد از بلواي مختصري در سال 

ن را بھ این خاطر شماتت كرد كھ انتظار داشتند در كشورھایي كھ مسیحیت كمتر رخنھ كرده نباید یھودیا
النھرین و ایران شدند و یھودیت بابل را،  برخي بھ سمت مشرق كوچ كرده متوجھ بین. تر باشند بود آسوده

در ایران نیز یھودیان . م بھ بعد ھرگز از میان نرفتھ بود، تقویت كردند ق ۵٩٧یھودیان در  »اسارت«كھ از 
حق تصدي مناصب دولتي را نداشتند، لكن چون كلیة ایرانیان نیز بھ جز طبقة اشراف از این حق محروم 

بار یھودیان مورد تعقیب و در ایران چند . شد بودند، این محدودیت كمتر مایة رنجش خاطر یھودیان مي
آزار قرار گرفتند؛ لكن مالیات آن قدرھا كمرشكن نبود، دولت معموال با آنھا نظر مساعد داشت، و سالطین 

در آن عھد خاك عراق . داشتند شناختند و وي را محترم مي ایران ریشگالوتاي یھود را بھ رسمیت مي
. زاني مرفھ و ھمچنین سوداگراني با درایت گشتندو یھودیان آن سرزمین كشاور. مشروب و حاصلخیز بود

اجتماعات یھودي در . برخي از آنھا، از جملھ دانشوران مشھور، از راه آبجوسازي ثروتي بھ ھم زدند
ایران بسرعت رو بھ افزایش نھاد، زیرا قوانین ایران چندگاني را، بھ عللي كھ در قوانین اسالم دیدیم، مجاز 

بھ ھنگام سفر، بھ ھر شھر  نھمنو  رابدو تن از ربنھاي، . كردند م بدان عمل ميدانست، و یھودیان ھ مي
كردند و براي جوانان محل سرمشق زندگي زناشویي، در برابر  یري را تبلیغ ميرسیدند معموال متعھ گ مي

براي تعلیمات عالیھ ) النھرین واقع در بین(در نھاریھ، سورا، پومبادیتا . زندگي جنسي بي بندوبار بودند
ترم قوم یھود گرامي و مح» پراكندگي«مدارسي دایر گردید كھ نظرات دیني و دانشي آنھا در تمام دوران 

  .شد شمرده مي

بعضي بھ جماعات یھودي . در خالل این احوال پراكندگي یھودیان در سراسر اراضي مدیترانھ ادامھ یافت
سوریھ و آسیاي صغیر پیوستند؛ برخي، با وجود خصومت امپراطوران یوناني و ریشگالوتاھا، بھ سوي 

ھ عربستان رفتند، و در آنجا در كنار قسطنطنیھ رھسپار شدند؛ جماعتي از فلسطین رو بھ جنوب نھاده و ب
ھمنژادان سامي خویش یعني اعراب از آرامش و آزادي دیني برخوردار شدند، مناطقي مانند خیبر را 

برابر شدند، بسیاري را بھ كیش خویش ) مدینھ(بتمامي اشغال كردند، تقریبًا از لحاظ عده با اعراب یثرب 
  اي از  یرش آراي یھودیتي كھ در قرآن است آماده ساختند؛ پارهدرآوردند، و افكار اعراب را از براي پذ

، نیمي از ٣١۵شد، در سال  راه یافتند، و در آنجا چنان بسرعت زاد و ولد كردند كھ، بنابر آنچھ گفتھ مي
نیمي از كشتیراني اسكندریھ بھ دست یھودیان افتاد و پیشرفت روزافزون . جمعیت آن خطھ یھودي بودند

  .ھاي دشمني مذھبي شد شھر تھیج پذیر مایة برافروختن شعلھآنھا در آن 

در ایتالیا عدة آنھا . جماعات یھودي در كلیة شھرھاي افریقاي شمالي و در سیسیل و ساردني گسترش یافتند
گرفتند، با اینھمھ، اغلب در كنف  بسیار بود، و ھر چند كھ گاھي مورد اذیت و آزار نفوس مسیحي قرار مي

در اسپانیا، قبل از قیصر، . طوران مشرك، امپراطوران مسیحي، تئودوریك اول، و پاپھا بودندحمایت امپرا
نشین بھ وجود آمده بود و، بي آنكھ كسي متعرض آنھا شود، در دوران حكومت امپراطور  اماكني یھودي

ایش رسیدند، مشرك، رشد و گسترش یافتھ بودند؛ در دوران سلطة ویزیگوتھاي پیرو آریانیسم بھ رفاه و آس
، اعتقادنامة نیقیھ را پذیرفت، یھودیان )۶۵١ – ۵٨۶(لكن بعد از آنكھ ركارد، شاه ویزیگوتھاي اسپانیا 

در سرزمین گل، تا تصویب احكام و قوانین سخت سومین و . سخت مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند
مسیحي ارتدوكس بر آن  یعني یك نسل بعد از غلبة كلوویس) ۵۴١،  ۵٣٨(چھارمین شوراي اورلئان 

شد، ھیچ گونھ اثري از اذیت و آزار یھودیان دیده  خطھ، كھ بھ دست ویزیگوتھاي پیرو آریانیسم اداره مي
یھودیان عرضحالي . ، مسیحیان اورلئان یك كنیسة یھود را بھ آتش كشیدند۵۶٠در حدود سال . شود نمي
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خزانة عمومي بازسازي شود، ھمچنانكھ تئودوریك در پیش گونترام شاه فرانكھا فرستادند تا كنیسة آنھا از 
گونترام از انجام این كار سرباز زد و بھ ھمین مناسبت ھم گرگوریوس . مورد مشابھ آن چنین كرده بود

  » .برازد اي سلطاني كھ بھ خاطر خردي شگرف، شكوه بر تو مي«: توري خطاب بھ وي گفت

ھا و تجدید  با بردباري بازسازي كنیسھ. كمر راست كردند ھماره از این قبیل شداید» پراكنده«یھودیان 
حیات خود را از سر گرفتند؛ رنج كشیدند، داد و ستد كردند، وام دادند، دعا كردند و امیدوار شدند، زاد و 

گزید، بھ ھزینة  مقرر شد كھ ھر جمعیتي كھ سكنا مي. ولد نمودند و جمعیت بسیاري را تشكیل دادند
. دبستان و یك دبیرستان را، كھ معموال ھر دو در خور كنیسھ بودند، دایر نگاه دارد عمومي، دست كم یك

زبان عبادت و . بھ دانشوران توصیھ شده بود كھ در شھري كھ فاقد این مدارس بود رحل اقامت نیفكنند
 آموزش عبري بود؛ زبان محاورة روزمره در شرق آرامي و در اروپاي شرقي و مصر یوناني بود؛ و در

موضوع اصلي تعلیم و تربیت یھودیان دین بود؛ . كردند جاھاي دیگر یھودیان بھ زبان مردم محل گفتگو مي
قوم پراكندة یھود فقط در پرتو شریعت خویش . انگاشتند فرھنگ دنیوي را در این زمان تقریبًا نادیده مي

ت بود از فراگرفتن و رعایت توانست جسمًا و روحًا خود را سرپا نگاه دارد؛ و دین نزد آنھا عبار مي
. یافت شد، ارزش و اعتبارش در نزد آنھا فزوني مي ھر قدر بر دین نیاكان آنھا بیشتر حملھ مي. شریعت

  اي بود كھ زندگیشان بر امید، و  كنیسھ و تلمود پناھگاه و تكیھ گاه ضروري قوم رنجدیده و حیران شده

II   - تدوین كنندگان تلمود  

ھا، و مدارس فلسطین و بابل، كاتبان و ربنھاي یھود بھ تدوین مجموعة عظیم اصول  در ھیكل، كنیسھ
این گروه را عقیده بر آن بود . شریعت و تفاسیري پرداختند كھ بھ تلمودھاي فلسطیني و بابلي اشتھار دارند

بھ جا نھاد، بلكھ یك  كھ موسي نھ تنھا شریعت مدون و مكتوبي را در اسفار خمسھ از براي امت خویش
شریعت شفاھي نیز بھ یادگار گذاشت كھ از معلم بھ شاگرد و از نسلي بھ نسل دیگر رسیده و در طول زمان 

میان فریسیان و صدوقیان فلسطین بحث اساسي بر سر این مسئلھ بود كھ آیا این شریعت . گسترش یافتھ بود
 ٧٠بعد از پراكندگي یھود در سال . ر است یا نھشفاھي نیز اصوال وحي منزل و بھ ھمین سبب الزام آو

، چون فرقة صدوقیان از بین رفت و ربنھا سنت فریسیان را بھ میراث بردند، كلیة یھودیان میالدي
رده آن را بھ اسفار خمسھ افزودند تا از مجموع این دو ارتدوكس شریعت شفاھي را نیز از احكام االھي شم

. كردند، و در واقع ھستي آنھا بستگي بھ آن داشت تورات یا شریعت بھ وجود آید كھ بر طبق آن زندگي مي
اي كھ در خالل آن شریعت شفاھي گرد آمد، شكل پذیرفت، و بھ اسم مشنا مدون  دوران دراز ھزار سالھ

و تفسیر صرف فراھم ساختن دو گمارا یعني تفسیرھاي   از راه مناظره، قضاوت،گردید؛ ھشتصد سالي كھ 
مشنا شد، و منضم ساختن مشنا بھ گماراي كوچكتر تا تلمود فلسطیني بھ وجود آید، و پیوند مشنا بھ گماراي 

دیشھ مطولتر تا تلمود بابلي فراھم گردد ـ ھمھ، یكي از بغرنجترین و شگفت انگیز ترین وقایع تاریخ ان
شد، و تورات زندگاني و خون یھودیان  كتاب مقدس ادبیات و دین عبریھاي باستان محسوب مي. بشري است

  .قرون وسطي

المقدسي  توانست كلیة مقتضیات و نیازھاي بیت چون شریعت اسفار خمسھ مدون بود، بھ ھمین سبب نمي
تفسیر قوانین . سطین را برآورده كندالمقدس، یا قوم یھودي بدون فل بدون آزادي، یا یھودیتي بدون بیت

موسي براي بھ كار بستن و ارشاد مردم در یك عصر یا مكان نو، قبل از پراكندگي یھودیان بر عھدة 
تفسیرھا و مباحثات آنھا، ھمراه با عقاید اكثریت . مدرسان سنھدرین، و بعد از آن واقعھ بر عھدة ربنھا بود

شاید بھ منظور آنكھ این سنت غیر مدون . شد دیگر منتقل ميو اقلیت، از یك نسل مدرسان بھ نسلي 
. پذیر بماند، و شاید براي آنكھ بھ سینھ سپردن آن امري اجباري شود، ھرگز بھ كتابت درنیامده بود انعطاف

كرد، از افرادي كھ وظیفة خطیر از  ربنھایي كھ كارشان تفسیر شریعت بود، ھر وقت ضرورت ایجاب مي
در دوران شش نسل اول بعد از مسیح، ربنھا . جستند عت را برعھده گرفتھ بودند مدد ميبر كردن این شری

از آنجا كھ این ربنھا در بیان و تشریح شریعت تالي . اشتھار داشتند» مدرسان شریعت شفاھي«بھ تنائیم یا 
  .نداشتند، بعد از سقوط ھیكل، میان جماعات یھود فلسطین، ھم مدرس بودند و ھم قاضي
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عضویت . اي فلسطین، و ربنھاي قوم پراكندة یھود، طبقة اشرافي بیمانندي را در تاریخ تشكیل دادندربنھ
اي نھ موروثي بود و نھ انحصاري؛ بسیاري از آنھا از فقیرترین درجات اجتماع برخاستھ بودند؛  چنین طبقھ

كردند و از دسترنج خود  المللي، در سلك صنعتگران كار مي اكثریت آنھا، حتي بعد از كسب اشتھار بین
گذرانیدند؛ و، تا نزدیك بھ پایان این دوره، چیزي در برابر تدریس و قضاوت خویش دریافت  روزگار مي

كردند، یا در خانة خود جا  ثروتمندان گاھي آنھا را در كسب و كار شریك محرمانة خویش مي. كردند نمي
چند تن از آنھا بھ علت . ان را از قید زحمتكشي برھانندگزیدند تا آن دادند، یا بھ ھمسري دخترانشان برمي مي

علو مقامي كھ جماعاتشان برایشان قائل بود بھ فساد گراییدند؛ برخي بھ حكم طبیعت بشري دستخوش 
افراد این طبقھ ناگزیر بودند مدام بھ خود تلقین . غرور، و عیبجویي بیمورد بودند  حسدورزي، تنفر، خشم،

. برد ي آدمي است فروتن، ولو فقط با این استدالل كھ خرد از كلي بھ جزئي راه ميكنند كھ دانشور حقیق
ستودند، و  مردم چنین كسان را براي فضایل و نقایصشان دوست داشتند، براي دانش و اخالصشان مي

ش تا بھ امروز ھیچ قومي بھ اندازة یھود دان. كردند ھزاران داستان دربارة داوریھا و معجزاتشان نقل مي
  .طلب و دانشور را چنین عزیز نشمرده است

سھ تن از اجلة . شد گردید، كار از بركردن آنھا امري نامعقولتر مي ھرچھ فتواھاي ربنھاي یھود انبوھتر مي
بندیھا و طرق مختلفي براي از بر  ربنھاي یھودي ـ ھیلل، عقیبا بن یوسف، و مایر ـ كوشش كردند طبقھ

ھرج و مرج در امر انتقال شریعت . روش ھیچ كدام از آنھا مقبول عام نیفتاد كردن این فتاوي بیابند، لكن
عدة افرادي كھ تمامي شریعت شفاھي را از بر داشتند بھ طور خطرناكي تقلیل یافتھ بود، و . مسئلة روز شد

در ، ١٨٩در حدود سال . شدند این عدة معدود نیز با تفرقة قوم یھود بھ سرزمینھاي دوردست پراكنده مي
صفوریھ از بالد فلسطین، ربن یھوداي ھنسي كار عقیبا و مایر را دنبال گرفت و تغییر داد، تمامي شریعت 

اي ملحقات شخصي، آن را تحت عنوان مشناي ربن  شفاھي یھود را از نو سامان داد و، بھ انضمام پاره
بھ مرور ایام، آن را   اقبال قاطبة ملت یھود از این مجموعھ، سبب شد كھ، .كشیدتحریر   یھودا بھ رشتة

  .مشناي اصلي یا یگانھ منبع معتبر شریعت شفاھي یھودیان بشناسند

   مشنا، یا تعلیمات شفاھي، كھ اینك موجود است نتیجة حك و اصالحات و تحریف و اضافات فراواني است

فشرده و مختصري است كھ براي از بر كردن از راه تكرار تدوین شده و، بنابراین، براي كسي كھ بھ 
یھودیان . اي مختصر و مبھم است تاریخ و سوابق زندگي یھود معرفتي نداشتھ باشد، بھ نحو عاجز كننده

میل خویش پندیات آن را بابلي و اروپایي و ھمچنین یھودیان فلسطیني آن را پذیرفتند، لكن ھر مكتبي بھ 
در ) مدرسان شریعت شفاھي(از تنائیم ) م٢٢٠ـ  ١٠(» نسل«ھمان طور كھ شش . تفسیر و تشریح كرد

این دو ) شارحان(از امورائیم ) م ۵٠٠ـ  ٢٢٠(» نسل«تنظیم مشنا سھیم بودند، اینك بھ ھمان نحو شش 
مدرسان جدید، با مشناي یھودا ھمان . دتوده تفسیر، یعني گماراي فلسطیني و بابلي، را بر ھم انباشتن

اي را كردند كھ تنائیم با كتاب عھد قدیم كرده بودند؛ بھ عبارت دیگر، متن را مورد بحث قرار دادند،  معاملھ
تحلیل و تفسیر و حك و اصالح كردند، و توضیحات الزم را بر آن افزودند تا مناسب با مقتضیات و مسائل 

نزدیك بھ اواخر قرن چھارم، مدارس فلسطین تفاسیر خود را در قالبي كھ . دجدید زمان و مكان آنھا گرد
اشي، كھ ) یا ربن(خاخام ) ٣٩٧(تقریبًا در ھمین تاریخ . تفسیر فلسطیني اشتھار دارد ھماھنگ ساختند

یھود را در سورا بر عھده داشت، شروع بھ تدوین تفسیر بابلي كرد، و مدت یك نسل   ریاست حوزة علمیة
رابیناي دوم، پسر شموئیل، نیز در شھر سورا این كار را ) ۴٩٩(یكصد سال بعد، . ین كار مشغول شدبھ ا

اگر در نظر داشتھ باشیم كھ تفسیر بابلي یازده برابر مشناست، آنگاه متوجھ خواھیم شد كھ . بھ پایان رسانید
) ۶۵٠ـ  ۵٠٠(ال س ١۵٠عالوه بر این، در عرض . بھ چھ دلیل تألیف آن مدت یك قرن طول كشید

، بھ جرح و تعدیل این تفسیر عظیم پرداختند و حك و اصالحات نھایي را در ) »استداللیان«(سابورائیم 
  .مورد تلمود بابلي اعمال كردند

فقط مشنا بود، اما، در » تلمود«غرض از ) شارحان(در بین امورائیم . واژة تلمود بھ معني تعلیم است
pyدر تلمود فلسطیني و تلمود بابلي، مشنا یكي . شود و گمارا ھر دو اطالق مي كاربرد جدید، تلمود بر مشنا
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است؛ و فقط در گمارا یا تفسیر با ھم تفاوت دارند؛ بدین معني كھ تفسیر در تلمود بابلي چھار برابر تفسیر 
  ھر دو تفسیر بھ زبان  .استدر تلمود فلسطیني 

ھاي بسیاري كھ از زبانھاي اقوام  آرامي نوشتھ شده؛ و تفسیر مشنا بھ زبان عبري جدید است، با واژه
مشنا فشرده و مختصر است، بھ طوري كھ حكمي را در چند خط بیان . ھمجوار بھ عاریت گرفتھ شده است

ي قصد و آگاھانھ بھ درازگویي گراییده شده، و نظرات مختلف كند؛ و حال آنكھ در ھر دو گمارا از رو مي
اند و شرایط و اوضاع و احوالي را كھ احتماال جرح و  ربنھاي بزرگ در مورد متن مشنا را ارائھ داده

قسمت . اند طلبد شرح داده و مطالبي را بھ خاطر روشن شدن مقصود اضافھ كرده تعدیل شریعت را مي
توان بھ دو بخش جداگانھ  ز ھالخا یا تفسیر شریعت، و حال آنكھ گماراھا را مياعظم مشنا عبارت است ا

نیمي ھالخا ھستند ـ یعني بحث دربارة شریعت یا توضیحاتي اضافي دربارة آن، و بخشي ھگادا : تقسیم كرد
. باشداند كھ ھالخا ن را بھ طور سرسري بر ھر چیزي در تلمود اطالق كرده» ھگادا«واژة . ھستند) داستان(

ھایي از زندگینامھ،  آید، تكھ بھ طور كلي ھگادا مشتمل است بر امثلھ یا داستانھایي كھ براي رفع ابھام مي
تاریخ، پزشكي، نجوم، علم احكام نجوم، سحر، و تئوزوفي، و تشویق افراد بھ پاكدامني و پیروي از 

براي انبساط خاطر طالب علوم،  زایي، اغلب اوقات، بعد از بحث دربارة موضوع بغرنج و ماللت. شریعت
  :شد، از قبیل داستان ذیل داستاني از ھگادا نقل مي

راندند كھ ناگاه یكي از آنان بھ وي  خاخام عمي و خاخام عسي با ربن اسحاق نپحا از ھر دري سخن مي
 بھتر است دربارة یكي از نكات«: ؛ و دیگري گفت»ھاي دلچسب بگو استاد، برایمان از افسانھ«: گفت

چون خاخام بھ نقل داستان پرداخت دومي را ناخشنود گردانید، و چون » .اي شرح دھي حساس شریعت شمھ
بھ ھمین سبب از براي آن دو این . بھ شرح یكي از نكات شریعت لب گشود اولي را رنجیده خاطر ساخت

زن جوان . یرمن بدان مردي مانم كھ دو زوجھ داشت، یكي جوان بود و دیگري پ«: تمثیل را نقل كرد
كند تا مگر شوھرش جوان بھ نظر رسد، زن پیر ھمة موھاي سیاه وي را  تمامي موھاي سفید وي را مي

اكنون من نیز بھ . سر شوھر طاس شد  كند تا مگر وي پیر نماید؛ و بھ این نحو، میان تمناي آن دو زن، مي
  » .ام ھمان گونھ میان شما دو تن گرفتار آمده

III  - شریعت  

العاده عظیم كھ در تمامي زوایاي زندگي یھودیان قرون وسطي رخنھ كرده بود  اي از این تلمود فوق خالصھ
اي است از یك كوه عظیم و، از آنجا  آییم، بایستي اعتراف كنیم كھ عمل ما بھ مثابھ برداشتن سنگریزه برمي

  .ھد بودایم، كار ما بالضروره خالي از خطا نخوا كھ با چنین سنتي بزرگ نشده

  االھیات – ١

ربنھاي یھود معتقد بودند كھ نخستین اقدام شخص باید فراگرفتن شریعت باشد، اعم از شریعت مكتوب و 
ھر روزي كھ شخص خود » « .مطالعة تورات را اجري است عظیمتر از ساختمان مجدد ھیكل«. شفاھي

از طور سینا  انگار كھ ھم امروز من این را: (دارد، باید بھ خود بگوید را بھ مطالعة شریعت سرگرم مي
توان فقط در  مطالعة ھیچ رشتة دیگري ضرورت ندارد؛ فلسفة یونان و علوم دنیوي را مي» ).دریافت داشتم

. اي از كتاب مقدس یھودیان در واقع كالم خداست ھر كلمھ. آن ساعتي كھ نھ شب است و نھ روز آموخت
ده است تا، بھ طور مجازي، حكایت حتي كتاب غزل غزلھاي سلیمان سرودي است كھ از جانب خدا الھام ش

از آنجا كھ بدون شریعت ھرج و مرج اخالقي حكمفرما . اسرائیل كند اش برگزیدهاز پیوند یھوه با عروس 
فقط  است؛داشتھ  وجود مي» ا ضمیر خداونددر سینھ ی«بایست كھ شریعت از ازل  شود، بنابراین مي مي

تلمود نیز، از آنجا كھ تفسیر شریعت است، كالم ابدي االھي . ابالغ آن بھ موسي در زمان حادث شد
pyھ خداوند شفاھًا بھ موسي ابالغ كرد، و موسي نیز اي است از قوانیني ك شود، زیرا این مجموعھ محسوب مي
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آن را بھ جانشینان خویش بازگو كرد؛ و احكام آن بھ ھمان اندازه الزام آور است كھ ھر چیز دیگري در 
دانستند،  مشنا را شكل متأخر و جرح و تعدیل یافتة شریعت مي برخي از ربنھا، چون .یھودیانكتاب مقدس 

  پرده قوانین اسفار  اي از احكام ربنھا بي پاره. براي آن اعتباري فوق كتاب مقدس یھودیان قایل بودند

در خالل قرون وسطي . خمسھ را لغو كرد، یا آنھا را طوري تفسیر نمود كھ از نظر معني بي اثر شدند
  .تلمود بمراتب بیشتر مرجع یھودیان آلمان و فرانسھ بود تا كتاب مقدس یھودیان، )١۴۵٣ – ۴٧۶(

در میان یھودیان گاھي نیز . گیرد تلمود، مانند كتاب مقدس، وجود خداوندي علیم و قادر مطلق را مسلم مي
الفت ریخت؛ شدند، مانند الیشا بن ابویاه دانشمند كھ مایر، آن ربن پاكدامن، با وي طرح  شكاكاني یافت مي

خدایي كھ تلمود . شنید لكن این قبیل عناصر آشكارا اقلیتي بودند ناچیز كھ تقریبًا كسي از آنھا چیزي نمي
شود،  ورزد، خشمگین مي كند و تنفر مي محبت مي: شكل انساني دارد  گوید، صریحًا دربارة وي سخن مي

زند كھ گردا گردش گروه  اي تكیھ مي ر اریكھبندد، ب كند، تعویذ مي گرید، احساس پشیماني مي مي خندد، مي
كردند  ربنھاي یھود تصدیق مي. خواند اند و روزي سھ بار تورات مي اندر گروه سرافیم و كروبیان حلقھ زده

ما تعابیري را كھ خاص مخلوقات وي «: گفتند اي جنبة فرضي دارند؛ مي كھ این صفات بشري تا اندازه
» .مورد خود آفریدگار بھ كار بریم تا كمكي بھ شناخت وي كرده باشیمگیریم تا در  است بھ عاریت مي

آنان ھمچنین خدا را روح كاینات، . توانستند فكر كنند تقصیر آنان نبود كھ تمام خالیق فقط با تصاویر مي
ذاتي نامرئي، نافذ، حیاتبخش، فراتر و در عین حال حاضر در كاینات، وراي جھان و در عین حال حاضر 

این ذات ملكوتي حاضر در ھمھ جا، یا بھ اصطالح . كردند ر در كلیة ذرات و زوایاي آن معرفي ميو ناظ
، بخصوص در اماكن و اشخاص و اشیاي مقدس، و در لحظاتي كھ انسان مشغول )مسكن(ربنھا شخیناه 

در میان . تبا اینھمھ، این خداوند حاضر و ناظر در ھمھ جا، الشریك اس. مطالعھ یا دعاست، واقعیت دارد
در برابر چند خدایي اقوام . گون، براي یھودیت، از ھمھ منفورتر فكر تعدد خدایان است پندارھاي گونھ

این نكتھ . كند پرست، و سھ خدایي ظاھري تثلیت مسیحي، یھودیت با شور تمام مسئلة توحید را تأكید مي بت
اي «: شود بھ این نحو اعالم مي» رائلشمایس«ترین دعاھاي یھودیان موسوم بھ  در معروفترین و عمومي

ھیچ مسیحي، ھیچ پیغمبري، ھیچ قدیسي، با وي نباید در » .اسرائیل بشنو، یھوه خداي ما، یھوه واحد است
ربنھا، جز در مواردي نادر، بھ امید جلوگیري از . ھمطراز و برابر باشد» او«ھیكل یا مراسم نیایش وي با 

، »یھوه«بھ قصد احتراز از ذكر كلمة چھار حرفي مقدس . شمردند نميكفر و سحر، ذكر نام وي را جایز 
كردند كھ، بھ جاي این واژه، عناویني مانند  بردند، و حتي توصیھ مي را بھ كار مي) خداوند(واژة ادوناي 

خداوند قادر بھ معجزه . بھ كار رود» پدر ما كھ در علیین است«و » اعلي علیین«یا » رحمان«یا » قدوس«
رساند؛ اما نباید این قبیل معجزات را نقض  و، بویژه بھ دست ربنھا، معجزاتي را بھ منصة ظھور مياست 

  .قوانین طبیعي پنداشت، زیرا ھیچ قانوني جز مشیت االھي وجود ندارد

حلزون را آفرید تا عالجي از براي جرب باشد، مگس را وسیلة بھبود نیش زنبور ساخت، پشھ را دواي 
. اي مداوم وجود دارد بین خداوند و بشر رابطھ» .را آفرید تا مرھم از براي زخمي باشد نیش مار، و مار

ھر . ھیچ قدمي نیست كھ بشر در دوران زندگي خویش بردارد و از نظر گریز ناپذیر خدا پوشیده ماند
ا این ھمھ بشر نسب از آدم دارد، ب. كردار یا پندار روزانة آدمي احترام یا بیحرمتي است بھ محضر االھي

چھرة آدمیزادگان بھ بوزینگان ) خنوخ(تا نسل ادریس «و » .آدمي نخستین بار مانند جانور با دم آفریده شد«
روح او را . اي از روح و جسم است؛ روحش از خداست و جسمش از خاك آدمي آمیزه» .شباھت داشت

ھاي ناپاك وي از شیطان  ید، وسوسھیا، شا. كشاند كند، و جسم او را بھ معصیت مي وادار بھ پرھیزگاري مي
با تمام این اوصاف ھر عمل شري . اند شود كھ ھمھ جا در كمین نشستھ و انبوه عظیم ارواح پلیدي ناشي مي

ممكن است در نھایت خیر باشد؛ بشر بدون تمایالت دنیویش ممكن است نھ تن بھ كار دھد و نھ زاد و ولد 
بیایید قدر نیاكان «: گوید خوریم كھ مي ات مطبوعي از این قبیل برميھاي یھود، بھ عبار كند؛ در میان نوشتھ

  » .نھادیم خویش را بدانیم، كھ اگر آنھا مرتكب گناه نشده بودند، ما قدم بھ دنیا نمي

ربنھاي یھود نظریة سقوط آدم را قبول . شود گناه امري طبیعي است، لكن مجرمیت آن بھ ارث برده نمي
اعتقاد داشتند كھ آدمي فقط براي گناھان . كردند ري ذاتي و كفارة االھي را رد ميداشتند و مسئلة گناھكا
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اگر انسان در این دنیا، بھ خاطر ارتكاب گناه، بیش از آنچھ مستوجب عقاب است . بیند خودش عذاب مي
امكان  شود، ممكن است بھ این علت باشد كھ ما كامال بھ میزان گناھان وي واقف نیستیم؛ یا آنكھ معذب مي

العاده در بھشت  دارد این شدت مجازات خود نعمتي بزرگ باشد، چنانكھ شخص رنجدیده بھ پاداشھاي فوق
و اما . نایل آید؛ بھ ھمین سبب، عقیبا معتقد بود كھ انسان در برابر بدبختیھاي پي در پي باید شادمان باشد

در نظر . میرد گونھ گناه پاك باشد ھرگز نميكسي كھ براستي دامنش از ھر . آید مرگ بر اثر گناه بھ دنیا مي
ضمن یكي از . ربنھاي یھود، مرگ وامي بود كھ بشر گناھكار در برابر آفریدگار تمامي موجودات داشت

  :تفاسیر مربوط بھ ربن مایر، داستان مؤثري دربارة مرگ نقل شده است

دو پسر . ھفتگي خویش مشغول بود، بھ موعظة )شباث(ھنگامي كھ ربن مایر، بعد از ظھر یك روز سبت 
اي پوشاند و از سوگواري در چنین روز  مادر آنھا رویشان را با مالفھ. دلبندش ناگھان در خانھ جان سپردند

چون ربن مایر بعد از نماز عصر بھ خانھ باز آمد، از دو فرزندش جویا شد كھ آنھا . مقدسي خودداري كرد
كھ قرائت آن پایان یافتن سبت را (قاضا كرد كھ دعاي ھودلھ زن از شوھر ت. را در كنیسھ ندیده بود

روزگاري دوستي : سؤالي از تو دارم«: آنگاه زن گفت. بخواند، وسپس طعام شب آورد) رساند مي
» آیا چنین كنم؟. خواھد كھ آنھا را بھ وي باز پس دھم گوھرھایي بھ من داد تا برایش نگاه دارم، اكنون مي

او را بھ كنار بستري كھ   زنش دست وي را گرفت،» .ك باید آنھا را بازپس دھيبي ش«: ربن مایر گفت
  اجساد بر روي آن بود برد، و مالفھ را بھ كناري زد، ربن مایر گریة تلخي سر 

آنھا چند صباحي بھ ودیعھ پیش ما بودند، اینك موالیشان آنچھ تعلق بھ وي داشت «: داد، زنش گفت
  » .بازستانده است

لكن آن اندیشھ اكنون نقش   س یھودیان چندان چیزي دربارة مجازات و پاداش جاوداني نگفتھ بود،كتاب مقد
بھ   مجسم گردیده و، مثل بھشت، شئولیا » گھ ھینوم«دوزخ، در . كرد عظیمي در االھیات یھودي ایفا مي

كارترین افراد  فقط تبھ. ھفت طبقھ تقسیم شده بود كھ ھر كدام از لحاظ نوع عذاب با دیگري تفاوت داشت
عقیده بر این . كردند داشتند، و حتي گناھكاران معتاد را تا ابد عقوبت نمي یھود را بھ چنین دوزخي گسیل مي

كسي كھ : یابند، مگر این سھ دستھ مردمان شوند دوباره ارتقا مي تمام كساني كھ بھ جھنم واصل مي«بود كھ 
» .مرتكب زنا شود، كسي كھ در مأل عام دیگري را شرمسار گرداند، و كسي كھ بھ دیگري تھمت ناروا زند

كردند داراي ھمھ گونھ نعمتھاي  شد، و آن را باغي توصیف مي نامیده مي) جنت عدن(بھشت، گن عدن 
ھ از شش روز آفرینش بھ یادگار مانده بود؛ ھواي آنجا با عطر اي بود ك مادي و معنوي؛ شراب آنجا باده

ریاحین معطر بود؛ و ذات باري تعالي نیز، در مجلس ضیافتي كھ منتھاي شادمانیش دیدن لقاي خداوند بود، 
تواند بگوید كھ  كردند كھ ھیچ كس نمي با این اوصاف، برخي از ربنھا اذعان مي. شد بھ رستگاران ملحق مي

  . ي گور چھ رازي نھفتھ استدر آن سو

اسرائیل بود تا  آمد، غرض بیشتر نجات امت بني در میان یھودیان، وقتي صحبت از رستگاري بھ میان مي
از آنجا كھ این قوم، بر اثر بیرحمي ظاھرًا نامعقولي، آوارة اطراف و اكناف آفاق شده بودند، با . فرد یھودي

وي پدر آنھا و خدایي بود . كھ ھنوز قوم برگزیده و مقرب خداینداین اعتقاد بھ خود قوت قلب مي بخشیدند 
مگر ھمین قوم نبودند كھ خداوند بھ ایشان آن كتاب آسماني . محال بود كھ وي با اسرائیل پیمان شكند. عادل

را كرامت كرده بود كھ مسیحیان و مسلمانان ھر دو پذیرفتھ و حرمت نھاده بودند؟ براي آنكھ جبران این 
شدند كھ ربنھایشان، ھمانھا  ناكامیھا شده باشد، یھودیان، در منتھاي نومیدي خویش، چنان مغرور ميقبیل 

در آن ایام . كھ امت خود را ترفیع داده بودند، ناگزیر بودند لب بھ سرزنش بگشایند تا آنھا را فروتني بخشند
دل داشتند، و ھمواره با اشتیاق  نیز، مانند عھد ما، یھودیان آرزوي رسیدن بھ زادگاه اصلي خویش را در

ھر كس چھار گز در خاك «: عقیده داشتند كھ. پنداشتند تمام تحقق چنین امري را كمال مطلوب خود مي
ھر كس كھ در فلسطین زندگي كند بري از «و یا » .اسرائیل راه پیماید بي شك زندگي جاویدان خواھد یافت

» .شود اند تورات محسوب مي در فلسطین اقامت گزیدهحتي سخن گفتن دربارة كساني كھ » «.گناه است
py  ، شامل دادخواستي بود )ھجده بند(مھمترین قسمت دعاھاي روزانھ، مشھور بھ شمونھ عسره 
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منجي كھ مقرر بود یھودیان را دوباره ملتي متحد و آزاد گرداند تا در ھیكل خویش با غزلھا و شعایر 
  .باستاني خویش خداوند را نیایش كنند

  شعایر دیني – ٢

داشت  ساخت و در عین تفرقھ آنھا را ملتي واحد نگاه مي آنچھ، در این عصر ایمان، یھودیان را ممتاز مي
االھیات نبود، بلكھ شعایر دیني بود؛ و كیشي كھ مسیحیت فقط آن را بسط داده و اسالم بخش عظیمي از آن 

ن درھم و بغرنج كھ فقط این ملت سربلند و كرد نبود، بلكھ شریعتي بود تشریفاتي و چنا را اقتباس مي
. توانست فروتني و حلمي را كھ الزمة اطاعت از آن قانون بود از خود نشان دھد عصبي مزاج بود كھ مي

كوشید تا اتحاد را از طریق وحدت عقیده میان ابناي بشر تحقق بخشد، حال آنكھ یھودیت در  مسیحیت مي
غرض از تفویض شریعت «: گفت ابا آریخا مي. چنین ھدفي بود پرتو وحدت شعایر دیني درصدد نیل بھ

  » .فقط آن بود كھ مردم، با رعایت آن، بھ انضباط و تھذیب نفس گرایند

ھنگامي كھ كنیسھ جانشین ھیكل شد، قرباني كردن . قبل از ھر چیز، شعایر دیني، آییني براي پرستش بود
نانكھ در ھیكل رسم بود، در كنیسھ نیز قرار دادن ھر لكن، ھمچ. حیوانات بھ جاي دعا و نذر رواج گرفت

از ھر گونھ گرایش بھ بت پرستي اجتناب، و نواختن آالت موسیقي ـ . گونھ تندیس خدا یا انسان ممنوع شد
شد، در میان  در اینجا بود كھ مسیحیت از یھودیت جدا مي. كھ در ھیكل مجاز بود ـ در كنیسھ ممنوع گردید

  .مالیخولیایي و بین مسیحیان ھنري مالیخولیایي گسترش یافت اقوام سامي تقوایي

ھنگام . اي مذھبي در آورده بود ھر ساعت را براي یھودي پاكدین بھ صورت تجربھ  دعا ھر روز، و تقریبًا
بایست تعویذ یا دعاھایي كھ شامل آیاتي چند از كتاب مقدس یھودیان بود بر پیشاني  نماز و دعاي بامداد، مي

ان ببندند، خوردن ھیچ طعامي جایز نبود، مگر آنكھ قبل از شروع، دعاي مختصري خوانده شود و و بازو
فقط در . كرد لكن این دعاھاي خانگي كفایت نمي. پس از ختم، شكرانة مفصلتري بھ درگاه خدا گزارده شود

ربنھا گزافگویي  صورتي اتحاد میان یھودیان میسر بود كھ شعایر دیني را با ھم در یك جا انجام دھند؛
افتد كھ شخص  دعا ھنگامي در بارگاه حق تعالي مسموع مي«: گفتند شرقي را بھ جایي رسانده بودند كھ مي

، »شمونھ عسره«آیین نماز جماعت بھ طور كلي عبارت بود از » .در كنیسھ بدان پرداختھ باشد
اي در توضیح  مزامیر داوود، موعظھ، قرائت آیاتي از اسفار خمسھ و كتابھاي انبیا و كتاب »شمایسرائیل«

، و دعاي )دعاھایي در ستایش و طلب بركت براي زندگان و مردگان(» كدیش«نكاتي از كتاب آسماني، 
ھا تا بھ امروز ھمچنان مراسم اصلي عبادت یھودیان را در كنیسھ تشكیل  این سلسلھ دعاھا و موعظھ. ختم
  .دھند مي

ربنھا پیروان خود را از زندگي در شھري كھ . شمردند باطن مي اي براي صفاي جسم را مقدمھ و وسیلھ
دادند كھ تقریبًا  كردند، و یك رشتھ دستورالعملھایي دربارة گرمابھ رفتن بھ آنھا مي گرمابھ نداشت نھي مي

اگر شخصي با آب گرم حمام كند و بالفاصلھ خود را با «گفتند كھ  از جملھ، مي. آموزش پزشكي داشت  جنبة
بدن مانند آھن » .اش بگذارند و سپس در آب سردش فرو نبرند ماند كھ در كوره د نشوید، بھ آھني ميآب سر

بھ . رسید بعد از استحمام، نوبت بھ تدھین بدن مي. باید با حرارت و برودت خو گیرد و پوالدین شود
ي یا ھر یك خاست، قبل از ھر طعام و پیش از مراسم دعاي دستھ جمع مجردي كھ شخص از خواب برمي

اجساد مردگان، اعمال جنسي، خون حیض، . از شعایر دیگر دیني، ناگزیر بود دستھاي خود را بشوید
ھمھ طبق شعایر دیني، یعني ) یا بھ عبارت دیگر بیماریھاي مختلف پوستي(زایمان، شپش، خوك، و جذام، 

جاسات آلوده شده بودند اشخاصي كھ بھ ھر یك از این ن. شدند بھ موجب قوانین شرع، نجس محسوب مي
زن تا چھل روز بعد از زایمان پسر و تا . بایست بھ كنیسھ روند و در آنجا مراسم تطھیر را بھ جا آورند مي

بر طبق حكم تورات ). شد یعني نزدیكي با او حرام محسوب مي(ھشتاد روز پس از زاییدن دختر نجس بود 
این . بایست ختنھ كنند ھر پسري را در ھشتمین روز تولدش مي )١۴تا  ٩، آیات ١٧سفر پیدایش، باب (

عمل بھ منزلة یك قرباني در راه یھوه و بستن عھدي با وي بود، لكن متداول شدن رسم مزبور در میان 
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نشانة آن است كھ ختنھ كردن تدبیر بھداشتي موافق با  مصریھا، حبشیھا، فنیقیھا، سوریھا، و اعراب
آمده است تا مسئلة  مقتضیات اقلیمي بوده است كھ بیشتر بھ كار كامجویي و تحریك پذیري جنسي مي

فتواي ربنھا مبني بر اینكھ ھیچ یھودي نباید بیش از یك سال غالمي ختنھ نكرده در تصرف خویش . طھارت
  . باشد حت این مدعا ميداشتھ باشد نیز دلیلي بر ص

ھنگام تدوین . اي از قواعد احكام مذھبي ماند، تا مجموعھ تلمود گاھي بیشتر بھ یك دستور طبابت خانگي مي
یھودیان قرنھاي . المعارفي مشتمل بر اندرز و راھنمایي براي ملت یھود باشد خواستند كھ دایرة آن، بعمد مي

كم دستخوش یك سلسلھ خرافات طبي، و متوسل بھ یك  مدیترانھ، كمچھارم و پنجم میالدي، مانند اكثر اقوام 
شدند؛ از این رو، مقادیر زیادي  رشتھ مداواھاي موقتي براي مردمان مستمند و دورافتاده از مراكز آباد، مي

  . از این مداواھاي عامھ پسند و خرافات طبي وارد تلمود شد

مغزي، آالت تناسلي، تومورھاي پنیري شدن ریھ بر اثر سل، ھاي  ھا، پرده مري و حنجره، ناي بزرگ، ریھ
ربنھا . خوریم العاده دقیقي از بسیاري امراض دیگر برمي سیروز یا بیماري كبدي، و نیز بھ توصیفھاي فوق

رقت خون را . سازند كھ مگس و جام آبخوري ممكن است وسیلة سرایت مرض گردد خاطر نشان مي
با این قبیل پندارھا، . دانند و ختنھ كردن نوزاد مبتال بھ آن را صالح نميدھند  مرضي موروثي تشخیص مي

  .دانستند، نیز آمیختھ است اوراد و دستوراتي براي دفع اجنھ، كھ آنھا را مسببین امراض مي

دندان را . شود حكمت تغذیة انساني با دندانھا آغاز مي. ربنھا، مانند ھمة ما، متخصص در امر تغذیھ بودند
اگر شخصي با دندانھایش غذا را خوب بجود، پاھایش قوت «در ھم درد داشتھ باشد نباید كشید، زیرا ھر ق

گوشت غذاي تجملي است و . ھا، بھ جز خرما، بیش از حد توصیھ شده است سبزیھا و میوه» .كند پیدا مي
كرد كھ كمتر زجر حیوان را باید طوري ذبح . فقط در صورتي باید آن را خورد كھ بخوبي شستھ شده باشد

از این رو . خوردن گوشت آغشتھ بھ خون عمل شنیعي است. بكشد؛ و خون را باید از گوشت بیرون آورد
اي محول شود، و این قبیل اشخاص موظفند امعا و  ذبح حیوانات براي تغذیھ باید بھ اشخاص كارآزموده

گوشت و شیر، و . بھ مرضي نباشد احشاي حیوان را بھ دقت وارسي كنند تا معلوم شود كھ حیوان مبتال
خوراكھایي كھ از این دو تھیھ شده است، نباید با ھم بر سر یك سفره تناول شود، یا حتي در آشپزخانھ 

تخم مرغ، پیاز، یا سیر از پوست جدا شده و . از خوردن گوشت خوك باید پرھیز شود. پھلوي ھم قرار گیرد
نھ مانند ماكیانھا كھ تمام روز بھ دانھ نوك «موعد معین تناول كرد غذا را باید سر . شب مانده را نباید خورد

تا چھلسالگي خوردن سودبخش است؛ » «.میرند نھ از كم غذایي بیشتر مردم از پرخوري مي» «.زنند مي
شراب بیشتر دارویي سودمند . اعتدال در باده نوشي بھتر از پرھیز مطلق است» .بعد از سن چھل، نوشیدن

باالخره، ربنھا، كھ موضوع تغذیھ را تا آخرین » .دھد بدون آن ھیچ شادي و شعفي دست نمي«باشد، و  مي
ھر كس زیادتر در مستراح درنگ كند عمرش درازتر «اش پیگیري كردند، معتقد بودند كھ  مرحلھ

  . كردند كھ پس از ھر بار قضاي حاجت شخص باید بھ درگاه خدا سپاس گذارد و توصیھ مي» گردد، مي

شد، و این جماعت پیروان خویش را تشویق  ضت كشي در نظر ربنھاي یھود مردود شمرده ميریا
اي از  در پاره. مند شوند كردند كھ از خوشیھا و نعمتھاي دنیوي، تا جایي كھ مرتكب گناھي نگردند، بھره مي

دیانت ھمچون ایام متبركھ و در روزھاي معین، گرفتن روزه واجب بود، اما شاید در این مورد نیز از 
با آنكھ حتي در شادماني یھودیان نیز آثار غم و اشتیاقشان ھویدا . شد اي براي صحت افراد استفاده مي وسیلھ

بود، مع ذلك، بھ حكم درایت نژادي، گاھگاھي با گرفتن جشن و برپا ساختن مجلس سور خود را سرگرم 
و، » و افراد خانوادة خویش را مسرور سازد ھنگام جشن، مرد باید عیال«قاعده بر آن بود كھ . ساختند مي

  سبت، یعني بزرگترین ابداع یھود، ظاھرًا عذابي در ادوار . اگر بتواند، از براي آنھا پوشاك نو فراھم آورد

تواند لب از سخن فرو بندد، در  رفت كھ در روز سبت تا آنجا كھ مي بود، از یھودي پارسا انتظار مي
در یك رسالة مفصل تمام . روزد، و ساعاتي دراز را در كنیسھ و بھ دعا بگذرانداش ھیچ گونھ آتشي نیف خانھ

اما . شد كارھایي را كھ شخص در روز سبت مجاز بھ انجام آن ھست یا نیست از ریز و درشت ذكر مي
این جماعت، با . نكتھ گیري اخالقي ربنھا بیشتر متوجھ تعدیل قیود وحشتناك ریاضتھا بود، نھ افزایش آنھا
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اي اقامھ  بایست در روز تعطیل انجام دھد دالیل قانع كننده فراست تمام، براي كلیة افعالي كھ شخص مي
بھ ھمین . بھ عالوه، یھودي مؤمن در رعایت شعایر قدیمي روز سبت نوعي خوشحالي نھفتھ یافت. كردند

بھ دور پدر . كرد اشتھار یافت آغاز مي) تقدیس(جھت، روز سبت را با مراسم مختصري كھ بھ كیدوش 
زیرا این بھترین ایام ھفتھ براي پذیرایي دوستان (خانواده، كلیة عیال و اطفال و میھمانانش حلقھ زده بودند 

گرفت و، بعد از خواندن دعایي براي  در چنین حالي، وي جامي پر از شراب بھ كف مي). آمد بھ شمار مي
داد تا ھر  ا بھ میھمانان، عیال، و اطفال خویش مينوشید و سپس آن ر اي از آن مي بركت و آموزش، جرعھ

كھ نان را از دل «گرفت و ، با خواندن دعایي بھ درگاه خداوند  آنگاه نان را بھ دست مي. كدام بنوبت بنوشند
اي از آن را بھ كلیة افرادي كھ بر سر سفره بودند تعارف  گذاشت و تكھ ، سپاس مي»زمین آفریده است

  .ھیچ كس مجاز بھ گرفتن روزه یا سوگواري نبود در روز سبت. كرد مي

رسید براي مؤمنان اداي  در عرض سال، ایام متبركة چندي وجود داشت كھ ھر وقت یكي از آنھا فرا مي
) آوریل(كھ روز چھاردھم نیسان ] یا عید فطیر[فصح . آمد فرایضي خاص یا استراحتي بموقع الزم مي

در اعصار توراتي، این . اسرائیل از مصر گریختھ بودند امت بني شد بھ یاد ھشت روزي بود كھ آغاز مي
معروف بود، زیرا یھودیان ھنگامي از مصر گریختھ بودند كھ خمیرشان ھنوز » نان فطیر«عید بھ عید 
نامیدند؛ زیرا یھوه، كھ  مي» عید فصح«در ادوار تلمودي، این عید را پساخ یا بھ بیان دیگر . برنیامده بود

ھایشان  خانھ باھويساخت، اطفال نوزاد یھود را كھ پدر و مادر آنھا  صر را محكوم بھ مرگ مينوزادان م
یا (یھودیان روز اول این عید را با خوردن خوراك عید پساخ » .بخشیده بود«را بھ خون بره آغشتھ بودند 

ھر پدري براي عیال و اطفال خویش حكم پیشواي مذھبي را داشت و با آنھا در . گرفتند جشن مي) سدر
جست كھ غرض اصلي آن بھ خاطر آوردن تلخیھا و ناكامیھاي دوران موسي بود، و،  مراسمي شركت مي

. كرد اده نقل مياز راه سؤال و جواب، آن حوادثي را كھ بھ گنجینة خاطر سپرده بود براي جوانان خانو
ھنگام فرا رسیدن عید پنجاھھ، یعني ھفت ھفتھ بعد از عید فصح، عید شاوعوت بھ مناسبت خرمن چیني و 

در نخستین روز تشرین ـ ھفتمین ماه تقویم مذھبي و . شد نزول وحي بر موسي در طور سینا برگزار مي
  اولین ماه گاھنامة كشوري یھود، یعني تقریبًا برابر با 

گرفتند و،  یعني عید سال نو و برآمدن ھالل ماه نو را جشن مي» روش ھشانھ«خریفي بود ـ یھودیان  اعتدال
دمیدند تا تمامي مردم را بھ توبھ وادارند و آنھا را بھ  مي) شوفار یا كرنا(بھ یاد نزول تورات، در شاخ قوچ 

رستش خدایشان بھ اورشلیم فرا اي كلیة یھودیان عالم را براي پ فرا رسیدن روز میموني كھ چنین نفخھ
. تا دھمین روز تشرین، ایام توبھ و استغفار بود» روش ھشانھ«از شب قبل از . خواند امیدوار سازند مي

تمامي این ده روز، بھ جز روز نھم، را یھودیان پرھیزكار بھ نماز و دعا مشغول بودند، و در روز دھم یا 
ب تا غروب آفتاب روز بعد، حق خوردن و آشامیدن یا كفش یوم كیپور یعني روز كفاره، از غروب آفتا

تمام روز را در كنیسھ بھ نماز و دعا مشغول . پوشیدن یا كار كردن یا حمام كردن یا نزدیكي را نداشتند
كردند و  بودند و براي گناھان خویش و دیگر امت یھود، حتي براي پرستش گوسالھ سامري، ندبھ مي

مدت یك ھفتھ را یھودیان . بندان بود یا عید میوه» سوكوت«ھمین روز تشرین، پانزد. طلبیدند آمرزش مي
اي از حل اقامت افكندن چھلسالة اجداد  ھایي موقتي بھ سر برند، و گویا این عمل نشانھ بایست در خیمھ مي

بندان  نت میوهبعد از تفرقة قوم یھود، اجراي این س. ھایي بود كھ در بیابان افراشتھ بودند آنھا در میان خیمھ
یا خیمھ بندان بسیار دشوار شد، و ربنھاي یھود نیز، با حسن نیتي، واژة عبري سوكا را چنین تفسیر كردند 

یعني نھمین ماه ) دسامبر(روز بیست و پنجم ماه كانون اول، . كھ غرض از آن ھر گونھ مسكن یا مأواست
 ١۶۵این عید بھ یاد حادثة سال . تقدیس داشتیھود، و یك ھفتھ بعد از آن اختصاص بھ عید ھنوكا یا رسم 

و باالخره در . م بود كھ آنتیوخوس اپیفانس ھیكل را ملوث ساخت و خانوادة مكابیان آن را تطھیر كردند ق
گرفتند كھ حاكي از نجات نیاكان آنھا  را جشن مي) ھا قرعھ(، یھودیان عید پوریم )مارس(چھاردھم ماه آذار 

در چنین روزي یھودیان بساط . وزیر خشیارشا در داستان استر و مردخاي بود ھاي ھامان از شر دسیسھ
رابا، یكي از . گفتند دادند، و عید را تبریك مي گستردند و بھ یكدیگر تحف و ھدایا مي میگساري و سور مي

اري خاخامھاي یھود، دربارة منزلت این عید گفتھ بود كھ یك نفر یھودي در چنین روزي باید آن قدر میگس
py  . فرقي گذارد» !لعنت بر مردخاي«و » !لعنت بر ھامان«كند كھ دیگر نتواند میان 
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از آنچھ دربارة این یھودیان ادوار تلمودي گفتھ شد، نباید آنھا را مشتي مردم تلخكام بدین پنداشت كھ چون 
اي عقاید بھ ھر بردند، در برابر طوفانھ بھ خاطر استعدادھایشان مورد رشك بودند زیربار اندوه رنج مي

شدند، و در انتظار سرزمین نیاكان ـ كھ بزور از چنگشان بھ درآورده شده بود ـ سرگردان  دري رانده مي
برعكس، این مردان در برابر ستم، و در عین تفرقھ و خواري و فقر، سر خود را باال نگاه . بودند

ن كھ كمرشان زیر بار مسئولیت خم داشتند؛ با رغبت از تلخي و مرارت زندگي، زیبایي زودگذر زنا مي
ھر روز «از كلمات ربن مایر است كھ . شدند شده بود، و شكوه پایدار زمین و آسمان سرشار از خوشي مي

  انسان 

چھار قدم راه رفتن بدون خم كردن سر اھانتي است بھ مقام اعلي علیین، «: گوش ھمة ما باشد این است كھ
  » زیرا مگر نوشتھ نشده كھ سراسر زمین ماالمال است از جالل وي؟

  اصول اخالقي تلمود – ٣

است، بلكھ در عین  المعارفي از تاریخ، االھیات، آیین پرستش، پزشكي، و فولكلور یھود تلمود نھ فقط دایرة
حال كتابي است مشتمل بر قواعد كشاورزي، باغباني، صناعت، مشاغل، سوداگري، مالیھ و روش اخذ 

براي آنكھ حق مطلب دربارة . داري، ارث، دزدي، آیین دادرسي، و قوانیني جزایي مالیات، مالكیت، برده
ھا بدقت مورد  در تمام این رشتھ تلمود ادا شده باشد، ضروري است حكیم ھمھ فن حریفي فتاوي آن را

  .مطالعھ قرار دھد

تلمود در درجة اول عبارت است از مجموعة اصولي اخالقي، كامال مغایر با اخالقیات دین مسیح، و كامال 
مشابھ با اخالقیات دین اسالم، كھ یك آشنایي حتي سرسري با رئوس مطالب آن بطالن این نظریھ را 

یھودیت، مسیحیت، و اسالم . ي فقط باید داستان مسیحیت در آن ادوار باشدرساند كھ تاریخ قرون وسط مي
ھر سھ در این نكتھ ھمزمان بودند كھ یك اصول اخالقي طبیعي، یا بھ عبارت دیگر غیر مذھبي، از نظر 

توان بھ  ھر سة این ادیان معتقد بودند كھ اكثریت افراد را فقط با ترس از خدا مي. علمي مردود است
ھر سة این ادیان اصول اخالقي خویش را بر مفاھیم ھمانندي متكي . تحمل پذیر وادار ساخت رفتاري

شد از ناظر و حاضر بودن خداوند بر ھمھ چیز و در ھمھ جا، وحي منزل بودن  ساختھ بودند كھ عبارت مي
ھود و در دیانت ی. اصول اخالقي، و برابري فضیلت غایي با خوشبختي، بھ حكم پاداش و عذاب اخروي

بین جرم و گناه میان قانون شرعي و . اسالم، قوانین و ھمچنین اخالقیات، از خود دین جدایي ناپذیر بود
ھر عمل ناشایستي جرمي در نزد خدا، و یك بیحرمتي نسبت بھ . قانون مدني ھیچ گونھ فرقي قائل نبودند

  .شد حضور پروردگار و اسم اعظم محسوب مي

اي از اصول اخالقي ـ حرمت خانواده و خانھ، محترم شمردن پدر و مادر و  ارهادیان سھ گانة مذكور، در پ
در موضوع حسن زندگي . سالمندان، پرورش كودكان از راه محبت و دستگیري از خلق ـ ھمنظر بودند

طبق تعالیم یھود، مانند اسالم، تجرد، و بچھ نیاوردن . خانوادگي ھیچ ملتي بھ پاي ملت یھود نرسیده است
فرایض  ۶١٣زن گرفتن و تشكیل خانواده یكي از احكام دین، و اولین فریضھ از . اري گناھي عظیم بوداختی

» .شخصي كھ فرزند ندارد در شمار مردگان است« ٧٠: گوید یكي از شرحھاي یھود مي. شریعت بود
ل خانواده اثرش تشكی  یھودیان، مسیحیان، و مسلمانان در این امر ھمرأي بودند كھ وقتي حكم مذھبي دربارة

اي  با وصف این، تحت پاره. را از دست بدھد، بقاي پیروان دین در معرض خطر قرار خواھد گرفت
سھ دستھ «. شمردند شرایط، ربنھا محدود ساختن خانواده را، ترجیحًا از راه جلوگیري عقد نطفھ، مجاز مي

  از زنان باید از یك مادة جاذب استفاده 

جاني داشتھ باشد؛ دیگر زنان حاملھ، كھ ممكن است در معرض خطر سقط  حاملگي برایشان خطر. است
جنین قرار گیرند، سوم زنان شیرده، كھ ممكن است حاملھ شوند و اطفال خود را ناچار زودتر از شیر 

py  » .بگیرند و در نتیجھ طفل بمیرد
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ھا را بسیار شادمان یھودیان، مانند معاصران خود، از داشتن دختر كراھت داشتند، لكن فرزند پسر آن
دختر با . كرد ساخت؛ زیرا پسر بود كھ نام پدر، خانواده، و اموال او را حفظ، و از قبرش مراقبت مي مي

كرد و، بھ مجردي كھ پا بھ سن بلوغ  اي كھ قرابت دوري داشت، شوھر مي دیگران، یا شاید با خانواده
م این اوصاف، وقتي زن و مرد صاحب اوالد با تما. گذاشت، دیگر متعلق بھ پدر و مادر خود نبود مي
اي از محبت و انضباط،  پروردند، و بھ كمك معجون عاقالنھ شدند، آنھا را بدون تبعیض بھ جان مي مي

اگر باید طفلي را بزنید، براي این كار بند كفشي بھ كار «داد كھ  یكي از ربنھا دستور مي. كردند تربیت مي
ر شخصي از تنبیھ طفلي خودداري كند، سرانجام كودك بكلي فاسد خواھد اگ«: گوید و دیگري مي» .ببرید

طبق تعالیم دیانت یھود، پدر و مادر، در راه تعلیم و تربیت طفل، نباید از ھیچ گونھ فداكاري دریغ » .شد
یك . »شریعت و پیغمبران«ورزند، و غرض از این یعني تربیت ذھن و پرورش خصال است از راه فھم 

شخیناه، یا نور » .بخشد نفس كودكان دبستاني است كھ جھان را نجات مي«: گوید عبري ميضرب المثل 
طفل نیز در عوض موظف است كھ، تحت ھر . درخشد ھاي آنان مي پروردگار حاضر و ناظر، در چھره

  .گونھ شرایطي، تا آخرین لحظھ، از احترام و توجھ پدر و مادر فروگذاري نكند

ھر آن كس از خلق «از این رو، در تفاسیر آمده بود كھ . ریزناپذیر بوددستگیري از خلق تعھدي گ
اي از یھودیان چشم تنگ و  پاره» .دستگیري كند ارجمندتر از كسي است كھ بھ تمامي فداكاریھا تن در دھد

توان گرفت كھ مانند یھود سخاوتمندانھ ایثار  برخي خسیس بودند، لكن روي ھم ھیچ ملتي را سراغ نمي
ربنھا ناچار بودند كھ ایثار بیش از یك خمس دارایي براي امور خیریھ را ممنوع سازند، با . باشدكرده 

كردند، و این حقیقت ھنگام مرگ آنھا  اینھمھ، برخي بودند كھ نیمي از دارایي خویش را در این راه بذل مي
بود، لكن براي كاري كھ وي جراح . ھمیشھ نوري از صفاي باطن بود» ابا امنھ«بر چھرة «. شد آشكار مي
اي نھاده بود تا ھر كس  در یك گوشة محكمة خویش جعبھ. كرد داد ھرگز پاداشي قبول نمي انجام مي

رسید شرمسار  تا آنھایي كھ وسعشان نمي..  .استطاعت داشت بتواند بھ طیب خاطر وجھي در آن بیندازد
كرد و بھ بانگ بلند  خانھ را باز مي گسترد، درھاي خاخام ھونھ ھنگامي كھ سفرة طعام مي» «.نشوند

شما بن ایالي بھ تمام » .) بگذار ھر كس نیازمند است از در در آید و از این طعام بخورد(گفت  مي
نھاد تا ھر كس كھ نیازمند باشد در  اش مي داد و ھنگام سفر ھمواره دستش را در كیسھ مستمندان نان مي
كردند سرزنش كرد و اندرز داد كھ دستگیري از  ھ آشكار ایثار ميلكن تلمود كساني را ك. سؤال تردید نكند

  اي  ضعیفان باید تا اندازه

  » .ھر كس در نھان بھ خیرات پردازد از موسي بزرگتر است«: كلمات تلمود است كھ

از آنجا كھ تمامي شالودة حیات یھود بر ازدواج و دیانت استوار بود، ربنھا ھمة كماالت و فصاحت خویش 
ولع آدمي را بھ روابط جنسي نكوھیده نشمردند، لكن چون . صروف، بھ بحث دربارة زناشویي كردندرا م

كاھش «برخي تجویز كردند كھ بھ منظور . از نیروي آن ھراس داشتند، سخت در مھار كردن آن كوشیدند
ھاي  از وسوسھبعضي دیگر معتقد بودند كھ تنھا راه جلوگیري . باید مقداري نمك با نان خورد» مایع مني

بھ جایي «اگر این روش سودي نبخشید، بھتر است مرد . جنسي سختكوشي ھمراه با مطالعة تورات است
رود كھ ناشناس باشد، پوشاك سیاه بر تن كند و تمنیات قلبي خویش را برآورد؛ اما نباید آشكارا نام امت را 

نباید بیش از . برانگیزد دوري جوید شخص باید از ھر وضعي كھ شور و شھوات نفساني را» .آلوده سازد
. حتي زن خویش ـ قدم بردارد ھرگز نباید، بھ ھنگام راه رفتن، پشت سر زني ـ«اندازه با زنان تكلم نماید و 

شوخ طبعي لذتبخش » .مرد اگر در عقب شیر ژیان گام بردارد بھتر است تا پشت سر زني حركت كند… 
  :دھند نسبت مي» كھن«د كھ بھ ربن شو اي ھویدا مي ربنھا باز از خالل قصھ

از زني كھ او را بھ . اي قرار گرفت وي زماني مشغول فروش زنبیلھاي زنانھ بود كھ در معرض وسوسھ
لكن بھ جاي آنكھ . وسوسھ انداختھ بود اجازه خواست تا از آنجا بیرون رود، و قول داد كھ بزودي باز آید

پیش از آنكھ بھ زمین برسد الیاس حاضر شد و . آنجا بھ زیر افكنداي رفت و خود را از  بازگردد بر بام خانھ
اي تا تو را از نابود كردن نفس   او را گرفت و مورد سرزنش قرار داد كھ یكصد فرسنگ راه مرا كشانیده

  . برھانم
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كردند كھ بكارت بھ جاي خویش نیكو است، لكن بكارت دایمي را جلوگیري از  ربنھا ظاھرًا احساس مي
در نظر ایشان كمال زن رسیدن بھ مرحلة یك مادر كامل بود، ھمچنانكھ كمال فضیلت مرد . دانستند ميرشد 

اي براي  انداز، جھیزیھ كردند تا، از راه پس ھر پدري را تشویق مي. دانستند را رسیدن بھ كمال پدري مي
كنار گذارد تا مبادا ھر یك از دختران خویش تدارك كند، و براي عروسي ھر یك از پسران خود مبلغي 

كردند كھ ازدواج زود صورت گیرد ـ سن  توصیھ مي. وصلت آنھا، خالف موازین بھداشتي، بھ تأخیر افتد
وصلت دختري دوازدھسالھ و پسر . ازدواج براي دختر چھارده و براي پسر ھجده تعیین شده بود

بودند ازدواج را بھ تأخیر  طالب و محصالن شریعت مجاز. سیزدھسالھ از لحاظ قانوني مانعي نداشت
. بعضي از ربنھا را عقیده بر آن بود كھ مرد پیش از ازدواج باید در تقویت بنیة مالي خویش بكوشد. اندازند

اما این نظر عدة » .اي بسازد، سپس تاكستاني راه بیندازد، آنگاه زن بگیرد مرد باید اول خانھ«گفتند  مي
دیدند، وصلت  قلیلي از فقھاي دین بود، و شاید اگر پدر و مادر دختر و پسر كمك مالي الزم را تدارك مي

  ش در انتخاب ھمسر كردند كھ معیار بھ مرد جوان توصیھ مي. آنان تناقضي با این دستور نداشت

در انتخاب ھمسر باید یك پلھ پایین آمد، و در انتخاب دوست باید یك پلھ باال «: گفتند مي. زیبایي صوري
  .بھ ھمسري گرفتن زني كھ باالتر از شأن خود شخص است خفت بھ جان خریدن است» .رفت

یك مرد «عقیده بر آن بود كھ یكي از ربنھا را . شمرد تلمود مانند تورات و قرآن چندگاني را جایز مي
عبارت دیگري در ھمان رسالھ تعداد زنان را بھ چھار محدود   لكن،» .تواند بھ قدر دلخواه زن بگیرد مي
كند، مكلف  ساخت، و دستور سومي در ھمین رسالھ مبني بر آن بود كھ اگر شوھر زن دومي اختیار مي مي

در شریعت یھود، سنت بر این جاري . طالق دھد است زن اول را، در صورتي كھ خواھان طالق باشد،
بود كھ ازدواج مرد با زن برادرش جایز است، بھ شرط آنكھ برادر مرده و فرزند ذكوري از وي بھ جا 

آمد، فقط از احساسات خیرخواھانھ ناشي  این امر، كھ ظاھرًا در شعار چندگاني بھ حساب مي. نمانده باشد
اي بود كھ، مانند كلیة  ي از تمایلي براي تكثیر زاد و ولد در جامعھشد، بلكھ، در عین حال، ناش نمي

از آنجا كھ ربنھا براي مرد در . العاده فراوان داشت ھاي باستاني و قرون وسطایي، مرگ و میر فوق جامعھ
این  اي از آنھا با پاره. شمردند انتخاب ھمسر تا این حد آزادي قایل شده بودند، زنا را از گناھان كبیره مي

بعضي پا را از این نیز » .شخص ممكن است از راه چشم مرتكب زنا شود«كالم عیسي موافق بودند كھ 
ھر كس حتي بھ انگشت كوچك زني نظر دوزد، در قلبش مرتكب گناه شده «فراتر نھاده، مدعي بودند كھ 

روز داوري «ة وي تر داشت، زیرا بھ عقید لكن خاخام آریخا در این باب نظري بمراتب مشفقانھ» .است
براي ھر چیزي كھ شخص با چشمانش دیده و از آن تمتعي گرفتھ باشد در نامة اعمالش تقصیري رقم 

  » .خواھد زد

طالق دادن شوھر فقط با رضایت خود وي امكان داشت، لكن زن را . طالق با رضایت دو طرف مجاز بود
رایض بود، و در ھر مورد كھ زن تا ده طالق دادن زن زناكار از ف. شد بدون رضایت وي طالق داد مي

نظر حوزة علمیة شماي آن بود كھ . شمردند سال بعد از عروسي بدون طفل مانده بود، طالق را جایز مي
اما، بھ نظر پیروان مكتب ھیلل، اگر . شوھر حق دارد زن خود را فقط در مورد ارتكاب زنا طالق دھد

در عھد تلمود نظر ھیلل بر سایر . ، حق طالق داشتدید در زن خویش مي» ھر چیز ناشایستي«شوھر 
زني زیباتر از زن «گفت اگر شوھري  فتاوي غالب بود، و عقیبا این حق را تا آنجا تعمیم داده بود كھ مي

كرد ـ مثال بي آنكھ  اگر زني از شریعت یھود سرپیچي مي» .خویش بیابد، حق طالق دادن اولي را دارد
رشت، یا با ھر سنخي از مردان صحبت  رفت، یا در مأل عام نخ مي مردم ميچیزي بر سر داشت بھ میان 

توانستند سخنان او  زد ھمسایگانش مي اش حرف مي مي كرد، و یا صدایش آن قدر بلند بود كھ چون در خانھ
ترك زن از جانب شوھر مجوزي » .را بشنوند ـ مرد حق داشت، بدون پرداخت مھریھ، او را طالق دھد

دادند كھ در صورت ستمكار بودن مرد، یا  مي  اي از ربنھا بھ زن اجازه پاره. شد محسوب نمي براي طالق
  ابتال بھ عنن یا 

داد، از  داد، یا فلج بود، یا بوي عفونت مي بھ ھمخوابگي، یا در صورتي كھ مرد بخوبي نفقة عیال را نمي
كھ مردھا را از طالق منصرف در عین حال، تمامي ربنھا، براي آن. محضر شرع تقاضاي طالق كند
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نمایند، تشریفات شرعي بغرنجي را ضروري ساختند؛ بھ جز مواردي معدود، ھمیشھ شوھر را مكلف 
ھر كس «از كلمات ربن العیازر بود كھ . كردند كھ ھم جھیزیھ و ھم مھریھ را بھ مطلقة خویش تسلیم كند مي

  » .بارد اب دعا برایش سرشك ميزني را كھ در ایام شباب گرفتھ است طالق دھد، حتي محر

كرد كھ گویي ربنھا از قدرت  رویھمرفتھ قانون تلمود ساختھ پرداختة بشر بود، و چنان از مرد جانبداري مي
این جماعت، مانند علماي قدیم مسیحیت، زن را، بھ خاطر كنجكاوي زیركانة حوا، . زن واقعًا بیم داشتند

خواندند، و با اینھمھ بھ این مسئلھ  مي» سبكسر«او را . دشمردن مي» روح عالم«مسئول خاموش كردن 
بھ تفصیل تمام، از . شود اقرار داشتند كھ زن را خردي است غریزي كھ در وجود مرد اثري از آن دیده نمي

ده پیمانھ سخن از آسمان بر زمین نازل گردید؛ نھ پیمانھ را زنان «(كردند  پرگویي زن اظھار تأسف مي
اعتیاد زنان را بھ علوم خفیھ و بھ كار بردن سرخاب و سرمھ نكوھیده ). »را مردان برداشتند و یكي

موافق بودند كھ مرد باید براي پوشاك زن خویش سخاوتمندانھ خرج كند، اما غرض آن بود كھ . شمردند مي
قانون در  بھ گفتة یكي از ربنھا، جایي كھ پاي. زن خود را براي شوھر خویش بیاراید، نھ براي سایر مردھا

حقوق مالكیت زنان یھودي در دورة » .یكصد نفر زن فقط با یك نفر شاھد مرد برابر بودند«میان بود، 
عواید و درآمد ھر گونھ . تلمودي بھ ھمان اندازه محدود بود كھ حقوق زنان انگلیسي در قرن ھجدھم

  . داراییشان بھ شوھرانشان تعلق داشت

اي  در ایام موعود ظھور مسیح، زن ھر روز بچھ«: گفت اي امیدوار ميیكي از ربنھ. جاي زن در خانھ بود
مردي كھ زن ناسازگار داشتھ باشد ھرگز روي جھنم «از كلمات قصار معروف یكي این بود كھ » .آورد مي

از طرف دیگر، عقیبا معتقد بود كھ ھیچ كس بھ قدر مردي كھ زنش بھ نیكوكاري شھره » .را نخواھد دید
ضرب المثلي عبري » .شود ھمھ چیز از زن منبعث مي«از اقوال مدرسان قدیم بود كھ . تباشد غني نیس

. شود؛ لذا بر شوھر است كھ زن را محترم بدارد ھمة بركات یك خانواده از وجود زن ناشي مي«: گفت مي
  » .آورد بگذار مردان از گریاندن زنانشان حذر كنند؛ خداوند قطرات سرشگ آنھا را بھ حساب مي..  .

، ادیتور ناشناسي پندیات اخالقي ربنھاي »پیر كھ ابوت«در دلكشترین بخش تلمود، یعني رسالة كوچك 
بزرگ یھود در خالل دو قرن قبل و دو قرن بعد از میالد را گردآورد؛ بسیاري از این كلمات قصار در 

  .تمجید از خرد است، و برخي از آنھا در بیان معني خرد

) حیواني(نیرومند كیست؟ كسي كھ تمایالت . كیست؟ آن كس كھ از ھمھ تعلیم پذیرد خردمند«: بن ذوما گفت
  كسي كھ بر روح خویش حكمفرماست برتر از … . خود را رام سازد

ھنگامي كھ … . توانگر كیست؟ كسي كھ بھ قسمت خویش شادمان باشد. گشاید كسي است كھ شھري را مي
چھ كس سزاوار احترام است؟ كسي كھ … . ا نیكبخت بینيثمرة دسترنج خود را برداري، آنگاه خود ر

ھیچ چیز و ھیچ كس را حقیر مشمار، زیرا ھیچ چیز نیست كھ در مكاني . ھمنوعان خویش را حرمت نھد
تمامت عمر را در میان بخردان بھ … . اي نباشد و ھیچ كس نیست كھ در زماني بھ كاري نیاید مفید فایده

  …. تر از خموشي نیافتمسر بردم و از براي آدمي بھ

ھاي  گفت ھر آن كس كھ خردش از كردارش فزونتر باشد درختي را ماند كھ شاخھ ربن الیعازر ھمیشھ مي
اش بھ  ھاي اندك؛ چون بادھاي مخالف وزیدن آغازد، درخت از ریشھ بھ درآید و چھره بسیار دارد و ریشھ

ھایش اندك باشد و  تي را ماند كھ شاخھلكن آنكھ كردارش از خردش فزونتر باشد درخ… . خاك ساید
ھایش بسیار؛ در این حال، اگر بادھاي مخالف جملة جھان را فرا گیرند، آن درخت را از جایش  ریشھ

  . نجنباند
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وظیفة خطیر گنجانیدن افكار ھزار سالھ در قالب اصول خالي از ضد و نقیض، . تلمود یك اثر ھنري نیست
تسلسل و توالي چندین رسالھ بوضوح . كصد نفر از فقھاي شكیباي یھودي، بسیار دشوار بودحتي براي ی

اند كھ ارتباطي با موضوع ندارد؛ موضوعاتي  غلط است؛ چندین فصل را باشتباه در رساالتي گنجانیده
این . شود مياي از سر گرفتھ  گیرد و ناگھان كالم قطع، و بار دیگر بدون مقدمھ و قاعده مورد بحث قرار مي

كلیة نظرات ضبط شده و تناقضھا اغلب . كتاب حاصل كنكاش علماي دین نیست، بلكھ نفس شور آنھاست
حل نشده بھ جا مانده است؛ چنان است كھ گویي ما در چشم بھ ھم زدني فاصلة پانزده قرن را پیموده باشیم 

و بشنویم كھ عقیبا و مایر و یھوداي  ھاي علمیة یھود را استراق سمع كنیم تا خودمانیترین مباحثات حوزه
اگر بھ خاطر داشتھ باشیم كھ ما بھ خرمگس . گویند ھنسي و راب، در بحبوحة مناظرات خویش، چھ مي

مانیم و كاتبان تلمود اقوالي را كھ بر حسب اتفاق بر زبان این اشخاص و دیگران جاري شده  معركھ مي
اند و از خالل اعصار بھ سوي ما  آنھا را پھلوي ھم نھادهاند و بي ھیچ گونھ تسلسل منطقي  است قاپیده

اند، بر  توانیم بھ روشي كھ براي حل مشكالت اخالقي قوم خود در پیش گرفتھ اند، آنگاه مي پرتاب كرده
بازي آنھا، اساطیر، علم احكام نجوم، دیوشناسي، خرافات، سحر، معجزات، علم االعداد، رؤیاھاي  سفسطھ

اند، و باالخره غرور تسلي بخشي  بحثي كھ براي اثبات مثقالي پندار موھوم اقامھ گردیده الھامي و خروارھا
  .گذارد رقم غفران بكشیم كھ تا ابد بر امیدي عقیم مرھم مي

اگر شدت این قوانین، موشكافي فضوالنة این نظامات، و شدت مجازاتي كھ خاص مشرق زمینیھا براي 
خود یھودیان مدعي . نقض آنھاست خاطر ما را آزرده سازد، نباید این موضوع را چندان بھ دل بگیریم

لیمشان براي كمال و نقاط كنند، و ربنھاي آنھا نیز، آنجا كھ میان تعا نبودند كھ از تمامي این احكام پیروي مي
  ضعف بشري فاصلھ بود، صحایف احكام دین را 

اگر بني اسرائیل فقط آداب یك روز «كالم یكي از ربنھاي ھوشیار بود كھ .گرفتند یك در میان نادیده مي
تلمود مجموعة » .سبت را چنانكھ باید انجام دھند، منجي آنھا فرزند داوود بیدرنگ ظھور خواھد كرد

شد كھ براي ارشاد  اي از آراي ربنھاي یھود محسوب مي براي اطاعت محض نبود، بلكھ مجموعھقوانیني 
تودة مردم مكتب ندیده فقط معدودي از احكام . كردند گردآوري شده بود مؤمناني كھ بھ فراغ بال عبادت مي

  .كردند برگزیدة شریعت را اطاعت مي

د؛ اما این موضوع تا حدي معرف واكنش یھودیان در ش در تلمود اھمیت زیادي بھ شعایر مذھبي داده مي
داشتند تا مگر آنھا را بھ دست كشیدن از شریعت  مقابل كوششھایي بود كھ كلیسا و حكومت مبذول مي

شعایر مذھبي نشان ھویت قوم، علقة وحدت و پیوستگي، و نشان ھماوردطلبي در برابر جھاني . وادارند
خوریم كھ  الل این بیست مجلد كتاب، اینجا و آنجا، بھ كلماتي برميدر خ. بود كھ ھرگز بخشندگي نداشت

لكن این عتاب و خطاب در برابر مسیحیتي است كھ مالیمت مسیح . حاكي از نفرت نسبت بھ مسیحیت است
رسانید؛  را بھ فراموشي سپرده بود و پیروان آییني را كھ مسیح امر بھ اجراي آن كرده بود اذیت و آزار مي

در . كھ در نظر ربنھا از یكتاپرستي، یعني جوھر جدایي ناپذیر آن كیش باستاني، دست كشیده بود مسیحیتي
ھاي جدال آمیز، بھ صدھا نصایح حكیمانھ، دقایق حاكي از كمال  میان اینھمھ ابھامھاي تشریفاتي و ریشھ

آورد  را بھ یاد ميدرون بیني، و گاھي بھ عباراتي كھ عظمت عھد قدیم یا لطافت اسرارآمیز عھد جدید 
از . كاھد ھاي طویل مي شوخ طبعي غریبي كھ از خصلتھاي یھود است از سنگیني موعظھ. خوریم برمي

دھد كھ چگونھ موسي در لباس مبدل وارد مكتب عقیبا شد و میان  قبیل ظریفة یكي از ربنھا كھ شرح مي
ن متعددي از مجموعة احكام موسي طالب در ردیف آخر مجلس نشست و، از اینكھ آن مدرس عالیقدر قوانی

  . كرد كھ كاتب اصلي آن احكام ھرگز بھ فكرش خطور نكرده بود، متحیر شد اقتباس مي

ھر طلبة عبراني ھفت سال تمام، ھر روز . سال تلمود ھستة اصلي تعلیم و تربیت یھود بود ١۴٠٠مدت 
كرد، و از راه گوش و چشم  ئت ميرفت، آن را بھ صداي بلند قرا ھفت ساعت، در بحر مطالعة آن فرو مي

سپرد؛ درست ھمان طور كھ پیروان كنفوسیوس تعالیم پیغمبر خود را بھ لوح ضمیر  اش مي بھ حافظھ
ساختند، در این مورد نیز ذھن و سیرت شاگرد، بر اثر انضباط مطالعة تلمود و رسوخ  منقوش مي

كرار نبود، بلكھ مناظرة میان معلم و شاگرد، و روش تعلیم تنھا قرائت و ت. یافت دانستنیھاي آن، پرورش مي
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نتیجة این . كرد شاگرد و شاگرد، و اطالق قوانین كھن بر مقتضیات عصر نو نیز بھ این مقصود كمك مي
ممارستھا تیزي ذھن و تقویت حافظھ بود كھ در بسیاري از مواردي كھ صراحت و تمركز حواس و 

داد و، در عین حال، نیز طبعًا میدان اندیشھ و  مزیتي ميپافشاري و دقت ضرورت داشت بھ فرد یھودي 
  پذیر یھودي را رام  تلمود طبع تھیج. ساخت آزادي ذھن وي را محدود مي

یوغ «شاید . اش خمیرة او را در قالب وفاداري و متانت ریخت وي جلوگیري كرد، و در میان قوم و خانواده
ن در پرتو ھمین شریعت بود كھ تمامي ملت یھود از مانع از جوالن عقول مالیھ شده بود، لك» شریعت

  .ورطة فنا رستند

شود، و از این نظر وسیلة نجات ملتي بوده است تبعید شده، بینوا،  تملود جز بھ معیار تاریخ ھرگز درك نمي
براي تقویت روحیة  بابليآنچھ پیامبران یھود ھنگام اسارت . ستمكشیده، و در معرض خطر تجزیة محض

اینان ناگزیر بودند . آن قوم كرده بودند، ربنھا ھنگام این پراكندگي بھ صورتي دامنھ دارتر انجام دادند
اخالقي را حفظ كنند، سالمت تن و روان مناعت نفس را باز یابند، نظم را برقرار سازند، ایمان و اصول 

بھ كمك این انضباط قھرمانانھ، و این ریشھ دوانیدن . اي چنین خرد كننده از نو پي ریزند را بعد از تجزیھ
ھا،  دوبارة یھودیان آواره در سنت خویش، ثبات و وحدت، در طول قرنھا اندوه و سرگرداني در قاره

میھني «كھ ھاینھ شاعر آلماني گفت، تلمود براي این قوم بھ منزلة سرانجام دوباره برقرار شد بھ طوري 
گزیدند ـ حتي اگر حكم كوچنشینھاي مخوفي در دل سرزمینھاي  ھر جا یھودیان اقامت مي. بود» دستي

بیگانھ را داشتند ـ قادر بودند بار دیگر خود را در دنیایي متعلق بھ خویش رھا سازند و، با تطھیر اذھان و 
شگفتي نیست اگر این كتاب . یش در اقیانوس شریعت، با پیامبران و ربنھاي خویش محشور شوندقلوب خو

حتي تكھ . داشتند تر و گوناگونتر از اثر مونتني است، بھ جان دوست مي را، كھ در نظر ما صدبار آشفتھ
خواندند، و  ا ميكردند، بنوبت قطعاتي از این دست نبشتة عظیم ر ھاي آن را با عشق شدیدي حفظ مي پاره 

پرداختند تا آن را تمام و كمال بھ طبع رسانند؛ ھنگامي كھ سالطین و پاپھا و  در قرون بعد مبالغ كالني مي
ریختند؛ وقتي  سوزانیدند، اشك حسرت از دیده فرو مي كردند یا مي پارلمانھا آن را ممنوع یا توقیف مي

آمدند؛ و، حتي در عھد  اند، بھ وجد مي ز آن سخن گفتھشنیدند كھ رویشلین و اراسموس در مقام مدافعھ ا مي
خود ما، این كتاب را گرانبھاترین مایملك معابد و منازل، ملجاء و مایة تسلي خاطر، و زندان روح یھودي 

  .ساختند مي

   فصل شانزدھم

  

  یھودیان قرون وسطي

۵۶۵ – ١٣٠٠  

I    - جماعات یھودي مشرق زمین  

اسرائیل صاحب شریعتي بود، اما مرز و بومي از خود نداشت؛ صاحب كتابي بود لكن  اكنون امت بني
میالدي در قلمرو سالطین  ۶٢٩یك شھر مسیحي بود، تا سال  ۶١۴اورشلیم تا سال . وطني از خود نداشت
كرسي نشین  ١٠٩٩بار دیگر مسیحیان بر آنجا حكومت داشتند، سپس تا سال  ۶٣٧ایران قرار داشت، تا 

یھودیان براي دفاع آن با . در آن سال صلیبیون اورشلیم را محاصره كردند. یكي از والیات مسلمین بود
مسلمانان متحد شدند؛ ھنگامي كھ آن شھر از پا درآمد، یھودیاني را كھ از آن معركھ جان بسالمت بھ در 

میالدي  ١١٨٧س از آنكھ اورشلیم دوباره در پ. اي راندند و زنده زنده سوزانیدند برده بودند بھ درون كنیسھ
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بھ دست صالح الدین ایوبي مسخر شد، نفوس یھودي فلسطین سریعًا رو بھ افزایش نھاد، و ملك عادل، 
از انگلستان و فرانسھ گریختھ بودند  ١٢١١برادر صالح الدین، مقدم سیصد تن از ربنھاي یھود را كھ در 

و سال بعد، موسي بن نخمن، از مؤلفان احادیث یھود، فقط عدة با وصف این، پنجاه و د. گرامي شمرد
  .دادند زیرا بیشترین نفوس اورشلیم را مسلمانان تشكیل مي. معدودي از ساكنان آن شھر را یھودي دید

گرفتند، عدة  شدند، و گاھي مورد اذیت و آزار قرار مي با وجود اینكھ برخي از یھودیان پیرو سایر ادیان مي
و ایران ھمچنان فراوان باقي ماند، و یھودیان این نواحي زندگي ) عراق(  وریة مسلمان و بابلآنھا در س

در امور داخلي، ھمان طور كھ شاھان ساساني اجازه داده . فرھنگي و اقتصادي نیرومندي بھ وجود آوردند
مند  ي بھرهھاي علمیة خویش از خودمختار بودند، ھمچنان زیر نظر پیشواي مذھبي و مقتدایان حوزه

بھ . شناختند خلفا ربن یھود را رھبر عموم یھودیان بابل، ارمنستان، تركستان، ایران، و یمن مي. شدند مي
  پیش پاي «گفتة مورخ یھودي، بنیامین تودالیي، كلیة رعایاي خلیفھ مكلف بودند كھ 

مقام پیشوایي یھودیان » .رندبھ پا خیزند و با كمال احترام مراتب ادب بھ جا آو] مذھبي یھودیان تبعید شده
این قدرت . رسانید اي كھ نسب خود را بھ داوود پیامبر مي در خارج فلسطین سمتي بود موروثي در خانواده

بیشتر جنبة سیاسي داشت تا روحاني، و كوشش این دستگاه براي نظارت در كار ربنھا منجر بھ اضمحالل 
ھاي علمیھ پیشواي مذھبي یھودیان را انتخاب  ي حوزهبھ بعد بود كھ رؤسا ٧۶٢از سال . و سقوط آن شد

  .كردند و بر شخص وي تسلط داشتند مي

مدارس مذھبي یھود در سورا و پومبادیتا براي یھودیان شھرھاي اسالمي، و تا حد كمتري براي یھودیان 
ؤمنین علي ، خلیفة مسلمانان امیرالم۶۵٨در . كردند دنیاي مسیحیت، عقال و پیشوایان مذھبي تربیت مي

حوزة علمیة سورا را از قید صالحیت پیشواي یھودیان آواره آزاد ساخت؛ در نتیجھ، رھبر ] السالم علیھ[
را افتتاح كرد كھ در » گائوني«مذھبي یھود، ماراسحاق، عنوان گائون یا عالیجناب بر خود نھاد و دوران 

ھمچنانكھ حوزة علمیة پومبادیتا، بھ . داردتتبعات و فتاوي شرح بابلي بھ عصر گائونھا یا گئونیم اشتھار 
سبب ھمجواري با بغداد، عواید و اعتبار زیادتري پیدا كرد، رؤساي آن حوزه نیز لقب گائون بر خود 

از قرن ھفتم تا قرن یازدھم كلیة یھودیان جھان ھر جا بھ اشكالي در فھم و تفسیر قانون تلمودي بر . نھادند
ھاي حقوقي جدیدي براي دین یھود  فرستادند؛ پاسخ آنھا نوشتھ ھا مي» گائون« خوردند، مسئلھ را پیش این مي

  .بھ وجود آورد

پیدایش عصر گئونیم مصادف با، و حتي تا حدودي ناشي از، بدعتي بود كھ اكنون یھودیان مشرق زمین را 
یھودیان خارج ـ میالدي، ھنگامي كھ سلیمان ـ پیشواي مذھبي  ٧۶٢در . آشفتھ خاطر و پراكنده ساختھ بود

وفات كرد، عانان بن داوود، برادرزادة وي كھ حق جانشیني سلیمان را داشت، خود را براي تصدي این 
مقام آماده كرد، لكن رؤساي دو حوزة علمیة سورا و پومبادیتا اصل موروثي بودن این مقام را زیر پا 

عانان عمل رؤساي آن دو حوزة علمیة . شتندگذاشتند و حنانیا برادر كھتر عانان را بھ پیشوایي یھودیان گما
اي تأسیس كرد، و از عموم یھودیان در ھر  را تقبیح كرد، بھ فلسطین گریخت، در آنجا براي خود كنیسھ

این امر بھ منزلة . جایي كھ بودند دعوت كرد تا تلمود را رد كنند و فقط از اسفار خمسھ پیروي نمایند
و ترفیع مقام قرآن در میان پیروان مذھب تشیع در اسالم، و » تسنن«د بازگشت بھ عقاید صدوقیان، نظیر ر

عانان نیز از این فراتر رفت و اسفار . مانند ترك سنن كاتولیكي و توسل بھ اناجیل در میان پروتستانھا بود
اي در تتبع تحلیلي  خمسھ را بار دیگر در طي تفسیري مورد مداقھ قرار داد، كھ معرف پیشرفت متھورانھ

وي بھ تغییراتي كھ ربنھاي تلمود از طریق ارائة تعابیر توافقي خویش در شریعت . متن كتاب مقدس بود
موسي وارد ساختھ بودند معترض شد، در اجراي دقیق احكام اسفار خمسھ اصرار ورزید، و از این رو 

  ھواخواھان نص «(قرائیمپیروان وي بھ 

عانان زبان بھ ستایش عیسي گشود و او را مرد پارسایي خواند كھ غرضش فقط . اشتھار یافتند) »صریح
بھ نظر عانان، ھدف عیسي تھذیب . رد شریعت شفاھي كاتبین و فریسیان بود، نھ لغو شریعت مدون موسي

قرائیم در فلسطین و مصر و اسپانیا طرفداران . دیانتي جدیدو تقویت دین یھود بود نھ برقرار ساختن 
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در قرن دوازدھم عدة آنھا رو بھ كاھش گذاشت، و امروزه فقط معدودي در تركیھ و . فراوان پیدا كردند
قرائیم قرن نھم، از . اند كھ آنھا نیز در شرف نابودي ھستند نواحي جنوبي روسیھ و عربستان باقي مانده

اي را كھ عانان براي تفسیر لفظ بھ لفظ آیات وضع كرده بود  ت تأثیر افكار معتزلھ، قاعدهقرار معلوم، تح
اي از توصیفات جسماني خداوند در كتاب مقدس نباید  ترك گفتھ، پیشنھاد نمودند كھ رستاخیز جسم و پاره

نیز بھ نوبة  یھودیان اصیل آیین كھ معتقد بھ احادیث بودند. چیزي جز مشتي تعبیرات مجازي تلقي شود
دست «خویش بھ تفسیر عیني برگشتند و، مانند مسلمانان اصیل آیین اصرار ورزیدند كھ تعابیري مانند 

ھاي دقیق  اي از شارحان، اندازه پاره. را باید لفظ بھ لفظ قبول كرد» خداوند در حال نشستن«و یا » خدا
ندیشان یھود، مانند حیوي البلخي، حتي معدودي از آزادا. جسم، اعضاي بدن، و ریش خدا را حساب كردند

در این محیط رفاه اقتصادي، آزادي . اسفار خمسھ را بھ عنوان یك شریعت الزام آور مردود شمردند
مذھبي، و مباحثات روشن و زنده بود كھ یھودیت اولین حكیم معروف قرون وسطایي خود را بھ وجود 

  .آورد

در . میالدي در قریة دیالظ از توابع قیوم بھ دنیا آمد ٨٩٢ال بھ س] سعید فیومي[سعدیا بن یوسف الفیومي 
محققًا وي . بھ فلسطین و سپس بھ بابل مھاجرت كرد ٩١۵در . مصر بزرگ شد و ھمانجا وصلت كرد

توان تصور كرد كھ جواني سي و شش سالھ  اي با استعداد و مدرسي فاضل بود، و گرنھ بدشواري مي طلبھ
پس از پي بردن بھ تجاوزاتي كھ از طرف پیروان فرقة . ر حوزة علمیھ سورا شودیا مدی» گائون«مانند وي 

قرائیم و شكاكیت بر حریم یھودیت اصیل آیین بھ عمل آمده بود، وي ھمان مھمي را وجھة ھمت خویش 
ساخت كھ متكلمین دربارة اسالم كرده بودند ـ یعني خواست نشان دھد كھ كیش باستاني یھود كامال با عقل و 

در دوران زندگي كوتاه سعدیا، كھ از پنجاه تجاوز نكرد، مقادیر عظیمي رسالھ، بیشتر . تاریخ توافق دارد
بھ عربي، از قلمش تراوش كرد، كھ از این نظر در تاریخ عقاید یھودیان قرون وسطي ھیچ كسي جز 

و اصطالحات  كتاب دوم وي موسوم بھ آگرون، فرھنگ لغات. موسي بن میمون بھ پاي وي نرسیده است
اثر دیگر وي كتاب اللغھ است كھ كھنسالترین . یھود بھ زبان آرامي، شالودة لغت شناسي عبري را ریخت

ترجمة عربي وي از عھد قدیم ھمان است كھ تا عھد ما مورد استفادة یھودیان . باشد دستور زبان عبري مي
شاید بتوان او را بزرگترین «نوشت  با تفسیرھاي متعددي كھ بر اسفار عھد قدیم. عرب زبان بوده است

كتاب االمانات و االعتقادات یا كتاب اصول . بھ شمار آورد» مفسر كتاب مقدس در تمام قرون و اعصار
  عبارت از ) ٩٣٣(عقاید فلسفي و معتقدات وي 

  .برابر پیروان سایر ادیان

ذیرد و ھم شریعت شفاھي پ سعدیا، ھم وحي را قبول دارد، ھم سنت را، ھم شریعت مكتوب موسي را مي
كند كھ بھ كمك تعقل حقانیت  در عین حال، استدالل و تعقل را نیز قبول دارد و پیشنھاد مي  یھود را؛ اما،

توان چنین فرض كرد كھ  ھر جا كتاب مقدس بوضوح با عقل متناقص باشد، مي. وحي و حدیث ثابت شود
كلیة اوصاف انسانیي كھ بھ . ظ بھ لفظ قبول كنندغرض آن نبوده است كھ افراد بالغ عبارات مزبور را لف

نظم و قانون جھان حاكي از وجود یك . خدا شبیھ آدمیزاد نیست. خداوند نسبت داده شده جنبة مجازي دارند
تصور اینكھ خداوند علیم تقوا را بي اجر گذارد گماني است نامعقول، اما بدیھي است كھ . خالق علیم است

شود؛ بھ ھمین سبب باید دنیاي دیگري باشد تا در آن بیعدالتي  تقوا پاداش داده نمي ھمواره در این دنیا بھ
شاید آالم مردمان متقي در این دنیا مجازاتھایي است براي گناھاني كھ گاھگاه . آشكار این دنیا جبران شود

یابیھاي مادي بھ ھمین روال، كام. شوند، تا چون از این دنیا روند، بیدرنگ وارد بھشت شوند مرتكب مي
زند، تا بعد از مرگ یكسر بھ دوزخ  تبھكاران پاداشي براي اعمال نیكي است كھ گاھگاه از آنھا سر مي

آیند در  لكن حتي آنھایي كھ بھ عالیترین فضایل، كامراني، و نیكبختي در این دنیا نایل مي. روانھ شوند
امعین و كماالت محدود باید دنیاي بھتري كنند كھ در مقابل این امكانات ن اعماق قلوب خویش احساس مي

چطور امكان داشت علیمي كھ چنین دنیاي شگفت انگیزي آفریده بگذارد این قبیل آرزوھا . وجود داشتھ باشد
سعدیا از علماي االھي مسلمان تقلید كرد و روش . در ذھن آدمي مجسم شود بي آنكھ تحقق آنھا عملي باشد

pyآثار وي بھ نوبة خویش . اھگاھي استدالالت آنھا را جزء بھ جزء اقتباس كردآنھا را در تفسیر كالم و حتي گ
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اگر بھ «: در سراسر عالم یھود اشاعھ یافت و ابن میمون را تحت تأثیر قرار داد، بھ طوري كھ بعدھا نوشت
  » .رفت خاطر سعدیا نبود، تورات تقریبًا از میان مي

باید اذعان كرد كھ سعدیا مردي بود تندزبان و مجادلة وي با داوود بن زكاي، پیشواي مذھبي یھودیان 
، داوود سعدیا را تكفیر كرد و سعدیا داوود را ٩٣٠در سال . خارج فلسطین، بھ یھودیت بابلي لطمھ زد

دیان برگزید، لكن داوود فوت شد و سعدیا پیشواي مذھبي جدیدي براي یھو ٩۴٠در سال . مردود خواند
پیامبر اسالم كرده بود، بھ دست ] صلي اهللا علیھ و آلھ[پیشواي جدید، بھ خاطر اھانتي كھ بھ مقام محمد 

سعدیا فرزند شخص مقتول را جانشین پدر كرد و این جوان نیز، بھ ھمان سبب . مسلمانان بھ قتل رسید
اي تصدي این مقام تعیین نكنند؛ الجرم، در یھودیان از فرط نومیدي مصمم شدند كھ كسي را بر. كشتھ شد

تجزیة . در ھمان سال سعدیا وفات یافت. ، مقام پیشوایي یھودیان بابلي بعد از ھفت قرن بھ پایان رسید٩۴٢
دستگاه خالفت بغداد و تأسیس حكومتھاي مستقل مسلمان در مصر، افریقاي شمالي، و اسپانیا عالیق میان 

  و اروپایي را یھودیان آسیایي، افریقایي، 

و حوزة علمیة پومبادیتا  ١٠٣۴حوزة علمیة سورا در . اسالم شرقي بعد از قرن دھم میالدي سھیم بودند
صلیبیون نیز . بھ پایان رسید» گائوني«عصر  ١٠۴٠چھار سال بعد از این تاریخ تعطیل شد، و در سال 

بغداد بھ دست  ١٢۵٨د؛ پس از اینكھ در تر ساختن پیوند میان یھودیان بابلي و مصري و اروپایي را گسیختھ
  .مغوالن تاراج شد، جماعت یھودیان بابلي تقریبًا از صحنة تاریخ محو شدند

مدتھا پیش از بروز این مصایب، بسیاري از یھودیان مشرق زمین بھ سرزمینھاي دورتر آسیا، عربستان، 
نفر  ٢٣‘٠٠٠فوس یھودي سیالن ن ١١۶۵در سال . مصر، افریقاي شمالي، و اروپا مھاجرت كرده بودند

عمروبن عاص، . جماعات متعدد یھودیان عربستان، با وجود مخالفت پیامبر اسالم، از میان نرفت. بود
در شھر » چھل ھزار یھودي خرجگزار«میالدي مصر را فتح كرد، خبرداد كھ  ۶۴١ھنگامي كھ در سال

ایش نھاد، عدة یھودیان ساكن آن شھر نیز، اعم ھنگامي كھ نفوس قاھره رو بھ افز. كنند اسكندریھ زندگي مي
یھودیان مصري، تحت رھبري پیشواي خود نجید یا امیر، از استقالل . از اصیل آیین و قرائیم، فزوني یافت

داخلي برخوردار بودند، در داد و ستد ثروت ھنگفتي بھ ھم زدند، و در سازمان اداري آن كشور اسالمي بھ 
واقع در » باري«، چھار تن از ربنھاي یھود در بندر ٩۶٠طبق روایتي، در سال . مقام شامخي نایل آمدند

ایتالیا بھ كشتي نشستند، لكن كشتي آنان را یك نفر دریادار اسپانیایي مسلمان در دریا ضبط كرد، و آن چھار 
ماریا ربن موسي و فرزندش حنوح را در كورذووا از شھرھاي اسپانیا، ربن ش: تن بھ بندگي فروختھ شدند

گویند كھ ھر یك از این ربنھا در شھري كھ فروختھ شده  مي. را در اسكندریھ، و ربن حوشیئل را در قیروان
رود كھ این چھار تن خود از محققین  معموال تصور مي. اي تشكیل داد بود آزاد گردید و ھمانجا حوزة علمیھ

ال، این چھار نفر حاصل تحقیقات یھودیان بھ ھر ح. اند، اما این امر مسلم نیست سورا بوده  حوزة علمیة
مشرق زمین را بھ غرب آوردند، و دین یھود، ھنگامي كھ در آسیا رو بھ انحطاط گذاشتھ بود، در مصر و 

  .پیمود اسپانیا دوران آرامشي را مي

II   - یھودیان اروپا  

روسیھ رسانیدند، از آسیاي  در قرون وسطي یھودیان بابل و ایران از طریق ماوراءالنھر و قفقاز خود را بھ
در خود قسطنطنیھ و . صغیر متوجھ قسطنطنیھ شدند، و از آنجا در ساحل شمالي دریاي سیاه سكونت گزیدند

. در قلمرو امپراطوري بیزانس، از قرن ھشتم تا دوازدھم، دوران كامراني یھود با اذیت و آزار ھمراه بود
حب جماعات متعدد معتبر بودند و منسوجات ابریشمي آنھا در یونان، مخصوصًا در ناحیة تب، یھودیان صا

  یھودیان از طریق تسالي و . شھرت بسزایي پیدا كرده بود

تني چند از بازرگانان یھودي در قرن دھم از . دانوب را در پیش گرفتند و خود را بھ مجارستان رساندند
pyدر قرن نھم، ماندگاھھاي . در آلمان بودند یھودیان قبل از دورة مسیحیت. آلمان كوچیدند و بھ لھستان آمدند
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این . اي در مس، شپایر، ماینتس، و رمس، ستراسبورگ، فرانكفورت، و كولوني وجود داشتند یھودي عمده
توانست براي فرھنگ قوم  گروھھا بھ قدري سرگرم داد و ستد و بھ حدي متحرك بودند كھ وجودشان نمي

اي در ماینتس تأسیس  مكتب علمیھ) ١٠٢٨ – ٩۶٠(وم بن یھودا با اینھمھ، گرش. چندان منشأ اثري باشد
و در بین یھودیان آلماني چنان نفوذي یافت كھ مردم مسائل و   كرد، تفسیري بھ عبري بر تلمود نوشت،

مشكالت مربوط بھ شریعت تلمودي را، بھ جاي آنكھ پیش گائونھاي بابلي بفرستند، در محضر وي طرح 
  .كردند مي

بھ ) فاتح(ملقب بھ كانكرر   عدة زیادتري با ویلیام اول،. ي یھودي در انگلستان اقامت داشتند، جمع۶٩١در 
آوري عواید  انگلستان رفتند و در ابتدا از حمایت نورمانھا برخوردار بودند، زیرا تھیة سرمایھ و جمع

شھرھاي انگلیسي  اجتماعات آنھا در لندن، ناریچ، یورك، و سایر. گرفت مملكتي بھ دست آنھا صورت مي
این تفكیك حقوقي، برزخ میان . خارج از حوزة اختیارات مقامات محلي و فقط تابع شخص شاه بود

  .مسیحیان و یھودیان را فراختر ساخت و نقش بسزایي در قتل عامھاي یھودیان قرن دوازدھم ایفا كرد

  در كلیة ۶٠٠تا سال . تنددر سرزمین گل، بازرگانان خرده پاي یھود از عھد یولیوس قیصر توطن داش
سالطین سلسلة مروونژیان با تعصبي . شھرھاي بزرگ آن خطھ كوچنشینھاي یھودي تشكیل شده بود

، شیلپریك فرمان داد كھ ھر كس از آنھا ۵٨١دادند، چنانكھ، در  وحشیانھ آنھا را مورد اذیت و آزار قرار مي
آمیزي دربارة آنھا  در عین حال كھ قوانین تبعیضشارلماني، . بھ دین مسیح در نیامد، چشمش را درآورند

كرد، از آنجا كھ این جماعت كشاورزان و صنعتگران و بازرگانان و متخصصان امور مالي و  اجرا مي
مند ساخت و حتي یك نفر یھودي را بھ سمت  پزشكاني مفید و بیباك بودند، آنھا را از حمایت خویش بھره

بھ   ، طبق خبري كھ در صحت آن تردید است، وي،٧٨٧سال  در. پزشك مخصوص خود استخدام كرد
منظور تشویق و ترویج تحقیقات و علوم یھود در اقلیم فرانكھا، خانوادة كالونیموس را از لوكا بھ شھر 

، شارلماني یك نفر یھودي را بھ عنوان دیلماج یا مترجم بھ اتفاق سفیر خود نزد ٧٩٧در . ماینتس آورد
از آن نظر بھ یھودیان رغبت داشت كھ آنھا را ) پرھیزكار(لویي اول، ملقب بھ لوپیو . دالرشید فرستا ھارون

. دانست، و بھ ھمین سبب نیز فردي را مأمور حفظ و حراست حقوق آنان كرده بود محركان داد و ستد مي
فرانسھ آمیز، فقدان صالحیتھاي حقوقي، و اذیتھاي جزئي اتفاقي، یھودیان  ھاي خصومت علي رغم افسانھ

در خالل قرون نھم و دھم از چنان رفاه و آرامشي برخوردار بودند كھ نظیر آن را یھودیان اروپایي ھرگز 
  . قبل از وقوع انقالب كبیر فرانسھ بھ چشم ندیده بودند

. در سراسر خاك ایتالیا، از تراني تا ونیز و میالن، ھمھ جا كوچنشینھاي یھودي كوچكي وجود داشت
دوا عدة یھودیان بسیار زیاد بود، و شاید ھمین امر بود كھ بھ توسعة نھضت طرفداران ابن مخصوصًا در پا

در سالرنو، یعني موطن اولین مدرسة علمي پزشكي قرون وسطایي در . رشد در دانشگاه آن شھر كمك كرد
زشكان دنیاي مسیحیت التیني، ششصد نفر یھودي مقیم بودند كھ چند تن از آنھا در شمار مشھورترین پ

در دربار امپراطور فردریك دوم، واقع در فودجا، چند عالم یھودي بودند، و پاپ . روند جھان بھ شمار مي
، در بین كارگزاران خویش، بھ چند نفر یھودي مقامھاي شامخي واگذار )١١٨١ -  ١١۵٩(آلكساندر سوم 

ایتالیا، با پاپ گرگوریوس نھم  كرده بود، اما فردریك بعدھا، در اتخاذ اقداماتي ظالمانھ علیھ یھودیان
  .ھمدست شد

خواندند، و نسبشان را بھ قبیلة شاھي یھودا  مي) سفارادیھا(= » سفردیم«یھودیان اسپانیایي خود را 
سلطان ویزیگوت بھ مذھب ارتدوكس مسیحي درآمد، ) ۶٠١ - ۵٨۶(بعد از آنكھ ركاردشاه  .رساندند مي

یھودیان . تر سازد حكومت یا دستگاه مقتدر كلیساي اسپانیا متحد شد تا روزگار را بر جماعات یھودي سخت
بھ سیسبوت شاه . از تصدي مقامھاي دولتي و وصلت با مسیحیان و داشتن غالمان مسیحي محروم شدند

كھ یا مسیحي شوند، یا بھ مھاجرت تن در دھند؛ جانشین وي این فرمان را ) ۶١٣(عموم یھودیان فرمان داد 
، شوراي تولدو چنین نظر داد كھ یھودیاني را كھ بھ غسل تعمید تن در داده ۶٣٣لغو كرد، ولي، در سال 

بھ غالمي در معرض خرید و فروش  ولي بعدًا بھ آیین یھود برگشتھ بودند، باید از كودكانشان جدا ساخت و
، سلطان دیگر ۶٩٣، چینتیالشاه بار دیگر فرمان سیسبوت را زنده كرد؛ در سال ۶٣٨در سال . قرار داد
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ویزیگوتھا، اژیكا، یھودیان را از حق مالكیت اراضي محروم، و ھر گونھ معامالت بازرگاني بین یھود و 
اعراب و مورھا بر شبھ جزیزة اسپانیا ھجوم بردند  بھ ھمین سبب بود كھ چون. مسیحي را ممنوع كرد

  .، یھودیان در ھمھ جا و بھ ھر حال بھ ایشان مدد رسانیدند)٧١١(

پنجاه ھزار یھودي . فاتحین، بھ منظور آنكھ بر نفوس آن شبھ جزیره بیفزایند، از ھمھ جا مھاجر قبول كردند
اي از شھرھا مانند لوثنا را یھودیان تشكیل  هاز آسیا و افریقا بھ كشور روي آوردند؛ تمامي سكنة پار

از آنجا كھ یھودیان كشور اسپانیاي مسلمان از تمام محظورات اقتصادي رھایي یافتند؛ در ھر . دادند مي
  اي اعم از كشاورزي، صنعت، امور  رشتھ

لباسھاي : دھاي مختلف وارد شدند؛ طرز لباس پوشیدن، زبان، و آداب و رسوم اعراب را اقتباس كردن پیشھ
حریر بر تن كردند، عمامھ بر سر گذاشتند، در كالسكھ سوار شدند، طوري كھ تقریبًا تشخیص میان آنھا و 

چند نفر از یھودیان پزشك درباري شدند، و یكي . پسر عمھاي سامي نژادشان ـ اعراب ـ بسیار دشوار شد
  .از آنان بھ وزارت بزرگترین خلیفة مسلمانان قرطبھ نایل آمد

الملك  در دربار عبدالرحمان سوم ھمان مقامي را یافت كھ خواجھ نظام) ٩٧٠ – ٩١۵(داي بن شپروط حس
حسداي در دامان خانوادة ثروتمند و تربیت یافتة ابن عزرا بھ . در قرن بعد پیش ملكشاه سلجوقي پیدا كرد

حسداي در قرطبھ بھ . گذرانید پدرش بھ تدریس زبانھاي عبري، عربي، و التیني روزگار مي. دنیا آمد
تحصیل پزشكي و سایر علوم طبیعي پرداخت، بیماریھاي خلیفھ را مداوا كرد، در مسائل سیاسي صاحب 

چنان مھارت و رأي استواري شد كھ ظاھرًا در بیست و پنج سالگي او را بھ خدمات سیاسي منصوب 
ور مالي و بازرگاني بھ وي گذشتھ از آن، مسئولیتھاي خطیر روزافزوني دربارة رتق و فتق ام. كردند

وي ھیچ عنوان رسمي نداشت، زیرا خلیفھ مایل نبود رسمًا با اعطاي مقام وزارت بھ شخص . تفویض شد
وي دشمني مردم را برانگیزد؛ لكن حسداي در انجام وظایف عدیدة خویش چنان حسن تدبیر نشان مي داد 

وي مشوق فراگرفتن علوم و ادبیات . كرد يكھ دوستي اعراب و یھودیان و مسیحیان را بھ یكسان جلب م
بود، براي دانش پژوھان ھزینة تحصیلي و كتاب مقرر كرد، و جماعتي از شاعران و دانشمندان و فالسفھ 

ھنگامي كھ وي از دنیا رفت، مسلمانان در تجلیل نامش بر یھودیان پیشدستي . را بھ دور خویش گردآورد
  .جستند

در . رسیدند ان نیز رجالي نظیر حسداي پیدا شدند كھ شاید بھ اھمیت وي نميدر سایر مراكز اسپانیاي مسلم
المعتمد منجم و محقق یھودي، اسحاق بن باروخ، را بھ دربار خویش دعوت كرد و بھ وي ) سویل(اشبیلیھ 

 در غرناطھ، شموئیل ھالوي بن نقدال. عنوان امیر عطا فرمود و او را ربن اعظم كلیة یھودیان آن شھر كرد
این . از لحاظ قدرت و خرد بھ پاي حسداي بن شپروط رسید، و از نظر دانش بمراتب از وي برتر شد

و ھمانجا پرورش یافت، تحقیق دربارة تلمود را با ) ٩٩٣(دانشمند یھودي، كھ در شھر قرطبھ بھ دنیا آمد 
امي كھ قرطبھ بھ ھنگ. گذرانید ادبیات عرب توأم ساخت؛ در عین حال از راه فروش ادویھ روزگار مي

دست بربرھا افتاد، وي بھ شھر ماالگا نقل مكان كرد و در آنجا، از راه نوشتن دادخواست براي كساني كھ 
وزیر ملك، . افزود رفتند، بر درآمد ناچیز خویش مي بھ حضور ملك حبوس امیر غرناطھ بھ دادخواھي مي

موئیل رفت و او را با خود بھ غرناطھ آورد كھ از خط و انشاي این دادخواستھا در شگفت شده بود، پیش ش
دیري نگذشتھ بود كھ شموئیل مشاور وي شد، تا جایي كھ وزیر ملك . و دبیر دیوان خویش در الحمراء كرد

  در سال » .رسید داد، انگار كھ صداي خداوند بھ گوش مي وقتي شموئیل دربارة امري نظر مي«: گفت مي

ردید ـ و شموئیل تنھا یھودیي بود كھ در یك كشور اسالمي آشكارا نام بنا بھ وصیتش، شموئیل جانشین او گ
این امر در غرناطھ بیشتر امكان پذیر بود، زیرا در قرن یازدھم نیمي از نفوس . و منصب وزارت داشت

دیري نگذشتھ بود كھ اعراب این حسن انتخاب را تحسین كردند، زیرا . دادند آن شھر را یھودیان تشكیل مي
. ان وزارت شموئیل، آن قلمرو كوچك، از لحاظ فرھنگي و سیاسي و مالي در حال پیشرفت بوددر دور

شناس، ریاضیدان، و بھ ھفت زبان مختلف آشنا بود؛ بیست رسالھ  خود وي عالمي محقق، شاعر، ستاره
ود، و اي بر تلم دربارة دستور زبان نگاشت و چندین مجموعة شعر و حكمت، مقدمھ) بیشتر بھ زبان عبري(
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وي ھر چھ داشت با دیگر شاعران در طبق اخالص نھاد و ابن جبرون . گلچیني از ادبیات عبري گردآورد
شاعر و حكیم را از بدبختي رھانید؛ ھزینة طالب جوان را فراھم ساخت و بھ جماعات یھودي سھ قارة عالم 

را نیز بر عھده داشت و  در عین حال كھ وزیر ملك حبوس بود، سمت ربني یھودیان. مدد مالي رسانید
یھودیان، بھ پاس این ھمھ خدمات، بھ او عنوان نجید یا امیر اسرائیلیان داده . گفت دربارة تلمود درس مي

، فرزندش یوسف بن نقدال را بھ جانشیني وي بھ وزارت ملك )١٠۵۵(ھنگامي كھ شموئیل درگذشت . بودند
  .و امارت امت یھود برگزیدند

ترین و پرثمرترین دوران  دوازدھم عصر طالیي یھودیت اسپانیایي و ھمچنین فرخنده قرون دھم، یازدھم، و
، یكي از چھار تن )٩۶۵فتـ (ھنگامي كھ موسي بن حنوخ . شود تاریخ یھودیان قرون وسطي محسوب مي

بھ كشتي نشستھ بودند، در قرطبھ از قید بندگي آزاد شد، در ھمین شھر » باري«ربن مھاجري كھ در بندر 
. اي تأسیس كرد كھ بزودي رھبري فكري جھان یھود را بھ چنگ آورد ھ كمك حسداي حوزة علمیھب

و در حالي كھ … ، و غرناطھ تأسیس شد؛ )برشلونھ(ھاي علمیة ھمانندي در لوثنا، تولدو، بارسلون  حوزه
ھاي  این حوزهمكتبھاي یھودیان مشرق زمین تقریبًا تمام كوشش خویش را صرف تعالیم مذھبي كرده بودند، 

شناسي، طب، و حكمت را نیز بر برنامة تعالیم  علمیة اسپانیا تدریس ادبیات، موسیقي، ریاضیات، ستاره
این قبیل تعلیم و تربیت بھ طبقات عالیة یھودیان اسپانیا ھمان وسعت و عمق معلومات و ھمان . خود افزودند

مسلمانھا، بیزانسیھا، و چینیان معاصر وجود بخشید كھ در آن ایام نظیرش فقط در بین  آراستگیي را مي
در آن روزگار، بي اطالعي از تاریخ، علوم طبیعي، حكمت، و شعر براي اغنیا یا صاحبان مناصب . داشت

یك طبقة اشرافي یھودي بھ وجود آمد كھ بھ وجود زنان زیباروي فخر مي . شد سیاسي خفتي محسوب مي
حد بھ برتري خود آگاه بودند، لكن اعتقاد آنان بھ این امر كھ تولد در اي بیش از  كرد؛ شاید افراد چنین طبقھ

  .كرد اي بنام و متمكن خود تعھدي براي جوانمردي و فضیلت است نخوت ایشان را جبران مي دامان خانواده

  كارداني یوسف . توان از تاریخ قتل یوسف بن نقدال بھ بعد دانست دورة انحطاط یھودیت اسپانیایي را مي

ا فروتني شموئیل را نداشت تا بتواند نیمي از رعایاي ملك را كھ اعراب مسلمان بودند تحت سیطرة خود ب
با ھمان حشمتي كھ خاص ملك بود لباس . یوسف تمامي قدرت را در دست خویش داشت. نگاه دارد

اب و بربرھا اعر ١٠۶۶در . شایعة بیدیني او بر سر زبانھا بود. گرفت پوشید و قرآن را بھ سخره مي مي
علم طغیان برافراشتند، یوسف را مصلوب و چھار ھزار یھودي را در غرناطھ قتل عام و اموال آنھا را 

بیست سال بعد . بقیة یھودیان مجبور شدند اراضي خود را بفروشند و بھ مھاجرت تن در دھند. تاراج كردند
كشید، از افریقا قدم بھ خاك اسپانیا  مي از این واقعھ، مرابطون، كھ اخگر اصیل آییني در نھادشان زبانھ

یكي از فقھاي مسلمان اعالم . گذاشتند، و دوران طویل موافقت بین مسلمانان اسپانیا و یھودیان بھ سر آمد
وعده داده بودند كھ اگر پانصد سال بعد از ] صلي اهللا علیھ و آلھ[داشت كھ یھودیان بھ حضرت محمد 
چشم بھ راھش بودند ظھور نكرده باشد، ھمگي اسالم خواھند آورد،  ھجرت، مسیحایي كھ عموم یھودیان

امیر یوسف حكم كرد كھ كلیة یھودیان . آمد بھ سر مي ١١٠٧طبق برآورد مسلمانان، این پنج قرن در 
. اسپانیا باید بھ دین اسالم مشرف شوند، اما در برابر پرداخت جزیة سنگیني آنھا را از این امر معاف كرد

، بھ )١١۴٨(موحدون بر مراكش و اسپانیاي مسلمان دست یافتند و جانشین مرابطون شدند  ھنگامي كھ
سال قبل از  ۵٣۵یھودیان و عیسویان ھمان دو شقي را پیشنھاد كردند كھ سلطان ویزیگوتھا ، سیسبوت، 

ي، یا قبول بھ بیان دیگر، یا ترك آیین اجداد: این، یھودیان را در انتخاب یكي از آن دو مختار كرده بود
بسیاري از یھودیان بدروغ اسالم آوردند و بسیاري از آنھا بھ دنبال مسیحیان بھ صفحات شمالي . مھاجرت

  .اسپانیا كوچ كردند

در آن نواحي، یھودیان در ابتدا از مداراي سلطاني نظر بلند برخوردار شدند كھ عنایات وي درست 
آلفونسو ششم و جانشین وي آلفونسو . مان دیده بودندھمسنگ چیزي بود كھ چھار قرن زیر سلطة حكام مسل

ھفتم، شاھان كاستیل، با یھودیان در نھایت مالطفت رفتار كردند و مسیحي و یھودي را از لحاظ قانوني 
اي ضد یھود برپا شد  نفر یھودي سكونت داشتند ، غایلھ ٧٢‘٠٠٠برابر دانستند؛ چون در تولدو، كھ 

در آراگون نیز مدت یك قرن توافق ھمانندي میان دو دین یھود . فرو نشاندند، آن را بھ شدت تمام )١١٠٧(
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و مسیحي حكمفرما بود، بھ طوري كھ پادشاه آن ناحیھ، جیمز اول، از یھودیان دعوت كرد تا در مایوركا، 
ن ھاي رایگا كاتالونیا، و والنسیا سكونت گزینند، و در بسیاري موارد بھ مھاجران یھودي زمینھا و خانھ

در بارسلون، در قرن دوازدھم، یھودیان بازرگاني را در چنگ خویش داشتند و یك سوم زمینھاي . بخشید
یھودیان اسپانیاي مسلمان مشمول مالیاتھاي گزاف بودند، لكن زندگاني آنھا . مزروع بھ آنھا تعلق داشت

یان و مسلمانان داد و ستد میان مسیحیان و یھود. رونقي بسزا داشت و در امور داخلي خویش مستقل بودند
  رسید، میان افراد  ھنگامي كھ اعیاد عمومي آنھا فرا مي. گرفت آزادانھ صورت مي

تا حتي  ١٠٨۵از سال . كرد از شاھان مبلغي براي ساختمان یك كنیسة یھود از كیسة فتوت خویش بذل مي
سیاسي و گاھي متصدي  ، یھودیان در ممالك مسیحي اسپانیا صاحب مقامات شامخ مالي و مناصب١۴٩٢

وار  در اثناي قرون دوازدھم و سیزدھم، روحانیت مسیحي نیز در این دوستي مسیحي. مقام وزارت بودند
  . انباز شدند

یھودا بن  ١١۴٩در سال . در بین خود یھودیان بروز كرد) عدم تساھل(اولین غائلة نارواداري مذھبي 
استیل، از قدرت ولینعمت خود براي مبارزه با یھودیان قرائیم عزرا پیشكار كاخ آلفونسو ھفتم، شاه لئون و ك

تفصیل واقعھ بر ما تاریك است، لكن از آن تاریخ فرقة قرائیم اسپانیا، كھ روزي . ساكن تولدو استفاده كرد
، برخي از صلیبیون مسیحي پا بھ خاك اسپانیا نھادند تا ١٢١٢در سال . عدة آنھا نسبتًا زیاد بود، نابود شدند

. رویھمرفتھ این فاتحان جدید با یھودیان بخوشي رفتار كردند. آن خطھ را از چنگ مورھا بھ در آورند
جماعتي بر یھودیان تولدو ھجوم بردند و بسیاري از آنھا را بھ قتل رساندند، اما مسیحیان شھر در مقام 

دھم، شاه كاستیل، در قانون  آلفونسو. مدافعھ از ھمشھریان خود قیام كرده، مانع اذیت و آزار آنان شدند
تصویب كرد، قانوني براي جلوگیري از اعمال ضد یھود گنجانید، لكن آن قوانین  ١٢۶۵اي كھ بھ سال  نامھ

در خالل این احوال، آلفونسو یك نفر پزشك و خزانھ دار یھودي را . بھ موقع اجرا درنیامد ١٣۴٨تا سال 
تسلیم كرد تا آنھا را مبدل بھ كنیسھ نمایند، ) اشبیلیھ(دیان سویل استخدام و سھ تا از مساجد مسلمین را بھ یھو

و خود از پرتو حشمتي كھ محققان یھودي و مسلمان در دوران سلطنت مساعد وي فراھم ساختھ بودند 
، لشكركشیھاي پذرو سوم، شاه آراگون، مستلزم اخذ مالیاتھاي بسیار گزاف ١٢٧۶در سال . ور گردید بھره
بر اثر شورش اشراف و شھرھاي . یھ و چند تن دیگر از مأموران وي ھمگي یھودي بودندوزیر مال. بود

آراگون علیھ دستگاه سلطنت، پذرو مجبور بھ انفصال دستیاران یھودي خویش از خدمت و تصویب تصمیم 
عصر . كرد شد كھ بھ موجب آن استخدام یھودیان را در خدمات دولتي ممنوع مي) ١٢٨٣( كورتس

، مقرر شد )١٣١٣(نارواداري مذھبي ھنگامي پایان یافت كھ، بھ موجب فرمان شوراي روحانیون زامورا 
ھر فرد یھودي نشان خاصي بر خود بزند، نفوس یھودي از مسیحي جدا شوند، و مسیحیان حق استخدام 

  . ھودي یا یھودیان حق استخدام خدمتكاران مسیحي را نداشتھ باشندپزشكان ی

III    - زندگي یھود در جھان مسیحیت  

  دولت – ١

قرون وسطي مقرر نبود كھ نفوس یھودي آنھا از سایر مردم تفكیك شوند؛ لكن یھودیان معموال از لحاظ 
كنیسھ . كردند فراغت اجتماعي، تأمین جاني، و وحدت مذھبي بھ طور ارادي جدا از دیگران زندگي مي

. كرد ف خود جلب ميیھود بود و اكثر منازل یھود را بھ طر  مركز جغرافیایي، اجتماعي، و اقتصادي محلة
شدند، و ھمین امر از لحاظ بھداشت عمومي و  در نتیجھ، جماعات بسیار زیادي در یك نقطھ متمركز مي

ھا و  در اسپانیا مناطق یھودي نشین، ھم شامل كاخھاي مجلل بود و ھم زاغھ. خصوصي زیان آور بود
py  . ھاي كثیف محقر بود بارت از خانھھاي مخروبھ، و حال آنكھ منازل یھودیان دیگر مناطق اروپا ع خانھ
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اند،  با پذیرفتن این واقعیت كھ در ھمھ جاي دنیا ھمواره اغنیا نفوذ بیشتري در انتخابات و انتصابات داشتھ
افراد . اجتماعات یھود عبارت بود از كوچنشینھاي نیمھ دموكراتیك در دنیایي پر از حكومتھاي پادشاھي

گروه . كردند یسھ را خود انتخاب ميپرداختند ربنھا و خدام آن كن جماعتي كھ معموال بھ كنیسھ مالیات مي
دادند كھ از وظایف آن وضع  اندكي از ریش سفیدان منتخب، مجلس بث دین یا دادگاه محلي را تشكیل مي

مالیاتھا، تعیین قیمتھا، اجراي عدالت، و صدور احكامي دربارة موضوعات تغذیھ، رقص، اصول اخالقي و 
دادگاه مزبور اختیار داشت كھ ھر یھودي متخلف از . شد نمي پوشاك بود، كھ تمامي آنھا نیز ھمیشھ رعایت

كیفر آنھا از جریمة نقدي . قانون را محاكمھ كند و ھمچنین مأموراني را بھ اجراي فرمانھاي خود بگمارد
صدور حكم مجازات مرگ تقریبًا نھ مرسوم بود و نھ در حوزة . شد شروع و بھ تكفیر یا تبعید ختم مي

كرد، بھ  بھ جاي چنین كیفري، معموال دادگاه یھود از حرم یا طرد و تكفیر استفاده مي ؛»بث دین«صالحیت 
كردند، و  خواندند، نفرین مي این معني كھ متخلف را كھ در مجلس باشكوه و موحشي رسمًا مقصر مي

شمعھایي را كھ در مجلس افروختھ بودند یك یك ، بھ نشانة درگذشت روحي شخص مقصر، خاموش 
مانند مسیحیان، بارھا از طرد و تكفیر استمداد جستند، بھ ھمین سبب بود كھ در ھر دو   یھودیان،. دكردن مي

ربنھا، مانند كلیساھاي مسیحي، بدعتگذاران را آزار . دیانت طرد و تكفیر رعب و تأثیر خود را از دست داد
  . سوزاندند آنھا را ميكردند، و در موارد نادري كتابھاي  دادند، از حقوق اجتماعي محروم مي مي

تنھا ارباب آن شخص شاه بود؛ این جامعھ، در برابر منشوري . معموال جامعة یھود تابع مقامات محلي نبود
بعدھا . رساند كرد، بھ دلخواه خود، بھ خزانة وي كمك مالي مي كھ حقوق مذھبي و اقتصادیشان را حفظ مي

با . آزادي یافتھ اعمال كرد تا استقالل آنھا را تسجیل كندجامعة یھود عین این كمك را بھ بخشھا و گروھھاي 
تلمود . كردند اینھمھ، یھودیان تابع قوانین مملكتي بودند و اطاعت از قوانین را قیدي اخالقي تلقي مي

براي رفاه حكومت دعا كنید، «: گفت  عبارت دیگري مي» .قانون كشور قانوني الزامي است«: گفت مي
  » .بلعیدند رس از حكومت نبود، افراد یكدیگر را زنده زنده ميزیرا اگر بھ خاطر ت

بھ عالوه ھر وقت براي . گرفت ، گوشت، شراب، جواھرات، صادرات، و واردات آنھا مالیات مي%)٣٣
كرد، یھودیان موظف  شد یا تاجگذاري بود یا شاه از محلي بھ محل دیگر سفر مي جنگي تدارك دیده مي

یھودیان انگلیس، كھ عدة . از كیسة فتوت خود بپردازند» داوطلبانھ«ارج مبالغي بودند براي این گونھ مخ
آنھا در قرن دوازدھم فقط ربعي از یكصدم نفوس تمام مملكت بود، ھشت درصد مجموع مالیاتھاي كشور 

ھمین جماعت یك چھارم عوارضي را كھ براي جنگ صلیبي ریچارد اول، ملقب بھ الین . پرداختند را مي
و وقتي ریچارد بھ دست آلمانھا اسیر شد، براي آزادیش . ضرورت داشت فراھم كردند) شیردل( ھارتد

ھمچنین فرد یھودي . مارك فدیھ دادند، یعني سھ برابر مبلغي كھ شھر لندن براي این منظور داده بود ۵٠٠٠
راي دستگیري بایست مبالغي ب مكلف بھ پرداخت مالیاتھایي بھ جامعة خودش بود و در مواقع معین مي

مستمندان و تعلیم و تربیت و حمایت از یھودیان فلسطین، كھ در معرض زجر و آزار قرار داشتند، 
یھودیانش را ضبط كند، «ھر آن ممكن بود كھ شاه بھ علتي، یا بدون علت، بخشي یا تمامي اموال . بپردازد
كرد، قراردادي  ي كھ شاھي فوت ميھنگام. وي بودند» رعیت«طبق قوانین فئودالي، كلیة یھودیان  زیرا، 

جانشین وي فقط در ازاي ھدیة نظرگیري . شد كھ وي با اتباع یھود براي حمایت آنان بستھ بود فسخ مي
شد از یك سوم مجموع دارایي كلیة  حاضر بھ تجدید چنین قراردادي بود، و گاھي این ھدیھ عبارت مي

براندنبورگ، اعالم داشت كھ ھر یك از ) مرزدار(، آلبرشت سوم، مارگراو ١۴۶٣در . یھودیان مملكت
تواند، بر وفق رسم دیرینھ، یا تمامي یھودیان را بسوزاند، یا بر آنھا رحم آورده،  مي«سالطین جدید آلمان 

بركتن، حقوقدان بزرگ انگلیسي قرن سیزدھم، » .بھ جانشان امان دھد و یك سوم از دارایي آنھا را بگیرد
تواند ھیچ چیز از خود داشتھ باشد،  فرد یھودي نمي«: اي چنین خالصھ كرد ساده این نكتھ را بھ عبارت

  » .زیرا ھر چھ وي بھ دست آورد براي خود وي نیست، بلكھ تعلق بھ سلطان دارد
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یھودیان بھ طور كلي، یا از لحاظ حقوقي، از . شد موانع اقتصادي نیز بر این ناراحتیھاي سیاسي افزوده مي
اراضي منع نشده بودند، بھ طوري كھ در قرون وسطي ھر چند یك بار یھودیان اراضي وسیعي را  تملك

لكن مقتضیات، . در اسپانیاي مسلمان یا مسیحي، سیسیل، سیلزي، لھستان، انگلیس، و فرانسھ مالك بودند
اختن غالمان از آنجا كھ قوانین مسیحي مزدور س. ساخت این گونھ مالكیت را بیش از پیش غیر عملي مي

مسیحي و قوانین یھود اجیر كردن بندگان یھودي را ممنوع ساختھ بود، فرد یھودي ناگزیر بود براي 
وري از اراضي خویش كارگران آزاد را استخدام كند، كھ پیدا كردن آنھا كاري دشوار و نگاه داشتن  بھره

  كرد و قوانین مسیحي  د یھودي منع ميقوانین یھودي كار در روز شنبھ را براي فر. آنھا عملي پر خرج بود

كرد، زیرا تصدي این گونھ مقامات  ھر گونھ مقامي در تشكیالت فئودالي را براي فرد یھودي غیر ممكن مي
اما، . مستلزم آن بود كھ شخص بھ رسم مسیحیان سوگند وفاداري یاد نماید و حاضر بھ خدمات لشكري باشد

سیسبوت، شاه ویزیگوت . نبودند  مسیحي، یھودیان مجاز بھ حمل اسلحھ بھ حكم قوانین تقریبًا كلیة كشورھاي
ھایي را كھ اسالف وي براي واگذاري زمین بھ  نامھ اسپانیا، در دوران فرمانروایي خویش، كلیة اجازه

اژیكا، سلطان دیگر این سلسلھ، كلیة زمینھاي متعلق بھ یھود را كھ زماني در . یھودیان داده بودند لغو كرد
كورتس واالذولیذ فروش اراضي را بھ یھودیان  ١٢٩٣اعالم كرد و در » ملك عام«رف مسیحیان بود تص

دیدند، از  بعد از قرن نھم، از آنجا كھ یھودیان خود را پیوستھ در معرض ھجوم یا اخراج مي. ممنوع ساخت
یھودیان را از كار كلیة این شرایط . جستند خرید اراضي و امالك یا توطن در مناطق روستایي دوري مي

  .زراعت دلسرد و بھ زندگي شھري و اشتغال بھ صناعت، بازرگاني، و امور مالي راغب كرد

در خاور نزدیك و نواحي جنوبي اروپا، یھودیان در صناعت فعال بودند و، در واقع، در چندین مورد، 
. اي غرب منتقل كردندفنون مربوط بھ صنایع دستي پیشرفتھ را از جھان اسالم و بیزانس بھ سرزمینھ

. گران یھود را در انطاكیھ و صور مشغول كار دیده بود بنیامین تودالیي، مورخ یھودي، صدھا نفر از شیشھ
یھودیان مقیم مصر و یونان از نظر برتري منسوجات الوان و قالبدوزیھایشان اشتھار فراواني داشتند؛ حتي 

. ة صنعت ابریشم خود در سیسیل از یھودیان استمداد جستبعدًا در قرن سیزدھم نیز فردریك دوم براي ادار
در آنجا و در سایر نقاط، یھودیان بھ صنایع فلزي، بویژه زرگري و جواھرسازي، اشتغال داشتند و تا سال 

در نواحي جنوبي اروپا، صنعتگران یھودي در اصناف . كردند در معادن قلعي كورنوال كار مي ١٢٩٠
اما در اروپاي شمالي . كردند د و با صنعتگران اروپایي بخوبي رقابت مينیرومندي متشكل شده بودن

كشورھاي مختلف، یكي پس از دیگري، مانع از آن . بسیاري از مشاغل بھ انحصار اصناف مسیحي درآمد
شدند كھ افراد یھودي بھ عنوان آھنگر، درودگر، درزیگر، كفشگر، آسیابان، نانوا، یا پزشك بھ خدمت  مي

ان مسیحي در بیایند یا در بازارھا بھ كار فروش شراب، آرد، كره، یا روغن بپردازند یا در جایي كارفرمای
  .جز محلة یھودیان حق خریدن خانة مسكوني داشتھ باشند

راب، ربن تلمودي بزرگ . یھودیان، كھ بدین منوال از ھمھ سو در تنگنا بودند، متوجھ داد و ستد شدند
با یكصد اشرفي تجارت «: خویش اندرزي زیركانھ داده بود بھ این مضمون كھیھودیان بابلي، بھ پیروان 

كنید، استطاعت خرید گوشت و شراب را خواھید داشت؛ ھمان مبلغ را در كشاورزي بھ كار اندازید، 
دستفروش یھودي در ھر شھر و قصبھ، و بازرگان یھودي » .حداكثر ممكن است نان و نمكي عاید شما شود

  المللي قبل از قرن  بازرگاني بین. اي سرشناس بود مكارهدر ھر بازار 

كرد، و در اغلب موارد  ھا، كاروانھا، و كشتیھاي آنھا از بیابانھا، كوھستانھا، و دریاھا عبور مي باروبنھ
ھایي بودند كھ رشتة داد و  جماعات یھودي در حكم حلقھ. رفتند خود آنھا ھمراه كاالھاي خویش بھ سفر مي

. كردند ن عالم مسیحي و اسالم، میان اروپا و آسیا، و بین كشورھاي اسالو و غرب برقرار ميستد را بی
شكیبایي و مھارتي كھ در فراگرفتن . قسمت اعظم خرید و فروش برده بھ دست آنان صورت مي گرفت

وجود  زبانھا داشتند، درك زبان عبري، تشابھ رسوم و قوانیني كھ در میان جماعات كامال پراكندة یھود
بھ .رسانید داشت، و غریب نوازي محلة یھودي نشین ھر شھر نسبت بھ ھر یھودي بیگانھ بھ آنھا مدد مي

ھمین خاطر بود كھ بنیامین تودالیي، تاریخنویس یھودي، نیمي از جھان را زیر پا نھاد و ھیچ جا احساس 
د كار پیك و چاپارھا را زیر میالدي از طرف دستگاه خالفت بغدا ٨٧٠ابن خردادبھ، كھ در . غربت نكرد
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نظر داشت، در كتاب خویش موسوم بھ المسالك و الممالك از بازرگاني یھودي نام برده است كھ بھ زبانھاي 
كردند؛ وي خط سیر دریایي و زمیني آنھا  فارسي، یوناني، عربي، فرانسھ، اسپانیایي، و اسالوي گفتگو مي

این بازرگانان بھ ھمراه خویش . ن، و چین را توصیف كرده استاز اسپانیا و ایتالیا تا بھ مصر، ھندوستا
بردند و، در  ھاي زربفت، پوستھاي نفیس، و شمشیرھایي بھ خاور دور مي خواجگان، بردگان، پارچھ

تسخیر اورشلیم بھ دست صلیبیون، و . آوردند عوض، مشك، صبر زرد، كافور، ادویھ و حریر ھمراه مي
ھاي ونیز و جنووا، بھ سوداگران ایتالیایي در مقابل بازرگانان یھودي مزیتي فتح مدیترانھ بھ وسیلة ناو

حكومت ونیز، حتي قبل از جنگھاي . بخشید؛ و رھبري یھود در عالم تجارت با قرن یازدھم سپري شد
اندكي پس از این . صلیبي، حمل و نقل كاالھاي بازرگاني یھودي را در كشتیھاي ونیزي ممنوع ساختھ بود

در قرن . ، اتحادیة ھانسایي بنادر دریاي شمال و دریاي بالتیك خود را بھ روي سوداگران یھودي بستواقعھ
دوازدھم كار بھ جایي رسیده بود كھ بازرگاني یھود بیشتر جنبة داخلي داشت و، حتي در ھمین قلمرو تنگ 

  . ساخت، محدود بود مينیز، از ھمھ طرف، با قوانیني كھ یھودیان را از فروش كاالھایي گوناگون منع 

در یك محیط خصومت آمیز كھ تجاوز عامة مردم ممكن . این بود كھ یھودیان بھ امور مالي روي آوردند
بود اموال غیر منقول ایشان را نابود كند و آز سلطاني این قبیل مایملك آنان را توقیف سازد، یھودیان بھ 

د بھ صورتي درآید كھ بتوان بآساني آن را حركت داد و اجبار بھ این نتیجھ رسیدند كھ پس اندازھایشان بای
گذاري  از سایر مردم براي سرمایھ  كردند، بعدًا در آغاز صرفًا بھ كار صرافي اكتفا مي. تبدیل بھ پول كرد

اسفار خمسھ و تلمود . گرفتند كردند، و سپس در ازاي دادن وام ربح مي در معامالت بازرگاني پول قبول مي
ا در میان یھودیان مجاز ندانستھ بود، لكن این نھي شامل معامالت بین یھودي و غیر یھودي چنین عملي ر

گذاري  ھمچنانكھ زندگي اقتصادي بغرنجتر گردید و، با توسعة بازرگاني و صنعت، بھ سرمایھ. شد نمي
  احتیاج 

ین تدبیري بود كھ ا. اشخاص را در یك بنگاه اسمًا شریك و در منافع حاصلھ از آن رسمًا سھیم ساختند
از آنجا كھ طبق قوانین اسالم و . ربنھاي یھود و چند تن از علماي االھي مسیحي آن را مجاز دانستھ بودند

شد، و بھ ھمین سبب وام دھندگان مسیحي قبل از قرن سیزدھم اندك  مسیحیت رباخواري حرام شمرده مي
ھا ـ تقاضاي وام پیش  لیساھا، و صومعھبودند، وامخواھان مسلمان و مسیحي ـ از جملھ روحانیون، ك

بردند، چنانكھ آرون از یھودیان متمكن شھر لینكن، سرمایة الزم براي ساختمان نھ صومعة  یھودیان مي
در قرن سیزدھم بانكداران مسیحي بھ این امر . فرقة سیسترسیان و دیر عظیم سنت آلبنز را تدارك دید

دیان كامل گردیده بود مشغول شدند و دیري نپایید كھ در ثروت راغب و بھ اتخاذ روشھایي كھ بھ دست یھو
رباخوار مسیحي اگرچھ مجبور نبود مانند یھودي مراقب «. و وسعت عمل بھ مراتب از آنھا جلو افتادند

حفظ منافع خویش در مقابل تصادفاتي از قبیل قتل و غارت باشد، با اینھمھ در سختگیري دست كمي از وي 
دادند، و  ھ یكسان شخص بدھكار را با شدت و سماجت خاص رومیھا تحت فشار قرار ميھر دو ب» .نداشت

  .كردند سالطین نیز تمامي آنھا را استثمار مي

كلیھ وام دھندگان مكلف بھ پرداخت مالیاتي گزاف بودند و، اگر یھودي بودند، گاھي ممكن بود دارایي آنھا 
براي وام ربح زیادي را مجاز شمردند و آنگاه، ھر چند  رسم سالطین بر این بود كھ. بالمره توقیف شود

ھزینة وصول وامھا گزاف بود، و . داران بیرون آورند وقت یك بار، سود بھ دست آمده را از چنگ سرمایھ
شد بھ مأموران دولتي رشوه دھد تا اجازه دھند حقش را از بدھكار  در بسیاري موارد بستانكار ناگزیر مي

پاپ اینوكنتیوس سوم، بھ منظور تدارك مقدمات جنگ چھارم صلیبي، بھ تمام   ،١١٩٨ در سال. باز ستاند
شاھزادگان مسیحي فرمان داد تا ھر جا مسیحیان بھ یھودیان مقروض باشند، آنھا را از پرداخت كلیة ربحي 

 براي رستگاري روح«لویي نھم، سلطان متدین فرانسھ، . گرفت معاف سازند كھ بر بدھیشان تعلق مي
. ، كلیة اتباع را از پرداخت یك سوم قرضي كھ بھ یھودیان داشتند معاف ساخت»خویش و ارواح نیاكانش

پادشاھان انگلیسي گاھي در مورد آن اتباعي كھ بھ یھودیان بدھكار بودند، با صدور فرامیني، تعھد پرداخت 
فروختند و در دفاتر  امین را ميبودند سالطیني كھ این گونھ فر. ساختند فرع یا اصل یا ھر دو را باطل مي

حكومت انگلستان . كردند داشتند درج مي حسابشان، مبالغي را كھ براي نوعپرستي نیابتي خویش دریافت مي
مقرر داشتھ بود كھ یك نسخھ از ھر قرارداد بھ مقامي مسئول تحویل شود؛ یك نفر خزانھ دار دارایي یھود 
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. ر این قبیل قراردادھا و شنیدن مرافعات مربوط بھ آنھا بودتعیین گردید كھ كارش بایگاني و نظارت د
آمد،  ھنگامي كھ بانكدار یھودي از عھدة پرداخت مالیاتھا یا عوارضي كھ بھ وي بستھ شده بود بر نمي

كرد و بھ بدھكاران اطالع  دولت، با مراجعھ بھ پروندة وامھاي وي، تمام یا بخشي از آنھا را ضبط مي
  پس بدھیھاي خود را بھ دولت بپردازند نھ بھ شخص داد كھ از آن  مي

در این مورد . مجبور شدند یك چھارم و مسیحیان یك دھم دارایي خویش را براي این منظور تسلیم كنند
» .كشیدند یھودیان جور مملكت را مي«گاھگاھي . تقریبًا نصف تمام مالیات موضوعھ را یھودیان پرداختند

، پادشاه انگلیس، فرمان داد كھ كلیة یھودیان كشور، اعم از مرد و زن و ]دلكلن[میالدي، جان  ١٢١٠در 
از آنھا بھ عنون باج گرفتند؛ و آنھایي را كھ مظنون بھ پنھان  مارك ۶۶٠٠٠بچھ، را زنداني كنند؛ مبلغ 

در سال . یق پس اندازشان بودند ھر روز با كشیدن یك دندان شكنجھ دادند تا بھ اقرار آمدندداشتن رقم دق
و ظاھرًا برخي بھ این عمل (اند  ، ھنري سوم، با این اتھام كھ یھودیان سكة رایج مملكت را تراشیده١٢٣٠

ا كھ این عمل سود از آنج. ، یك سوم كلیة اموال منقول یھودیان انگلیسي را توقیف كرد)دست زده بودند
مارك نقره از آنھا  ٢٠‘٠٠٠دو سال بعد . دوباره تكرار شد ١٢٣٩سرشاري عاید خزانة پادشاه كرد، در 

مارك افزایش یافت، كھ معادل بود با كلیة عواید ساالنة  ۶٠‘٠٠٠این رقم بھ  ١٢۴۴و در   بزور گرفتند،
وام گرفت، تمام یھودیان انگلستان را بھ  مارك از ارل آوكورنوال ۵‘٠٠٠ھنگامي كھ ھنري سوم . پادشاه

، بر اثر تحمیل یك رشتھ عوارض و باجھا، ١٢۵۵تا  ١٢۵٢از سال . عنوان وثیقھ بھ وي واگذار كرد
یھودیان را چنان كارد بھ استخوان رسید كھ رخصت خواستند دستھ جمعي انگلستان را ترك گویند، لكن 

، ادوارد اول وام دادن بھ قصد رباخواري را اكیدًا ممنوع ١٢٧۵در سال . اي بھ آنھا داده نشد چنین اجاره
كرد، با اینھمھ وام گرفتن كماكان ادامھ یافت و، چون این امر مستلزم خطر زیادتري بود، میزان ربح 

جمعي از . ادوارد دستور داد تا كلیة یھودیان انگلیس را بازداشت و اموالشان را ضبط كنند. افزایش گرفت
نفر در لندن  ٢٨٠از جماعت یھودي . مسیحي نیز دستگیر و سھ تن از آنھا بھ دار آویختھ شدند وام دھندگان

تكھ تكھ، چھار شقھ، و بھ دار آویختھ شدند؛ عدة دیگري در والیات بھ قتل رسیدند؛ و اموال صدھا نفر 
  . یھودي بھ نفع خزانة مملكتي ضبط شد

كرد، و تمول  ان یھودي كارشان رونق بسزایي پیدا ميھا، بانكدار در فواصل اضطراب آمیز این مصادره
این قبیل یھودیان ثروتمند نھ فقط براي احداث كاخھا و كلیساھاي فخیم و . بعضي از آنھا بسیار علني بود

ھاي مجللي برپا  دادند، بلكھ براي خودشان نیز خانھ ھا وجوھي در اختیار دیگران قرار مي صومعھ
با وجود گفتة ربن . ھایي بود كھ با سنگ ساختھ شد ان انگلیس در زمرة اولین خانھھاي یھودی خانھ. كردند مي

، »ھمھ كس، اعم از زنان و بردگان و ثروتمندان و نیازمندان، در نظر خداوند مساوي است«الیعازار، كھ 
لوگیري ربنھاي دین یھود براي كاھش فقر و ج. در میان یھودیان جمعي توانگر و دستة دیگري بینوا بودند

این . آورد نظامھاي اقتصادي متعددي اندیشیده بودند از ثروت سرشاري كھ شخص را سودجو بار مي
  جماعت، ضمن 

مسئولند، و، با دادن ترتیباتي براي جمع آوري صدقھ و اعانھ، در تسكین لطمات ناشي از فقر و بدبختي 
بھ دانش اعتبار و حیثیتي بدھند كھ  ھرگز داشتن ثروت را سرزنش نكردند، لكن موفق شدند. كوشیدند مي

بھ خرده فروش اجازه ندادند . بندیھاي محتكران را از گناھان شمردند انحصار و دستھ. برابر با ثروت باشد
. در مورد اوزان و مقادیر دقت فراواني مبذول داشتند. كھ بیش از یك ششم بھاي عمده فروشي منفعت ببرد

بسیاري از این مقرارت نتیجھ نبخشید، زیرا ربنھاي دین . را تثبیت كردندحداكثر قیمتھا و حداقل دستمزدھا 
یھود نتوانستند زندگي اقتصادي یھودیان را از ھمسایگان مسلمان یا مسیحي جدا سازند؛ بھ عالوه، قانون 

  .عرضھ و تقاضاي كاالھا و خدمات، از میان كلیة قوانین موضوعھ، راھھاي گریزي پیدا كرد
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توانگران، براي آنكھ كفارة ثروت اندوزي را بدھند، در راه دستگیري مستمندان مال فراواني بذل 
پذیرفتند، و شاید از نفرین یا آتش خشم بینوایان  تعھدات اجتماعي ناشي از ثروت را مي. كردند مي
ند و از گرسنگي ھرگز شنیده نشده است كھ ھیچ یھودي در میان جماعت یھودیان زندگي ك. ھراسیدند مي

حتي از قرن دوم میالدي، ھر چند وقت یك بار، دارایي ھر یك از آحاد اجتماعي كنیسھ، . جان سپرده باشد
شد تا مبلغي براي كوپاه یا صندوق  زیر نظر مباشران رسمي تقویم مي  ھر قدر ھم شخص بیچیزي بود،

ن، مستمندان، بیماران، و تحصیل و جمعیت وصول شود، و ھمین صندوق بود كھ ھزینة نگاھداري سالمندا
در خانة افراد بھ روي نیازمندان، بویژه محققان در بھ در، ھمواره گشاده . كرد عروسي یتیمان را تأمین مي

ھاي  در بعضي از جوامع، مأموران خاص اجتماع مذھبي یھود مسافران تازه وارد را در خانھ. بود
. بھ مرور تعداد انجمنھاي خیریة یھود بسیار زیاد شد در قرون وسطي،. دادند خصوصي افراد مسكن مي

ھایي براي سالمندان،  ھاي فراوان، و خانھ عالوه بر بیمارستانھا، پرورشگاھھاي یتیمان، نوانخانھ
سازمانھایي پدید آمده بود تا براي آزادي اسیران فدیھ تھیھ كند، براي عروسان تھیدست جھیزیھ تدارك بیند، 

. بھ عمل آورد، از زنان بیوة مستمند مواظبت نماید، و ھزینة كفن و دفن فقرا را بپردازداز بیماران عیادت 
كوشیدند تا، با استشھاد بھ سخاوت  كردند، و مي شكایت مي] نسبت بھ غیر یھودي[مسیحیان از طمع یھودي 

  . نمایند، ھمكیشان خود را بھ دستگیري خلق تشویق ]نسبت بھ یھودیان دیگر[شایان تقلید یھودیان 

یھودي . اختالفات طبقاتي در سبك لباس پوشیدن، طرز تغذیھ، طرز گفتار، و صدھا چیز دیگر متجلي بود
كرد كھ معموال بھ رنگ سیاه بود، چنانكھ گویي  اي با آستینھاي دراز و كمربند بھ تن مي فقیر خرقھ یا جبھ

اما در اسپانیا یھودیان . ر كرده استبراي ھیكل ویران شده و سرزمین تاراج شدة یھود لباس ماتم بھ ب
  متمكن كامراني خویش را با پوشیدن خز و حریر اعالم 

ھنگامي كھ شاه كاستیل پوشیدن لباسھاي فاخر را ممنوع ساخت، مردان یھود . خوردند بیھوده تأسف مي
كھ سلطان ھمگي فرمان را اطاعت كردند، لكن از آن پس بھ شكوه و ابھت زنان خویش پرداختند؛ ھنگامي 

از آنھا توضیح خواست، وي را خاطر جمع ساختند كھ بزرگواري سلطاني باالتر از آن بوده است كھ 
در طول قرون وسطي، یھودیان ھمچنان زنان . بخواھد طبقة زنان مشمول این قبیل قید و بندھا بشوند

. ر عریان بھ میان مردم رونددادند كھ با س خویش را با لباسھاي فاخر مي آراستند؛ ولي بھ آنھا اجازه نمي
از جملھ تعالیم شرع یكي آن بود . ساخت نپوشاندن موي سر خالفي بود كھ مرتكب را مستوجب طالق مي

  . كھ مرد یھودي نباید در حضور زني كھ موي سرش پیداست دست دعا بھ درگاه خدا بردارد

زه زیاد در یك نقطھ را كاھش اندا خصوصیات بھداشتي شریعت موسي اثرات ناشي از سكونت جماعات بي
ختنھ كردن، استحمام ھفتگي، نھي از خوردن گوشت و شراب فاسد بھ یھودیان در برابر امراضي . داد مي

در میان طبقات . بخشید كھ در كشورھاي مسیحي حول و حوش آنان شیوع داشت، حفاظتي بیش از حد مي
داشتند، بیماري جذام فراوان بود، حال آنكھ  چیز مسیحي، كھ بھ خوردن ماھي یا گوشت نمك سود عادت بي

شاید بھ ھمین دالیل یھودیان كمتر از مسیحیان مبتال . خورد در بین یھودیان این مرض بندرت بھ چشم مي
ھاي باتالقھاي حومھ بود،  در محالت فقیرنشین رم، كھ پناھگاه خیل پشھ. شدند بھ وبا و بیماریھاي مشابھ مي

  .لرزیدند ن بر اثر ابتال بھ ماالریا ميیھودي و مسیحي بھ یكسا

از آنجا كھ . زندگي اخالقي یھودي قرون وسطي نموداري از میراث شرقي و ناتوانیھاي اروپایي او بود
گرفت، و  شد، مورد چپاول و قتل عام و سرشكستگي قرار مي یھودي در ھر قدمي با تبعیض رو برو مي

آنھا دست نیازیده بود، او ھم مانند ھر ضعیفي در ھر جاي  شد كھ ھرگز بھ محكوم بھ ارتكاب جرایمي مي
مغبون كردن یك «دادند كھ  ربنھاي یھود بارھا تذكر مي. برد دنیا، در مقام مدافعھ از نفس، بھ حیلھ پناه مي

لكن برخي از یھودیان چنین خطري را بھ » .نفر غیر یھودي بمراتب بدتر از فریفتن یك نفر یھودي است
. جستند داد بھ موذیگري توسل مي ند، و شاید مسیحیان نیز تا آن حد كھ عقلشان اجازه ميخرید جان مي

اي شفقت نداشتند، ھر چند  اي از بانكداران، اعم از یھودي یا مسیحي، در بازخواست طلب خویش ذره پاره
بھ پاي مایر  كھ بي شك در قرون وسطي نیز مثل قرن ھجدم وام دھندگاني نیز بودند كھ در امانت و صداقت

تراشیدند  ھاي رایج را مي بعضي از یھودیان و مسیحیان سكھ. رسیدند آنسلم از خانوادة معروف روتشیلد مي
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آمدند  ھمین امر كھ یھودیان بارھا بھ احراز مقامات شامخ مالي نایل مي. كردند یا اموال دزدي را قبول مي
افتاد كھ یھودیان  بندرت اتفاق مي. تماد داشتندنشانة آن است كھ كارفرمایان مسیحي بھ درستي آنان اع

بدمستي میان افراد یھودي در . مرتكب جرایم شنیعي از قبیل قتل نفس، دزدي، و ھتك ناموس شوند
  .نشین بود سرزمینھاي مسیحي نشین كمتر از بعضي قلمروھاي مسلمان

یھودیان در مقام . طا بودزندگي جنسي آنان علي رغم رواج چندگاني بھ طرز شایان توجھي منزه از خ
زنان آنھا دوشیزگاني محجوب، ھمسراني . قیاس با دیگر اقوام شرقي تبار كمتر بھ لواط اعتیاد داشتند

. كرد كردند، فحشا بھ حداقل تخفیف پیدا مي كوشا، مادراني پرزا، و امین بودند؛ از آنجا كھ زود وصلت مي
ربن آشر بن یھیئل فتوا داد كھ جوان مجرد بیست سالھ را  .كردند كم بود عدة مرداني كھ تأھل اختیار نمي

. باید بھ حكم دادگاه شرع مجبور بھ وصلت كرد، مگر آنكھ بھ تحصیل قوانین شرع اشتغال داشتھ باشد
دختراني كھ آن «طبق یك سند یھودي، در قرن یازدھم، . دادند خواستگاري را پدر و مادر اطفال انجام مي

اما ھیچ ازدواجي بدون . اند معدود بوده» باشند كھ میل یا دلخواه خویش را بیان دارند ادب یا گستاخ قدر بي
ممكن بود پدري دختر صغیر خود را حتي در شش . شد رضایت دو طرف كامال قانوني محسوب نمي

شدند مگر آنكھ بھ سن رشد رسیده  سالگي شوھر دھد، اما این قبیل زنان، منكوحة غیر مدخولھ محسوب مي
. توانست عقد ازدواج را لغو كند رسید، در صورت تمایل مي شند؛ و ھنگامي كھ دختر بھ سن بلوغ ميبا

جریان خطبھ یا عقد ازدواج عبارت بود از یك عمل رسمي كھ دختري را طبق موازین شرع بھ حبالة نكاح 
در . صدور حكم طالقتوانستند از یكدیگر جدا شوند، مگر با  و از ان پس زن و مرد نمي. آورد مردي درمي

خواندند براي تعیین جھیزیھ و مھریھ بھ امضا  مي» كتوبا«مجلس عقد، قراردادي كھ بھ عبري آن را 
شد تا در صورت طالق یا مرگ شوھر بھ زن  مھریھ مبلغي بود كھ از دارایي شوھر تعیین مي. رسید مي

ید منزلي براي خانوادة واحدي امكان كھ با آن خر(اگر مبلغ مھریھ دست كم بھ دویست زوذا . تعلق بگیرد
  .رسید، ازدواج با یك دختر باكره معتبر نبود نمي) داشت

در ممالك اسالمي میان یھودیان متمكن چندگاني مرسوم بود، لكن بین یھودیاني كھ در دنیاي مسیحي زندگي 
تلمودي ھزار بار بھ ھاي ربنھاي یھودي دورة بعد از  در نوشتھ. شد كردند این موضوع بندرت دیده مي مي

 ١٠٠٠در حدود سال . رود نمي» ھمسران«خوریم، لكن ھرگز ذكري از  شخص برمي» ھمسر«كلمة 
میالدي ربن بزرگ یھودیان شھر ماینتس، گرشوم بن یھودا مقرر داشت كھ ھر یھودي از شیوة چندگاني 

ستثناي اسپانیا، چندگاني و زندگي با و بعد از این تاریخ بود كھ در تمامي اروپا، بھ ا  پیروي كند تكفیر شود،
آمد كھ چون زني ده سال بعد از  با وصف این، مواردي پیش مي. زنان صیغھ بین یھودیان تقریبًا منسوخ شد

در میان . داد اي را مي ماند، بھ شوھرش اجازة گرفتن یك زن عقدي دیگر یا صیغھ عروسي ھنوز عقیم مي
اش كھ  ھمین دستور گرشوم، مرد یھودي را از حق دیرینھ. تیھود حفظ اصل و نسب اھمیت زیادي داش

در میان یھودیان قرون . توانست زن را بدون تقصیر یا كسب رضایت وي طالق گوید محروم ساخت مي
  .گرفت وسطي محتمال طالق بھ مراتب كمتر از امریكاي عصر جدید صورت مي

  نون خانواده مركز نجات زندگي یھود محسوب با آنكھ از نظر حقوقي پیوند ازدواج نسبتًا سست بود، كا

» رعایت احوال، مالحظة دیگران، و عالقة پدري و برادري… محبت و وقار «كند كھ  داللت بر آن مي
شوھر جوان با زن خویش در وقت كار و بھ ھنگام . ھمھ از ویژگیھاي زندگي خانوادگي یھود بوده و ھست

روحي یگانھ در  كرد كھ گویي آن دو شادي و محنت شریك بود، چنان دلبستگي عمیقي نسبت بھ او پیدا مي
شدند و قوایي را كھ در نھادش  رسید و كودكان بھ گرد او بزرگ مي دو پیكر بودند، و بھ مقام پدري مي

مرد خانواده، قبل . كردند انگیختند و صمیمیترین وفاداریھاي وي را نسبت بھ خود جلب مي پنھان بود برمي
، و، در اجتماعي تا این حد كوچك و صمیمي، از زناشویي، احتماال ھیچ گونھ روابط جنسي با زني نداشت

كرد، پدر، تقریبًا از ھنگام تولد اوالد،  بعد از ازدواج نیز چندان فرصتي براي این قبیل خیانتھا پیدا نمي
دانست  دید و براي پسران مھریھ؛ بھ عالوه، این را از مسلمات مي براي دختران خویش جھیزیھ تدارك مي

تر بود تا اینكھ بگذارد  این رویھ بھ ظاھر عاقالنھ. ویي باید جور آنھا را بكشدكھ در سالھاي اولیة زناش
جوانش، تا تھیھ مقدمات براي قید و بندھاي تكگاني، ده سالي را در ھرج و مرج جنسي بگذراند، در 
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نفوذ كالم  .افتاد كھ این امر بر شادكامي آنھا بیفزاید رفت، و كمتر اتفاق مي بسیاري موارد داماد سر خانھ مي
وي حق داشت . كھنسالترین پدر در خانواده تقریبًا بھ ھمان اندازه مطلق بود كھ قدرت امپراطور در روم

اطفال خود را تكفیر كند؛ تا حدود معقولي زن خویش را بزند و اگر در این حیص زن بسختي مجروح 
قاعدتًا قدرت وي با چنان . كرد اش مي داد، جریمھ شد، جامعھ، تا آن اندازه كھ قدرت مالي مرد اجازه مي مي

  .داشت گردید كھ ھرگز عشق پرشور وي را از نظر پنھان نمي شدتي اعمال مي

مرد یھودي مانند افالطون خدا را سپاس . موقعیت زن از لحاظ حقوقي نازل و از نظر اخالقي بلندپایھ بود
خدا را شكر كھ مرا بر «: داد ب ميگذاشت كھ زن آفریده نشده است، و زن یھودي از سر فروتني جوا مي

اي در باالخانھ داشتند و یا پشت سر مردھا  در كنیسھ، زنان جاي جداگانھ» .وفق مشیت خویش آفرید
ھنگام شمارش عدة حاضران براي حد . نشستند، كھ این خود نشاني از زیبایي اغفال كنندة آنان بود مي

ودھایي را كھ در ستایش از زیبایي زن ساختھ شده بود سر. آوردند نصاب، ھیچ گاه زنان را بھ حساب نمي
دلربایي و معاشقھ میان مرد و زن، اگر ھم . دانستند، ھر چند كھ تلمود آنھا را جایز شمرده بود ناشایستھ مي

گفتگوي علني میان مردھا و زنھا، حتي بین زن و شوھر، از طرف . گرفت بود، از راه مكاتبھ صورت مي
در حالي . رقصیدن عملي مجاز بود، بھ شرط آنكھ زن با زن برقصد و مرد با مرد. ودربنھا ممنوع شده ب

گرفت مگر  اش تعلق نمي كھ شوھر قانونًا تنھا وارث زن خویش بود، ھنگام مرگ شوھر چیزي بھ بیوه
در چنین مواردي، قاعدتًا فرزندان پسر كھ وارث طبیعي متوفا بودند . مبلغي معادل جھیزیھ و مھریھ

فرزندان دختر فقط در صورتي از ارث . بایست بھ طرزي آبرومندانھ متكفل مخارج مادر خود شوند مي
اي نداشتند جز آنكھ امیدوار بھ توجھات برادران  بردند كھ طفل پسري در میان نبود، وگرنھ چاره بھره مي

  خویش باشند، و بندرت اتفاق 

در مورد آنھا، كسب اندكي علم را چیز بسیار فرستادند؛  دختران را بھ مدرسھ نمي. خود توجھ نكند
در تاریخ یھود چندین زن را . با اینھمھ، تدریس خصوصي براي زنھا مجاز بود. شمردند خطرناكي مي

اند ـ گو  ھایي دربارة شریعت موسي پرداختھ توان سراغ گرفت كھ در حضور مردم بھ ایراد خطابھ مي
علي رغم . اي شنوندگان خود را مخاطب قرار دھد ز پشت پردهاینكھ، در بعضي موارد، ناطق مجبور بود ا

شد و  ھمھ نوع موانع مادي و حقوقي، یك زن الیق یھودي بعد از زناشویي بھ درك افتخارات كامل نایل مي
استشھاد بھ كالم یكي از حكماي ) ١١٧٠(یھودا بن موسي بن طیبون . دید فداكاري تام از شوھر خویش مي

شمرد مگر آنكھ خود محترم باشد، و ھیچ  ھیچ كس زنان را محترم نمي«: گفتھ بود جست كھ اسالمي مي
  » .شمرد مگر آنكھ خود خوار باشد كس آنان را خوار نمي

مرد یھودي با غروري مبتذل بھ . رابطة پدر و فرزندي بیشتر بھ كمال نزدیك بود تا مناسبات زن و شوھري
ھاي  و جدیترین سوگند وي وقتي بود كھ دستش را بر روي بیضھبالید  قدرت تولید مثل و كودكان خویش مي

ھم بھ ھمین » شھادت«بھ معناي   testimonyواژة انگلیسي . پذیرفت داد كھ وثیقھ را مي شخصي قرار مي
معموال عدة . ربنھا این بود كھ ھر مرد یھودي باید اقال دو طفل داشتھ باشد یكي از احكام .گردد برميمسئلھ 

اي  كودك را بھ عنوان میھماني از بھشت خداوندي، یا فرشتھ. اي بیشتر از دو بود اطفال در ھر خانواده
ند كرد پدر تقریبًا حكم جانشین خدا را داشت و بھ وي حرمتي مي. داشتند گوشت و پوست بافتھ، محترم مي

ایستاد تا بھ او رخصت نشستن داده شود،  پسر آن قدر در حضور پدر خود سرپا مي. این مقام بود  كھ شایستة
در مراسم ختنھ، . داشت كھ كامال با غرور جواني سازگار بود اي نسبت بھ پدر روا مي و اطاعت مشتاقانھ

اي خود را مكلف  ر خانوادهكردند، و ھ پسر را طبق پیمان ابراھیم خلیل بھ حضور یھوه پیشكش مي
ھنگامي كھ پسر سیزده سالش . شمرد كھ یك فرزند ذكور را براي ورود در سلك روحانیون تربیت كند مي

 خاصي،آوردند و، بعد از انجام یك سلسلھ آداب و شعایر  شد، او را در زمرة مردان بھ حساب مي تمام مي
دیانت بھ ھر یك از مراحل رشد صبغة ھیبت و . دانستند مكلف بھ رعایت تمامي احكام شریعت موسي مي

  .كرد بخشید و تكالیف پدر و مادر را آسانتر مي تقدس خود را مي
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گردید  ھایي حقوقي جعل مي شد و افسانھ بي شك، در شریعت موسي گریزگاھھایي پیدا مي. كرد مراقبت مي
اما ظاھرًا . تا آزادي جرح و تعدیل را، كھ از لوازم ضروري زندگي قومي متھور بود، بھ ایشان بازگرداند

دانست كھ نھ فقط  یھودي قرون وسطایي شریعت موسي را بھ طور كلي قبول داشت و آن را پناھي مي
در ھر قدمي . شد ن، قوم یھود را از تجزیھ مانع ميآشكارتر از آ  رھاند، بلكھ، شخص را از لعنت ابدي مي

آورد، لكن فرد یھودي آن قوانین را، كھ درست ھمان  داشت این قوانین شرع وي را بھ ستوه مي كھ بر مي
  .شمرد زادگاه و مكتب پرورش و پیوند ضروري خود او با زندگي بود، محترم مي

عین دعاھا و آداب . معبد، و ھر پدري یك كاھن بوداي یك  اي یك كلیسا، ھر مدرسھ در یھودیت ھر خانھ
در آنجا بود كھ ایام روزه و اعیاد مذھبي با . شد مذھبي كنیسھ، منتھا بھ طرزي موجزتر، در خانھ اجرا مي

شد كھ حال را با گذشتھ و زندگان را با مردگان، و حتي با موجوداتي كھ  اي برگزار مي تشریفات آموزنده
ھر شب شنبھ، پدر خانواده زن و كودكان و . داد یات ننھاده بودند، پیوند ميھنوز قدم بھ عرصة ح

خواند و آنھا را یك یك تقدیس و، در قرائت دعاھا و تعالیم دیني و خواندن  خدمتكاران را بھ دور خویش مي
) مزوزا(بر روي باھوي ھر یك از اطاقھاي بزرگ خانھ، لولة كوچكي . كرد غزلھاي مقدس، رھبري مي

 ١١و  ٩ – ۴.  ۶(بانیده شده بود؛ در این لولھ طوماري وجود داشت كھ بر روي آن دو بند از سفر تثنیھ چس
آنھا یكي است ساخت كھ خداي  این عبارتھا بھ فرد فرد یھودیان خاطرنشان مي. نوشتھ شده بود )٢١ – ١٣. 

ھمینكھ كودك بھ سن چھار مي رسید، او » .با تمام دل و جان و نیرویت دوست بداري(و حضرتش را باید 
  .بست دین در ذھن وي نقش مي  بردند و، در مراحل اولیة رشد، را بھ كنیسھ مي

  شد، معني  كنیسھ تنھا محل عبادت نبود، بلكھ مركز اجتماعي عموم یھودیان نیز محسوب مي

لغوي كنیسھ، مثل كلیسا یا شوراي كلیسایي و حوزة علمیھ، عبارت بود از جماعت یا اجتماعي از پیروان 
بود؛ یھودیان اشكنازي )  School( در ادوار قبل از ظھور مسیحیت، كنیسھ اصوال یك مدرسھ . یك آیین

اگون عجیبي بھ كنیسھ در دوران پراكندگي یھود، وظایف گون. خوانند مي) Schule(ھنوز ھم آن را شولھ 
بث «در بعضي از كنیسھ ھا رسم بر آن بود كھ روز سبت تصمیماتي را منتشر سازند كھ مجلس . محول شد

در طول ھفتھ اتخاذ كرده بود؛ مالیاتھا را جمع آوري كنند، جزئیات اشیاي مفقوده را اعالم دارند، » دین
و فروش قریب الوقوع مالي را بھ آگاھي عموم شكایاتي را كھ یكي از اعضا علیھ دیگري داشت بشنوند، 

كنیسھ كار یك انجمن خیریة عمومي . برسانند تا اگر كسي ادعایي یا حقي نسبت بھ آن داشت، متعرض گردد
خود بناي كنیسھ ھمیشھ عالیترین . داد و، در قارة آسیا، حكم مسافرخانة زایران را داشت را انجام مي

ي اوقات، بویژه در اسپانیا و ایتالیا، بناي كنیسھ شاھكاري معماري بعض. ساختمان در محلة یھود بود
مقامات مسیحي بارھا . نمودند شد كھ آن را با مخارج ھنگفت و عشق فراواني تزیین مي محسوب مي

در سال . كردند رسید ممنوع مي ھایي را كھ در ارتفاع بھ پاي بلندترین كلیساي شھر مي ساختمان كنیسھ
شھر . ھا را در شھر بورژ منھدم كنند ریوس سوم فرمان داد تا یكي از این گونھ كنیسھ، پاپ ھونو١٢٢١

سویل در قرن چھاردھم صاحب بیست و سھ كنیسھ بود، تولدو و قرطبھ نیز تقریبًا بھ ھمین اندازه كنیسھ 
ا بھ در شھر قرطبھ ساختھ شد اكنون بھ اشارة دولت اسپانی ١٣١۵ھایي كھ در  داشتند؛ یكي از كنیسھ

  .صورت بنایي تاریخي حفظ شده است

بھ . نامیدند مي) »خانة تدریس«(= اي بود كھ آن را بھ عبري بث ھا ـ میدارش  ھر كنیسھ داراي مدرسھ
عالوه، مربیان خصوصي و مدارس خصوصي متعددي وجود داشت؛ شاید تعداد مردم باسواد بین یھودیان 

یحیان، گو اینكھ این رقم بھ پاي مردمان باسواد دنیاي اسالمي قرون وسطي نسبتًا زیادتر بود تا در میان مس
پرداختند، لكن ھمة آنھا زیر نظارت  حقوق معلمان را عامة مردم یا پدر و مادر كودكان مي. رسید نمي

ھنگام زمستان قبل از طلوع آفتاب بھ مدرسھ   پسران صبح زود و قاعدتًا. كردند جمعي انجام وظیفھ مي
كردند؛ آنگاه بار دیگر بھ مدرسھ  ساعتي بعد، براي صرف ناشتایي بھ خانھ مراجعت ميرفتند؛ چند  مي

شدند  آمدند؛ ظھر دوباره بھ مدرسھ عازم مي گشتند تا ساعت یازده كھ براي صرف ناھار بھ خانھ مي برمي
pyاین موقع،  گذرانیدند؛ و در بین ساعات دو و سھ مجالي براي تفریح داشتند؛ تا غروب را باز در مدرسھ مي
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زندگي . ھاي خود برگردند شدند تا براي صرف شام، خواندن دعا، و خفتن بھ خانھ سرانجام مرخص مي
  . براي پسر بچة یھودي امري جدي بود

در دھسالگي محصل شروع بھ فراگرفتن . زبان عبري و اسفار خمسھ موضوعات اساسي تحصیل بودند
خواستند  آن دستھ از محصالن كھ مي. پرداخت م تلمود ميكرد و در سیزدھسالگي بھ رساالت مھ مشنا مي

. شدند در علم دین تتبع نمایند، از سیزدھسالگي و حتي بعد از آن، بھ فراگرفتن مشنا و گمارا مشغول مي
  محصل، بھ خاطر گوناگوني موضوعات تلمود، دانش 

بیشتر . گرفت اقوام یھودي فرا نميكرد، اما تقریبًا چیزي از تاریخ  مختصري از ده یا دوازده علم پیدا مي
شد، و آھنگ دستھ جمعي محصالن مدارس آن قدر گوشخراش بود كھ  معلومات از راه تكرار حاصل مي

  . دادند در بعضي از اماكن مردم اجازة افتتاح مدرسھ را نمي

التحصیل  كسي كھ از چنین آكادمیي فارغ. گذراندند محصالن، تعلیمات عالیھ را در یشیواه یا آكادمي مي
اي بالضروره ربن بھ حساب نمي  شد بھ تلمید حاخام یا طلبة شریعت معروف بود ـ ھر چند كھ چنین طلبھ مي

گذاشت یا از ھر محفلي بیرون  يآمد، با اینھمھ، از كلیة مالیاتھاي جمعي معاف بود و بھ ھر مجلسي قدم م
  . بایست جلو پایش بلند شوند مي  رفت افراد عامي مي

براي انجام . وي مكلف بود كھ تأھل اختیار كند. ربن یا فقیھ دین در عین حال معلم، حقوقدان، و كاھن بود
تغال بھ گرفت، و معموال از طریق اش گرفت، یا اصال چیزي نمي وظایف مذھبي، حقوقي بسیار اندك مي

پرداخت؛ این امر اختصاص بھ وعاظ سیار یا  بسیار كم بھ موعظھ مي. كرد كارھاي دنیوي زندگي مي
ھر یك از اعضاي . دیدند انگیز را مي داشت كھ تعلیمات الزم از لحاظ طنین صدا و بالغت شگفت× مگیدیم

ایي از كتاب مقدس یھودیان، یا ھ توانست با صدایي رسا پیشاپیش دیگران بھ خواندن دعا یا گزیده كنیسھ مي
موعظھ بپردازد، اما معموال این افتخار را بھ یكي از یھودیان نوعپرور یا بھ آدمي متشخص تفویض 

اجراي صحیح این تشریفات . براي یك عبراني اصیل آیین، قرائت دعاھاي تشریفاتي بغرنج بود. كردند مي
ام بپوشاند، بر بازوان و پیشاني تعویذھایي مشتمل بر مستلزم آن بود كھ یھودي فرق سر را بھ نشانة احتر

ھاي جامة  ببندد، و بر لبھ) ٢١ – ١٣.  ١١و  ٩ – ۴.  ۶(، سفر تثنیھ ) ١۶ – ١.  ١٣(آیاتي از سفر خروج 
ربنھا این قبیل تشریفات را . ھایي بدوزد كھ بر روي آن احكام اساسي خداوند نوشتھ شده باشد خویش حاشیھ

یھودیان ساده بھ مرور ایام معتقد شدند . دانستند زمي از یگانگي، حضور، و قوانین االھي ميھاي ال تذكاریھ
اوج این مراسم مذھبي قرائت . آسا دارند كھ این دعاھا عبارتند از تعویذھایي جادویي كھ اثري معجزه

  .كردند حفظ مي اي در باالي محراب كنیسھ  اي از طومار شریعت بود كھ ھمیشھ آن را در صندوقچھ گزیده

شمردند، زیرا  یھودیان، در آغاز دوران پراكندگي، نواختن آالت موسیقي را حین مراسم مذھبي ناپسند مي
اما . بھ عقیدة آنھا ترنم موسیقي با غمي كھ براي وطن از دست رفتھ در دل داشتند بھ ھیچ وجھ سازگار نبود

ترین عواطف بشري،  عمیق. رابطة شعر و عشق رابطة میان موسیقي ودین بھ ھمان اندازه نزدیك است كھ
بھ خاطر شعر، موسیقي، نیز بھ . ترین وجھ تجلي نماید، مستلزم احساسیترین ھنرھاست براي آنكھ با آراستھ

، شروع بھ سرودن اشعار مذھبیي كردند »نو عبراني«در قرن ششم، پیطانیم، یا شعراي . كنیسھ بازگشت
  لي شكوه پرطنین زبان عبري آن را تعالي كھ با صنایع لفظي آمیختھ بود، و

. افتاد و ھم براي تسكین احساسات مذھبي ھنگام ھم براي تحریك حس وطنپرستي یھودیان سودمند مي
ھا  ھنوز در میان آداب بعضي از كنیسھ) قرن ھشتم(سرودھاي روحاني ناپختھ اما نیرومند العازار بن كلیر 

یكي از این . یھودیان اسپانیا، ایتالیا، فرانسھ و آلمان رواج گرفت سرودن اشعاري ھمانند بین. مقامي دارد
  :خوانند، از این قرار است مي) یوم كیپور(گونھ سرودھا، كھ ھنوز بسیاري از یھودیان درروز عید كفاره 
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  كوھساران نغمھ سرا خواھند شد،

  دھا، سرشار از شادي، بھ خنده خواھند افتا و جزیره

  .چھ بتمامي از آن خداوند ھستند

  و تمامي جماعات آنھا

  چنان در ستایش تو آواز سر خواھند داد

  كھ چون دورترین اقوام آن را بشنوند،

  . تو را سلطان تاجدار خویش خوانند

ھنگامي كھ این گونھ پیوطیم یا غزلھاي متبرك وارد آداب نیایش در كنیسھ گردید، خواندن آنھا بھ عھدة یك 
بھ . نفر سردستھ گذاشتھ شد، و بھ این نحو موسیقي بار دیگر جاي خود را در آداب و شعایر مذھبي باز كرد

ك سرودخوان یا تمامي حضار كنیسھ ھا، ی ھاي كتاب مقدس و دعاھا را، در بسیاري از كنیسھ عالوه، گزیده
كردند كھ آھنگ آن سرودھا اغلب جنبة بدیھھ سازي داشت، لكن گاھي از  بھ لحن و مقامي تالوت مي

در تاریخ نامعیني قبل از قرن یازدھم، از مكتب . ھاي معمول تالوت سادة دعاي مسیحي پیروي میشد شیوه
اي براي سرود معروف عبري موسوم  تالوت پیچیدهخواني صومعة سن ـ گال واقع در سویس، طرز  آوازه

  . بھ وجود آمد) »ھمة نذرھا«(بھ كال نیذري 

امید فرا رسیدن روزي كھ بر فراز كوه صھیون، . در دل فرد یھودي، كنیسھ ھرگز مقام ھیكل را پیدا نكرد
كشید، و او را  ھ ميدر برابر قدس االقداس، بھ پیشگام یھوه قرباني عرضھ بدارد ھمواره در اندیشة وي شعل

كرده خود را مسیحاي موعود » ظھور«داد كھ بارھا  در معرض فریب از سوي شیاداني قرار مي
، سریني نامي از اھالي سوریھ خود را منجي موعود خواند و، بھ قصد ٧٢٠در حدود سال . خواندند مي

گروھي از یھودیان . داد بیرون آوردن فلسطین از چنگ مسلمانان، جماعتي را گردآورد و لشكري ترتیب
در جنگي كھ روي داد . بابل و اسپانیا سرزمین خود را ترك گفتند و زیر لواي وي بھ حركت درآمدند

سریني را بھ اسارت گرفتند و خلیفة اموي، یزید دوم، اظھار داشت كھ وي مرد عیار و دغلي است، و او 
بھ ) عوبدیا یا عبیداهللا(یسي بن اسحاق اصفھاني حدود سي سال بعد از این واقعھ، ابوع. را بھ قتل رسانید

ده ھزار تن یھودي تیغ بھ كف گرفتند و در ركابش شجاعانھ بھ مبارزه برخاستند، . قیام ھمانندي دست زد
  اما شكست خوردند؛ ابوعیسي در جنگ كشتھ شد، و تمامي یھودیان 

پا را برانگیخت، بھ مخیلة اقوام یھود ھنگامي كھ نخستین جنگ صلیبي ارو. بي استثنا بسختي مجازات شدند
این خیال باطل خطور كرد كھ اگر مسیحیان پیروز شوند، فلسطین را دوباره بھ یھودیان واگذار خواھند 

، داوود ١١۶٠در سال . كرد؛ یك سلسلھ قتل عامھاي پي در پي این پندار موھوم را از سر آنھا بیرون راند
یھودیان اورشلیم را برانگیخت و بھ آنھا وعده داد كھ اورشلیم و  خواند، الروئي، كھ خود را مسیحا مي

پدر زنش، از بیم آنكھ مبادا چنین شورشي یھودیان را بھ ورطة بال . آزادي را بھ ایشان باز خواھد گرداند
مسیحاي دیگري در صفحات جنوبي عربستان  ١٢٢۵در . كشاند، داوود را در خواب بھ ھالكت رسانید

ابن میمون، در نوشتھ مشھورش . ایة برانگیختن احساسات لجام گسیختة قاطبة یھودیان شدظھور نمود و م
اساس آن شیاد برداشت و بھ یھودیان عربستان  ، پرده از روي ادعاھاي بي»اي بھ جنوب نامھ«تحت عنوان 

ا اینھمھ، ب. خاطر نشان كرد كھ چگونھ درگذشتھ این گونھ اقدامات بي پروا باعث قتل و ویراني شده بود
خود موسي بن میمون امید ظھور مسیحا را تكیھ گاھي ضروري براي روحیة یھودیان پراكنده دانست و آن 

py  . را یكي از سیزده اصول مذھبي آیین یھود نمود
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



IV   - ١٣٠۶ - ۵٠٠: ضدیت با قوم یھود  

  سرچشمة دشمني میان یھودي و غیر یھودي چھ بود؟

اقتصادي بوده است، اما اختالفات مذھبي رقابتھاي اقتصادي را تشدید و ھاي عمدة این دشمني ھمواره  ریشھ
] صلي اهللا علیھ و آلھ[مسلمانان، كھ بقاي خود را مدیون محمد . كرده است در عین حال پنھان مي

مسیحیان، كھ خداوندي عیسي را . دانستند، خشمگین بودند از اینكھ یھودیان پیامبر ایشان را قبول ندارند مي
در نظر مسیحیان مؤمن، . كنند داشتند منزجر بودند از اینكھ امت خود عیسي بھ الوھیت وي اذعان نمي قبول

اینكھ یك قوم را، در عرض چند قرن مسئول اعمالي بدانند كھ عدة بسیار اندكي از یھودیان اورشلیم در 
تناقض با موازین آخرین روزھاي عمر مسیح مرتكب شده بودند، نھ مخالف عواطف انساني بود و نھ م

از یھودیان مقدم مسیح را در اورشلیم » جم غفیري«كرد كھ چطور  انجیل لوقا حكایت از آن مي. مسیحیت
گروھي بسیار از «كشید،  ؛ چگونھ وقتي وي صلیب خود را تا قتلگاه بر دوش مي)٣٧.  ١٩(پذیره شدند 

؛ و چسان، بعد از )٢٧.  ٢٣(» ب او افتادندگرفتند در عق زدند و براي او ماتم مي قوم و زناني كھ سینھ مي
.  ٢٣(» .تمامي گروھي كھ براي این تماشا جمع شده بودند سینھ زنان برگشتند«مصلوب ساختن مسیح، 

اما ھمھ سالھ، ھفتة قبل از عید قیام مسیح، ھنگامي كھ وعاظ مسیحي داستان غم انگیز مصلوب ) . ۴٨
كردند، این شواھد ھمدردي یھودیان براي  ي خالیق تعریف ميساختن مسیح را از فراز ھزاران منبر برا

  عیسي مسیح بھ 

گرفت؛ در این قبیل ایام، یھودیان، از ترس آنكھ مبادا  شد و آتش نفرت در دلھاي مسیحیان شعلھ مي مي
ن ھا و محلة خویش بیرو احساسات مردم ساده چنان برانگیختھ شود كھ بھ قتل عام یھود بینجامد، پا از خانھ

  . گذاشتند نمي

قسمت اعظم خصومت ناشي از افزایش . برگرد آن سوءتفاھم اصلي ھزار تار بدگماني و دشمني تنیده شد
ھمزمان با توسعة اقتصاد دنیاي . ھا بود، متوجھ بانكداران یھود شد ربح، كھ خود نموداري از نا امني قرضھ

یتھایي كھ روزي در چنگ یھودیان بود، مسیحي و ھجوم بازرگانان و بانكداران مسیحي بھ عرصة فعال
رقابت اقتصادي انگیزة تنفر گشت، و برخي از وام دھندگان مسیحي فعاالنھ بھ تشدید احساسات ضد یھود 

یھودیاني كھ مناصب رسمي داشتند، بویژه آنھایي كھ در بخش مالي حكومت مسئول بودند، . كمك كردند
ھمینكھ این قبیل عناد . مالیاتھا تنفر داشتند و ھم از یھودیانطبیعتًا آماج سھام مردماني شدند كھ ھم از 

اقتصادي و مذھبي بھ وجود آمد، ھر چیز یھودي در نظر بعضي از مسیحیان، و ھر چیز مسیحي در نظر 
كرد كھ چرا خود را قومي اختصاصي  مسیحي، یھودي را سرزنش مي. جمعي از یھود ناھنجار آمد

اشي از واكنش آن قوم در مقابل تبعیض و حمالت جسماني گھگاھي شمردند، و این موضوع را ن مي
خصوصیات، زبان، آداب، غذا خوردن، و شعایر مذھبي یھود ھمھ در نظر فرد مسیحي بھ . دانست نمي

گرفتند؛ و چون ھنگام  خوردند، مسیحیان روزه مي ھنگامي كھ یھودیان غذا مي. آمد اي غریب مي طرز زننده
روز استراحت و دعاي ایشان، مثل ادوار كھن،   سبت،. خوردند سید، مسیحیان غذا مير روزة یھود فرا مي

یھودیان واقعة . ھمان روز شنبھ بود، و حال آنكھ روز راحت و دعاي مسیحیان بھ یكشنبھ تغییر یافتھ بود
 اي كھ مسیحیان گرفتند كھ بھ روز جمعھ بھجت اثر نجات خویش از خاك مصر را در عید فصح جشن مي

یھودیان بھ حكم شریعت خویش اجازه . كردند خیلي نزدیك بود در ماتم مصلوب شدن عیسي سوگواري مي
نداشتند خوراكي را كھ یك غیریھودي پختھ بخورند، یا شرابي را كھ یك غیر یھودي گرفتھ بنوشند، و یا 

. یھودي ازدواج كنندظروف و ادواتي را كھ یك غیر یھودي بھ آن دست زده استفاده كنند، یا با كسي جز 
تفسیر مرد مسیحي از این قوانین، كھ مدتھا قبل از پیدایش مسیحیت وضع شده بود، آن بود كھ ھر چیز 

شد كھ یھودیان، از نظر نظافت و  مسیحي در نظر یھودي نجس است؛ بنابراین، در مقام تالفي، مدعا مي
انگیزي میان  ھاي بي اساس و غم قابل، افسانھجدایي مت. آراستگي لباس چندان ھم از دیگران متمایز نیستند

كشتند تا خون آنھا  كردند كھ كودكان مشرك را مي رومیھا مسیحیان را متھم مي. دو طرف بھ ارث گذارد
را، در مراسم قرباني مخفیي، بھ حضور خداي مسیحیت تقدیم كنند؛ مسیحیان قرن دوازدھم ھم مدعي بودند 
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ربایند تا آنھا را بھ حضور یھوه قرباني كنند، یا خون آنھا را بھ عنوان  كھ یھودیان كودكان مسیحي را مي
شد كھ یھودیان چاھھاي آب آشامیدني مسیحیان را  ادعا مي. دارو یا در نان فطیر عید فصح بھ كار برند

  كنند و نان مقدس عشاي رباني مسیحیان  مسموم مي

ھ تني چند از بازرگانان یھودي با پوشیدن لباسھاي ھنگامي ك. كنند تا خون مسیح را از آن بیرون كشند مي
كشیدند، تمامي ملت یھود بھ تصاحب تمام و كمال ثروت دنیاي  فاخر ثروت خود را بھ رخ دیگران مي

رفت كھ بسیاري از یھودیان با  زنان یھودي مظنون بھ جادوگري بودند، و تصور مي. شد مسیحي متھم مي
اي ھمانندي دربارة مسیحیان، و داستانھاي موھني دربارة  یھودیان افسانھدر مقام تالفي، . شیطان انبازند

داد كھ احسان بھ خلق را در مورد  تلمود بھ یھودیان اندرز مي. كردند تولد و دوران جواني مسیح، جعل مي
بحیا، از علماي یھود، رھبانیت عیسویان را ستود و عیسي بن میمون، از . مردم غیر یھودي تعمیم دھند

وسیلة رھبري بشر بھ سوي كمال ] صلي اهللا علیھ و آلھ[تعالیم مسیح و محمد «كماي یھود، نوشت كھ ح
شد عاجز بودند و،  اما یھودي عادي از درك این گونھ بزرگداشتھایي كھ بر زبان حكما جاري مي. شود مي

  .زد دید، بھ عمل متقابل دست مي در برابر نفرتي كھ از مسیحي مي

اغلب مسیحیان و یھودیان، بھ رغم قوانین . آمد اي پیش مي ات سفیھانھ بعضي از اوقات وقفھمیان این مشاجر
كردند، و این امر مخصوصًا در  مملكتي و كلیسایي، از سر دوستي با ھم حشر و نشر و گاھي مزاوجت مي

نمودند،  محققان مسیحي و یھودي با یكدیگر ھمكاري مي. اسپانیا و نواحي جنوبي فرانسھ مصداق داشت
. چنانكھ اشتراك مساعي مایكل سكات با ژاكوب آناتولي و دانتھ با امانوئل نمونة بارزي از این موضوع بود

دادند؛ در شھر ورمس پاركي ملي بھ یھودیان اختصاص داشت  ھایي مي ھاي یھود ھدیھ مسیحیان بھ كنیسھ
ي معمول بود كھ براي آسایش یھودیان در لیون شنبھ بازار. شد كھ از محل موقوفة یك زن مسیحي اداره مي

حكومتھاي غیر روحاني كھ یھودیان را در امور بازرگاني و مالي . آن را بھ روز یكشنبھ موكول ساختند
دادند؛ در چند موردي كھ حكومتي كوچ  دیدند، با تردید آنھا را در كنف حمایت خویش قرار مي مفید مي

ھا را از قلمرو خویش بیرون كرد، علت فقط این بود كھ دیگر كردن جماعات یھودي را محدود ساخت، یا آن
  . توانست از آنان در مقابل شدت عمل و عدم تساھل مذھبي مردم حمایت كند نمي

كرد؛ در ایتالیا از یھودیان بھ عنوان  رویة كلیسا در این قبیل مسائل بھ مقتضاي زمان و مكان تفاوت مي
» قھر االھي«اي بر جنبة تاریخي كتاب مقدس یھودیان و  ندهعھد قدیم و شواھد ز» محافظان شریعت«

اما، ھر چندگاه یك بار، شوراھاي كلیسا اغلب از سر خیرخواھي، و بندرت از سر . كرد حمایت مي
، و )۵٣۵(، شوراي كلرمون )۴٣٩(قانون نامة تئودوسیوسي . افزودند طلبي، بر آالم یھودیان مي قدرت

داد تا مجازاتھایي را بر  ھودیان را بھ مناصبي كھ بھ آنان امكان ميگماردن ی) ۵٨٩(شوراي تولدو 
بھ یھودیان دستور داد كھ در ھفتة عزاداري قبل ) ۵٣٨(شوراي اورلئان . مسیحیان تحمیل كنند قدغن كردند

ات ھاي خود بیرون نیایند، و استخدام آنان را در ادار از قیام مسیح، شاید براي حفظ جان و مالشان، از خانھ
ھا و پرستاران مسیحي را از خدمتگزاري بھ  قابلھ) ١١٧٩(سومین شوراي التران . دولتي ممنوع كرد

  یھودیان منع 

شوراي آوینیون . استخدام پزشكان یھودي از جانب مسیحیان را مذموم شمرد) ١٢۴۶(كرد، و شوراي بزیھ 
حق لمس كردن نان و » فواحشیھودیان و «، بھ تالفي آداب طھارت یھودیان، مقرر داشت كھ )١٢٠٩(

شود را ندارند؛ این شورا قوانین كلیساییي را كھ مخالف اجیر كردن  اي كھ براي فروش عرضھ مي میوه
خادمان مسیحي از جانب یھودیان بود احیا كرد و بھ مؤمنان مسیحي اخطار نمود نھ تنھا از خدمت متقابل 

چندین . دانستھ، از حشر و نشر با آنان دوري جویند بھ افراد یھودي خودداري ورزند، بلكھ آنھا را نجس
كشیشي را بھ علت  ١٢٢٢در . شوراي كلیسایي مزاوجت فرد مسیحي با یھودي را باطل اعالم كرد

اي یھودي از  بیوه ١٢٣۴در . گرویدن بھ دین یھود و ازدواج با یك زن یھودي زنده زنده در آتش سوزانیدند
یش امتناع ورزید، بدان علت كھ شوھرش، در زمان حیات، مسیحي گشتھ قبول یك سوم دارایي شوھر متوفا

، بھ استناد )١٢١۵(چھارمین شوراي التران . و بھ ھمین سبب ازدواج آن دو از درجة اعتبار ساقط شده بود
گاھي، بھ اشتباه، مسیحیان با زنان یھودي یا ساراسن و یھودیان و سراسنھا با زنان مسیحي روابطي «آنكھ 
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یھودیان و مسلمانان، اعم از مرد یا زن، در ھر یك از ایاالت «، مقرر داشت كھ از آن پس »اند ھداشت
افراد » .مسیحي و در تمام مواقع باید با سبك لباس مخصوصي در مأل عام از دیگر مردمان مشخص شوند

كاله یا لباده، و  این دو جماعت بعد از دوازدھسالگي ملزم بودند نوار رنگي خاصي بزنند ـ مردان بر روي
این امریھ تا حدي قوانین قدیمیتر و ھمانندي را كھ مسلمانان علیھ . شان زنان آنھا بر روي نقاب چھره

در ھر جا حكومت محل یا شوراھاي ایالتي كلیسا نوع . كرد مسیحیان و یھودیان وضع كرده بودند تالفي مي
اي از پارچة زرد رنگ بھ قطر  بود از چرخ یا دایره كردند؛ این عالیم معموال عبارت این نشانھ را معین مي

فرمان مزبور . دوختند كرد، مي ھفت ـ ھشت سانتیمتر كھ بر روي لباس، در محلي كھ بآساني جلب نظر مي
در مجارستان بھ موقع عمل گذاشتھ شد؛ قبل  ١٢٧٩در فرانسھ، و در  ١٢١٩در انگلستان، در  ١٢١٨در 

ز متعصبان آن عھد، نیكوالي كوزایي و قدیس جوواني داكاپیسترانو، با یك از قرن پانزدھم ـ كھ دو تن ا
رشتھ اقدامات، رعایت آن را در كلیة دنیاي مسیحي خواستار شدند ـ این فرمان فقط بھ طور جستھ گریختھ 

بھ یھودیان كاستیل تھدید كردند كھ اگر فرمان مزبور  ١٢١٩در . در اسپانیا، ایتالیا، و آلمان اجرا گردید
گویند، از این رو مقامات روحاني بھ  موقع اجرا گذاشتھ شود، بھ طور دستھ جمعي آن مملكت را ترك مي

پزشكان، محققان، متخصصان امور مالي، و جھانگردان اغلب از رعایت مفاد . الغاي آن فرمان رضا دادند
  .الب كبیر فرانسھ از بین رفتبعد از قرن شانزدھم رعایت آن كاھش یافت، و با انق. این فرمان معاف بودند

  گرگوریوس . رویھمرفتھ، در میان بزرگان روحاني دنیاي مسیحیت، پاپھا از ھمھ بیشتر اھل تساھل بودند

ھاي  ھنگامي كھ اسقفھا در تراكینا و پالرمو كنیسھ. یھودیان بھ عنوان اتباع امپراطوري روم حمایت كرد
گرگوریوس دستور داد كھ اموال یھودیان را تمام و كمال بھ یھود را براي استفادة مسیحیان ضبط كردند، 

ھنگامي كھ یھودیان بھ اجراي شعایر «: اي خطاب بھ اسقف ناپل نوشت ھمین پاپ در نامھ. آنھا برگردانند
بگذارید در حفظ و رعایت كلیة اعیاد و ایام . مذھبي خویش مشغولند اجازه ندھید كسي متعرض آنھا شود

» .اند كامل داشتھ باشند، چنانكھ خود آنھا و پدرانشان مدتھاي دراز چنین كرده مبارك خویش آزادي
گرگوریوس ھفتم سالطین مسیحي را بھ اطاعت از فرامیني كھ شوراھاي كلیسایي علیھ انتصاب یھودیان 

بھ پاریس وارد شد و با شكوه و  ١١۴۵ھنگامي كھ پاپ ائوگنیوس سوم در . تصویب كرده بودند تشویق كرد
الل بھ كلیساي اعظم پایتخت كھ در آن موقع در محلة یھودیان قرار داشت رفت، یھودیان ھیئتي را پیش ج

وي فرستادند تا تورات یا طومار شریعت را بھ حضورش عرضھ دارند؛ پاپ آنھا را تقدیس كرد، یھودیان 
ول برة بریاني كھ با خوشحالي سر خانھ و زندگي خود برگشتند، و ائوگنیوس با سلطان فرانسھ بھ تنا

آلكساندر سوم با یھودیان بر سر مھر بود و . یھودیان بھ سنت عید فصح قرباني كرده بودند مشغول شدند
اینوكنتیوس سوم در چھارمین شوراي التران . یكي از آنھا را براي ادارة امور مالي خویش استخدام كرد

این اصل را بنیاد نھاد كھ چون یھودیان براي اجباري ساختن نشان مخصوص جھت یھودیان پیشقدم شد و 
لكن ھمین پاپ بعدًا رویة مالیمتري در پیش گرفت و . اند، بھ بندگي ابدي محكومند عیسي را مصلوب ساختھ

: فرامین پاپھاي قبلي دایر بر منع تحمیل دین عیسي بر یھودیان را تأیید كرد، و در حكم صادره چنین افزود
یا، … یا آنھا را از مایملكشان محروم سازد ..  .ودیان صدمة بدني وارد آوردھیچ فرد مسیحي نباید بھ یھ«

و یا از راه تھدید و نبش قبر ..  .در موقعي كھ بھ اجراي آداب اعیاد خویش سرگرم ھستند، مزاحم آنھا شود
اختیارات  گرگوریوس نھم، بنیانگذار دستگاه تفتیش افكار، یھودیان را از حدود و» .مردگان آنھا اخاذي كند

كردند مسیحیان را پیرو دین  و حیطة عمل آن دستگاه معاف كرد، مگر در مواردي كھ یھودیان سعي مي
گرفتند، و یا بعد از قبول مسیحیت دوباره بھ آیین  موسي كنند، یا مواقعي كھ مسیحت را بھ باد نكوھش مي

ل عوام را علیھ یھودیان تقبیح ، طي حكمي رسمي، شدت عم١٢٣۵ھمین پاپ در سال . گشتند یھود باز مي
اي را كھ دربارة قتل آییني اطفال مسیحي بھ دست یھودیان بر سر  افسانھ ١٢۴٧اینوكنتیوس چھارم در . كرد

  :زبانھا بود انكار كرد

بدروغ طرحھایي خداناپسندانھ بر ضد یھودیان … برخي از روحانیون و شاھزادگان، اشراف و بزرگان 
اند؛ آنھا  اند، و اموالشان را بھ خود اختصاص داده ز آنھا بزور سلب مالكیت كردهاند، مغرضانھ ا افكنده

. كنند اي مقتول را میان خویش تقسیم مي اند كھ در عید فصح قلب پسر بچھ بدروغ یھودیان را متھم ساختھ py
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بت تورزي، ھر قتلي را بھ یھود نس در واقع، این جماعت ھر موقع كھ فرصت دست دھد، از سر كینھ… 
  دھند، بھ سبب ھمین اتھامات و افتراھاي دیگر، وجود آنھا آكنده از خشم بھ یھود است؛ مالشان را  مي

دارند؛ و  با گرسنگي دادن، بھ زندان انداختن، شكنجھ كردن، و دیگر آالم بر آنھا ستم روا مي… برند؛  مي
تحت حكومت شاھزادگان مسیحي  كنند، تا جایي كھ یھودیان، گرچھ گاھي حتي آنھا را محكوم بھ مرگ مي

اند تا از  آنھا را وادار كرده. گذرانند، بھ سرنوشتي بدتر از نیاكانشان در اقلیم فراعنھ گرفتارند روزگار مي
خواھیم كسي آحاد این  از آنجا كھ مي. سر یأس سرزمیني را كھ از اول خلقت مسكن نیاكانشان بود رھا كنند

داریم كھ شما نسبت بھ ایشان  شود، مقرر مي مر مایة مسرت خاطر ما ميقوم را در فشار نگذارد، و این ا
ھر جا كھ اجحافي در حق آنان شده باشد، و بھ نظر شما برسد، آن نارواییھا . دوستي و عطوفت پیشھ سازید

  . را جبران كنید و نگذارید كھ در آینده بھ مصایب ھمانندي گرفتار آیند

گرگوریوس دھم مجبور شد افسانة  ١٢٧٢در سال . كثیري نادیده انگاشتند این استدعاي شرافتمندانھ را جمع
ھاي خویش مقرر داشت كھ از آن پس  قتل كودكان مسیحي را بار دیگر انكار كند، و براي تأكید گفتھ

. شھادت یك نفر مسیحي علیھ یك نفر یھودي نباید پذیرفتھ شود، مگر آنكھ یھودي دیگري آن را تأیید كند
، ھم دال بر نوعدوستي پاپھاست و ھم ١٧۶٣مین رسمي مشابھ از طرف پاپھاي بعدي تا تاریخ صدور فرا

دلیل صداقت پاپھا در این موضوع، ایمني نسبي یھودیان و آزادي از تعقیب . دلیلي بر دوام اثر این شرارت
تلف تاریخ از بسیاري قومي كھ در زمانھاي مخ. شد و آزار آنھا در ایالتي است كھ زیر فرمان پاپھا اداره مي

كشورھا رانده شده بودند ھرگز از رم یا ایالت پاپ نشین آوینیون اخراج نشدند، و بھ گفتة یكي از مورخان 
اگر بھ خاطر كلیساي كاتولیك نبود، یھودیان ھرگز در طي قرون وسطي از ممالك مسیحي «: دانشمند یھود

  » .بردند اروپا جان بھ در نمي

ي تعقیب و آزار جدي یھودیان در اروپاي قرون وسطي بھ طور پراكنده صورت قبل از جنگھاي صلیب
اي را كھ یوستینیانوس نسبت بھ یھودیان  ھاي ستمگرانھ امپراطوران بیزانس مدت دو قرن شیوه. گرفت مي

 ھراكلیوس، بھ قصاص كمكي كھ یھودیان بھ ایران رسانیدند، آنھا را از. دادند در پیش گرفتھ بود ادامھ مي
لئو سوم امپراطور روم . و، تا آنجا كھ برایش ممكن بود، در نابودي آنان كوشید) ۶٢٨(اورشلیم تبعید كرد 

یھودي بودن خود برآمد   شرقي و اولین فرد از سلسلة ایسوریایي، با صدور فرماني، در صدد تكذیب شایعة
بعضي تسلیم شدند و برخي ترجیح  .و یھودیان بیزانس را میان تبعید و قبول دین مسیح آزاد گذاشت) ٧٢٣(

 - ٨۶٧(باسیلیوس اول . ھا بھ آتش بسوزانند و حاضر بھ قبول چنین چیزي نشوند دادند كھ خود را در كنیسھ
یھودیان را )  ٩۵٩ -  ٩١٢(مبارزة تحمیل مسیحیت بر یھودیان را از سر گرفت، و قسطنطین ھفتم ) ٨٨۶

ـ در محاكم مسیحي كرد كھ تا قرن نوزدھم » سبك یھود«بھ ملزم بھ اداي نوعي سوگند خفت آور ـ موسوم 
  . ھمچنان در اروپا متداول بود

  ، ھنگامي كھ پاپ اوربانوس دوم جنگ صلیبي را اعالم داشت، برخي از مسیحیان معتقد ١٩٠۵در سال 

یون را گود فروا دو بویون، كھ سمت رھبري قواي صلیب. تركان، بھتر آن است كھ یھودیان اروپا را بكشند
پذیرفتھ بود، اعالم داشت كھ انتقام خون عیسي را از یھودیان خواھد گرفت و كسي را از آنھا زنده بھ روي 
زمین نخواھد گذاشت؛ و ھمراھان وي صریحًا گفتند كھ عموم یھودیاني را كھ بھ دین مسیح در نیایند بھ قتل 

كلیساي قیامت اورشلیم بھ دست آمده، ارشاد اي كھ از  راھبي با این ادعا كھ، طبق نوشتھ. خواھند رساند
. تمامي یھودیان یك تكلیف اخالقي براي عموم مسیحیان است، آتش غیرت مؤمنان را بیش از پیش دامن زد

نقشة صلیبیون آن بود كھ در امتداد رود راین روانة جنوب شوند، زیرا غنیترین كوچنشینھاي یھودیان 
یھودیان آلمان سھم مھمي در توسعة بازرگاني منطقة راین ایفا . شتاروپاي شمالي در این منطقھ قرار دا

نموده و، با امساك نفس و دینداري خویش، احترام عامة مسیحیان و طبقة روحانیان را بھ یكسان جلب كرده 
رودیگر، اسقف شھر شپایر، با یھودیان قلمرو خویش روابطي صمیمانھ داشت و بدیشان دستخطي . بودند

امپراطور ھنري  ١٠٩۵در . شد بھ موجب آن خود مختاري و ایمني آنھا تضمین ميعطا كرد كھ 
وقتي خبر جنگ صلیبي . چھارم منشوري ھمانند براي عموم یھودیان قلمرو خویش صادر كرد) ھاینریش(
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و خط سیر صلیبیون و تھدیدھاي رھبران آنھا بھ گوش جماعات یھودي صلحدوست این نواحي رسید، چنان 
ربنھاي یھودي بھ تمامي افراد دستور . دل آنھا افكند كھ قدرت ھر عملي را از ایشان سلب كردھراسي در 

  .دادند كھ چند روزي را بھ دعا و نماز بگذرانند

بھ مجرد رسیدن صلیبیون بھ شپایر، یازده تن از یھودیان را كشان كشان بھ داخل كلیسایي بردند و بھ آنھا 
را بپذیرند، و چون آن یازده تن خودداري ورزیدند، ھمگي را بھ قتل حكم كردند كھ مراسم غسل تعمید 

دیگر یھودیان شھر بھ اسقف یوھانسن پناھنده شدند؛ وي نھ فقط آنھا را ). ١٠٩۶سوم ماه مھ (رساندند 
حمایت كرد، بلكھ موجبات قتل بعضي از صلیبیوني را كھ در كشتارھاي كلیساي نامبرده دست داشتند 

اي از صلیبیون بھ نزدیكي شھر تریر رسیدند، یھودیان بھ اسقف آن محل،  ینكھ پارهھم. فراھم ساخت
وي پیشنھاد كرد كھ حاضر است جان و مال آنان را حفظ كند بھ شرطي كھ غسل . اگیلبرت، پناھنده شدند

قتل اما چند تن از زنان كودكان خود را بھ  بیشتر یھودیان بھ این امر راضي شدند،. تعمید را بپذیرند
روتھارد، اسقف اعظم شھر ماینتس، ). ١٠٩۶اول ژوئن (رساندند و خویشتن را بھ روخانة موزل افكندند 

خویش پنھان ساخت، اما صلیبیون بزور داخل   ھاي خانة ھزار و سیصد تن از یھودیان را در سردابھ
انست چند نفري را با پنھان آنھا را بھ قتل رساندند؛ اسقف اعظم تو ھا شدند و ھزار و چھارده تن از سردابھ

چھار تن از یھودیان ماینتس مراسم غسل تعمید را ). ١٠٩۶ماه مھ  ٢٧(كردن در كلیساي شھر نجات دھد 
مسیحیان افراد یھودي  ھمینكھ صلیبیون بھ كولوني نزدیك شدند، . پذیرفتند، ولي اندكي بعد خودكشي كردند

ه محلة یھودیان را آتش زدند و چند تني را كھ بھ دستشان عوام ناآگا. ھاي خویش مخفي ساختند را در خانھ
  اسقف ھرمان . رسید كشتند

ھایي در روستا  خطر عظیمي را بھ جان خرید و یھودیان را مخفیانھ از منازل شھري مسیحیان بھ خانھ
ھا  هھاي خود روانة دھكد زایران صلیبي كھ از این نقل و انتقال خبر شدند بھ جستجوي طعمھ. منتقل كرد

ھا دویست تن یھودي  در دو تا از این دھكده). ١٠٩۶ژوئن (شدند و ھر یھودي را یافتند بھ قتل رساندند 
كشتھ شدند، و در چھار دھكدة دیگر كھ از جانب اوباش محاصره شده بود، یھودیان ترجیح دادند یكدیگر را 

در . ا زاییده بودند نوزادان خود را كشتندمادراني كھ در اثناي این یورشھ. بكشند اما تن بھ غسل تعمید ندھند
توانست یھودیان را در قصر خویش مخفي كرد و جانشان را نجات  ورمس، اسقف آلبرانش تا آنجا كھ مي

عدة زیادي را : خویي روا داشتند كھ نامي بر آن نتوان نھاد اما صلیبیون بر بقیة یھودیان چنان درنده. بخشید
در این شھر نیز بسیاري از یھودیان . ان را تاراج كردند و بھ آتش كشیدندھاي یھودی كشتند و سپس خانھ

اسقف . ھفت روز بعد جماعتي مقر اسقف را محاصره كردند. خودكشي را بر انكار كیش خود ترجیح دادند
اعظم بھ یھودیان گفت كھ دیگر یاراي جلوگیري از جماعت را ندارد و بھ آنھا توصیھ كرد كھ غسل تعمید 

یھودیان تقاضا كردند كھ اندك مدتي آنھا را تنھا گذارد؛ ھنگامي كھ اسقف اعظم بھ نزد آنھا . ذیرندرا بپ
آنگاه محاصره كنندگان درھا را شكستند و بھ درون . اند بازگشت، دید كھ تقریبًا ھمة آنھا یكدیگر را كشتھ

تن از یھودیان  ٨٠٠عام ورمس حدود  رویھمرفتھ، در این قتل. ھا را از دم تیغ گذراندند ریختند و باقیمانده
  . ھا در مس، رگنسبورگ، و پراگ روي داد نظیر این صحنھ). ١٠٩۶اوت  ٢٠(مردند 

پیرلو . شدیدتر از جنگ اول خواھد بود) ١١۴٧(ظواھر امر حكایت از آن داشت كھ جنگ صلیبي دوم 
یھ كرد كھ جنگ صلیبي را با ، رئیس دیر كلوني بھ لویي ھفتم پادشاه فرانسھ توص)پیر محترم(ونرابل 

… از شما انتظار ندارم كھ این موجودات ملعون را بھ قتل برسانید «: ھجوم بر یھودیان فرانسھ آغاز كند
ھاي ھولناكي  خداوند مایل بھ فناي آنھا نیست، بلكھ، مانند قابیل برادركش، این جماعت را باید بھ شكنجھ

سوژه رئیس دیر سن » .تي بھ مراتب تلختر از مرگ حفظ كردعذاب داد و براي رسوایي عظیمتر یعني حیا
ـ دني علیھ این برداشت از مسیحیت اعتراض كرد، و لویي ھفتم نیز فقط بھ بستن عوارض بر دارایي 

راھبي فرانسوي، . اما در مورد یھودیان آلمان تنھا بھ ضبط اموال اكتفا نشد. توانگران یھود اكتفا كرد
در . ه صومعة خود را ترك گفت و در آلمان مردم را بھ قتل عام یھود تحریك كردرودولف نام، بدون اجاز

در . را بھ قتل رساندند و بدنش را قطعھ قطعھ كردند» پرھیزگار«مشھور بھ ) شمعون(كولوني سیمون 
اد دوباره اسقفان كلیساي آز. شپایر زني را با چوب و فلك شكنجھ دادند تا بھ پذیرفتن مسیحیت وادارش كنند

ارنولد، اسقف اعظم كولوني، دژ . تا آنجا كھ مقدور بود براي حفاظت جان و مال یھود مجاھدت ورزیدند
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صلیبیون از . مستحكمي را بھ عنوان پناھگاه در اختیار آنھا گذاشت و بھ ایشان اجازه داد كھ مسلح شوند
  ھجوم بھ دژ خودداري 

در عقبشان گذاشتھ بودند بھ خانة خود پناه داد، اما اي از یھودیان را كھ عوام سر  اعظم ماینتس، پاره
اسقف . جماعت بزور از دري وارد خانھ شدند و ھمگي افراد یھود را در برابر چشم اسقف بھ قتل رساندند

را شدیدًا  رودولفبرنار، در پاسخ، عمل . اعظم از سن برنار، متنفذترین مسیحي عھد خویش، استمداد كرد
چون رودولف بھ مبارزة . سرزنش، و از عموم تقاضا كرد كھ دست از شدت عمل علیھ یھودیان بردارند

اندكي بعد از این . اش برگردانید خود ادامھ داد، برنار شخصًا بھ آلمان آمد و آن راھب را بزور بھ صومعھ
مسیحیان یھودیھا را بھ این جنایت متھم . تكھ تكھ شدة یك نفر مسیحي را در وورتسبورگ یافتند واقعھ پیكر

آنھا ھجوم بردند و بیست تن را بھ ھالكت  كردند و، علي رغم اعتراضات امبیكو اسقف اعظم شھر، بر
و ) ١١۴٧( رساندند؛ اما گروه دیگري از مسیحیان بھ مداواي عدة زیادي از مجروحان یھودي پرداختند

اندیشة آغاز كردن جنگ صلیبي در وطن از . شدگان را در باغ خویش بھ خاك سپرد اسقف اجساد كشتھ
در بوھم . خاك آلمان دوباره بھ فرانسھ سرایت كرد و یھودیان در كرانتان، رامرو، و سولي قتل عام شدند

وران وحشت سپري شد، روحانیون پس از آنكھ د. صد و پنجاه نفر از یھودیان بھ دست صلیبیون كشتھ شدند
مسیحي محل تا آنجا كھ مقدور بود بھ یھودیاني كھ جان سالم بھ در برده بودند یاري كردند؛ و بھ آنھایي كھ 

بزور غسل تعمید را پذیرفتھ بودند اجازه داده شد تا بار دیگر بھ آیین یھود برگردند، بي آنكھ براي چنین 
  . عملي مورد مؤاخذه قرار گیرند

، در ١٢٣۵در . این قتل عامھاي یھود آغاز یك رشتھ حمالت شدیدي بود كھ تا عصر خود ما ادامھ یافت
شھر بادن، قتلي بھ دست شخص نامعلومي اتفاق افتاد كھ آن را بھ یھودیان نسبت دادند، و ھمین واقعھ منجر 

ین را، بھ اتھام آنكھ بعضي تمامي سكنة یھودي بلیتس واقع در نزدیكي برل ١٢۴٣در . بھ قتل عام یھود شد
اتھام قتل  ١٢٨٣در . اند، زنده زنده در آتش سوزانیدند از آنھا كلوچة متبرك عشاي رباني را آلوده ساختھ

كودكان مسیحي دوباره در ماینتس مطرح شد، و با وجود ھمة كوششھایي كھ ورنر، اسقف اعظم آن ناحیھ، 
در . ھاي عموم یھودیان تاراج شد ي بھ قتل رسیدند و خانھدر تكذیب این موضوع مبذول داشت، ده نفر یھود

اي پناھنده شدند،  صدو ھشتاد نفر یھودي بھ كنیسھ. مردم مونیخ را برانگیخت  اي ھمانند، شایعھ ١٢٨۵سال 
یك سال بعد در اوبروزل . نفر را در آتش بھ قتل رساندند ١٨٠اما جماعت آن بنا را آتش زدند و ھمة آن 

ھر چھ یھودي در روتینگن  ١٢٩٨در . ودیان بھ اتھام گرفتن خون یك نفر مسیحي كشتھ شدندچھل تن از یھ
  بود بھ اتھام بیحرمتي بھ یك كلوچة متبرك عشاي 

این گروه نسل یھودیان را در وورتسبورگ . و آنان را بھ قید قسم متعھد بھ قتل عموم یھودیان كرد
تعقیب و آزار یھودیان بھ دیگر نقاط سرایت . ھ قتل رساندندنفر یھودي را در نورنبرگ ب ۶٩٨برانداختند و 

یھودیان آلمان كھ بعد از این قبیل . كرد و در عرض شش ماه صدوچھل اجتماع مذھبي یھود بكلي نابود شد
بسیاري از  ١٢٨۶كشت و كشتارھا بارھا اجتماعات خود را از نو بنیاد نھاده بودند، دلسرد شدند؛ و در 

دي ماینتس، ورمس، شپایر، و سایر شھرھاي آلمان را ترك و بھ فلسطین كوچ كردند تا در ھاي یھو خانواده
و ھنوز تا این . كردند از آنجا كھ لھستان و لیتواني نیز مھاجران را دعوت مي. بین مسلمانان زندگي كنند

ھ سوي اراضي تاریخ در آن نواحي قتل عام یھود سابقھ نداشت، مھاجرت تدریجي یھودیان از خاك آلمان ب
  .اسالونشین آغاز شد

یھودیان انگلستان، كھ از حق تملك اراضي و عضویت در اصناف محروم بودند، بھ سوداگري و تخصص 
اعیان و مالكان . برخي از طریق رباخواري توانگر و منفور ھمگان شدند. در امور مالي گراییدند

خود را براي جنگھاي صلیبي مجھز ساختند و، در انگلیسي، با وجوھي كھ از یھودیان بھ وام گرفتھ بودند، 
شد،  این امر بسیار مایة خشم دھقانان مسیحي مي. عوض، درآمد امالك خویش را پیش آنھا بھ گرو گذاشتند

جوان  ناریچي، ویلیام ١١۴۴در . شوند زیرا معتقد بوند كھ مشتي نزولخوار یھودي از دسترنج آنان فربھ مي
اند، و بھ ھمین سبب محلة  یھودیان متھم شدند كھ او را براي گرفتن خونش بھ قتل رسانده. را كشتھ یافتند

ھنري دوم پادشاه انگلیس در حفظ جان و مال یھودیان كوشید؛ رویة جانشین . آنھا تاراج و طعمة آتش شد
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لیره، بھ عنوان  ۴٢٢’٠٠٠وم نیز از ھمین قرار بود، اما وي در عرض ھفت سال مبلغ وي ھنري س
، بھ تحریك )١١٩٠(ھنگام تاجگذاري ریچارد اول در لندن . عوارض دارایي و مالیات، از آنان گرفت

 اي مختصر بھ قتل عامي از پیش خواستند از زیر بار قروض خود بھ یھودیان برھند، مجادلھ اشرافي كھ مي
ھمان سال در یورك . ریزي شده بدل گشت كھ بھ شھرھاي لینكن، ستمفرد، و لین سرایت كرد برنامھ

، سیصد و پنجاه تن از آنان را »كھ سخت مدیون یھودیان بود«جماعتي بھ سركردگي ریچارد دو ماالبستیا، 
، )١١٩٠فتـ (طوو نفر از یھودیان یورك بھ رھبري ربن خویش، یم  ١۵٠بھ عالوه، . بھ ھالكت رسانیدند

سیصد تن از ربنھا انگلستان و فرانسھ را ترك گفتند تا دوباره در خاك فلسطین  ١٢١١در . خودكشي كردند
ھفت سال بعد، كھ ھنري سوم فرمان نصب نشان مخصوص یھود را بھ موقع اجرا گذاشت، . اقامت گزینند

اي بر سر زبان مردم  شایعھ ١٢۵۵در  .بسیاري از یھودیان، بھ قصد مھاجرت، خاك انگلیس را ترك گفتند
  لینكن افتاد مشعر بر اینكھ یھودیان پسري ھیو نام را 

با حیلھ بھ محلة خود كشانیده، شالق زده، در حضور انبوھي از یھودیان كھ در حال وجد بودند مصلوب 
م بردند و ربن یھود ھجو  گروھھاي مسلحي بھ محلة. اند ساختھ، و پیكرش را با زوبین سوراخ سوراخ كرده

آنجا را، كھ طبق ھمان شایعات مراسم زیر نظر او صورت، گرفتھ بود دستگیر كردند و بھ دم اسبي بستند 
نود و یك نفر یھودي بازداشت شدند، كھ . و از میان معابر كشان كشان گذر دادند و سرانجام بھ دار آویختند

اشت شدگان بھ شفاعت رھبانان دلیر فرقة ھجده نفرشان را بر سر دار كردند، و عدة زیادي از بازد
   .یافتنددومینیكیان از بند رھایي 

رشتة نظم امور را در انگلستان از ھم گسیخت،  ١٢۶٧و  ١٢۵٧در اثناي جنگ داخلي، كھ بین سالھاي 
اي  ریزي شده ز دست زمامداران بیرون رفت، و یك سلسلھ قتل عامھاي از پبیش برنامھعنان اختیار توده ا

بھ راه افتاد كھ تقریبًا اجتماعات یھودي را در لندن، كنتربري، نورثمتن، وینچستر، ووستر، لینكن، و 
نده شد، و ھاي مسكوني تاراج و ویران گردید، قبالھ و اوراق قرضھ سوزا خانھ. كیمبریج یكباره نابود كرد

اكنون پادشاھان انگلیس از . ھا جان بھ در بردند تقریبًا آه در بساطشان نماند یھودیاني كھ از این معركھ
گرفتند، بھ ھمین سبب دیگر نیازي  بانكداران مسیحي شھر فلورانس یا شھر كائور در فرانسھ پول بھ وام مي

، ادوارد اول بھ شانزده ھزار ١٢٩٠در . دیدند يبھ یھودیان نداشتند و حمایت از آنھا را كاري پردردسر م
كردند دستور داد كھ، تا تاریخ اول نوامبر، از كلیة امور غیر  یھودیي كھ ھنوز در انگلستان زندگي مي

بسیاري از . منقول و تمام وامھاي وصول كردني خویش دست كشند و خاك آن كشور را ترك گویند
ودند، ھنگام عبور از دریاي مانش، در آب غرق شدند؛ برخي از یھودیاني كھ سوار بر كشتیھایي كوچك ب

ھاي كشتیھا تاراج شدند؛ و گروھي سرانجام خود را بھ فرانسھ رسانیدند، اما حكومت  آنھا توسط عملھ
از آن سرزمین  ١٢٩١فرانسھ بھ ایشان اخطار كرد كھ باید تا شروع ایام روزه و پرھیز مسیحي سال 

  . بیرون بروند

سھ نیز با شروع جنگھاي صلیبي بر ضد تركان در آسیا، و پیدایش بدعت آلبیگایي در النگدوك، در فران
ھاي خویش با بیان  اسقفھا در موعظھ. تساھلي كھ تا آن تاریخ نسبت بھ یھودیان وجود داشت از بین رفت

مرتب ھفتة  در بزیھ، ھجوم بھ محلة یھودیان شھر یكي از آداب. مطالب ضد یھود مردم را برانگیختند
  .شد سوگواري مصلوب كردن مسیح محسوب مي

ھا را ممنوع كرد، ولي مقرر داشت كھ یھودیان ھمھ  یك اسقف مسیحي این نوع موعظھ ١١۶٠سرانجام در 
یھودیان مجبور بودند كھ ھمھ   در تولوز،. ، مالیات مخصوصي بھ كلیسا بپردازندنخلسالھ، در روز یكشنبة 

اي بھ كلیساي اعظم شھر بفرستند تا در  ، نماینده]اي كھ عیسي مصلوب شد جمعھ[سالھ، در روز جمعة خدا 
ھر بلوا، در ش. آنجا، بھ عنوان تذكاریة مالیمي از تقصیر ابدي قوم یھود، علنًا یك سیلي بھ گوشش زده شود

، چند تن از یھودیان را، بھ اتھام استفاده از خون مسیحیان ضمن شعایر عید فصح، زنده ١١٧١در سال 
پادشاه فرانسھ فیلیپ اوگوست، بھ فكر پیدا كردن پولي حالل، فرمان داد كھ در تمام . زنده آتش زدند

دان افكنند، سپس در برابر قلمروش، یھودیان را بھ جرم زھرآگین ساختن چاھھاي آب مسیحیان، بھ زن
یك سال بعد، وي تمام اموال یھودیان را ضبط و خود آنھا ). ١١٨٠(پرداخت فدیة گزافي آنھا را آزاد كرد 
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، بھ فرمان وي ھشتاد تن از یھودیان اورانژ ١١٩٠در . ھاي آنان را بھ كلیسا بخشید را تبعید كرد و كنیسھ
ر مزبور یكي از كارگزاران فیلیپ را بھ جرم قتل یك نفر یھودي را بھ قتل رسانیدند، براي آنكھ اولیاي شھ

، او یھودیان را بھ فرانسھ باز خواند و معامالت پولي آنھا را بھ نحوي ١١٩٨در . بھ دار آویختھ بودند
صلیبیون مسیحي بھ كوچنشینھاي یھودي آنژو  ١٢٣۶در . تنظیم كرد تا منافع سرشاري عاید خود وي شود

چون . ژه در بوردو و آنگولم ـ ھجوم بردند و بھ كلیة یھودیان حكم كردند كھ غسل تعمید كنندو پواتو ـ بوی
یھودیان از قبول چنین حكمي خودداري ورزیدند، صلیبیون سھ ھزار تن از آنان را در زیر سم اسبان 

مري نداشت و اما سخنان وي ث  پاپ گرگوریوس نھم این كشتارھا را تقبیح كرد،. خویش بھ ھالكت رسانیدند
سن لویي بھ پیروان خود اندرز داد كھ با قوم یھود دربارة دین سخن بھ میان . كار از كار گذشتھ بود

گوید،  سخن ناروا مي وقتي شخص عامي بشنود كھ كسي دربارة آیین مسیح«: گفت ژوئنویلوي بھ . نیاورند
نباید با زبان بھ جانبداري برخیزد، بلكھ باید دست بھ شمشیر زند و تا آنجا كھ امكان دارد تیغ خود را در 

  » .شكم آن كس فرو برد

ھاي آنان را ضبط كرد؛ ولي چند  سن لویي یھودیان را از فرانسھ بیرون راند و اموال و كنیسھ ١٢۵۴در 
یھودیان در شرف بازسازي . ھایشان را بھ آنھا برگرداند اجازة بازگشت داد و كنیسھسال بعد دوباره بھ آنھا 

آنھا را بھ زندان افكند و  ، ھمة)زیبا( جوامع خویش بودند كھ پادشاه فرانسھ، فیلیپ چھارم، ملقب بھ لوبل
ند، چیزي و، جز لباسي كھ بھ بر داشت) ١٣٠۶(تمامي دارایي و اعتبارات و كاالھاي آنھا را ضبط كرد 

  سپس صد ھزار نفرشان را با آذوقة یكروزه از خاك . برایشان باقي نگذاشت

  . اي را بھ سورچي خود پیشكش كرد كنیسھ

كنار ھم گذاشتن آنھمھ رویدادھاي خونیني كھ در طي دویست سال صورت گرفت حكایت رفتار با یھودیان 
، و در امپراطوري بیزانس بعد از قرن نھم فقط در پرووانس، ایتالیا، سیسیل. دھد را غیرمنصفانھ جلوه مي

در اسپانیاي مسیحي، یھودیان طرقي براي محافظت . خوریم بھ موارد كمي از آزار و تعقیب یھودیان برمي
ھاي صلح طوالني بود و یك نسل بعد از ھر  حتي در آلمان، انگلستان، و فرانسھ، دوره. خویش پیدا كردند

با اینھمھ، سنتھاي . شد، و حتي برخي از آنھا خوشبخت و كامروا بودند زیاد ميفاجعھ، عدة یھودیان دوباره 
در ایام صلح، ھر یھودي ھمواره نگران . كرد آنھا خاطرة تلخ آن فواصل سوگناك را براي آیندگان حفظ مي

 بایست دعایي را از بر كند كھ حین ریزي شده بود و مي بروز خطر ھمیشگي قتل عامھاي از پیش برنامھ
از آنجا كھ منافع حاصلھ از ثروت در برابر تاراج و غارت . آمد چشیدن شربت شھادت تالوت آن الزم مي

زبان پر طنز بي سر و تھ ولگرد . و ویراني مصون نبود، شور و بیقراري در كسب ثروت فزوني یافت
شكستگي اقلیتي بي سر. ھمیشھ براي مواجھھ با افرادي كھ نشان زرد را بر پوشاك خود داشتند آماده بود

پناه و جدایي گزیده تا اعماق روح را سوزانید، غرور فردي و دوستي بین نژادھا را از میان برد، و در 
انگیز و پر حزني را بھ جا گذاشت كھ حكایت از ھزاران اھانت و آزار  چشمان یھودي شمال اروپا نگاه غم

  .دارد

  !چند مصلوب بھ تاوان آن یك مرگ بر صلیب

   ھمفصل ھفد

  

  عقلیات و ذوقیات یھود
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I  - ادبیات  

در ھر عصري، روح یھودي ھمواره مردد بوده است كھ نیل بھ استغناي مادي در یك جھان متخاصم را 
سوداگر یھودي در حكم دانشوري مرده است؛ وي . برگزیند، یا اشتیاق خویش براي كسب مسائل عقالني را

حرص مال رھانیده و فارغ البال بھ دنبال عشق دانش و سراب خرد است بھ مردي كھ خود را از چنگال 
بازرگانان و صرافان یھودي كھ براي عرضھ . دارد خورد، و با كمال فتوت او را گرامي مي غبطھ مي

ھاي  شدند، میان راه، براي شنیدن موعظھ داشتن امتعة خویش عازم بازارھاي مكارة شھر ترواي فرانسھ مي
بھ این نحو، در گرماگرم اشتغال بازرگاني، یا فقر خفت آور، . كردند زرگ تلمود، توقف ميراشي، مفسر ب

یا اھانت عظیم، یھودیان قرون وسطي بھ تربیت دستوردانان، حكماي االھي، رازوران، شاعران، 
غناي  فقط مسلمانھا بودند كھ از لحاظ) ١٢٠٠ - ١١۵٠(دانشمندان، و فالسفھ ادامھ دادند؛ و مدت نیم قرن 

مزیتي كھ یھودیان قرون وسطي داشتند حشر و نشر و . رسیدند عقالني و كثرت مردم باسواد بھ پاي آنھا مي
بسیاري از آنان قادر بھ خواندن كتابھاي عربي بودند، و از این رو گنجینة . رابطة آنھا با دنیاي اسالم بود

تعالیم و آراي دیني بھ   ھ را كھ در زمینةآنچ. سرشار فرھنگ مسلمانان قرون وسطي بھ روي آنھا باز بود
و قرآن داده بودند، در عوض از علوم طبیعي، پزشكي، و فلسفة اسالمي باز ] صلي اهللا علیھ و آلھ[محمد 

  .گرفتند و با وساطت خویش اذھان مردم مسیحي مغرب زمین را با افكار مسلمانان برانگیختند

كردند؛ شاعران  ره و براي نوشتن از زبان عربي استفاده ميدر قلمرو اسالمي، یھودیان در گفتگوي روزم
در عالم . گفتند، اما بحور و اوزان شعري شاعران عرب را پذیرفتند آنھا ھمچنان بھ زبان عبري شعر مي

گفتند، اما ادبیات و مراسم  كردند بھ زبان مردم ھمان جا سخن مي مسیحیت، یھودیان ھر جا كھ زندگي مي
  بعد از . بان نیاكانشان بودپرستش یھوه بھ ز

یھودیان اسپانیا، كھ از دست اذیت و آزار سلسلة موحدون پا بھ گریز نھاده بودند، عربي را ترك گفتند و 
زنده كردن زبان عبري بر اثر كوششھاي بیدریغ . زبان عبري را وسیلة بیان مقاصد ادبي خویش ساختند

گذاري  د قدیم، بھ واسطة فقدان حروف صدادار و نقطھفھم متن كتاب عھ. زبانشناسان یھود میسر گردید
) متكي بر سنت(» اي مسوره«بھ بركت سھ قرن تتبع، از قرن ھفتم تا دھم میالدي، متن . دشوار شده بود

گذاري، عالیم جدا ساختن آیات، و  پدید آمد كھ در آن حروف صدادار، نشانھاي تكیة صدا، عالمتھاي نقطھ
توانست كتاب مقدس امت خویش را  از آن پس ھر یھودي باسوادي مي. شده بود حواشي و تعلیقات افزوده

  .قرائت كند

شعر و . این گونھ مطالعات، تكمیل و توسعة دستور زبان و فرھنگنامھ نویسي عبري را ناگزیر ساخت
نظر حسداي بن شپروط را بھ خود جلب كرد؛ آن وزیر عالیقدر ) ٩٧٠ – ٩١٠(دانش منحم بن ساروك 

بھ عبري تشویق » كتاب مقدس«ھاي  را بھ قرطبھ پیش خود خواند و او را بھ تألیف فرھنگ واژه منحم
با تألیف سھ كتاب بھ عربي دربارة زبان ) ١٠٠٠حد  -  ٩۴۵حد (شاگردش یھودا بن داوود حیوج . كرد

اح شاگرد حیوج، یونس بن جن. اي علمي استوار ساخت ، دستور زبان عبري را بر پایھ»كتاب مقدس«
بھ زبان عربي كھ لغت و قواعد » كتاب نقد«، با تدوین )سرقسطھ(از اھالي ساراگوسا ) ١٠۵٠ - ٩٩۵(

، با )٩٠٠مط (یھودا بن قریش مراكشي . دستور زبان عبري را اعتال بخشید، از استاد خویش پیش افتاد
ابراھیم الفاسي . اد نھادتتبع در زبانھاي عبري و آرامي و عربي، زبانشناسي تطبیقي زبانھاي سامي را بنی

ھاي كتاب  كلیة واژه ، از یھودیان فرقة قرائیم، در دنبالة این سلسلھ تتبعات،] ٩٨٠، حد )فز(اھل فاس [
ھاي آن بھ ترتیب حروف الفبا گرد آورده و بھ صورت فرھنگي منتشر  را با اصل و ریشھ» عھد قدیم«

ترتیب داد بر تمامي فرھنگنامھ » تلمود«كھ براي  با فرھنگي) ١١٠۶فتـ (ناتان بن یحیئل اھل رم . ساخت
، )١٢٣۵ -  ١١۶٠(در ناربون، یوسف كیمحي، و دو فرزندش موسي و داوود . نویسان برتري جست

بھ رشتة تحریر » زبده«یا » میخلول«كتابي كھ داوود تحت عنوان . چندین نسل در این باب كوشش كردند
pyور زبان عبري گردید و، براي مترجماني كھ در دوران كشید مدت چندین قرن مرجع موثقي براي دست
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نامھایي كھ برشمردیم مشتي از . دست زدند، كمكي دایمي بود» كتاب مقدس»  سلطنت جیمز اول بھ ترجمة
  .خروارند

بر اثر این تحقیقات جامع، شعرھاي عبراني از قید بحور و اوزاني كھ بھ تقلید از اشعار عربي پیدا كرده 
بود آزاد گردید، موضوعھا و صورتھاي مخصوص بھ خودش را گسترش داد، و فقط در سرزمین اسپانیا 

یا مسیحیان آن عھد  سھ سخن سراي نامي بھ وجود آورد كھ با ھر سھ شاعر دیگري كھ بتوان بین مسلمانان
سلیمان بن جبرون، كھ در بین مسیحیان بھ اسم مستعار آویكبرون . كردند سراغ كرد كامال برابري مي

این . فیلسوف اشتھار داشت، بھ واسطة سرگذشت تراژیكش مستعد آن بود كھ زبان حال ملت یھود شود
بود، حدود » حكیمي در میان شعرا شاعري در میان حكما و«مرد، كھ بھ قول ھاینھ، سخن سراي آلماني، 

خردسال بود كھ پدر و مادر خویش را از كف داد و در مسكنتي بزرگ شد كھ . در ماالگا بھ دنیا آمد ١٠٢١
  او را بھ افكار 

اشعار وي در خاطر یكوتیئل بن حسن، كھ صاحب مقام مھمي در كشور ـ شھر مسلمان . تلخ سوق داد
سان، ابن جبرون چندي امنیت و آسودگي یافت و از لذتھاي زندگي بھره  بدین. ساراگوسا بود، مؤثر افتاد

سالیان دراز بھ حالي . اما دشمنان امیر آن خطھ یكوتیئل را بھ قتل رساندند، و ابن جبرون متواري شد. برد
 اي پشھ«: مستمند و نزار در اسپانیاي مسلمان آواره بود و از بي غذایي چنان الغر شد كھ بھ گفتة خودش

شموئیل بن نقدال، كھ خودش شاعر بود، در غرناطھ او را پناه » .تواند بآساني مرا بھ دوش كشد اكنون مي
  :در آنجا سلیمان بھ نوشتن آثار فلسفي خویش مشغول شد و شعرھاي خود را وقف ستایش خرد كرد. داد

  چسان توانم كھ خرد را از یاد ببرم؟

  .ام من با خرد میثاقي بستھ

  ست و من عزیزترین كودك او؛او مام من ا

  …. او جواھراتش را بھ دور گردن من بستھ است

  در حالي كھ زندگي از آن من است، روانم ھواي

  …. ھاي آسماني او دارد صعود بر قلھ

  . تا اصل او را باز نیابم آرام نخواھم گرفت

ست و با آنكھ ھنوز بیست از قرار معلوم سلیمان بھ خاطر غرور شدیدي كھ داشت با شموئیل بھ ستیز برخا
گذشت دوباره فقیري سرگردان گردید؛ بدبختي، روح سركش  و ھفت یا ھشت سالي بیشتر از عمرش نمي

  :وي را فروتن ساخت، الجرم از حكمت دست كشید و بھ مذھب روي آورد

  اي چركین و لگدمال شده، بار خدایا، آدمي چیست؟ الشھ

  مخلوقي زیان آور، ماالمال از فریب،

  . شود ي از طراوت افتاده كھ از گرما خشك و پرچین ميگل

  :گرفت كھ خاص مزامیر است گاھي اشعار وي ھمان شكوه غم انگیزي را بھ خود مي

  پروردگارا، صلح را از بھر ما بنیاد افكن،
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  ور كن، از عنایت ابدیت ما را بھره

  مگذار از تو در ھراس افتیم ـ

  .كھ تو قرارگاه مایي

  در تكاپوییم، مدام سرگردان و

  یا در گوشة افسردة غربت در زنجیر؛

  گوییم با این ھمھ، ھر جا روان باشیم بھ بانگ بلند مي

  . كھ شكوه خداوندگار ما اینجاست

  در تجلیل مقام خداوند است، چنانكھ مضمون شعرھاي ) افسر شاھي(شاھكار وي موسوم بھ كثر ملخوث 

  گریزم  از تو بھ تو مي

  تا پناھي بھ دست آورم و 

  شوم، در سایة تو، از خشمت پنھان مي

  .تا آنكھ قھر تو برطرف شود

  كشم از آستان بخشایش تو دست نمي

  تا آنكھ بر من رحمت آوري؛

  سازم و ترا رھا نمي

  . تا آنكھ لطف تو بر من نازل شود

كھ در غرناطھ سكونت داشتند غنا و تنوع فرھنگ یھودیان اسپانیاي مسلمان در وجود خاندان ابن عزرا 
یعقوب بن عزرا در دستگاه حكومت شموئیل بن نقدال، وزیر ملك حبوس، صاحب مقام . خالصھ شده بود

از چھار پسرش كھ در چنین . شد خانة وي محفلي براي ادیبان و فیلسوفان آن عھد محسوب مي. مھمي شد
یوسف بھ مقام شامخي در دوایر حكومتي  :محیط فضل بار آمدند سھ نفرشان صاحب شھرت و اعتبار شدند

 -  ١٠٧٠(اسحاق شاعر، طبیعیدان، و فقیھي تلمودي بود؛ موسي بن عزرا . رسید و رھبر جمعیت یھود شد
دوران پر از شادي كودكي او . دانشور، فیلسوف، و بزرگترین شاعر نسل پیش از ھالوي بود) ١١٣٩

دختر را ) برادر كھتر وي، اسحاق(پدر دختر . اي خود شدھنگامي بھ پایان رسید كھ دلدادة برادرزادة زیب
موسي غرناطھ را ترك گفت و آوارة سرزمینھاي بیگانھ شد و با سرودن . بھ برادر كوچكترش ابراھیم داد

چكاند، پایدار  ھر چند كھ لبان تو عسل از بھر دیگران مي«. شعر آتش احساسات بیثمر خویش را فرو نشاند
ھر چند تو بھ من بیوفایي، اما من تا آن ھنگام . وي مر برآور تا دیگران استنشاق كنندباش و از نفس خود ب

ھاي ھزار دستان شادمان است، ھر  دل من از نغمھ. كھ خاك تیره مرا باز ستاند بھ تو وفادار خواھم ماند
د ابن جبرون، سرانجام، موسي نیز، مان» .پرداز بر فراز سر من و دور از من در پرواز است چند كھ نغمھ
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ابراھیم بن مایر بن عزرا ـ یعني ھمان كسي كھ رابرت براونینگ، شاعر بزرگ انگلیسي، او را زبان 
. را بودداند ـ یكي از بستگان دور، اما از دوستان نزدیك موسي بن عز گویاي فلسفة عھد ویكتوریایي مي

در روزگار كودكي شور و آرزوي فراواني براي ھمة مباحث . در شھر تولدو بھ دنیا آمد ١٠٩٣ابراھیم در 
وي نیز از شھري بھ شھري و از شغلي بھ شغلي سرگردان بود، در ھیچ كدام ھم بخت با او . و علوم داشت

ر در تجارت كاالیم شمع بود، اگ«: كرد؛ خودش بھ طنز تلخي كھ خاص یھودیان است چنین گفت یاري نمي
وي از طریق مصر » .ماندند فروختم، مردمان تا ابد زنده مي كرد؛ اگر كفن مي خورشید ھرگز غروب نمي

بھ . و عراق بھ ایران و شاید بھ ھندوستان رفت و سپس بھ ایتالیا و از آنجا بھ فرانسھ و انگلستان سفر كرد
  اسپانیا كھ بازگشت، در 

آثار وي بھ . میان كلیة یھودیان عالم بھ خاطر نظم و نثرش مورد تحسین و تمجید بودزیست، اما در  مي
اندازة اقامتگاھھایش متنوع بود ـ در ریاضیات، نجوم، فلسفھ، و مذھب؛ از عشق و دوستي گرفتھ تا خدا و 

ي كھ وي بھ پندارھای. طبیعت، كالبدشناسي و فصول سال، و شطرنج و ستارگان موضوعات اشعارش بودند
در عصر ایمان در ھمھ جا رایج بود قالب شعري داد و در یك ملودي عبراني بر كاردینال نیومن پیشي 

  :گرفت

  اي خداوند زمین و آسمان

  !روح و جسم از آن تو است

  تو، در عین خرد، بھ آدمي

  … . اي  چشم باطني ارزاني داشتھ

  ھاي من در دست توست،  لحظھ

  است؛تو میداني كھ صالح كار كدام 

  و آنجا كھ مرا بیم ماندن باشد

  .بخشد نیروي تو مرا مددي فرخنده مي

  دارد طیلسان تو گناھان مرا پنھان مي

  مراحم تو سنگر امن من است؛

  ات و از بھر ارشاد كریمانھ

  . ھیچ پاداشي نخواھي خواست

اي عھد قدیم نوشتھ اھمیت مقام وي در نظر معاصرانش بیشتر براي تفسیرھایي بود كھ بر ھر یك از كتابھ
وي از اصالت و وحي منزل بودن كتاب مقدس یھودیان دفاع كرد، اما تمامي تعابیري را كھ در آن . بود

وي نخستین كسي بود كھ مدعي شد صحیفة . داد مجازي شمرد كتاب بھ خداوند صفات انساني نسبت مي
  . یادگذاران نقد عقالني كتاب مقدس یافتاسپینوزا او را یكي از بن. اشعیاء نبي كار دو پیامبر است نھ یكي

وي یك سال بعد از آنكھ . بزرگترین شاعر اروپایي عصر خویش بود) ١١۴٧?  - ١٠٨۶(یھودا ھالوي 
شھر تولدو بھ دست آلفونسو ششم، سلطان كاستیل، مسخر گردید، در آنجا بھ دنیا آمد و در دوران سلطنت 
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یكي از شعرھایي كھ در اوان كار . حي آن عصر رشد كردآزادیخواھترین و منورالفكرترین سلطان مسی
سروده بود مورد پسند موسي بن عزرا افتاد؛ این شاعر، كھ كھنسالتر از یھودا بود از وي دعوت كرد كھ بھ 

در غرناطھ، موسي و برادرش اسحاق بن عزرا چند ماه یھودا . غرناطھ رود و در آنجا پیش وي مقیم شود
خواندند و  در كلیة اجتماعات یھودي اسپانیا، شعرھاي او را مي. م و اطعام كردندرا در خانة خویش اكرا

. شعرھاي وي بازتابي از سیرت مطبوع و جواني نیكبخت وي بود. كردند كلمات قصارش را تكرار مي
غزلیات او سرشار بود از تمام مھارتھا و ظرایف غزلسرایان مسلمان یا تروبادورھاي پروونسال بھ عالوة 

پرواترین  ـ بي» باغ لذت او«در یك غزل وي ـ . درت احساسي موجود در كتاب غزل غزلھاي سلیمانق
  :آید عبارات آن شاھكار عاشقانھ در قالب شھوانیترین ابیات مي

  كني فرود آي، اي محبوب آن لعبت؛ از چھ رو درنگ مي

  سازي؟ و خود را از باغھاي او سیر نمي

  رو بھ سوي بستر عشق كن،

  .سنھاي باغش را بر چینيتا سو

  سیبھاي پنھاني پستانھایش

  .پراكنند عطر خود مي

  براي تو، در سینھ ریز خویش

  …. درخشند ھاي گرانبھایي پنھان دارد كھ چون نور مي میوه

  افكند، اگر آن نقاب را بر چھره نمي

  . ساخت تمام اختران آسمان را شرمسار مي

مند شد، بھ لوثنا رفت و  میھمان نوازي فروتنانة خانوادة ابن عزرا بھرهیھوداي ھالوي پس از آنكھ چندي از 
چند سال در حوزة علمیة یھود آن شھر بھ تحصیل پزشكي مشغول شد تا آنكھ پزشكي مثل اكثر پزشكان 

. در تولدو یك آموزشگاه عبراني تأسیس كرد و خودش در آنجا راجع بھ كتاب مقدس درس گفت. عھد گردید
شد، بھ مصائب بني اسرائیل بیشتر آگاھي  ھر قدر مسنتر مي. ر كرد و صاحب چھار فرزند شدتأھل اختیا

قوم خود، و غمھا و ایمان آنھا   یافت تا بھ كامراني خویشتن؛ بھ ھمین سبب، بھ سرودن شعرھایي دربارة مي
  .فلسطین بھ سر بردمانند بسیاري از یھودیان، او نیز آرزومند بود كھ چند روزة آخر عمر را در . پرداخت

  !، اي زیبایي كھ شكوھت سزاوار فخر است)اورشلیم(اي شھر عالم 

  داشتم تا بھ سوي تو پرواز كنم، اي كاش پر و بال عقاب مي

  !تا خاك ترا با سرشك خویش تر سازم

  . كنم قلب من در خاور است، و خود در باختر درنگ مي

پذیرفتند، اما ھالوي در  نھا بھ عنوان تظاھري شاعرانھ ميیھودیان مرفھ حال اسپانیا این گونھ شعرھا را ت
، بعد از آنكھ زن و كودكان خویش را در جاي امني مقام داد، سفر سختي را ١١۴١در . اش صادق بود گفتھ
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بادھاي مخالف، كشتي او را از مسیر اصلي منحرف كرد و بھ سوي . براي زیارت اورشلیم در پیش گرفت
یھودي اسكندریھ مقدم او را گرامي شمردند و از او تقاضا كردند كھ از رفتن بھ  جماعت. اسكندریھ راند

بعد از چندي تأخیر، وي بھ دمیاط و صور . اورشلیم، كھ آن موقع در دست صلیبیون بود، صرف نظر كند
د طبق روایتي، خو. و در آنجا از صفحة روزگار ناپدید گردید. و سپس، بھ دالیلي نامعلوم، بھ دمشق رفت

را بھ اورشلیم رسانید و ھمینكھ سواد آن شھر را دید، زانو زد و خاك را بوسید و زیر سم اسب یكي از 
دانیم كھ این سخنور یھودي ھرگز بھ شھري كھ كعبة آمالش بود  بھ طور قطع نمي. سواران عرب جان داد

سرود تحت عنوان دانیم كھ در دمشق، شاید در آخرین سال زندگانیش، شعري  رسید یا نھ، اما مي
  كھ گوتھ آن را یكي از بزرگترین » اي بھ صھیون چكامھ«

  آیا سر آن نداري اي صھیون،

  كھ درودھاي خود را از فراز صخرة مقدس خویش

  بھ كاروان مریدان اسیرت گسیل داري

  …گویند؟  كھ بازماندگان گلة تو اند و ترا درود مي

  نجار است؛شوم، صدایم ناھ چون بر محنتھاي تو سوگوار مي

  اما چون در رؤیاي خیال

  شود، نگرم، آھنگي جاري مي آزادي ترا مي

  …. اند چونان شیرین كھ نواي چنگھایي كھ بر كنار نھر بابل آویختھ

  در آنجا كھ روح خداوند پیشتر از این 

  بھ كالبد فرزندان مقدس تو دمیده شد، ھمانجا

  !ام كھ روح خود را نثار كنم من نیز آماده

  ھان و اریكة االھي از آن تو بود؛قصر شا

  پس چھ شده است كھ اكنون

  نشینند كھ پیش از این مسند شاھان بود؟ غالمان بر سریري مي

  آه، كیست كھ مرا رھنمون شود،

  تا مواضعي را جویم كھ در روزگاري بس دور،

  فرشتگان، با شكوه خویش، بر

  انبیا و پیامبران تو نازل گردیدند؟
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  تا پر گشوده از این جایگھ بگریزم،

  و در آنجا، آسوده از تمام سرگردانیھا

  ھاي تو قرار گیرد؟ ھاي دلم در ویرانھ خرابھ

  من چھر خویش بر خاك تو خواھم سود و

  …. سنگھایت را چون زر گرانبھا حفظ خواھم كرد

  دمد ھواي تو بھ روانم جان مي

  ھاي تو با عسل جاري است؛ذرات غبار تو مر است، نھر

  عریان و پابرھنھ، بھ معابد ویران تو

  !چھ با دل و با جان بروم

  اي نگاه داشتند بدانجا كھ كشتي نوح را چون گنجینھ

  …. و در زوایاي پنھان آن كروبیان آسماني مأوا گزیدند

  صھیون، اي كمال زیبایي ، در تو

  !عشق و وقار چھ سان توأم شده است

  ھمنشینان تو با محبت بھ سوي توروان 

  كند، خوشي تو شادماني آنھا بود، رو مي

  و اكنون، در غربت دور، با چشم گریان

  ھاي متبرك تو كنند، از بھر قلھ ات ندبھ مي بر ویرانھ

  .كنند ھاي تو تعظیم مي در سوز اشتیاقند، و بھ ھنگام دعا بھ سوي دروازه

  خداوند براي بودباش خویش

  خواھد؛ و خوشا بر حال آن كھ ميتا ابد ترا 

  خداوندش از ره لطف برگزیده

  .تا در صحن كاخھاي تو بیاساید

  شود، كند، بھ تو نزدیك مي خوشبخت آن كھ بر تو نظاره مي

  بیند، تا آنكھ انوار با شكوھت را پیش روي خویش بر بلندي مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  و پگاه تو بر باالي سرش روشن و كامل

  .دمد ميدر پھنة آسمانھاي مشرق 

  ترین ھمگان كسي كھ با دیدگاني پر سرور لیك خوشبخت

  نیكبختي نجات یافتگان ترا مشاھده كند،

  .اي و ببیند كھ باز، بھ سان روزگار دیرین، جواني از سر گرفتھ

III  - ماجراھاي تلمود  

ط، از صمیم یھودیان آن عصر طالیي اسپانیا كامكارتر از آن بودند كھ، ھمچون شعراشان در سالھاي انحطا
اي را  سرودند و فلسفھ قلب پیرو دین باشند؛ اینان شعرھایي نشاط انگیز، مبتني بر لذایذ نفساني، و دلپسند مي

حتي ھنگامي . داد كردند كھ، با اطمینان خاطر، اندیشة یوناني را با كتاب مقدس یھودیان سازش مي بیان مي
لمان بھ اسپانیاي مسیحي گریزاند، آن جماعت كھ تعصب سلسلة موحدون یھودیان را از اسپانیاي مس

ھاي علمیة یھود، در قرن سیزدھم، در سایة رواداري مذھبي  ھمچنان از رفاه برخوردار بودند؛ حوزه
مسیحیان، در تولدو، خرونا، و بارسلون رونق بسزایي داشت؛ اما در فرانسھ و آلمان یھودیان چندان اقبالي 

كردند و تمام ھم خود  ھاي تنگ و باریك خویش ازدحام مي كمرویي در محلھ یھودیان این نواحي با. نداشتند
ابدًا در اندیشة آن نبودند كھ حقانیت كیش خود را براي دنیاي غیر . داشتند را صرف مطالعة تلمود مي

ھرگز در اصول دین خود تردید نداشتند و از دل و جان خود را وقف فرا گرفتن احكام . روحاني ثابت كنند
  .كردند یعت موسي ميشر

صدھا . آكادمي ماینتس كھ توسط ربن گرشوم بنیاد نھاده شده بود یكي از بانفوذترین مدارس زمان خود شد
تن از طالب در آنجا جمع شدند و، مدت دو نسل، در ویرایش متن تلمود با وي سھیم بودند و زحمت 

یھودیان، با پیوستن دو حرف اول عنوان  ـ كھ)  ١١٠۵ -  ١٠۴٠(در فرانسھ ربن شلمھ بن ییسحاق . كشیدند
]Rabbi [ و حروف اول اسمش ]Shelomoh Isaac [ راشي«، مشتاقانھ او را « ]R ASHI [

  راشي در تروا از شھرھاي شامپاني متولد شد و در . خواندند ـ نقش ھمانندي داشت مي

كرد، لكن ھر ساعتي از  ميپرداخت؛ پس از بازگشت بھ تروا، با فروش شراب بھ خانوادة خویش كمك 
ھر چند كھ وي رسمًا ربن نشده بود، . داشت اوقات فراغت را با مطالعة تلمود و كتاب مقدس مصروف مي

با اینھمھ یك آكادمي در تروا تأسیس كرد و مدت چھل سال در آنجا تدریس كرد و بتدریج تفسیرھایي دربارة 
ن نبود كھ مانند برخي از محققان یھودي اسپانیا از سعي وي بر آ. عھد قدیم مشنا، و گمارا تألیف كرد

البالي متون دیني پندارھایي فلسفي استنتاج كند؛ كار وي صرفًا توضیح دادن بود، و توضیحات وي چنان 
خلوص . كنند آسان و در خور فھم بود كھ تفسیرھاي تلمودي او را اكنون در حاشیة تلمود چاپ مي

. دگي وي بود او را در بین امت یھود مانند اولیا محترم ساختاي كھ در شخصیت و زن متواضعانھ
فرستادند و براي  اجتماعات یھودي سراسر اروپا پرسشھاي دیني و مسائل شرعي را پیش وي مي

دوران پیریش را قتل عامھاي جنگ اول صلیبي غرق اندوه . پاسخھایش مرجعیت شرعي قایل بودند
تا پنج نسل . یل، یعقوب، و اسحاق بن مایر دنبالة كارش را گرفتندبعد از مرگ او، نوادگانش شموئ. ساخت

، تفسیرھاي وي »ضمایم«بعد از راشي، فقھاي تلمودي فرانسھ و آلمان، با نگارش یك سلسلھ توسافوث یا 
  .بود» نگاران ضمیمھ«كردند، و یعقوب بن مایر اولین فرد از  را بازبیني و جرح و تعدیل مي

ھا،  مشتي حرفھاي بچگانھ، افسانھ«نرسیده بود كھ یوستینیانوس آن كتاب را بھ عنوان  ھنوز تلمود بھ پایان
از آن پس گویي كلیسا فراموش ). ۵۵٣(غیرقانوني اعالم كرد » خطاھا، اھانتھا، لعنھا، بدعتھا، و كفرھا
انستند این تو عدة بسیار كمي از عالمان االھي كلیساي التین مي. كرده بود كھ اصال تلمودي وجود دارد
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كتاب را كھ بھ عبري یا آرامي نوشتھ شده بود بخوانند و مدت ھفتصد سال یھودیان آزاد بودند مجلدات 
كتابي را كھ در نظر آنھا بغایت گرامي بود با فراغ بال قرائت نمایند ـ آن ھم با چنان جدیتي كھ گویي آنھا 

نیكوال دونن، از  ١٢٣٩لكن در . اند دهرا فراموش كر] مسیحیان[نیز بھ نوبة خود وجود كتاب مقدس 
یھودیان فرانسھ كھ بھ دین مسیح گرویده بود، پیش پاپ گرگوریوس نھم شكایت برد كھ تلمود حاوي 

و یھودیان را در معاملھ با مسیحیان، بھ بیصداقتي . اھانتھاي شرم آوري نسبت بھ مسیح و مریم عذراست
مدرسان شریعت (بود زیرا مؤلفان ساعي تلمود براي تنائیم  اي از این اتھامات درست پاره. انگیزد برمي

ھا یا در بخش توده پسند  چنان حرمتي قایل بودند كھ در بخش افسانھ) شارحان احكام(و امورائیم ) شفاھي
گمارا، كنایاتي را كھ ربنھاي غضبناك گھگاه در رد انتقادات مسیحیان آورده بودند بي ھیچ كم و كاستي 

اما نیكوال دونن، كھ دیگر كاتولیك تر از پاپ شده بود، اتھامات دیگري نیز بر اینھا . دضبط كرده بودن
افزود كھ پایھ و اساسي نداشت؛ یكي اینكھ تلمود فریفتن شخص مسیحي را جایز و كشتن او را شایستھ 

نھایي را كھ بھ قید داند، حال ھر قدر ھم آدم خوبي باشد؛ دوم اینكھ یھودیان، بھ فتواي ربنھا، مجازند پیما مي
. قسم مؤكد شده است نقض كنند؛ و دیگر اینكھ ھر مسیحي كھ احكام یھود را مطالعھ كند، خونش مباح است

  ھایي كھ از تلمود در فرانسھ، انگلستان، و اسپانیا پیدا شود بھ دومینیكیان  گرگوریوس فرمان داد تمام نسخھ

ھاي مزبور را بھ دقت وارسي كنند؛ و دستور  كرد كھ نسخھیا فرانسیسیان تحویل شوند؛ و بھ رھبانان حكم 
ھیچ ضبطي از نتایج مترتب بر این . داد كھ ھر آینھ صحت اتھامات مزبور ثابت شد، آن كتابھا را بسوزانند

ھاي تلمود خود را بھ عمال  در فرانسھ، لویي نھم بھ تمام یھودیان امر كرد كھ نسخھ. فرمان پیدا نشده است
ضمنًا چھار ربن را بھ پاریس فرا خواند . دھند، و اعالم كرد كھ مجازات متخلفین مرگ است دولت تحویل

، دونن، و دو تن از )ملكة فرانسھ(تا در یك مجلس مناظرة علني، در حضور پادشاه، بالنش دو كاستي 
تلمود دفاع  ـ از) آلبرتوس كبیر(و ماگنوس ) ویلیام آواوورني(حكماي بزرگ فلسفة مدرسي ـ گیوم دوپاري 

والتر ). ١٢۴٠(بعد از سھ روز بازجویي، پادشاه فرمان داد كھ كلیة نسخ تلمود را بسوزانند . كنند
ھاي بسیاري  كورنوتوس، اسقف اعظم سانس، شفاعت یھودیان را كرد، و پادشاه فرانسھ اجازه داد كھ نسخھ

اي از رھبانان بر این  ت گفت، و پارهاما اندكي بعد اسقف اعظم بدرود حیا. را بھ صاحبانشان بازگردانند
لویي مجاب آنان شد و بھ ضبط تمام . عقیده شدند كھ این رویداد فتواي االھي در مورد مداراي پادشاه بود

ھاي آتش سپردند  ھاي تلمود فرمان داد؛ بیست و یك عرابھ از این كتاب را بھ پاریس آوردند و بھ شعلھ نسخھ
یك ایلچي پاپ، داشتن تلمود در فرانسھ ممنوع شد، و از آن پس تحصیالت  ، بنا بھ امر١٢۴٨در ). ١٢۴٢(

  .ربني و ادبیات عبراني در ھمھ جاي فرانسھ، جز در پرووانس، رو بھ كاھش نھاد

رایموند و ذاپنیافورت، راھب فرقة دومینیكیان . مناظرة ھمانندي در بارسلون صورت پذیرفت ١٢۶٣در 
ا در آراگون و كاستیل بر عھده داشت، متعھد شد كھ یھودیان این دو ناحیھ كھ تصدي دستگاه تفتیش افكار ر

براي مھیا ساختن واعظان خویش در راه انجام این مھم، رایموند . را بھ پذیرفتن مسیحیت وادارد
یك نفر یھودي . ذاپنیافورت ترتیبي داد كھ در مدارس دیني مسیحیان اسپانیا زبان عبري تدریس شود

نام پول مسیحي او را در این امر یاري كرد، و با اطالعاتي كھ در زمینة االھیات مسیحي و  مسیحي شده بھ
اي بین پول و  یھودي ھر دو داشت، بھ حدي رایموند ذاپنیافورت را متحیر گردانید كھ این راھب مباحثھ
نحمن كھ از  ابن. ربن موسي بن نحمن، ربن بزرگ خرونا، در حضور جیمز اول پادشاه آراگون ترتیب داد

مناظره چھار روز بھ . اي بھ ھمان اندازه بیم داشت كھ از شكست، با بیمیلي آمد پیروزي در چنین مناظره
ظاھرًا نرمش و مالیمت در این مجلس حقًا رعایت شده . درازا كشید، و این امر مایة خشنودي پادشاه شد

آوري كرد، عبارات ضد  را در آراگون جمعھاي تلمود یھود  ، یك ھیئت كلیسایي تمامي نسخھ١٢۶۴در . بود
در شرحي كھ ابن نحمن از مناظرة . ھا را بار دیگر بھ صاحبانش بازپس داد مسیحي را از بین برد، و نسخھ

ھاي یھودي آراگون نوشت، از مسیحیت با تعابیري سخن گفت كھ در نظر رایموند  خویش براي كنیسھ
جیمز  ١٢۶۶مزبور بھ پادشاه اعتراض كرد، لكن تا سال  راھب. شد ذاپنیافورت كفري فاحش محسوب مي

ھیچ اقدامي نكرد، و فقط در آن سال بود كھ در برابر اصرار پاپ سر تسلیم فرود آورد و ابن نحمن را از 
  یك سال . اسپانیا تبعید كرد

  .بعد، ربن مزبور در فلسطین درگذشت
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III  - علم در میان یھود  

یھودیان . سفة یھود تقریبًا بتمامي در جھان اسالمي متمركز شده بوددر قرون وسطي علوم طبیعي و فل
قلمرو مسیحیت قرون وسطي، غریب افتاده و اھانت شده، و با اینھمھ تحت نفوذ ھمسایگان خویش، بھ 

براي نضج و ترقي علم، وضعي بدتر از . رازوري، خرافات، و خواب و خیال در ظھور مسیح پناه بردند
زیرا تعیین دقیق ایام مقدس یھود بر این علم . مع ذلك، دین مشوق فراگرفتن نجوم شد. اشدتوانست ب این نمي

در قرن ششم، منجمین بابلي، بھ جاي رصد كردن اجرام سماوي، محاسبة نجومي را متداول . متكي بود
 ساختند؛ اساس سال را بر حركات ظاھري خورشید، و اساس ماھھا را بر حاالت مختلف قرص ماه قرار

و بعضي را بیست و نھ روز » تمام«دادند؛ نامھاي بابلي را بر ماھھا نھادند؛ برخي از ماھھا را سي روز 
معین كردند؛ و آنگاه، در یك دورة نوزدھسالھ، براي سومین، ششمین، ھشتمین، یازدھمین، » ناقص«

قویم قمري را با شمسي چھاردھمین، ھفدھمین، و نوزدھمین سال یك ماه سیزدھم قائل شدند و بدین ترتیب ت
م آغاز  ق ٣١٢كردند كھ از  در مشرق زمین، یھودیان وقایع را طبق تقویم سلوكیان حساب مي. وفق دادند

را اقتباس كردند كھ مبدأ آن » سال عالم«یا » آنوموندي«، »عصر یھودي«در اروپا، در قرن نھم، . شد مي
بي لطف و ] مسیحیان[ھ اندازة گاھنامة خود ما تقویم یھودیان، ب. م بود ق ٣٧۶١خلقت فرضي عالم در 

  .مقدس است

دربارة علم «كتاب . بود) ٨١۵حد :   فتـ(یكي از پیشگامترین منجمان عالم اسالم، دانشور یھودي ماشاءاهللا 
از عربي بھ التین ترجمھ شد و در ) گراردوكرمونایي(وي بھ ھمت گراردوس كرموننسیس » حركات افالك

ي وي كھنترین اثر علمي موجود » دربارة قیمتھا«رسالة . تحسین فراوان قرار گرفت دنیاي مسیحي مورد
در موضوع  »تیشبورتحیبورھا ـ مشیحا و ھا ـ «مقدمترین رسالة ریاضي این عھد . بھ زبان عربي است

المعارفي در  بود كھ دایرة) ١١٣۶ - ١٠۶۵(مثلثات ـ تألیف ابراھیم بن حییا اھل بارسلون  جبر، ھندسھ و
باب ریاضیات، نجوم، مناظر و مرایا، و موسیقي تصنیف كرد، كھ بكلي از بین رفتھ است؛ قدیمیترین 

دي، بین سرودن ابراھیم بن عزرا، از نسل بع. تقویم را نیز او نوشتھ است  رسالة عبري بھ جا مانده دربارة
ھر دو ابراھیم، اولین یھودیاني بودند كھ آثار علمي خود را . دید شعر و ارائة تحلیل تلفیقي ھیچ تناقضي نمي

ھاي عربي بھ عبري، فلسفھ و  بھ یاري این گونھ كتابھا، و سیلي از ترجمھ. بھ زبان عبري نوشتند نھ عربي
حیطة زندگي عقالني آنان را از حدود معلومات ربنھا  علم مسلمانان جوامع یھودي اروپا را در نوردید و

  .فراتر برد و وسعت بخشید

یھودیان این عصر، كھ نھ فقط تا حدودي از علوم اسالمي سود بردند، بلكھ در عین حال سنتھاي از دست 
رفتة خویش را در فن شفاي بیمار باز بھ چنگ آوردند، رساالت بسیار مھمي در پزشكي تصنیف نمودند و 

در فن چشم پزشكي ) ٩۵۵حد  - ٨۵۵حد (اسحاق اسرائیلي . معززترین پزشكان اروپاي مسیحي گشتند
  چنان شھرتي در مصر بھ دست آورد كھ بھ سمت پزشك دربار سالطین اغالبة عرب 

در سراسر اروپا . كتابھاي پزشكي وي، كھ از عربي بھ التیني و عبري ترجمھ شد. شد  در قیروان گماشتھ
شد؛ در سالرنو و پاریس بھ عنوان متون درسي بھ كار  آثار كالسیك چشم پزشكي شناختھ مي بھ عنوان

اثر برتن بھ آنھا استناد شد » تشریح مالیخولیا«رفت و، ھفتصد سال پس از نوشتھ شدنش، در كتاب  مي
الھاي اعتنا بھ مال دنیا و سخت مخالف با تأھل، كھ س بر طبق روایات، اسحاق مردي بود بي). ١۶٢١(

)] آساف طبیب( = » ھا ـ روفھ«یا، آساف [شاید ھمزمان با وي آساف یھودي . گذشت عمرش از صد مي
زنند كھ باید قدیمترین اثر پزشكي  اي كھ اخیرًا كشف شده و حدس مي زیست، مؤلف گمنام دست نبشتھ مي

ھ جریان خون را در موجود بھ زبان عبري باشد؛ نكتة بسیار شایان توجھ دربارة این كتاب آن است ك
كند؛ كھ اگر مؤلف بھ وظیفة قلب پي برده بود، در موضوع گردش خون  شریانھا و سیاھرگھا تشریح مي
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. فن پزشكي بھ كلي زیر قبضة پزشكان و متون یھودي درآمد). ١١۶۵(در مصر، بعد از ورود ابن میمون 
حد (ف مھمترین رسالة چشم پزشكي قرن دوازدھم دست زد و كوھین عطار ابوالفدا، اھل قاھره، بھ تصنی

پزشكان . اي تألیف كرد كھ ھنوز در دنیاي اسالمي مورد استفاده است فارما كوپھ) م١٢٧۵ھـ ق،  ۶۵٨
اي براي انتقال پزشكي عربي بھ دارالعلم  یھودي صفحات جنوبي ایتالیا و سیسیل بھ منزلة وسیلة یگانھ

ملقب بھ دونولو در نزدیكي اوترانتو بھ دنیا آمد، بھ ) ٩٨٢حد  -  ٩١٣(شباتاي بن آبراھام . دسالرنو بودن
دست ساراستھا اسیر شد، در پالرمو بھ تحصیل پزشكي عربي پرداخت و آنگاه براي طبابت دوباره بھ 

ل پزشكي یكي از یھودیان اورشلیم موسوم بھ بنونوتوس گرافئوس در سالرنو بھ تحصی. ایتالیا بازگشت
كھ ) ١٢۵٠حد (نوشت » در معالجة چشم«اي بھ نام  پرداخت، در آنجا و در مونپلیھ تدریس كرد، و رسالھ

. علماي جھان اسالم و مسیحیت، بھ یكسان، آن را بھ عنوان رسالة قاطعي دربارة امراض چشم پذیرفتند
یماریھاي چشم، براي چاپ انتخاب سال بعد از انتشار این كتاب آن را، بھ عنوان اولین اثر در باب ب ٢٢۴
  .كردند

در مدارس علمیة یھود، بویژه در نواحي جنوبي فرانسھ، پزشكي جزو دروس تحصیلي بود، تا حدودي بدان 
پزشكان یھودیي كھ در حوزة علمیة عبراني . علت كھ ربنھا بتوانند از راه طبابت درآمدي داشتھ باشند

انتصاب یك نفر یھودي در . نشكدة معروف طب مونپلیھ كمك كردندمونپلیھ تحصیل كرده بودند بھ ایجاد دا
بھ سمت رئیس دانشكدة پزشكي، مایة برانگیختن آتش خشم اولیاي پزشكي دانشگاه پاریس علیة  ١٣٠٠

و ) ١٣٠١(قاطبة یھودیان شد؛ بھ ھمین سبب، دانشكدة مونپلیھ مجبور شد در خود را بھ روي یھودیان ببندد 
لكن، تا این تاریخ، . از آن كشور تبعید شدند ١٣٠۶شھر مثل عموم یھودیان فرانسھ در  پزشكان عبراني آن

پزشكان . بر اثر وجود و نفوذ پزشكان مسلمان و یھودي، پزشكي عالم مسیحي دستخوش انقالبي شده بود
ثابت شیاطین در پیكر آدمي است » حلول«سامي نژاد مدتھا بود بطالن این فرضیھ را كھ بیماري بر اثر 

كرده بودند؛ و پیروزي آنھا در شیوة تشخیص و معالجة تعقلي امراض سبب تضعیف اعتقاد مردم بھ 
  .خاصیت یادگارھاي مقدسان گذشتھ و دیگر وسایل ماوراءالطبیعي مداواي امراض شده بود

یارتگاه رھبانان و كشیشان مذاھب آزاد، كھ دیرھا و كلیساھاي آنھا گنجینة یادگارھاي مقدسان گذشتھ و ز
ھاي  كلیسا پزشكان یھودي را از معاینة بالیني در خانھ. زایران بود، پذیرش این تحول را دشوار یافتند

مسیحي منع كرد، زیرا بر این گمان بود كھ این قبیل پزشكان علمشان بر ایمانشان فزوني دارد، و از 
  ، شوراي بزیھ استخدام ١٢۴۶در . نفوذشان بر اذھان بیمار وحشت داشت

، شوراي وین پزشكان یھودي را از معالجة ١٢۶٧پزشكان یھودي را براي مسیحیان ممنوع كرد؛ در 
اي از مسیحیان سرشناس از مھارت  این گونھ قید و بندھا مانع از آن نشد كھ پاره. مسیحیان بازداشت

بود، از اسحاق بن پزشكان یھود بھره گیرند؛ چنانكھ پاپ بونیفاكیوس ھشتم، كھ از یك بیماري چشم در رنج 
یكي از محققان و فضالي اسپانیا از اینكھ ھر ) ریموند لولي(رامون لول . مردخاي استمداد جست

اي داراي یك پزشك یھودي بود شكایت داشت؛ نظیر ھمین وضع در دیرھاي متعلق بھ گروه  صومعھ
نیا، تا دوران فرمانروایي ھا یكي از ایلچیان پاپ را متوحش و متغیر ساخت؛ پادشاھان مسیحي اسپا راھبھ

ششت بنونیستھ اھل بارسلون، پزشك . فردیناند و ایزابل، از مراقبتھاي پزشكي یھودي برخوردار بودند
، مھمترین رسالھ را دربارة بیماریھاي زنانھ در عھد )١٢٧۶ - ١٢١٣(دربار جیمز اول پادشاه آراگون 

را فقط ھنگامي از كف دادند كھ دانشگاھھاي  یھودیان برتري خود در پزشكي دنیاي مسیحي. خویش نوشت
  .مسیحي در قرن سیزدھم میالدي علم پزشكي را بر موازین عقالني استوار ساختند

با وجود این، . ملتي مانند یھود، كھ این قدر متحرك و پراكنده بود، طبعًا سھم اندكي در علم جغرافیا داشت
دند ـ یكي پتخیا اھل راتیسبون و دیگري بنیامین تودالیي جھانگردان برجستة قرن دوازدھم دو نفر یھودي بو

 ١١۶٠بنیامین در سال . ـ كھ حكایات عبري ارزشمندي از سفرھاي اروپا و خاور نزدیك خویش نوشتند
شھر ساراگوسا را ترك گفت و با فراغت از بارسلون، مارسي، جنووا، پیزا، رم، سالرنو، بریندیزي، 

اي، انطاكیھ، كلیة شھرھاي مھم فلسطین و بعلبك، دمشق،  مجمع الجزایر اژه اوترانتو، كورفو، قسطنطنیھ،
آنگاه با كشتي از اقیانوس ھند و دریاي سرخ بھ مصر، سیسیل، و ایتالیا رفت و . بغداد، و ایران دیدن كرد
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بھ زادگاه خویش بازگشت، و اندكي پس از آن  ١١٧٣از آنجا از راه خشكي عازم اسپانیا شد؛ در سال 
در این سفرھا غرض عمدة وي دیدن اجتماعات یھود بود؛ اما با دقتي نسبتًا زیاد، و بدون اعمال . رگذشتد

روایت وي بھ اندازة . نظر شخصي، مشخصات جغرافیایي و نژادي ھر كشور سر راه خود را شرح مي داد
فرنامة بنیامین تقریبًا س. گزارشاتي كھ یك قرن بعد ماركوپولو نوشت جالب نیست، لكن احتماال موثقتر است

  . بھ تمامي زبانھاي اروپایي ترجمھ شد و تا عھد ما نیز كتاب محبوب یھودیان باقي ماند

IV   - پیشرفت فلسفة یھود  

در . نیاز بھ اعتقاد براي زیستن، و نیاز بھ عقل براي پیشرفت: زندگي ذھن بشر بر ساختھ از دو نیرو است
زیرا شھامت تنھا سجیة ضروري . عتقاد، مقدم بر آن یكي استروزگار فقر و ھرج و مرج میل بھ ا

گیرد، زیرا ارتقا و پیشرفت را بھ  در دوران ثروت، نیروھاي عقالني بر ھر چیز دیگر تقدم مي. باشد  مي
رسد، گرایش بھ آن دارد  در نتیجھ، تمدني كھ از وادي فقر مي گذرد و بھ سر منزل غنا مي. آورد ارمغان مي
در این كشمكش، . برافروزد» آتش جنگي بین علم و االھیات«میان عقل و ایمان برانگیزد و كھ تنازعي 

  فلسفھ، كھ كارش فقط مشاھدة كل زندگي است، معموال یك سازگاري میان دو قطب مخالف، یك صلح 

مدافعھ از آورد، عقل را در مقام  سازد، فلسفھ رو بھ مذھب مي سختیھا زندگي را بدون امید تحمل ناپذیر مي
اي كھ  گانھ این امر، در میان ایمانھاي سھ. شود با لباس مبدل برد، و خودش االھیاتي مي ایمان بھ كار مي

تمدن سفیدپوستان را در قرون وسطي تقسیم كرد، در مورد اسالم كھ ثروتمندترین ھمھ بود كمتر از دو دین 
تر مصداق داشت؛ و دربارة دین یھود كھ كرد؛ در مورد مسیحیت كھ ثروتش كمتر بود بیش دیگر صدق مي

فلسفة یھود بھ طور كلي در اسپانیاي مسلمان بود كھ از . كرد فقیرترین ھمھ بود بھ بیشترین وجھ صدق مي
  .دین بریده بھ راه خویش رفت، زیرا یھودیان آن خطھ متمكنتر از ھمكیشانشان در دیگر سرزمینھا بودند

اغلب متفكران . یكي دین موسي و دیگري آراي فالسفة مسلمان: داشتفلسفة یھود در قرون وسطي دو منبع 
شمردند، و اختالف این دو را فقط در روش و  یھودي دین و فلسفھ را از لحاظ مضمون و نتیجھ ھمانند مي

دانست، فلسفھ ھمان را بھ مثابھ  آنچھ را دین احكام جزمي فرستاده از جانب خداوند مي: دانستند شكل مي
و اكثر متفكران یھودي، از سعدیا گرفتھ تا . داد كھ بر وفق موازین عقالني مدلل شده است علیم ميحقیقتي ت

ھاي عربي و  ابن میمون، در یك محیط اسالمي بھ چنین عملي مبادرت ورزیدند؛ از طریق ترجمھ
لمانان نیز بھ تفسیرھاي اسالمي، با فلسفة یونان آشنا شدند؛ و آراي خود را، عالوه بر یھودیان، براي مس

بھ ھمان نحو كھ ابوالحسن اشعري با حربة استدالل بر جماعت معتزلھ تاخت و اصالت . زبان عربي نوشتند
آیین دین اسالم را نجات بخشید، بھ ھمان طرز، سعدیا، كھ در ھمان سال رھایي اشعري از قید شكاكیت 

بھ كمك مھارت و احاطة خویش در از مصر بھ قصد بابل حركت كرده بود، االھیات عبراني را ) ٩١۵(
جدل نجات داد؛ و جالب آنكھ سعدیا نھ فقط از روشھاي جماعت متكلمین اسالمي، بلكھ حتي از جزئیات 

  . مباحثات آنھا پیروي كرد

بھ این : پیروزي سعدیا در یھودیت مشرق زمین ھمان اثري را داشت كھ ظفر غزالي در اسالم مشرق زمین
ج و مرج سیاسي و انحطاط اقتصادي داد تا فلسفة عبري را در مشرق زمین معني كھ دست بھ دست ھر

در قیروان، پایتخت اغالبھ، اسحاق اسرائیلي، كھ بھ . مابقي این ماجرا تعلق بھ افریقا و اسپانیا دارد. خفھ كند
 مقالھ در. كار پزشكي و نویسندگي مشغول بود، فرصتي براي تصنیف چند اثر معتبر فلسفي پیدا كرد

یا » طبیعیات«تعاریف وي اصطالحات متعددي بر منطق مدرسي افزود؛ رسالة وي در باب عناصر، 
كند؛ كتاب جان و جوھر وي، بھ جاي داستان  سماع طبیعي ارسطو را براي متفكرین یھود تشریح مي

دھد كھ بنابر آن آفرینش بھ صورت فیضانات  آفرینش سفر پیدایش، الگویي نو افالطوني ارائھ مي
شود؛ در واقع ھمین مفھوم ذھني بود كھ  مداومي از جانب خدا بھ جھان مادي تبیین مي) »پرتوھاي«(
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البتھ این یكي از شوخیھاي تاریخ است كھ . ابن جبرون فیلسوف نفوذ بیشتري از ابن جبرون شاعر داشت
سلمان یا كردند كھ او حكیمي م با احترام استناد مي جستند، و فكر مي آویكبرونمدرسیھا بھ او با اسم 

این راز ھمچنان پوشیده ماند و در آن سال بود كھ سالرمون مونك دریافت كھ ابن  ١٨۴۶تا . مسیحي است
این سوء تفاھم تقریبًا از آنجا ناشي شده بود كھ ابن جبرون . جبرون و آویكبرون شخص واحدي ھستند

. ارتباطي با دین یھود نداشتھ باشدكوشید كھ آثار فلسفي خود را با اصطالحاتي تألیف كند كھ ھیچ گونھ  مي
آورد، در  المثلھاي خود ـ در شاھوار ـ تقریبًا تمامي نقل قولھا را از منابع غیر یھودي مي در جنگ ضرب

. اي سرشار است صورتي كھ فولكلور عبري، باالخص از لحاظ كلمات قصار و پرطنز و پرمغز، گنجینھ
آدمي چگونھ باید از دشمن انتقام گیرد؟ با افزودن بر «: تیكي از این كلمات قصار كامال كنفوسیوسي اس

اي است از رسالة در بیان بھبود سجایاي اخالقي ابن جبرون  این در واقع خالصھ» .صفات پسندیدة خویش
زیبد، تصنیف كرده  كھ ظاھرًا در بیست و چھارسالگي، یعني دوراني كھ حكمت بر جوان نورس ھنوز نمي

ایة یك جدولبندي تصنعي، تمام فضایل و رذیلتھا را ناشي از حواس خمسھ دانست، شاعر جوان، بر پ. است
كوشید، در عصر ایمان،  كھ نتایجي مبتذل ھم بھ بار آورد؛ اما كتابش از این نظر متمایز بود كھ مي

  . مجموعھ اصول اخالقیي بھ وجود آورد كھ بر اعتقاد مذھبي تكیھ نداشتھ باشد

پروایي، از نقل قول از كتاب مقدس، تلمود، یا قرآن احتراز  ر حییم ـ با ھمین بيشاھكار ابن جبرون ـ مكو
ھمین ملي گرایي افراطي غیر معمول بود كھ این كتاب را در نظر ربنھا چنین اھانت آمیز نمود و، . جست

و ، در عالم مسیحیت بدان نفوذ )سرچشمة زندگي(پس از ترجمھ شدن بھ التیني تحت عنوان فونس ویتاي 
ابن جبرون نو افالطوني را، كھ تمامي فلسفة عرب از آن تأثیر گرفتھ بود، پذیرفت، ولي . اعتبار بخشید

گفت كھ براي  ابن جبرون مي. اختیارگرایي بدان تحمیل كرد كھ بر نقش اراده در خدا و انسان تأكید داشت
ھر، نخستین ھستي مطلق، یا درك وجود یا حركت ھر چیزي، نخست باید وجود خدا را بھ عنوان اولین جو

این طور نیست كھ آفرینش در زماني . باشیم مشیت اصلي، مسلم گیریم؛ اما قادر بھ درك صفات خداوند نمي
. صورت گرفتھ و تمام شده باشد، بلكھ در سلسلھ فیضانات مداوم و تدریجي منبعث از منبع حق جریان دارد

ھیوال و غرض ھمواره با ھم نمود . ھیوال و غرض است و دستگاه كاینات ھمھ چیز، جز خداوند، مركب از
ربنھا این كیھانشاسي ابوعلي سینایي را بھ عنوان یك . و تفكیك آنھا تنھا در خیال میسر است. كنند پیدا مي

، قدیس بوناونتوره، ]فیلسوف مدرسي[گرایي تغییر قیافھ داده مردود شمردند؛ اما آلكساندر ھیلزي  نوع ماده
  تفوق اراده، و عمومیت ھیوالرا، جز در مورد ذات واجب الوجود، قبول ] از فرانسیسیان[ و دانزسكوتس

خواند، و او را مسیحي پاكدامني » بزرگوارترین فالسفھ«ابن جبرون را ] از فالسفة بزرگ مدرسي[ 
  .پنداشت مي

مانند   وي،. انستد شمرد و مردود مي یھودا ھالوي ھر گونھ اندیشھ و غور را اندیشھ گرایي بیھوده مي
غزالي، بیم داشت كھ مبادا فلسفھ در كار متزلزل كردن پایھ دین باشد ـ آن ھم نھ فقط با تردید كردن در 

اصول جزمي، یا نادیده انگاشتن آن، یا با تفسیر مجازي كتاب مقدس، بلكھ بیشتر با جانشین كردن استدالل 
ن و ارسطو بھ یھودیت، و فریبندگیھاي اسالم در چشم در برابر تاخت و تاز و تھاجم افالطو. بھ جاي تعبد

یھودیان، و حمالت مداوم فرقة قرائیم بھ تلمود، ھالوي شاعر بھ تصنیف جالبترین كتاب فلسفي قرون 
ھالوي در این كتاب نظرات خویش را بھ ). ١١۴٠حد ] (منسوب بھ خزر[وسطي دست زد ـ الخزري 

بخت با ھالوي یار بود كھ . گرود طان خزرنامي بھ آیین یھود مياي درآورد كھ طي آن سل صورت نمایشنامھ
كتاب، گرچھ كھ بھ زبان عربي نگاشتھ شده بود، اما الفباي عبراني در آن بھ كار رفتھ بود و بھ ھمین سبب 

داستان نمایش از این قرار است كھ یك اسقف، یك . خوانندگان آن بھ طبقة تحصیلكردة یھود محدود بودند
كنند و ضمن مباحثاتي  لمان، و یكي از ربنھاي یھود را بھ حضور پادشاه كنجكاو احضار ميمجتھد مس

ھنگامي كھ اسقف و مجتھد مسلمان از كتاب مقدس یھودیان . شود فاتحة اسالم و مسیحیت ھر دو خوانده مي
دارد؛ و  گاه ميكند و ربن یھودي را ن آورند، پادشاه ھر دو را مرخص مي بھ عنوان كالم االھي نقل قول مي

شود بھ گفتگوي ربن یھودي كھ پادشاھي مطیع و ختنھ كرده را با  آنگھ قسمت اعظم كتاب منحصر مي
از ھنگامي كھ دین شما «: گوید آموز بھ استاد خویش مي ملك دانش. سازد شعایر و االھیات یھود آشنا مي

اي جزئیات دربارة بھشت و  رهترویج گردید، ھیچ چیز جدیدي پا بھ عرصة وجود ننھاده است مگر پا
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دھد كھ عبري زبان خداست، و خدا فقط  ربن، كھ از شنیدن این سخن دلگرم شده است، توضیح مي» .دوزخ
. با یھودیان مستقیمًا صحبت داشت، و تنھا پیامبران یھود بودند كھ از جانب خداوند بھ آنھا وحي نازل شد

دانند  دا و آسمانھا را تابع قیاسھاي منطقي و مقوالت خود ميھالوي بھ حكمایي كھ قائل بھ برتري ھستند و خ
اي ضعیف و جزئي بي اندازه خرد از دستگاه عظیم و  زند، چون در نظر او ذھن آدمي تنھا ذره پوزخند مي

بھ زبوني عقل در مقابلھ با امور وراي این ) كھ لزومًا ھم دانشمند نیست(مرد خردمند . بغرنج خلقت است
كند، و بھ  برد، كیشي را كھ خداوند در كتاب مقدس یھودیان بھ او ارزاني داشتھ است حفظ مي جھان پي مي

  . دارد آورد و دست بھ دعا برمي سادگي یك كودك ایمان مي

 – ١١١٠(ابراھیم ابن داوود . علي رغم ھالوي، جاذبة تعقل بھ جا ماند، و تاخت و تاز ارسطویي ادامھ یافت
قلبًا یھودي بود؛ وي در مقام دفاع از تلمود در برابر فرقة قرائیم ایستاد، و با بھ اندازة ھالوي ) ١١٨٠

لكن مانند عدة بیشماري از . غرور و افتخار تاریخ پادشاھان یھود در دومین اجتماع آن ملت را حكایت كرد
  مسیحیان، مسلمانان، و یھودیان 

ابراھیم، مانند . را با فلسفھ مستدل سازدقرون دوازدھم و سیزدھم بھ ھوس افتاد كھ اصول ایماني خود 
اثر وي تحت عنوان كتاب العقیدة . گذراند ھالوي، در تولدو بھ دنیا آمده بود و از راه طبابت روزگار مي

ھمان پاسخي را بھ ھالوي داد كھ توماس آكویناس بھ مسیحیان دشمن فلسفھ ) كتاب ایمان عالي(الرفیعھ 
تواند صرفًا  ك دین در برابر مردمان بي اعتقاد مستلزم استدالل است و نميمدافعة صلحجویانھ از ی: دھد مي

 -  ١١٣۵(، یك نسل پیش از ابن میمون )١١٩٨ -  ١١٢۶(چند سالي قبل از ابن رشد . متكي بر ایمان باشد
ابن داوود كوشید تا كیش نیاكان ) ١٢٧۴ – ١٢٢۴(، و یك قرن قبل از قدیس توماس آكویناس )١٢٠۴

مسلمًا اگر حكیم یوناني زنده بود و عنایات این سھ متفكر را شامل . فلسفة ارسطو سازش دھد خویش را با
برد كھ شناخت فیلسوفان یھودي از او تا آنجاست كھ در خالصھ رساالت  یا پي مي  دید، حال خویش مي

لة جعلي یك ھاي ناقص و رسا فارابي و ابوعلي سینا آمده، و خود فارابي و ابوعلي نیز از طریق ترجمھ
ابن داوود، كھ نسبت بھ قدیس توماس آكویناس بھ منبع . كرد نوافالطوني با او آشنا شده بودند، كلي تفریح مي

الھام مشترك ارسطوییشان صادقتر بود، مانند ابن رشد فقط براي روان عمومي جاودانگي قایل شد، نھ 
. ري دادن ارسطو بر تلمود و نیز قرآنكرد كھ این یعني برت براي روح فردي؛ ھالوي البد اعتراض مي

فلسفة یھود، مانند فلسفة قرون وسطایي بھ طور اعم، با پارسایي و نظریات نوافالطوني آغاز شده بود و در 
ابن میمون بعدھا این نظریات ارسطویي ابن داوود را توشة . رسید ارسطو و شك، داشت بھ اوج خود مي

تمام مسائل ناشي از كشمكش میان عقل و ایمان پنجھ در پنجھ  راه خود ساخت و با جرئت و استادي با
  .افكند

V  -  ١٢٠۴ - ١١٣۵(ابن میمون(  

بزرگترین رجل یھودي قرون وسطي فرزند یك نفر قاضي، پزشك، و محقق برجستھ بھ نام میمون بن 
از «نھا افتاد كھ وي در قرطبھ پا بھ دنیا نھاد و موسي نام گرفت؛ بعدھا این عبارت بر سر زبا. یوسف بود

قوم یھود او را بھ موسي ابن میمون، بھ اختصار میموني، » .موسي تا موسي كسي چون موسي پدید نیامد
بھ او » رمبم«مشھوري شد، از پیوستن حروف اول عنوان و اسم وي لقب » ربي«شناسند؛ ھنگامي كھ  مي

داستاني از كودكي وي، كھ . خواندند مي دادند؛ اما در جھان مسیحي ھمھ جا او را بنابر تبارش ابن میمون
شاید جنبة افسانة صرف داشتھ باشد، حاكي از آن است كھ ابن میمون در كودكي از تحصیل بیزار بود و 

بھ . اش كرد خواند و نزد معلم سابق خود ربي یوسف بن میگاس روانھ» بچھ قصاب«پدر مأیوس وي او را 
در ادبیات كتاب مقدس و ادبیات ربني، در ] ابن میمون[» دوم موساي«دنبال این بیعالقگي اوان كودكي، 
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از غرایب اتفاق آنكھ این دو متفكر برجستھ كھ، تنھا با نھ سال تفاوت، در یك . تنھا رقیب او ابن رشد بود
ن پیري، یعني بعد از آنكھ اند؛ و گویا ابن میمون فقط در س شھر بھ دنیا آمدند، ظاھرًا ھرگز یكدیگر را ندیده

  . از تصنیف كتب خویش فراغت یافت، با آثار ابن رشد آشنا شد

ھاي آن را ویران نمودند و مسیحیان و  متعصبین بربر قرطبھ را تسخیر كردند و كلیساھا و كنیسھ ١١۴٨در 
ون بھ اتفاق ھمسر و ، ابن میم١١۵٩در . یھودیان را مخیر ساختند كھ از اسالم یا تبعید یكي را انتخاب كنند

سال در فاس زندگي كردند و تظاھر بھ مسلماني  ٩اطفال خویش خاك اسپانیا را ترك گفت؛ آنھا مدت 
ابن میمون پیروي ظاھري . شد نمودند؛ زیرا در آن شھر نیز بھ یھودیان و مسیحیان اجازة اقامت داده نمي

اند كھ در  از ما نخواستھ«: كرد دالل توجیھ ميیھودیان در خطر قرار گرفتة مغربي از اسالم را با این است
. خواھند كلماتي توخالي را بر زبان رانیم عمل سر بندگي در برابر بت پرستي فرود آوریم، بلكھ فقط مي

ربي اعظم » كنیم تا متعصبین را فریب دھیم دانند كھ ما این عبارات را سرسري ادا مي خود مسلمانان مي
ترسید بھ ھمان  ابن میمون كھ مي. شھید شد ١١۶۵ود، و بھ ھمین سبب ھم در شھر فاس با وي ھمعقیده نب

و قاھرة قدیم نقل مكان كرد و تا ) ١١۶۵(سرنوشت گرفتار آید عزم فلسطین كرد و از آنجا بھ اسكندریھ 
خیلي زود تشخیص دادند كھ وي یكي از حاذقترین پزشكان عھد است . پایان عمر در ھمانجا سكونت گزید

الدین ایوبي، و بیساني، وزیر صالح  را بھ سمت پزشك مخصوص نورالدین علي، فرزند ارشد صالحو او 
وي از نفوذ خویش در دربار ایوبي براي حفظ جان و مال یھودیان مصر استفاده كرد؛ . الدین، برگماشتند

اجازه دھد  ھنگامي كھ صالح الدین فلسطین را مسخر ساخت ابن میمون وي را راضي كرد كھ بھ یھودیان
ابن میمون بھ سمت نجید یا رھبر جماعت یھودي قاھره منصوب  ١١٧٧در . دوباره در آنجا سكنا گزینند

كھ اسالم آورده و سپس بھ آیین یھود گرویده است، و ) ١١٨٧(یكي از فقھاي مسلمان او را متھم كرد . شد
كھ بھ زور وادار بھ قبول دین  مجازات مرگ را خواستار شد؛ وزیر صالح الدین فتوا داد كھ فردي را

  . توان مسلمان خواند، و بدین ترتیب ابن میمون را از مھلكھ نجات داد اسالم شده حقًا نمي

در طي ده مجلد . در فاصلة این سالھاي پر مشغلة قاھره، ابن میمون بیشتر كتابھاي خویش را تصنیف كرد
سینا را گرد  وریدس، زكریاي رازي، و ابوعليپزشكي بھ زبان عربي وي نظریات بقراط، جالینوس، دیوسك

بیان كوتاه  ١۵٠٠در كتاب احكام پزشكي كلیة نظریات جالینوس را در تمامي مباحث پزشكي در . آورد
چنین گفت ربي «خالصھ كرد؛ این كتاب بھ عبري و التیني ترجمھ شد و بعدھا در اروپا بارھا با عبارت 

اي دربارة غذا، و براي  الدین رسالھ میمون براي فرزند صالح ابن. شد بھ آن استناد جستھ مي» موسي
اي در بیان بھداشت جنسي، ناتواني جنسي، آالت  الدین، مظفر اول، سلطان حماة ، رسالھ برادرزادة صالح

مقدمة این اثر ابتذال موضوع ..  ). .دربارة آمیزش(تناسلي، و داروھاي مقوي باه نوشت ـ مقالة في الجماع 
  : سازد ي ميرا منتف

  ـ مرا فرمان ! ـ كھ خدا نیرویش را دوام بخشاید) مظفر اول(خداوندگار ما اعلیحضرت 

را در این امر ..  .اي تصنیف كنم تا مگر بھ افزایش نیروي جنسیش كمك كند، زیرا حضرتش داد كھ رسالھ
خواھد از رسوم خویش در باب مجامعت عدول نماید، از  اعلیحضرت نمي… . مشكلي روي نموده بود

رجولیت  قوة(كاھش شھوت متوحش گردیده، و بھ علت تعداد روزافزون كنیزكان خویش میل بھ افزایش 
  . كرده است) خود

عالوه بر این ابن میمون بھ نوشتن رساالت مفصلي دربارة سموم، تنگي نفس، بواسیر، و مالیخولیا ـ و 
این آثار پزشكي مانند ھمة كتابھاي این دوره . اي تحت عنوان فرھنگ داروھا ـ پرداخت مجموعة فاضالنھ

گوید كھ اگر بیضة راست بزرگتر از  مثال مي. نداردشامل نكاتي است كھ با مسلمات موقتي زمان ما سازش 
اي از عالقة  آید پسر خواھد بود؛ اما در تمام این نظریات نشانھ بیضة چپ باشد، طفل اولي كھ بھ دنیا مي

واقعي براي كمك بھ بیماران، در نظر گرفتن مؤدبانة نظرات مخالفان، و خرد و اعتدال در تجویز دارو و 
كرد، ابن میمون ھرگز دارو تجویز  جایي كھ تغذیھ و پرھیز بھ معالجة مرض كمك مي .دستورالعمل پیداست

بھ نظر وي » .شكم را نباید مانند انبان انباشت«: ساخت وي مردم را از پرخوري برحذر مي. نمود نمي
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قي، او حكمت را بھ عنوان تمرین نافعي براي تعادل فكري و اخال. شراب بھ اندازه براي سالمتي مفید است
  . كرد شود، توصیھ مي و بھ مثابھ آرامشي كھ منجر بھ سالمت و طول عمر مي

در بیست و سھ سالگي ابن میمون شروع بھ نوشتن تفسیري دربارة مشنا كرد و، در گرماگرم تجارت و 
كتاب السراج وي، كھ . طبابت و سفرھاي خطرناك زمیني و دریایي، ده سالي را سخت بر سر آن كار كرد

، بھ خاطر صراحت، مھارت، و دید درستي كھ داشت، یكباره او را ـ كھ )١١۵٨(ھره منتشر شد در قا
دوازده سال بعد، ابن . جواني سي و سھ سالھ بیش نبود ـ در تفسیر كتاب تلمود، در عداد راشي قرار داد

انگیختن میمون بزرگترین اثر خویش را كھ بھ زبان نوعبراني نوشتھ بود انتشار داد، و بھ قصد بر
در این كتاب وي تمامي احكام اسفار خمسة موسي و تقریبًا . توراه نام داد كنجكاوي خوانندگان، آن را میشناه

ھمة قوانین مشنا و دو گمارا را بھ ترتیبي منطقي و با ایجازي صریح مدون ساخت و در دیباچة كتاب 
ام زیرا ھر كس كھ ابتدا شریعت مكتوب  هعنوان داد] تكرار شریعت[توراه  من این كتاب را میشناه«: نوشت

و سپس این تألیف را بخواند، بي آنكھ نیازي بھ مراجعھ بھ كتاب دیگري داشتھ باشد، تمامي ] اسفار خمسھ[
اي از دستورات تلمودي مربوط بھ  در تصنیف این كتاب ابن میمون پاره» .شریعت شفاھي را خواھد دانست
وي در زمرة معدود متفكران قرون وسطي . م احكام نجوم را حذف كردتفأل و پیشگوییھا، تعویذھا، و عل

دستور از فرایض شریعت موسي را تحت  ۶١٣در این كتاب. بود كھ علم احكام نجوم را كنار گذاشتھ بودند
جداگانھ اختصاص داد، و در صدد آن برآمد كھ نھ فقط » كتاب«چھارده عنوان جمع كرد، بھ ھر عنوان یك 

فقط یكي از این . را تشریح كند بلكھ لزوم ھر كدام را از نظر تاریخي و منطقي نشان دھدیكایك احكام 
  كتابھاي چھارده گانھ بھ زبان انگلیسي ترجمھ شده است كھ 

  .دربارة عظمت تمامي این اثر ابن میمون داوري كرد

آید  بوضوح برمي) نراھنماي سرگشتگا(از مطالعة این كتاب و اثر بعدي وي تحت عنوان داللة الحایرین 
كوشید معجزات كتاب مقدس یھودیان را  توانست مي تا آنجا كھ مي. كھ ابن میمون آشكارا آدمي بیدین نبود

نمودھایي ناشي از علل طبیعي جلوه دھد، اما در تعلیماتش وحي منزل بودن ھمة كلمات اسفار خمسھ، و 
از حضرت موسي بھ شیوخ بني اسرائیل  این آموزة ربنھاي اصیل آیین یھود كھ تمامي شریعت شفاھي

كرد كھ ادعاي یھودیان دربارة كتاب مقدسشان  شاید ابن میمون احساس مي. شد ابالغ شده است تصریح مي
نباید دست كمي از دعوي مسیحیان یا مسلمانان داشتھ باشد، و یا شاید این حكیم نیز نظم اجتماعي را بدون 

وي در وطنپرستي آدمي مستبد و سرسخت بود، . شمرد غیر ممكن مياعتقاد بھ منشأ االھي اصول اخالقي 
ھمة اسرائیلیان مكلفند ھر آنچھ در تلمود بابلي درج است رعایت كنند، و ما باید یھودیان «: گفت چنانكھ مي

ابن میمون، كھ تا » .اند پیروي كنند ھر سرزمیني را واداریم تا از رسومي كھ عقالي تلمودي بنیاد افكنده
از اكثر مسلمانان و مسیحیان عھد خویش آزادیخواه بود، اعتقاد داشت كھ یك غیر یھود پرھیزگار و  حدي

خاستند بھ ھمان  یكتاپرست نیز بھ بھشت خواھد رفت؛ ولي دربارة بدعتگذاراني كھ از میان قوم یھود برمي
مدعي بود كھ ھر فرد یھودي كھ پشت پا بھ شریعت یھود زند  .كماذااندازه سختگیر بود كھ سفر تثنیھ یا تور 

بھ عقیدة من، كلیة افراد یك جماعت اسرائیلي را كھ گستاخانھ و خودسرانھ از «: باید بھ قتل رسد؛ و نوشت
وي در دفاع از مجازات مرگ براي » .دھر یك از فرایض االھي سرپیچي كرده باید بھ ھالكت رسانی

قساوت در حق آنھایي كھ مردم را بھ «بدعتگذاران برتوماس آكویناس پیشي گرفت، با این استدالل كھ 
و بي ھیچ نگراني، مجازات مرگي را كھ » .كشانند ترحم واقعي نسبت بھ جھانیان است جستجوي اباطیل مي

زناي با محارم، بت پرستي، دزدي ھمراه با خشونت،  كتاب مقدس یھودیان براي جادوگري، قتل نفس،
شاید وضع . دزدي، سركشي اطفال از اوامر پدر و مادر، و نقض سبت قائل شده بود قبول داشت بچھ

یھودیاني كھ از مصر باستان كوچیده و در صدد بودند با خیل عظیم مردم بینوا و بیخانمان كشوري ایجاد 
وضع متزلزل یھودیان در اروپاي مسیحي یا افریقاي مسلمان، كھ . ده استكنند چنین قوانیني را تجویز كر

ھمواره در معرض تھاجم، تغییر كیش، یا تفرقھ و پراكندگي بودند، مجموعة قوانین سختي را براي استقرار 
 آنچھ مسیحي) و قبل از استقرار دستگاه تفتیش افكار(كرد؛ اما، در این قبیل مسائل  نظم و وحدت ایجاب مي

. كرد، از شریعت یھود انسانیتر بود از جنبة نظري قبول داشت، و آنچھ كھ یھودي احتماال بدان عمل مي py
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اگر «: دھد آشكار است جنبة بھتر این روحیة تند از اندرزي كھ ابن میمون بھ یھودیان عصر خویش مي
  كفار 

ا او را بھ قتل برسانیم، ھمھ بھ مرگ تن بھ بني اسرائیل بگویند كھ یكي از افراد خود را بھ بھ ما تسلیم كنید ت
  » .دھند بھتر از آن است كھ بدین امر گردن نھند

رسد، كالمش  كند كھ چگونھ یك دانشور بھ درجة خردمندي مي ھنگامي كھ ابن میمون از این صحبت مي
شور اي كھ دان حرامزاده«: گفتند وي با ربنھاي یھود ھمعقیده بود كھ مي. شود بمراتب مطبوعتر مي

كرد كھ سھ  وي بھ دانشوران توصیھ مي» .است بر كاھن اعظمي كھ جاھل باشد برتري دارد] شریعت[
. ساعت از روز را در راه طلب روزي تالش كنند، و نھ ساعت را بھ فراگرفتن تورات اختصاص دھند

با اشخاص دانست، محصل را بھ معاشرت  چون نفوذ عامل محیط را بھ مراتب زیادتر از عامل توارت مي
گفت كھ طلبھ نباید تأھل اختیار كند، مگر آنكھ تحصیالت خود را تكمیل  مي. كرد دانا و نیكوكار تشویق مي

وي مجاز بھ گرفتن چھار زن بود، ولي با ھر كدامشان . اي خریده باشد اي فرا گرفتھ، و خانھ كرده، پیشھ
  .فقط ماھي یك بار حق داشت ھمخوابھ شود

وي . ا ھمسر ھمیشھ مجاز است، بر طلبھ است كھ این امر را نیز با حرمت توأم سازدھر چند كھ مجامعت ب
… . نباید مدام مانند خروسي با زن خود جمع آید، بلكھ باید تكلیف شوھري خویش را شبھاي شنبھ انجام دھد

ید ھنگام ھمخوابگي، زن و شوھر نباید در حال مستي، رخوت، یا افسردگي باشند، در آن موقع زن با
  . خواب نباشد

  .آید و بدین سان سرانجام خردمندي فراھم مي

سر یا بدن خود را عریان نخواھد . دارد تا آدمي بغایت فروتن باشد وي ھم خود را مصروف بر آن مي
با ھمة مردمان بنرمي سخن خواھد . جھت بلند نخواھد كرد ھنگام صحبت، صداي خود را بي..  . .نمود
ساعد قضاوت دربارة ھمھ كس با نظري م. گویي یا كالم تصنعي اجتناب خواھد ورزید از گزافھ… . گفت

  . خواھد كرد؛ بر خوبیھاي دیگران تأكید خواھد كرد، و ھرگز از كسي بھ اھانت سخن نخواھد گفت

وي از خوردن غذا در ناھار خوریھاي عمومي اجتناب خواھد ورزید، مگر در موارد بسیار ضروري؛ 
ام مرگ ھیچ تا ھنگ» .خردمند ھیچ جا بھ طعام نخواھد نشست، مگر در خانھ و بر سر سفرة خویش«

از مسیحاھاي دروغین بر حذر خواھد بود، اما ھرگز ایمان . روزي از خواندن تورات غفلت نخواھد كرد
خود را از دست نخواھد داد كھ روزي مسیحاي حقیقي خواھد آمد و اسرائیل را بھ صھیون باز خواھد 

سایر ملل از «. واھد رساندگرداند و تمامي جھان را بھ كیش حقیقي و بھ وفور نعمت و برادري و صلح خ
  » .گیتي محو خواھد شد، اما یھودیان تا ابد باقي خواھند ماند  صفحة

توانستند گستاخي مؤلف را در  اندك بودند كساني كھ مي. توراه ربیھاي یھود را خشمگین ساخت كتاب میشناه
ار ابن میمون كھ آنكھ بھ تصنیف كتابي بھ جاي تلمود عفو كنند؛ و بسیاري از یھودیان با شنیدن این اظھ

  تحصیل 

با وجود این، كتاب فوق نویسندة خود را رھبر یھودیان . كند ارجمندتر است دچار وحشت و خشم شدند مي
تمامي اھالي اسرائیل شرقي او را راھنماي خود دانستند و مسائل و مشكالتشان را نزد وي . زمان ساخت

لكن ابن میمون، بي آنكھ . نسل دوران گائوني احیا شده بودرسید كھ بھ مدت یك  فرستادند؛ بھ نظر مي مي
اكنون . اي درنگ كند تا از این شھرت خویش شادمان شود، فورًا بھ تصنیف كتاب بعدي خود پرداخت لمحھ

كھ از تدوین و تشریح شریعت براي یھودیان اصیل آیین فراغت یافتھ بود، ھم خود را صرف بازآوردن آن 
رد كھ فلسفھ آنھا را اغفال كرده بود یا بھ دام جماعات یھودي از دین برگشتة قرائیم دستھ از یھودیاني ك

پس از ده سال سختي و مرارت دیگر، وي معروفترین اثر . مصر و فلسطین و شمال افریقا افتاده بودند
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ولي بھ این كتاب، كھ با الفباي عبراني . را بھ عالم یھود عرضھ كرد) ١١٩٠(» الحایرین  داللة« خویش 
زبان عربي نوشتھ شده بود، بزودي با عنوان موره نبوخیم بھ عبري، و سپس بھ التین، ترجمھ شد و یكي 

  .از شدیدترین طوفانھاي روشنفكري قرن سیزدھم را بھ پا كرد

اي از كلمات است  غرض اصلي من از نگارش این مجموعھ تشریح پاره«: گوید مؤلف در دیباچة كتاب مي
بسیاري از اصطالحات و عبارات مندرج در . آید مي) یا بھ عبارت دیگر در عھد قدیم(انبیاء  كھ در كتابھاي

اي از  قبول معني لغوي پاره. كتاب مقدس چند معني دارد كھ ممكن است لغوي باشد، یا مجازي، یا رمزي
عنوان واالترین این اصطالحات و جمالت براي آنھایي كھ واقعًا متدین ھستند اما در عین حال بھ عقل بھ 

این گونھ افراد را نباید بزور وادار بھ انتخاب دین بدون . شود نھند سبب لغزش مي خاصیت آدمي ارج مي
از آنجا كھ عقل را خداوند در نھاد آدمي جایگزین ساختھ است، لذا عقل . عقل، یا عقل بدون دین كرد

بھ عقیدة ابن میمون ھر جا این . ل شده استتواند مخالف با چیزي باشد كھ آن ھم از جانب خداوند ناز نمي
دھد بھ این علت است كھ ما عبارات كتاب مقدس را، كھ با ذھنیت تخیلي و  قبیل تناقضات روي مي

  :كنیم تصویري مردم ساده و بیسواد مخاطب آن مناسبت دارد، معني لغوي مي

این موضوع بھ طور استعاري …  .اند كھ بیان ھمھ فھم آفرینش براي بشر غیر ممكن است عقالي ما گفتھ
بیان شده تا مردم عامي آن را بھ میزان استعدادشان و متناسب با ضعف اداركشان دریابند، و در عین حال، 

  . مردمان دانشمند بتوانند آن را معنایي متفاوت درك كنند

ود نظم در طبیعت وي از قرایني كھ دال بر وج. رسد از این مقدمھ ابن میمون بھ بحثي دربارة الوھیت مي
كند كھ عقل برتري بر كاینات حاكم است؛ اما این تصور را كھ ھمھ چیز بھ خاطر  گیري مي است نتیجھ

گوید ھمة چیزھا فقط بھ این دلیل وجود دارند كھ خدا، یعني منشأ و  مي. گیرد انسان آفریده شده بھ سخره مي
نتیجة چنین فرضي این خواھد بود كھ . ود ندارداگر بتوان تصور كرد كھ خدا وج«. حیات آنھا، وجود دارد

  از آنجا كھ بھ این نحو » .تواند امكان وجود داشتھ باشد ھیچ چیز دیگر نمي

از  ۶٣ ».باشدتواند معلول ھیچ علتي  چیزي كھ خودش ذاتًا واجب الوجود است؛ وجودش نمي«پس . است
آنجا كھ خداوند داناست، قطعًا باید غیر مادي باشد؛ بھ ھمین سبب كلیة آن عبارات كتاب مقدس را كھ 

در واقع حرفي كھ ابن . متضمن اشاراتي بھ اعضا یا صفات جسماني خداوند است باید مجازي تعبیر كرد
توانیم چیزي دربارة خدا بدانیم  این است كھ ما نمي) دكن و شاید از نظرات معتزلھ پیروي مي(زند  میمون مي

دھیم ـ دانایي، قدرت  حتي اصطالحات غیر جسمانیي كھ بھ او نسبت مي. مگر این كھ خدا وجود دارد
مطلق، رحم، محبت، وحدت، و مشیت ـ ھمھ بھ ظاھر یكي و در معني متفاوت است؛ یعني، وقتي این 

دھیم  بریم غرضمان یك چیز است و ھنگامي كھ آنھا را بھ آدمي نسبت مي تعابیر را در مورد خدا بھ كار مي
ھرگز نخواھیم . معاني دقیق این الفاظ در وجھ خداییشان چیست، ھرگز نخواھیم دانست. چیزي دیگر

  توانست بھ كنھ ذاتش پي ببریم؛ و بھ ھیچ وجھ نباید ھیچ 

گوید كھ چگونھ خداوند  ھنگامي كھ كتاب مقدس مي. گونھ صفت، كیفیت، یا نسبت ایجابي برایش قایل شویم
پیشگویي بھ «. ، نباید تصور كنیم كھ غرض صوت یا صدایي است»سخن گفت«اي با پیامبران  یا فرشتھ

كھ از راه رؤیا یا » پرتوي است از ذات االھي«این استعداد » .كاملترین مرحلة رشد قوة مخیلھ بستگي دارد
افتاد، بلكھ فقط در چنین مكاشفھ یا  كنند در فعلیت اتفاق نمي انبیا حكایت مي آنچھ كھ. كند مكاشفھ تجلي مي

بعضي از عقالي ما «. گرفت و، در بسیاري موارد، باید بھ طور تمثیلي تعبیر شوند رؤیاھایي صورت مي
 كھ مھمترین حقایق را كشف… اي است  آشكارا گفتند كھ ایوب ھرگز وجود نداشتھ است و افسانة شاعرانھ

ھر بشري، اگر استعدادھاي خویش را بھ مرحلة كمال برساند، قادر بھ چنین مكاشفات غیبي تواند » .كند مي
  .آدمي مكاشفة مداومي است كھ اساسًا با درون بیني روشن پیامبران تفاوتي ندارد بود؛ زیرا تعقل

پنداشت،  چنانكھ ارسطو ميآیا خداوند، جھان را در مدت زمان معیني آفرید، یا آنكھ عالم ماده و حركت، 
توانیم قدم جھان را ثابت كنیم نھ  قدیم است؟ ابن میمون بر آن است كھ عقل در اینجا قاصر است؛ ما نھ مي
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ابن میمون اقدام بھ تفسیر . پس بگذارید در باب آفرینش آن بھ ایمان نیاكان خویش پایبند باشیم. حدوث آن را
حضرت آدم روح یا عرض فاعل است؛ حوا : ، بھ این نحو كھتمثیلي داستان آفرینش سفر پیدایش كرد

لكن شر یك امر وجودي نیست، بلكھ . ھیوالي منفعل است كھ سرچشمة تمام شر است؛ و مار قوة تخیل است
شوند؛ سایر شرھا فقط از نقطھ نظر یك  اكثر بدبختیھاي ما از قصور خود ناشي مي. صرفًا نفي خیر است

ه محدود شرند؛ از دیدگاه نظام آفرینش ممكن است در ھر شري خیر یا ضرورتي آدمیزاد یا از یك دیدگا
  براي ھمة كاینات 

كند؛ خداوند از ازل این اختیار طریق را پیش بیني كرده  كھ انسان باشد؛ انسان گاھي شر را انتخاب مي
  .سازد است، لكن آن را مقدر نمي

تا آنجا كھ برایش مقدور است در آشفتگي و گمراھي  آیا انسان فناناپذیر است؟ در این مورد ابن میمون
در كتاب داللةالحایرین از دادن ھر گونھ پاسخي بھ این سؤال دوري جستھ فقط . كوشد خوانندگان خود مي

ماند ھمان رواني نیست كھ بھ ھنگام تولد در پیكر آدمي بوده  رواني كھ بعد از مرگ بھ جا مي«: گوید مي
ماند  آنچھ باقي مي. میرد ـ یكي از وظایف بدن است، و ھمراه با بدن مي »ل بالقوهعق« این دومي ـ » .است

این . باشد است كھ قبل از جسم وجود داشتھ است و ھرگز از وظایف بدن نمي» اكتسابي«یا » عقل بالفعل«
معاد  توراه ابن میمون در كتاب میشناه. نظریة ارسطویي ـ ابن رشدي آشكارا منكر فناناپذیري فرد بود

جسماني را رد كرد، و پندار مسلمانان را دربارة بھشت فیزیكي اپیكوري بھ سخره گرفت و مدعي شد كھ 
این مورد، ھم در اسالم و ھم در یھودیت براي مراعات نیازھاي اخالقي و ارضاي قوه تخیل خالیق بوده 

كھ بھ صورت نیروھایي در  ھستیھاي غیر جسماني را فقط وقتي«در كتاب داللةالحایرین افزود كھ . است
گردد كھ روح  ظاھرًا از این گفتھ چنین مستفاد مي »درآورد؛توان بھ شمارش  جسمي جایگزین ھستند مي

از آنجا كھ نظریة . ي انفرادي نیستماند واجد ھیچ گونھ آگاھ غیر جسماني كھ بعد از جسم آدمي باقي مي
كرد  معاد جسماني یكي از اركان عقاید دین یھود و اسالم شده بود، این اشارات كھ حكایت از شكاكیت مي

ھنگامي كھ كتاب داللةالحایرین بھ خط عربي نیز برگردانده شد، در جھان . سبب اعتراضات فراواني شد
نشوران مسلمان بھ نام عبداللطیف این نظریات ابن میمون را یكي از دا. اسالمي غوغایي بھ راه انداخت

با ھمین استدالالتي كھ بظاھر براي تحكیم دین اقامھ كرده است مباني تمامي ادیان را «: مردود شمرده گفت
اي حیاتي با صلیبیون بود؛ او، كھ  الدین ایوبي در این ھنگام مشغول مبارزه صالح» .سازد متزلزل مي

آیین بود، حاال بیش از پیش از بدعتي كھ روحیة مسلمانان را در گرماگرم جھادي تھدید كند ھمواره اصیل 
در ھمان سال . وي فرمان قتل سھروردي یكي از متصوفة رافضي را داد ١١٩١كرد؛ در  ابراز انزجار مي

دربارة  در این مقالھ بار دیگر. اي پرداخت تحت عنوان در رستاخیز مردگان ابن میمون بھ نشر مقالھ
  .پذیرد فناناپذیري جسمي اظھار تردید كرد، لكن اعالم داشت كھ این امر را بھ عنوان یكي از عقاید دیني مي

، ھنگامي كھ ١١٩٩در . داد رسید پاسخ مي اي و اخالقي كھ از جھان یھود مي سرگرم كرد و بھ مسائل آموزه
ایرین بھ زبان عبري بود، تقاضاي مالقات از شموئیل بن یھودا بن طیبون، كھ مشغول ترجمة كتاب داللةالح

  :وي كرد ابن میمون بھ وي اخطار كرد كھ

اي علمي  نباید متوقع باشي كھ، در اثناي شب یا در عرض روز، حتي یك ساعت ھم با من دربارة مسئلھ
قاھره  من در فسطاط سكنا دارم و اقامتگاه سلطان در: كنكاش كني؛ زیرا كار روزانة من بھ قرار ذیل است

پسر (السلطنھ  وظایفي كھ در مقابل نایب. راه است) كیلومتر ٢,۵(است كھ تا آنجا بھ قدر سفر دو روز سبت 
مكلفم كھ ھر روز صبح زود از وي دیدن كنم؛ و ھنگامي كھ . دارم بسیار شاق است) الدین سلطان صالح

بیرون آمدن از قاھره ندارم بلكھ شخص وي یا ھر كدام از اطفال یا متعلقان حرمسراي وي بیمارند جرئت 
در این موقع از … . تا بعد از ظھر نباید بھ فسطاط برگردم… . باید قسمت اعظم روز را در كاخ بمانم

ھا،  عالمین االھي، داروغھ: بینم بیروني خانھ را پر از اشخاص مختلف مي. گرسنگي تقریبًا در حال مرگم
كنم كھ  شویم، و از بیماران خود استدعا مي شوم، دستھایم را مي از مركبم پیاده مي… . دوستان، و دشمنان

اندكي مرا بھ حال خود گذارند تا سد جوع كنم ـ این تنھا طعامي است كھ در بیست و چھار ساعت صرف 
در . بینم بیمارانم را مي… آنگاه تا غروب آفتاب و گاھي دو ساعت از شب گذشتھ یا حتي دیرتر . كنم مي
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رسد بھ  دھم؛ و چون شب در مي ام نسخھ و دستورالعمل مي ط كوفتگي بھ پشت دراز كشیدهحالي كھ از فر
تواند جز  در نتیجة این ھمھ مشغلھ، ھیچ اسرائیلي نمي. قدري خستھ ھستم كھ ھیچ یاراي حرف زدن ندارم

آنھا، بعد  در آن روز جمیع یھودیان كنیسھ رو، یا دست كم اكثریت. در روز سبت با من محرمانھ گفتگو كند
ھمگي با ھم تا … . دھم آیند، و در این موقع بھ آنھا تعلیمات دیني مي از مراسم دعاي صبح نزد من مي

  . پردازیم روند بھ درس خواندن مي ھنگام ظھر كھ آنھا مي

خواست كھ وي را  ریچارد اول، پادشاه انگلیس، مي. این حكیم بزرگ زودتر از موعد طبیعي فرسوده شد
وزیر سلطان صالح الدین . ي خود كند، اما ابن میمون قادر بھ قبول چنین دعوتي نبودپزشك خصوص

بھ سن  ١٢٠۴ابن میمون در . فرسودگي وي را دید و، با تعیین مستمري معیني، از خدمت معافش كرد
مزارش ھنوز . جسدش را بھ فلسطین منتقل ساختند و در آنجا بھ خاك سپردند. شصت و نھ سالگي درگذشت

  .طبریھ باقي است در

VI   - جنگ طرفداران و مخالفان ابن میمون  

علماي مسلمان زیر . نفوذ ابن میمون عالوه بر عالم یھود، در بین مسلمانان و مسیحیان نیز محسوس بود
ھاي التیني آن در دانشگاھھاي مونپلیھ  ترجمھ. نظر معلمان یھودي بھ مطالعة كتاب داللة الحایرین پرداختند

گرفت، و در پاریس الكساندر ھیلزي و گیوم دوپاري بارھا بھ آن استناد  مورد استفاده قرار مي و پادوا
در بسیاري از مسائل از نظریات ابن میمون پیروي كرد؛ و ) آلبرتوس كبیر(آلبرتوس ماگنوس . جستند مي

  قدیس توماس، اگر فقط براي رد عقاید ابن میمون ھم كھ بود، اغلب نظریات 

در درك تاریخي داشت، تفسیر تمثیلي ابن میمون دربارة كتاب مقدس یھودیان را مورد انتقاد  كاستیھایي
قرار داد و آنھا را تالشي مذبوحانھ براي حفظ نفوذ كالم كتاب مقدس دانست؛ اما ربن بزرگ یھودي را 

ني منطبق اولین كسي بود كھ آشكارا گفت كتاب مقدس یھودیان را باید با موازین عقال«ستود، زیرا 
ھمچنین اسپینوزا نقطھ نظراتي دربارة پیشگویي، معجزات، و صفات خداوندي از ابن میمون » .ساخت

  . اقتباس كرد

اسالف خود وي دنبالة كارھاي . در میان خود یھودیان نفوذي كھ ابن میمون بھ جا نھاد موجد انقالبي گردید
بھ جانشیني پدر نجید و پزشك  ١٢٠۵موسي در  پسرش ابراھیم بن: تحقیقي و علمي و دیني او را گرفتند

اش سلیمان بن ابراھیم نیز ھر كدام یكي بعد از دیگري  اش داوود بن ابراھیم و نبیره درباري شد؛ نواده
چند صباحي بازار تفسیر . پیشواي یھودیان مصر شدند؛ و ھر سھ سنت ابن میمون در فلسفھ را دنبال كردند

ردستیھاي تمثیلي، و ھمچنین رد تاریخي حكایات آن، رونق گرفت؛ مثال ارسطویي كتاب مقدس بھ كمك ت
نمود، و احكام  شد كھ حكایت ابراھیم و سارا صرفًا افسانھ اي بود كھ ماده و صورت را باز مي گفتھ مي

با این گونھ تفسیر و تأویل، چنان . مربوط بھ شعایر مذھبي یھود فقط حقیقت و غرضي نمادین داشت
برخي از آنھا بشدت در دفاع . شود تمامي بناي االھیات یھود، بر سر ربنھاي آن دین خراب مينمود كھ  مي

ابراھیم بن داوود اھل پوسكیر، مایربن تودروس   شموئیل بن علي اھل فلسطین،: از دین بھ مبارزه برخاستند
لیھ، یونس بن ابراھیم ھالوي ابوالعافیھ اھل تولدو، دون استروك اھل لونل، سلیمان بن ابراھیم اھل مونپ

آواز » فروختن كتاب مقدس یھودیان بھ یونانیان«این عده علیھ . خرونایي اھل اسپانیا، و بسیاري دیگر
مخالف برداشتند، ھر گونھ اقدام در جھت جایگزیني حكمت بھ جاي تلمود را تخطئھ كردند، از تردیدھاي 

د، و خداي درك ناكردني وي را، بھ عنوان ، اظھار تأسف كردن]جسم[ابن میمون دربارة فناناپذیري 
معتقدان بھ . انگیزد، مردود شمردند تجریدي استعاري كھ ھرگز فردي را بھ پرھیزكاري یا دعا برنمي

  . رمز آمیز بھ این مرافعھ پیوستند و مزار ابن میمون را ملوث ساختند» قبالة«

ة تفرقھ و تشتت جماعات یھودي جنوب مبارزة میان طرفداران و مخالفان ابن میمون درست موقعي مای
pyبھ ھمان . زد فرانسھ شد كھ مسیحیت اصیل آیین علیھ ملحدان آلبیگایي آتش جنگي خانمانسوز را دامن مي
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طریق كھ مسیحیان اصیل آیین، در دفاع از آیین خویش در برابر خردگرایي، خواندن آثار ارسطو و ابن 
بن ابراھیم ربي مونپلیھ، نیز ـ شاید براي پیشگیري از حملة  رشد را در دانشگاھھا ممنوع كردند، سلیمان

اي زد؛ بھ این معني كھ آثار  سابقھ مسیحیان بر جماعات یھود بھ جرم پناه دادن خردگرایان ـ دست بھ كار بي
فلسفي ابن میمون را حرام شمرد و كلیة یھودیاني را كھ بھ مطالعة این گونھ كتابھاي ادبي یا علمي غیر 

طرفداران . كردند، طرد كرد پرداختند، یا آنھایي را كھ عبارات كتاب مقدس را تفسیر تمثیلي مي مي مذھبي
  ابن میمون، بھ 

یھودیان لونل، بزیھ، و ناربون واقع در پرووانس را، و نیز اجتماعات ساراگوسا و لریذا در اسپانیا را بھ 
را چنین دید، دست بھ اقدامي بمراتب شدیدتر  سلیمان، كھ اوضاع. طرد سلیمان و طرفدارانش تشویق كردند

بھ این معني كھ بھ دستگاه تفتیش افكار فرقة دومینیكیان در مونپلیھ شكایت كرد كھ كتابھاي ابن میمون : زد
رھبانان دومینیكیان با وي . حاوي بدعتھایي است كھ ھم براي مسیحیت خطرناك است، ھم براي دین یھود

در مونپلیھ، و  ١٢٣۴آثار حكیم یھودي یافت شد طي تشریفاتي عمومي بھ سال ھمدلي كردند، و ھر چھ از 
  .چھل روز بعد خود كتاب تلمود را در پاریس بھ آتش افكندند. در پاریس سوزانده شد ١٢۴٢بھ سال 

ھمین چند تني را كھ سر حلقة ھواخواھان . این حوادث طرفداران ابن میمون را سخت بر سر خشم آورد
ونپلیھ بودند دستگیر و بھ سخن چیني علیھ ھمكیشان خود محكوم كردند، و دستور دادند كھ سلیمان در م

ربن یونس، كھ از شركت در سوزاندن كتابھاي . ظاھرًا خود سلیمان را بھ قتل رساندند. زبانشان را ببرند
ھ بھ كفارة گناھان ابن میمون متأسف بود، بھ مونپلیھ آمد و در كنیسھ در مالء عام توبھ كرد و متعھد شد ك

اما ربن دون استروك، با این فتوا كھ خواندن ھر گونھ علم غیر . خویش قبر ابن میمون را زیارت كند
موسي بن نحمن و آشر بن یھیئل از وي حمایت كردند، و در . مذھبي حرام است، دنبالة مبارزه را گرفت

ودیان بارسلون، حكم كرد كھ ھر فرد ادرت، زعیم محترم و مقتدر یھ] ابن[سلیمان بن ابراھیم  ١٣٠۵
یھودي كھ بھ تدریس، یا قبل از بیست و پنجسالگي بھ مطالعة ھر گونھ علوم دنیوي ـ جز پزشكي ـ یا ھر 

لیبرالھاي مونپلیھ، در مقابل، ھر یھودي كھ فرزندش را از . گونھ فلسفة غیر یھودي بپردازد طرد شود
یچ كدام از این دو حكم تحریم، اثر خیلي زیادي نداشت؛ ھ. كردند تحصیل علوم باز مي داشت طرد مي

اما نفوذ عظیم ادرت و آشر در اسپانیا، و . جوانان یھودي، تك و توك، ھمچنان بھ تحصیل فلسفھ ادامھ دادند
تشدید تعقیب و ھراس در اروپایي كھ اكنون مورد تفتیش افكار قرار داشت، جماعات یھودي را بھ عزلتي 

تحصیل علوم در میان آنھا رو بھ زوال نھاد؛ و تعلیمات صرفًا ربني . ژادي عقب راندفكري و ھمچنین ن
ذھن یھودي، پس از پشت پازدنش بھ خرد، اسیر در پنجة وحشتھاي االھیاتي . حاكم بر مدارس عبراني شد

  .ھا، خود را در رازوري و تورع مستغرق ساخت و حلقة تنگ دشمني

VII  - قبالھ  

عقل حیطة امید را تنگ . برد شوید و مي جزایر فلسفھ و علم را ھمھ جا امواج دریاھاي رازوري مي
یھودیان قرون . توانند با روي گشاده چنین محدودیتي را تحمل كنند سازد، و فقط آدمھاي خوشبخت مي مي

ا با معجزات و چیزھاي وسطي، مانند مسلمانان و مسیحیان، واقعیت را با ھزاران خرافھ پوشاندند، تاریخ ر
  دادند، آسمان را با  شگفت نمایش مھیجي جلوه مي

ساختند، با تعبیر رؤیاھا، گره از معماي خواب  را با صحبت از جادوگران و غولھا وحشتزده مي
  .كردند اسراري مرموز از كتب باستاني بیرون بكشند گشودند، و سعي مي مي

این رازوري از ثنویت روشنایي و تاریكي دین . رازوري یھود ھمان اندازه قدمت دارد كھ خود یھودیان
زردشت، از جایگزیني افاضات رباني بھ جاي آفرینش در مكتب نوافالطوني، از رازوري اعداد در مكتب 

صدر مسیحیت، ) ھاي»  آپوكروف«(نوفیثاغوریان، از تئوزوفیھاي گنوستیك سوریھ و مصر، از آپوكریف 
pyلكن منشأھاي . و از شاعران و رازوران ھند و جھان اسالمي و كلیساي قرون وسطي تأثیراتي گرفت
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حتي قبل از ظھور مسیح، بین یھودیان تفاسیر رمزیي از داستان . اصلي آن سنت و ذھنیت خود یھودیان بود
در مشنا توضیح این گونھ قدغن . تآفرینش سفر پیدایش و بابھاي اول و دھم صحیفة حزقیال نبي رواج داش

قوة تخیل آزاد بود تا بھ میل خویش آنچھ را . شده بود، مگر در خلوت، آن ھم براي دانشوري مورد اعتماد
كھ پیش از آفرینش یا حضرت آدم بھ وقوع پیوستھ بود، یا آنچھ را كھ در پي انھدام دنیا بھ وقوع خواھد 

شمارد  كھ لوگوس یا حكمت االھي را واسطة آفرینندگي خدا مي فرضیة فیلن. پیوست بھ حیطة تصور آورد
ھایي داشتند كھ با شوق و ذوق تمام از  اسینیان دست نبشتھ. خود نمونة واالیي از این قبیل حدسیات بود

اي را  شد، و آپوكریف عبري، مانند كتاب یوبیل یا كتاب بوقھا، كیھانزایي رازورانھ انظار پنھان داشتھ مي
كلمة چھار «گفتند كھ چھار حرف آن ـ  رازي ساختند و بھ نجوا مي» یھوه«از نام نگفتني . دادند يتوضیح م

عقیبا . ـ معنیي نھاني و اثري معجزآسا دارد و فقط باید آن را بھ اشخاص بالغ و بصیر بازگو كرد »حرفي
معتقد بود كھ وسیلة خداوند براي آفرینش جھان تورات یا اسفار خمسة موسي بوده، و ھر كلمھ یا عبارت 

برخي از گائونھاي بابلي چنین نیروھایي را براي الفباي . این كتابھاي مقدس نیرو و معنایي مخفي داشت
امي را بداند قادر است تمام نیروھاي گفتند كھ ھر كس آن اس عبراني و نامھاي فرشتگان قایل بودند، و مي

پرداختند و معتقد  حتي دانش آموختگان نیز بھ جادوي سیاه یا سفید مي. طبیعت را در اختیار خویش درآورد
. انگیزي نایل آمد توان بھ استعدادھاي شگفت بودند كھ از راه یكي شدن روح با فرشتگان یا اھریمنان مي

ستخاره با كتاب مقدس، جن گیري، تعویذھا، افسونھا و جادوھا، تفأل و پیشگویي از راه احضار مردگان، ا
تمام عجایب . كشیدن قرعھ، ھمان نقشي را كھ در زندگي مسیحیان داشت، در زندگي یھود نیز دارا بود

. طالع بیني را نیز با معتقدات خویش آمیختھ بودند؛ بھ تعبیر آنھا اختران آسمان یك رشتھ حروف بودند
  . شتة مرموزي كھ فقط محرم راز قادر بھ خواندن آنھا بودنو آسمان

  زاھدان ). كتاب خلقت(زماني، در خالل قرن اول میالدي، در بابل كتابي سري پیدا شد بھ نام سفر یصیراه 

از ) اعداد یا اصول(طبق تعالیم این كتاب، وسیلھ یا اسباب خلقت عبارت بود از ده سفیروث . نسبت دادند
. ح خدا، سھ فیضان آن ـ ھوا، آب، و آتش ـ سھ بعد فضایي بھ چپ، و سھ بعد فضایي بھ راسترو: این قرار

كردند، و در ھمان حال حروف بیست و دوگانة الفباي عبراني  این اصول دھگانھ محتوي را تعیین مي
د، عقالي قوم یھو. نمودند شد مشخص مي صورتي را كھ بھ كمك آنھا درك خلقت براي عقل بشر میسر مي

  .اند اي نوشتھ از سعدیا گرفتھ تا فقھاي قرن نوزدھم، دربارة مندرجات این كتاب تفسیرھاي فاضالنھ

ھاي رازورانھ را میان یھودیان ایتالیا رواج داد، و از آنجا  یكي از ربیھاي بابلي این آموزه ٨۴٠در حدود 
ید ابن جبرون در فرضیة خویش شا. بود كھ نظریات مزبور بھ آلمان، پرووانس، و اسپانیا گسترش یافت

ابراھیم بن داوود اھل پوسكیر، . راجع بھ موجودات واسطھ بین خدا و عالم ھستي تحت تأثیر این عقاید بود
فرزندش . بھ میان آورد تا مگر یھودیان را از بند خردگرایي ابن میمون برھاند» روایات سري«سخن از 

) ١١٩٠حد ( لفان كتاب سفر ھا ـ باھیر یا كتاب روشنایي و شاگردش عزرائیل محتمال مؤ» اسحاق نابینا«
 دمیورگوسيدر این تفسیر فیضانھاي . بودند كھ تفسیري بود رازورانھ دربارة اولین باب از سفر پیدایش

را بر سبیل یك تثلیث یھودي » كلمھ«لیل بدل شد، و این سھ گانگي سفر یصیراه بھ روشنایي، خرد، و د
و ابراھیم بن شموئیل ابوالعافیھ ) ١٢٣٨ – ١١٧۶(العازار، ربي بزرگ شھر ورمس . ارائھ داده بودند

این دو، مانند متصوفة . را عمیقتر و با اجرتر از تلمود دانستند» آموزة سري«مطالعة ) ١٢٩١-١٢۴٠(
ن آلماني، در بیان روابط بین روح انسان و خدا زبان احساساتي عشق و ازدواج را بھ اسالمي و رازورا

  .كار بستند

بھ كار » آموزة سري«بھ طور كلي براي توصیف تمامي مراحل و نتایج ) قبااله(تا قرن سیزدھم، كلمة قبالھ 
كالسیك دربارة  ، موسي بن شم طوب، اھل لئون اسپانیا، سومین كتاب١٢٩۵در حدود سال . رفتھ بود

وي تصنیف این . زھر یا كتاب جالل بھ چاپ رساند احادیث شفاھي بني اسرائیل را تحت عنوان سفر ھاـ
كتاب را بھ سیمون بن یوحي، از مدرسین یھودي قرن دوم میالدي نسبت داد؛ بھ قول موسي، از جانب 

كھ رازي را كھ براي ایام ظھور دھگانھ بھ سیمون الھام شده بود ] اعداد یا اصول[فرشتگان و سفیروث 
  در كتاب جالل كلیة عناصر متشكلة . مسیح محفوظ شده بود براي خوانندگان محرم خویش فاش سازد
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دمیورگوسھا و فیضانات آفریننده؛ قیاس افالطوني عالم اكبر و عالم اصغر؛ موعد و كیفیت ظھور مسیح؛ 
اد، حروف، نقاط، و حركات آییني؛ بھ كار بردن حیات پیشین و تناسخ روح، معاني رازورانة شعایر، اعد

حروف رمزي، اشعار موشح، و وارونھ خواندن كلمات؛ تفسیر نمادین متون كتاب مقدس؛ و تصور زن بھ 
موسي بن شم طوب با یك اشتباه كار را . عنوان گناه و نیز، در عین حال، بھ عنوان تجسم راز آفرینش

. رم كرد ١٢۶۴ل از زبان سیمون بن یوحي اشاره بھ كسوف سال خراب كرد، بھ این شكل كھ در كتاب جال
وي . ھمچنین آراي چندي بیان داشت كھ بظاھر قبل از قرن سیزدھم بھ خاطر ھیچ كس خطور نكرده بود

عدة زیادي را بھ این وسیلھ فریب داد، اما موفق بھ فریفتن عیال خویش نشد؛ زنش اذعان كرد كھ موسي، 
موفقیت كتاب جالل مایة الھام جاعلین . لة بسیار خوبي براي كسب مال یافتھ بودسیمون بن یوحي را حی

مشابھ شد، و برخي از طرفداران قبالھ بعدي سیم دغل موسي را بھ خود وي پس دادند بھ این معني كھ 
  .تحقیقات خود را بھ اسم وي منتشر ساختند

ان طرف توجھ خوانندگان یھودي قرار گرفت چند صباحي كتاب جالل چن. حیطة نفوذ قبالھ بسیار وسیع بود
اي از ھواخواھان قبالھ بھ تلمود، بھ عنوان كتابي كھنھ و منسوخ لفاظ،  زد؛ پاره كھ با تلمود كوس برابري مي
برخي از علماي تلمودي، از جملھ موسي بن نحمن، سخت تحت نفوذ مكتب . و منطق فروش حملھ كردند

د بھ اصالت و وحي منزل بودن قبالھ ھمھ جا در میان یھودیان اروپایي اعتقا. طرفداران قبالھ واقع شدند
بھ ھمان نسبت تحقیقات آنھا در حكمت و علم لطمھ دید، و عصر طالیي ابن میمون با اراجیف . رواج داشت

. قبالھ حتي متفكران عالم مسیحیت را نیز تا حدودي فریفتة خود ساخت. زھر بھ پایان آمد مشعشع سفر ھاـ
معناي رازورانة اعداد و حروف را از قبالھ اقتباس كرد و در كتاب آرس ) ١٣١۵- ١٢٣۵? ( ن لول رامو

كرد كھ شواھد نھایي را  فكر مي) ١۴٩۴ - ١۴۶٣(ماگنا یا ھنر كبیر خویش گنجانید؛ پیكو دال میراندوال 
لسوس، كورنلیوس براي اثبات الوھیت مسیح در قبالھ یافتھ است؛ جمعي از رازوران مسیحي مانند پاراس

آگریپا، رابرت فالد، ھنري مور، و دیگر رازوران مسیحي از چشمة تحقیقات علماي قبالھ نگار خود را 
اذعان كرد كھ براي االھیات خویش دست تخطي بھ ) ١۵٢٢ - ١۴۵۵(سیراب ساختند؛ یوھان رویشلین 

 -  ١۵٧۵(ھ ذھن یاكوب بومھ ھاي طرفداران قبالھ بود ك سوي قبالھ دراز كرده است؛ و احتماال نظریھ
اگر، در قیاس با مسلمانان و مسیحیان، یھودیان بیشتري تشفي را در مكاشفات . را مشوب كرد) ١۶٢۴

سري دیدند، علت آن بود كھ این جھان كریھترین روي خود را بھ ایشان نمود و آنھا را مجبور ساخت كھ، 
ھمیشھ آدمھاي بدبختند كھ باید . صورات و امیال بپوشاننداي از ت بھ خاطر بقا، واقعیت را در تار بھ ھم تنیده

  .باور كنند خداوند آنھا را براي خودش انتخاب كرده است

VIII - رھایي  

یھودیان قرون وسطي، براي گریز از نشئة رازورانھ، یأس و سرخوردگي از ظھور مسیح، آزار متناوب، 
با . و تشفیات آئین و كیش خویش پناه جستندبھ گمنامي اجتماعات  و مشقت روزمرة زندگي اقتصادي، 

گرفتند و با شكیبایي  كرد جشن مي تورع، اعیادي را كھ یاد تاریخ، محنتھا، و شكوه باستاني آنھا را احیا مي
. دادند رسومي را كھ روزگاري سال كشاورزي آنھا را تقسیم كرده بود، با زندگي شھري خویش وفق مي

كردند تا مبادا با افروختن آتش یا  م سبت را در تاریكي و سرما اجرا ميفرقة رو بھ زوال قرائیم مراس
روشن كردن چراغ از شریعت موسي تخلف كنند؛ اما اغلب یھودیان دوستان یا خادمان مسیحي خود را بھ 

. ندگرفت آوردند تا آنھا آتش بیفروزند و از چراغھا مراقبت كنند، و ربیھا نیز این مسئلھ را نادیده مي جشن مي
دستي و تجمل چیزي فروگذار  كردند و از گشاده از ھر فرصتي براي تدارك مجلس سور استفاده مي

ھا بھ مناسبت ختنھ سوران یا ورود یك پسر بھ سلك روحانیون، مراسم نامزدي یا  خانواده: كردند نمي
اعیاد مذھبي بساط  ازدواج پسر یا دختر، وارد شدن دانشوري مشھور یا یكي از بستگان، یا ھنگام یكي از

نظاماتي كھ ربیھا دربارة محدود كردن مخارج وضع كرده بودند دایر كنندگان این قبیل . گستردند سور مي
ساخت كھ بیش از بیست نفر مرد، ده زن، پنج دختر، و ھمة بستگان خانواده تا  مجالس ضیافت را مكلف مي

گذاشتند كھ روز  كشید، و حتي نمي ول ميجشن عروسي گاھي مدت یك ھفتھ ط. نسل سوم را دعوت نكنند
ھاي  عروس و داماد را تاجي از گلھاي سرخ، مورد، و شاخھ. سبت آن مراسم شادماني را دچار وقف سازد
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ھاي جو را بھ نشانة باروري بر سر و  پراكندند؛ دانھ نھادند؛ در مسیر آنھا آجیل و گندم مي زیتون بر سر مي
ساختند؛ و در  گویي ھمراه مي ھاي این مراسم را با آوازخواني و بذلھ ھریختند؛ تمام صحن روي آنھا مي

گاھي . كردند اي را براي تكمیل تردماغي حاضران اجیر مي سالھاي آخر قرون وسطي دلقلكي حرفھ
اي با حقیقت منطبق بود، اما تقریبًا در اكثر مواقع دلقك این حكم نكاحي  شوخیھاي وي بھ طور بیرحمانھ

  .پذیرفت مي» ھر عروسي زیباست« ھیلل را كھ

گرفت، از دیدن نوادگان  بھ این طریق، نسل سالخورده گماردن نسل بعدي را بھ جاي خویش جشن مي
سیماي این قبیل . نھاد آور اما سرشار از عطوفت قدم مي شد، و بھ دوران كھولتي ستوه خویش شاد مي

گویند،  صورتھایي كھ تاریخ ملت و فرد را مي: كنیم یھودیان سالخورده را در تابلوھاي رامبران مشاھده مي
بارند، و چشماني كھ از خاطرات اندوھبار در تشویش ولي از عشق با گذشت در  ریشھایي كھ خرد مي

رسید ـ  ھیچ یك از اصول اخالقي مسلمانان یا مسیحیان بھ پاي محبت متقابل پیر و جوان یھودي نمي. آرامند
پوشد؛ ارشاد مالطفت آمیز جوان ناپختھ توسط پیر جھاندیده؛ و وقاري كھ  مي عشقي كھ از تمام خطاھا چشم

  .پذیرد با آن، كسي كھ عمر تمام كرده طبیعي بودن مرگ را مي

داد براي اوالد خویش نھ فقط مایملك دنیوي بلكھ  ھنگامي كھ یھودي وصیت نامة خویش را ترتیب مي
) ١٣٣٧حد (وصیتنامة العازار، ربي بزرگ ماینتس  گذاشت؛ چنانكھ در نصایح معنوي نیز بر جاي مي

شوند؛ حین قرائت دعاھا سخن مگو؛ و  از زمرة كساني باش كھ زودتر از ھمھ در كنیسھ حاضر مي«: آمده
  : و حاال آخرین وصیت» .بعد از مراسم نیایش بھ امور خیریھ بپرداز

ھ در دوران زندگي عادت من بود ـ تا مگر مرا پاك بشوي، موھایم را شانھ كن، ناخنھایم را بگیر ـ چنان ك
مرا در سمت . رفتم پاكیزه بھ آرامگاه ابدیم بشتابم، بھ ھمان سان كھ ھمیشھ ھر یكشنبة سبت بھ كنیسھ مي

راست پدرم بھ خاك بسپار؛ اگر آنجا اندكي باریك باشد اطمینان دارم كھ پدر آن قدر مرا دوست دارد كھ در 
  . كنارش برایم جا باز كند

ترین پسر یا فامیل چشم و دھان مرده را  آمد، بزرگترین پسر یا برجستھ ھنگامي كھ واپسین نفس بر مي
تقریبًا ھر . پوشاندند كردند و آن را در كفني پاك مي بست؛ جسد را تطھیر و با روغنھاي معطر تدھین مي مي

كرد،  اشت، از آن مراقبت ميد فردي تعلق بھ یك انجمن كفن و دفن داشت كھ در این مرحلھ جسد را برمي
در تشییع جنازه، تابوت بھ . رسانید و آن را تا محل دفن مي. داد آخرین شعایر مذھبي را دربارة آن انجام مي

ھر آدم . كوفتند دادند و طبل مي كردند؛ زنان پیشاپیش تابوت نوحھ سر مي دوشان پاي برھنھ حركت مي
بایست جنازه را تا محل دفن  خورد طبق رسوم رایج مي ناشناسي كھ بھ دستة مشایعت كنندگان بر مي

دادند، زیرا تدفین؛ در عرف یھود،  معموال تابوت را در جوار تابوت بستگان مرده قرار مي. مشایعت كند
كردند، زیرا  عزاداران متوفا قطع امید نمي. بود» پیوستن بھ جرگة بستگان«یا » خوابیدن در كنار نیاكان«

  .چھ فرد فاني است، بني اسرائیل باقي خواھد مانددانستند كھ گر مي
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  ورود اسالوھا بھ بالكان : .۶۴٠

  بیوولف؛ كدمن، اولین شاعر انگلیسي:  ۶۵٠حد 
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  ایجاد ھتل ـ دیو در پاریس : .۶۵١

  ، تاریخنویس)معزز(ونرابیلیس بید، مشھور بھ :  ٧٣۵ – ۶٧٣

  قدیس بونیفاكیوس، رسول آلمان:  ٧۵۴ – ۶٨٠

  سلطنت پین كھین بر فرانكھا :  ٧١۴ – ۶٨٧

  ظھور اولین دوج در ونیز : .۶٩٧

  آناستاسیوس دوم، امپراطور روم شرقي:  ٧١۶ – ٧١٣

  لئوسوم، مشھور بھ ایسوریایي، امپراطور روم شرقي:  ٧۴١ – ٧١٧

  مثالشكني در بیزانسنھضت ت: بھ بعد  ٧٢۶

  تأسیس مدرسة یورك : .٧٣۵

  آلكوین، مربي:  ٨٠۴ – ٧٣۵

  سلطنت پین كوتاه بر فرانكھا:  ٧۶٨ – ٧۵١

  فرمانروایي پادشاھان سلسلة كارولنژیان:  ٩٨٧ – ٧۵١

  دھش پپن و تسجیل اختیارات غیرروحاني پاپھا : .٧۵۶

  شارلماني، پادشاه فرانكھا:  ٨١۴ – ٧۶٨

  شارلماني با ساكسونھامبارزات :  ٨٠۴ – ٧٧٢

  تصرف اریكة لومباردھا از جانب شارلماني:  ٧٧۴

  معماري سبك رمانسك:  ١٢٠٠ – ٧٧۴

  رابانوس موروس، مربي:  ٨۵۶ – ٧٧۶

  شارلماني در اسپانیا؛ روالن در رونسوو:  ٧٧٨

  ایرنة نایب السلطنھ در قسطنطنیھ:  ٧٩٠ – ٧٨٠

  ھا بر انگلستان آغاز ھجوم دین:  ٧٨٧

  غاز ھجوم دین ھا بر ایرلندآ:  ٧٩۵

  ایرنھ، امپراطور روم شرقي:  ٨٠٢ – ٧٩٧

  .خواند نھد و او را امپراطور امپراطوري مقدس روم مي پاپ لئو سوم تاج بر سر شارلماني مي:  ٨٠٠
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  شكوفایي بلغارستان زیر سلطة خان كروم:  ٨٠٢

  لئو پنجم، مشھور بھ ارمني، امپراطور روم شرقي:  ٨٢٠ – ٨١٣

  ، )پرھیزكار(لوئي اول :  ٨۴٠ – ٨١۴

   

  سلطان فرانكھا

  یوھانس سكوتوس اریوگنا، فیلسوف:  ٨٧٧ – ٨١۵

  ورود وارانگیان بھ روسیھ :  ٨٢٠حد 

  .شود سازد و اولین پادشاه انگلستان مي اگبرت امیرنشینھاي ھفتگانة آنگلوساكسون مي:  ٨٢٩

  تئوفیلوس اول، امپراطور روم شرقي :  ٨۴٢ - .٨٢٩

  مھاجمات نورسھا بھ فرانسھ:  ٩٢۴ – ٨۴١

  .شود تقسیم وردن؛ لودویگ اولین پادشاه آلمان مي:  ٨۴٣

  ھینكمار، اسقف رنس:  ٨٨٢ – ٨۴۵

  آموزشگاه طب سالرنو : بھ بعد .٨۴٨

  كتاب كلز؛ لئوسالونیكي، ریاضیدان:  ٨۵٠حد 

  بوریس، خان و قدیس بلغار:  ٨٨٨ – ٨۵٢

  فوتیوس بطرك در قسطنطنیھ:  ٨٩١ – ٨۵٧

  پاپ نیكوالوس اول:  ٨۶٧ – ٨۵٨

  روریك مھین، امیر روسیھ : .٨۵٩
  ھارال اول، ملقب بھ ھورفاگر، اولین پادشاه نروژ :  ٩٣٣ –.٨۶٠

  وارینگیان در نووگورود:  ٨۶٢

  رفتن سیریل و متودیوس بھ موراوي:  ٨۶٣

  تأسیس سلسلة مقدوني بھ دست باسیلیوس اول:  ٨٨۶ – ٨۶٧

  الفرد كبیر:  ٩٠١ – ٨٧١

py  بھ ایسلند  كوچ نورسھا: .٨٧٢
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  شارل كچل، امپراطور امپراطوري روم غربي:  ٨٧٧ – ٨٧۵

  محاصرة پاریس از جانب نورسھا : .٨٨۶

  ، امپراطور روم شرقي)خردمند(لئو ششم :  ٩١٢ – ٨٨۶

  تواریخ ایام آنگلوساكسون : بھ بعد .٨٨٧
  اودو، پادشاه فرانسھ : .٨٨٨

  سیمئون ، امپراطور بلغار:  ٩٢٧ – ٨٩٣

  اروپا بھ دست مجارھاتاراج :  ٩۴٣ – ٨٩٩

  تأسیس سلطنت ناوار بھ دست سانچو اول : .٩٠۵

  تأسیس دیر عظیم كلوني : .٩١٠
  كونراد اول، شاه آلمان؛ رولو، دوك نورماندي : .٩١١
  قسطنطین ھفتم، ملقب بھ پورفوروگنیتوس :  ٩۵٠ –.٩١٢

  گلچین ادبیات یوناني:  ٩١٧حد 

  ھانري اول، ملقب بھ فاولر، شاه آلمان:  ٩٣۶ – ٩١٩

  دانستان قدیس:  ٩٨٨ – ٩٢۵

  ونسسالوس اول، شاه بوھم :  ٩٣۵ - .٩٢٨

  )پارلمان ایسلند(تشكیل آلثینگ :  ٩٣٠

  ھاكون نازنین، شاه نروژ:  ٩۶٠ – ٩٣۴

  اوتو اول، شاه آلمان :  ٩٧٣ - .٩٣۶

  اوج كمال ادبیات قرون وسطاي ایرلند:  ٩۵٠

  شكست مجارھا در لشفلد بھ دست اوتو:  ٩۵۵

  قدیس الورا، در كوه آتوسھاي  تأسیس دیر راھبھ:  ٩۶١

  اوتو اول، امپراطور روم غربي:  ٩۶٢

  عزل پاپ یوآنس دوازدھم بھ دست اوتو:  ٩۶٣

  نیكفوروس فوكاس، امپراطور روم شرقي:  ٩۶٩ – ٩۶٣
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  روسویتا، راھبة نمایشنویس:  ٩۶٨

  اوتو دوم، امپراطور آلمان:  ٩٨٣ – ٩٧٣

  سانچوي بزرگ، شاه ناوار :  ١٠٣۵ -  ٩٧۵

  فرھنگ بزرگ سویداس:  ٩٧۶

  براین برو، شاه مانستر:  ١٠١۴ – ٩٧۶

  باسیلیوس دوم، امپراطور روم شرقي:  ١٠٢۶ – ٩٧۶

  تعمیر و تكمیل كلیساي سان ماركو در ونیز:  ١٠٧١ – ٩٧۶

  والدیمیر اول، امیر كیف:  ١٠١۵ – ٩٨٠

  آلمان اوتو سوم، امپراطور:  ١٠٠٢ – ٩٨٣

  تأسیس سلسلة كاپسینھا بھ دست اوگ كاپھ، در فرانسھ:  ٩٩۶ – ٩٨٧

  گرویدن مردم روسیھ بھ مسیحیت:  ٩٨٩

  بولسالف اول، نخستین سلطان لھستان:  ١٠٢۵ – ٩٩٢

  شروع اصالح از دیر كلوني: بھ بعد  ٩٩۴

  قدیس ستفان اول، شاه مجارستان:  ١٠٣٨ – ٩٩٧

  )ژربر(پاپ سیلوستر دوم :  ١٠٠٣ – ٩٩٩

  »وینلند«لیف اریكسن در :  ١٠٠٠

  ھنري دوم، امپراطور آلمان:  ١٠٢۴ – ١٠٠٢

  فولبر، اسقف شارتر:  ١٠٢٨ – ١٠٠٧

  سبك معماري رمانسك در آلمان:  ١٢٠٠ – ١٠٠٩

  فتح انگلستان بھ دست سوین، شاه دانمارك:  ١٠١٣

  شكست نورسھا بھ دست براین برو، در كلونتارف:  ١٠١۴

  قدیس اوالف، شاه نروژ : ١٠٣٠ – ١٠١۵

  كنوت، شاه انگلستان:  ١٠٣۵ – ١٠١۶

  میخائیل پسلوس، تاریخنویس:  ١٠٨٠ – ١٠١٨
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  قسطنطین افریقایي، مترجم:  ١٠٨٧ – ١٠٢٢

  كونراد دوم، امپراطور آلمان:  ١٠٣٩ – ١٠٢۴

  فرمانروایي زوئھ و تئودورا بر امپراطوري روم شرقي :  ١٠۵٠ – ١٠٢٨

  نسلمقدیس آ:  ١١٠٩ – ١٠٣٣

  دانكن اول، شاه اسكاتلند:  ١٠۴٠ – ١٠٣۴

  ماگنوس نیكو، شاه نروژ:  ١٠۴٧ – ١٠٣۵

  ھنري سوم، امپراطور آلمان:  ١٠۵۶ – ١٠٣٩

  مكبث، شاه غاصب اسكاتلند:  ١٠۵٢ – ١٠۴٠

  روذریگو دیاث، مشھور بھ ال سید:  ١٠٩٩ – ١٠۴٠

  ادوارد خستوان، شاه انگلستان:  ١٠۶۶ – ١٠۴٣

  كلیساي قدیس آمبروسیوس، در میالن:  ١٠٧١ – ١٠۴۶

  دیر ژومیژ: بھ بعد  ١٠۴٨

  پاپ لئو نھم:  ١٠۵۴ – ١٠۴٩

  مرگ ارل گادوین، سیاستمدار : .١٠۵٢

  شقاق یونان از كلیساي روم: ١٠۵۴

  تئودورا، امپراطریس روم شرقي:  ١٠۵۶ – ١٠۵۵

  ھنري چھارم، امپراطور آلمان:  ١١٠۶ – ١٠۵۶

  امپراطور روم شرقياسحاق كومننوس، :  ١٠۵٩ – ١٠۵٧

  پیترو دامیان، اسقف اوستیا:  ١٠٧٢ – ١٠۵٧

  خلع مكبث بھ دست ملكم سوم، شاه اسكاتلند:  ١٠۵٨

  مجمع كاردینالھا

  روبرگیسكار، دوك آپولیا:  ١٠۶٠

  سلطة نورمانھا بر سیسیل:  ١٠٩١ – ١٠۶١

  فتح ویلز بھ دست پرنس ھرلد:  ١٠۶٣
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  كلیساي اعظم پیزا: بھ بعد  ١٠۶٣

  ھرلد، شاه انگلستان؛ نبرد ھیستینگز؛ غلبة نورمانھا بر انگلستان:  ١٠۶۶

  )ایلدبراندو(پاپ گرگوریوس ھفتم :  ١٠٨۵ – ١٠٧٣

  صدور فرمان منع عزل و نصب اسقفان از جانب مقامات غیر روحاني؛ تكفیر ھنري چھارم:  ١٠٧۵

  ھنري چھارم در كانوسا:  ١٠٧٧

  وم شرقيآلكسیوس اول، امپراطور ر:  ١١١٨ – ١٠٨١

  تاراج شھر رم بھ دست روبر گیسكار:  ١٠٨۵

   فصل ھجدھم

  

  دنیاي بیزانسي

۵۶۵ – ١٠٩۵  

I  - ھراكلیوس  

اكنون اگر در منازعة بي پایاني كھ بین شرق و غرب جریان داشت نظر از جبھة شرق برگیریم و بھ غرب 
داخلي بھ ستوه آمده بود و  نگاه كنیم، در دل نسبت بھ امپراطوري بزرگي كھ در عین حال ھم از اغتشاش

آوارھا و اسالوھا از دانوب . كنیم ھم از ھر سو در معرض تھاجم خارجي قرار داشت احساس دلسوزي مي
كردند؛ ایرانیان ھجوم بر صفحات غربي  گذشتند و شھرھا و سرزمینھاي امپراطوري را تصرف مي مي

شده بود؛ و لومباردھا، سھ سال بعد از مرگ دیدند؛ اسپانیا بھ دست ویزیگوتھا مسخر  آسیا را تدارك مي
، مرض ۵۶۶، و بار دیگر در ۵۴٢در سال ). ۵۶٨(یوستینیانوس، نیمي از ایتالیا را متصرف شدند 

قحطي بروز كرد؛ فقر، بربریت، و جنگ مواصالت كشور  ۵۶٩طاعون تمامي امپراطوري را روفت؛ در 
  .خفھ كردرا مقطوع، بازرگاني را كساد، و ادبیات و ھنر را 

جانشینان یوستینیانوس ھمگي مردان الیقي بودند، اما فقط یك قرن حكومت ناپلئوني الزم بود تا مشكالت 
خدایان . با قدرت بر ضد كشورگشایي ایران جنگید)  ۵٧٨ – ۵۶۵(یوستینوس دوم . آنھا را برطرف كند

نكرده بودند، پس از حكومتي  را، كھ تقریبًا از ھیچ فضیلتي در حق وي دریغ) ۵٨٢- ۵٧٨(تیبریوس دوم 
با شجاعت و كارداني بر آوارھاي ) ۶٠٢ - ۵٨٢(ماوریكیوس . كوتاه و عادالنھ، بھ سراي جاودان فرستادند

مھاجم حملھ برد، اما چندان حمایتي از ملت ندید؛ ھزاران نفر براي گریز از خدمت لشكري وارد 
فرمان داد، تا ھنگامي كھ خطر رفع نشده، از ھا  ھا شدند، و ھنگامي كھ ماوریكیوس بھ صومعھ صومعھ

یك گروھبان رومي بھ نام . قبول اعضاي جدید خودداري كنند، راھبان براي عزل او بھ فریاد و فغان افتادند
؛ پنج فرزند )۶٠٢(فوكاس سپاھیان و تودة مردم را علیھ طبقة اشراف و حكومت بھ انقالب برانگیخت 
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سر خود . نپذیرفت كھ طفل خود را بھ جاي طفل امپراطور بگذارد و جان فرزند وي را نجات بخشد
ماوریكیوس را از بدن جدا كردند و با سر پنج فرزندش براي تماشاي عموم بھ دار آویختند و بدن آنھا را بھ 

اتفاق جمعي از اشراف، بعد از محاكمھ، یا بدون  امپراطریس كنستانتینا و سھ دختر او را بھ. دریا افكندند
چشمھا از كاسھ درآوردند، زبانھا را بریدند، و اندامھا . محاكمھ ، و معموال زیر شكنجھ بھ ھالكت رساندند

  .شد ھایي كھ بعدھا باید در انقالب كبیر فرانسھ اجرا شود، تمرین مي گویي صحنھ. قطع كردند

فوكاس با . مغتنم شمرد و جنگ دیرینة ایران و یونان را از سر گرفتخسرو پرویز این ھرج و مرج را 
اعراب از در صلح درآمد و تمامي سپاھیان بیزانسي را بھ آسیا منتقل ساخت؛ وي در ھمھ جا از ایرانیان 

در این مدت آوارھا، كھ با ھیچ گونھ مقاومتي روبھ رو نبودند، تقریبًا تمامي اراضي . شكست خورده بود
طبقة اشراف پایتخت بھ ھراكلیوس حكمران یوناني . داخلي قسطنطنیھ را بھ تصرف درآوردندمزروع 

وي بھ بھانة پیري از . افریقا پناه آوردند و از او خواستند كھ بھ نجات امپراطوري و اموال آنان قیام كند
ن ناوگاني ھراكلیوس جوا. قبول چنین درخواستي خودداري ورزید، اما فرزندش را نزد آنھا فرستاد

آراست، خود را بھ بوسفور رسانید، فوكاس را برانداخت، جسد قطعھ قطعھ شدة متجاوز را براي عبرت در 
  ).۶١٠(مأل عام آویخت و مردم او را با عزت بھ مقام امپراطوري برگزیدند 

وي با نیرویي ھراكلسي بھ تجدید سازمان امپراطوري از ھم . خویش بود نام ھراكلیوس سزاوار عنوان و
وي . ده سال را صرف احیاي اخالقیات مردم، تقویت سپاه، و عواید خزانھ كرد. گسیختة بیزانس پرداخت
در . گان بخشید، بھ شرط آنكھ فرزند ارشد ھر خانواده بھ خدمت لشكري درآیدبھ كشاورزان زمین رای

). ۶١۵(، و بھ سوي خالكدون روي آوردند )۶١۴(خالل این مدت سپاھیان ایران اورشلیم را تسخیر كردند 
. فقط ناوگان بیزانسي، كھ ھنوز دریاھا را زیر فرمان داشت، پایتخت و اروپا را از این تھاجم نجات داد

اندكي پس از این واقعھ، خیل آوارھا بھ سوي شاخ زرین یا كرانة ھاللي شكل بوسفور بھ حركت درآمدند، 
با از دست دادن . ھاي شھر قسطنطنیھ ھجوم بردند، و ھزاران نفر یوناني را بھ غالمي گرفتند بھ حومھ

توزیع جیرة غلھ ناگزیر نواحي داخلي و ھمچنین خاك مصر، راه رساندن غلھ بھ شھر قطع، و دولت بھ لغو 
ھراكلیوس از فرط نومیدي بھ فكر افتاد كھ سپاھیان خود را بھ كارتاژ منتقل كند، و از آنجا بار ). ۶١٨(شد 

مردم و روحانیون مانع از عزیمت وي شدند، و بطرك سرگیوس موافقت . دیگر درصدد تسخیر مصر برآید
تیار ھراكلیوس گذاشتھ شود تا وي از این طریق بھ كرد كھ ثروت كلیساي یونان در مقابل اخذ ربح در اخ

ھراكلیوس با آوارھا از در صلح . پرداخت مخارج یك جنگ مذھبي براي تسخیر دوبارة اورشلیم قادر شود
  عزم ) ۶٢٢(درآمد و سرانجام 

  .جنگ با ایرانیان كرد

ھراكلیوس با  مدت شش سال. مبارزاتي كھ از این پس صورت گرفت شاھكارھایي از فكر و عمل بود
اي از سپاھیان ایران و خیلي  در غیاب وي دستھ. دشمن در پیكار بود و خسرو پرویز را مكرر شكست داد

لشكري كھ ھراكلیوس گسیل ). ۶٢۶(بلغارھا، و اسالوھا قسطنطنیھ را محاصره كردند   از جماعات آوارھا،
و نفوس پایتخت، كھ بھ رھبري بطرك داشتھ بود سپاھیان ایران را در خالكدون ھزیمت داد، و پادگان 
ھاي تیسفون  ھراكلیوس بھ سوي دروازه. برانگیختھ شده بودند، انبوه مھاجمان بربري را تارومار ساختند

حركت كرد؛ خسروپرویز از پا درآمد؛ ایران تقاضاي صلح كرد و كلیة سرزمینھایي را كھ خسرو از 
ھفت سال غیبت، ھراكلیوس پیروزمندانھ بھ قسطنطنیھ پس از . امپراطوري یونان گرفتھ بود باز پس داد

  .بازگشت

ھراكلیوس، كھ بیماري او را . وي سزاوار حوادثي كھ بھ حكم تقدیر دوران كھولت او را ننگین ساخت نبود
كرد كھ ناگھان قبایل  نحیف كرده بود، آخرین كوشش خویش را صرف تقویت دستگاه اداري كشور مي

، سپاه فرسودة یوناني را ھزیمت دادند، اورشلیم را بھ تصرف )۶٣۴(د عرب بھ خاك سوریھ ریختن
، و حتي در آن حال كھ امپراطور در بستر نزع افتاده بود مصر مسخر دشمن گردید )۶٣٨(درآوردند 

در دوران . جنگھاي دو امپراطوري ایران و بیزانس منجر بھ تحلیل قواي ھر دو طرف شده بود). ۶۴١(
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كنستانس، كھ امیدي بھ حفظ . فتوحات اعراب ادامھ یافت) ۶۶٨ - ۶۴٢(س دوم فرمانروایي كنستان
. امپراطوري خویش نداشت، آخرین سالھاي عمر را در مغرب گذرانید و در سیراكوز بھ قتل رسید

ھنگامي كھ . ، آدمي الیقتر یا خوشبخت تر بود)ریشدار(فرزندش قسطنطین چھارم، ملقب بھ پوگوناتوس 
كوشش دیگري براي فتح قسطنطنیھ كردند، چیزي كھ ) ۶٧٨ -  ۶٧٣(ل پنج سال بحراني مسلمانان در خال

سالح جدید، كھ اختراع آن بھ . تعبیر شد اروپا را نجات داد» آتش یوناني«اكنون نخستین بار از آن بھ 
ا از ھاي آتشپران جنگي عھد ما داشت و آمیزة آتشز كالینیكوس اھل سوریھ منسوب است، شباھت بھ گردونھ

این آمیزة سوزان را بھ وسیلة تیرھایي مشتعل بھ طرف كشتیھا یا . نفت، آھك زنده، گوگرد، و قیر بود
دمیدند، یا با  ھاي باریكي بھ سوي آنان مي كردند یا آن را از میان استوانھ سربازان دشمن پرتاب مي

اجزاي . كردند بستھ بودند شلیك ميآغشتھ بھ نفت  ھایي آھني كھ دور آن را الیاف خشن و كوتاه كتان  گلولھ
متشكلة این آمیزه سري بود، و مدت دو قرن حكومت بیزانس آن را با موفقیت تمام حفظ كرد؛ افشاي ھر 

ساراسنھا سرانجام فرمول آن را . شد گونھ اطالعي دربارة آن خیانت و توھین بھ مقدسات محسوب مي
تا اختراع باروت، در طول قرون وسطي این . ردندعلیھ صلیبیون استفاده ك» آتش ساراسن«كشف، و از 

  .حربھ بیش از ھمھ ورد زبانھا بود

  سپاھي مركب از ھشتاد ھزار نفر عرب و . مسلمانان ھجوم دیگري بھ پایتخت یوناني بردند ٧١٧در سال 

 كشتي، احتماال ١٨٠٠در ھمین ھنگام، اعراب ناوگاني مشتمل بر . قسطنطنیھ را از عقب محاصره كردند
این ناوگان جنگي وارد تنگة بوسفور شد و، بھ گفتة یكي از وقایعنگاران، مانند . كوچك، مجھز ساختند

از بخت بلند یونانیان بود كھ در این بحران سردار الیقي چون . جنگلي متحرك بر تنگة مزبور سایھ افكند
یالت دفاع امپراطوري را در لئو ایسوریایي جانشین آن مرد بیكفایت یعني تئودوسیوس سوم شد و زمام تشك

وي نیروي دریایي كوچك بیزانس را با مھارت تاكتیكي آرایش داد، و ھر ناوي را بھ اندازة . دست گرفت
در ظرف مدت كمي ناوھاي اعراب طعمة آتش شد و تقریبًا . مجھز ساخت» آتش یوناني«كافي با حربة 

اھیان یوناني بر محاصره كنندگان تاختند و بھ چنان آنگاه سپ. ھاي این ناوگان عظیم منھدم گردید كلیة كشتي
  .نشیني كرد پیروزي قاطعي دست یافتند كھ مسلم بن عبدالملك بھ سوریھ عقب

II   -  ٨٠٢ - ٧١٧: تمثالشكنان  

بھ . دادند لئوسوم از آن جھت شھرت ایسوریایي یافت كھ او را بھ ایسوریا، یكي از توابع كیلیكیا نسبت مي
بعد از تولد وي، پدرش از . وي در ایسوریا در یك خانوادة ارمني قدم بھ عرصة وجود نھاد گفتة تئوفانس،

رأس  ۵٠٠آنجا بھ تراكیا نقل مكان كرد، بھ پرورش گوسفند مشغول شد، و چون كارش رونق گرفت 
شد، لئو یكي از نگھبانان كاخ امپراطور . گوسفند را با پسرش لئو بھ امپراطور یوستینیانوس پیشكش كرد

سپس بھ مقام فرماندھي لژیونھاي آناطولي رسید، و سرانجام، با رأي قاطع سپاه، بھ مقام امپراطوري ارتقا 
وي آدمي بود جاه طلب، قوي اراده، صبور، و ثابت قدم؛ سرداري بود كھ بارھا سپاھیان مسلمان را، . یافت

د كھ با اجراي عادالنة قوانین عدل و كھ بھ مراتب بر قواي او برتري داشتند، شكست داد؛ سیاستمداري بو
داد امپراطوري را ثبات بخشید، مالیاتھا را اصالح كرد، سرفداري را كاھش داد، حق تملك زارعان را 

گسترش بخشید، بھ توزیع اراضي پرداخت، نواحي متروك را از نو آباد ساخت، و قوانین را بھ طرز 
  .ت مطلقھ بودتنھا عیب وي تمایلش بھ حكوم. صحیحي اصالح كرد

شاید بھ ھنگام جواني لئو در آسیا از ناحیة مسلمانان، یھودیان، مانویان، پیروان مذھب وحدت طبیعت، و 
از دین در اعماقروحش نفوذ ) رواقي ـ پیرایشگري(، یك نوع پندار خشك مقدسي و پرھیزكارانھ پاولیسینھا

كرده بود كھ اعتیاد تودة مسیحي را بھ پرستش تمثالھا، اعتقاد بھ خرافات، و مقید بودن بھ تشریفات و سنتھا 
مثال ھر شكلي از صورت تراشیده یا ت«، )١٨- ١۶٠۴سفر تثنیھ، (طبق كتاب عھد قدیم . كرد نكوھش مي
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در اوان مسیحیت، كلیسا ھر گونھ تمثالي را بھ عنوان  .بودصریحًا حرام شده » كھ بر روي زمین است
ساختند با  ھایي كھ مشركین بھ منظور نمایش دادن خدایان مي و بھ مجسمھ ھاي شرك مردود شمرده، بازمانده

اما پیروزي مسیحیت در دوران امپراطوري قسطنطین، و نفوذ محیط، سنتھا، و . نفرت نگریستھ بود
ھمین كھ بر تعداد قدیسان . سازي یونان در قسطنطنیھ و شرق ھلنیستي از این مخالفت كاستھ بود پیكره

بھ ھمین سبب . ه شد، تشخیص و بھ خاطر سپردن آنھا امري ضروري بھ نظر رسیدمعبود افزود
تصورھاي فراواني از این جماعت و ھمچنین مریم تھیھ شد، و در مورد مسیح نھ فقط شكل و شمایل خیالي 

آزادي طبیعي . او، بلكھ صلیب وي از اشیاي متبركھ و حتي، براي مردم عامي، طلسمھایي جادویي شد
. ھا و یادرگاھاي متبركھ را مورد پرستش ھمگان ساخت ازي در میان مردم، تصویرھا و پیكرهخیالپرد

بوسیدند، و در برابرشان شمع و عود و عبیر  افتادند، آنھا را مي مردم در برابر آنھا بھ سجده مي
در عالم مسیحي . نھادند، و از نفوذ غیبي آنھا انتظار معجزات داشتند سوزاندند، تاج گل بر سر آنھا مي مي

ھا و دكانھا، و حتي روي  ھا، خانھ در كلیساھا، صومعھ: شد یوناني، بویژه، ھمھ جا تمثالھاي متبركھ دیده مي
شھرھایي كھ بھ خطر بیماریھاي واگیر، . كردند اثاث منزل و زیورآالت كوچك و لباسھایي كھ بھ تن مي

یا بھ قدرت غیبي اشیایي كھ از ائمة خود بھ شدند بھ قدیسان حامي خویش،  قحطي، و یا جنگ گرفتار مي
اولیا و شوراھاي كلیسا مكرر توضیح . یادگار داشتند، بیشتر متكي بودند تا بھ تھور و شجاعت آدمي

اي ھستند براي یادآوري آنھا؛  دادند كھ این گونھ تمثالھا خود خدا یا مقربان وي نیستند، بلكھ فقط وسیلھ مي
  .ایز توجھي نداشتنداما مردم بھ این فرق و تم

رود تا با  نمود كھ شرك مي در نظر او چنان مي. رویھاي ایمان عامھ آزرده خاطر بود لئو سوم از این زیاده
ھاي مسیحي علیھ  ھایي را كھ مسلمانان، یھودیان، و فرقھ این شیوه بر مسیحیت چیره شود، و نیش و كنایھ

براي تضعیف نفوذ راھبان در . كرد وبي احساس ميخرافات جماعات اصیل آیین اظھار داشتھ بودند بخ
مردم و حكومت، و براي جلب حمایت نسطوریھا و پیروان مذھب وحدت طبیعت، وي شورایي بزرگ از 

فرماني را اعالم داشت كھ طبق آن مقرر  ٧٢۶اسقفھا و سناتورھا تشكیل داد و، با موافقت آنان، در سال 
تھ شود؛ نشان دادن تمثال مسیح و مریم عذرا بكلي ممنوع گشت؛ و شد ھر گونھ شمایلي از كلیساھا برداش

برخي از روحانیون عالیمقام از این . دستور داده شد كھ روي نقاشیھاي دیواري كلیساھا را گچ اندود كنند
تر و راھبان زبان بھ اعتراض گشودند، و مردم سر بھ شورش  فرمان پشتیباني كردند، روحانیون دونپایھ

  سربازاني كھ در صدد  .برداشتند

در یونان و در جزایر سیكالد قواي . بھ عزیزترین نمادھاي ایمان خویش متوحش و خشمگین شده بودند
لئو ناوگان . شورشي شخص دیگري را امپراطور خواندند و ناوگاني را براي تسخیر پایتخت گسیل داشتند

ایتالیا، یعني سرزمیني كھ صور مشركانة در . مزبور را منھدم و رھبران مخالفان خویش را زنداني كرد
در ونیز، . عبادت ھرگز از بین نرفتھ بود، مردم تقریبًا یكدل و یكزبان با فرمان امپراطور مخالفت كردند

راونا، و رم، افسران سپاه امپراطوري را بیرون كردند و شورایي مركب از اسقفان غربي، كھ از جانب 
بي آنكھ از شخص امپراطور نامي ببرد، تمثالشكنان را لعن و تكفیر  پاپ گرگوریوس دوم احضار شده بود،

بطریق قسطنطنیھ با شورشیان ھماواز شد و این مرافعھ را دستاویزي براي اعادة كلیساي شرقي از . كرد
، اما بھ او شدت عمل نشان نداد؛ و )٧٣٠(لئو بطریق را از مقامش عزل كرد . زیر سلطة حكومت قرار داد

، اكثر كلیساھا موزائیكھا )٧۴١(ور چنان بنرمي بھ موقع اجرا گذاشتھ شد كھ چون لئو در گذشت فرمان مزب
  .و فرسكوھاي خود را دست نخورده نگاه داشتند

، سیاست پدر را دنبال كرد و بھ ھمین سبب مورخان مخالف بھ )٧٧۵ -  ٧۴١(فرزند لئو، قسطنطین پنجم 
شورایي مركب از اسقفھاي . بخشیدند) نام گرفتھ از سرگین= (آن امپراطور لقب محبت آمیز كوپرونوموس 

» عمل شنیع«، تمثالپرستي را بھ عنوان )٧۵۴(كلیساي شرقي، كھ بھ اشارة او در قسطنطنیھ جلوس كرد 
را » نقاش جاھلي«و » شیطان بت پرستي را دوباره رواج داده بود«محكوم كرد، و فتوا داد كھ بدین وسیلھ 

تخطئھ كرد، و » بخشد كھ فقط قلب باید بھ آن معتقد باشد خود چیزي را صورت مي با دستھاي نجس«كھ 
قسطنطین این امر را بي ھیچ دوراندیشي یا . مقرر داشت كھ كلیة تمثالھاي كلیساھا را باید محو یا نابود كرد

داد؛ بار دیگر ورزیدند بھ زندان فرستاد و شكنجھ  اعتدال بھ موقع اجرا گذاشت؛ راھباني را كھ مقاومت مي
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ھا كنده شد؛ بطریق را شكنجھ دادند و سر از بدنش جدا  چشمھا از كاسھ درآمد، زبانھا بریده گشت، بیني
ھا را بست، اموال آنھا را  ھا و دیرھاي راھبھ قسطنطین پنجم، مانند ھنري ھشتم، صومعھ). ٧۶٧(ساختند 

ھا را بھ  اراضي متعلق بھ صومعھ ضبط كرد، آن ابنیھ را بھ مصارف غیر روحاني اختصاص داد، و
ھاي آن ایالت را بھ  حكمران افسوس، با تصویب خود امپراطور، راھبان و راھبھ. مقربان خویش بخشید

تعقیب و . دور ھم جمع كرد و آنھا را مجبور ساخت كھ یا با یكدیگر وصلت كنند و یا بھ مرگ تن در دھند
  .امھ داشتاد) ٧٧١ -  ٧۶۵(آزار این جماعت مدت پنج سال 

، را واداشت تا سوگند یاد كند كھ خط مشي تمثالشكنانة او )٧٨٠ - ٧٧۵(قسطنطین فرزند خود، لئو چھارم 
ھنگام مرگ، پسر . آمد، انجام داد لئو چھارم، علي رغم ضعف مزاج، آنچھ از دستش برمي. را ادامھ دھد

وة خویش امپراطریس ایرنھ را بھ ، وبی)٧٩٧ - ٧٨٠(دھسالة خود قسطنطین ششم را بھ مقام امپراطوري 
امپراطریس با كفایت و بي ھیچ باكي بھ . برگزید) ٨٠٢ -  ٧٩٧(سمت نایب السلطنة دوران خردي پسرش 

  ادارة امور پرداخت و بھ خاطر ھمدلي با احساسات مذھبي مردم و بدون سر و صدا 

ا بھ شركت در دومین شوراي ھا و منابر وعظ خویش برگردند، و اسقفھاي عالم مسیحیت ر تا بھ صومعھ
این شورا، كھ با حضور سیصد و پنجاه تن اسقف زیر نظر سفراي پاپ تشكیل . دعوت كرد) ٧٨٧(نیقیھ 

را از نو معمول داشت، و این عمل را طریقة مشروعي ) نھ پرستش آنھا(شد، احترام بھ تمثالھاي متبركھ 
  .براي ابراز ایمان و پرھیزكاري فرد مسیحي دانست

، قسطنطین ششم بھ سن بلوغ رسید و چون دید كھ مادرش از تفویض اختیارات بھ او اكراه دارد، ٧٩٠در 
دیري نگذشتھ بود كھ آن جوان رئوف بر سر رحم آمد و مادر را بھ . وي را از مقامش معزول و تبعید كرد

ر، فرزند را ماد ٧٩٧در سال ). ٧٩٢(دربار بازگردانید و او را شریك قدرت امپراطوري خویش ساخت 
حكمفرمایي كرد ـ وي نام باسیلیوس بر » امپراطور«بھ زندان افكند و كور كرد، و از آن پس تحت عنوان 

مدت پنج سال با كیاست و زیركي بھ رتق و فتق امور . خود نھاد، نھ باسیلیسا كھ اسمي زنانھ است
كرد، مؤسسات خیریھ بنا نھاد، و امپراطوري مشغول بود؛ مالیاتھا را كاھش داد، از مستمندان دستگیري 

كردند، اما افراد سپاھي از اینكھ زني  داشتند و تحسین مي مردم او را دوست مي. پایتخت را زیبا ساخت
ھواخواھان تمثالشكني  ٨٠٢در . كند آزرده خاطر بودند بمراتب الیقتر از بیشتر مردان بر آنھا حكومت مي

دارش نیكفوروس را امپراطور  امپراطوري كنار گذاشتند و خزانھعلم طغیان برافراشتند و او را از مقام 
وي بآرامي سر تسلیم فرود آورد و از نیكفوروس تقاضا كرد كھ فقط بھ وي اجازه دھد تا بسالمت . خواندند

اي داد، اما او را بھ لسبوس تبعید  امپراطور جدید چنین وعده. و بدون تعرض كناره بگیرد و تخت بگذارد
ماه بعد در آنجا، بي آنكھ پولي  ٩. آنجا بھ حال خویش گذاشت تا از راه خیاطي روزگار بگذراندكرد و در 

علماي دین، بھ خاطر پاكدامنیش، از سر گناھان وي گذشتند، و . یا دوستي در دنیا داشتھ باشد، درگذشت
  .زعماي كلیسا وي را در زمرة قدیسان محسوب داشتند

III  -  ١٠۵٧ - ٨٠٢: دستگاه دائم التغیر امپراطوري  

اي از بسیاري امپراطورھا و  براي آنكھ تمدن بیزانسي را كامال در مد نظر آوریم، در اینجا ارائة تاریخچھ
ھا، انقالبات درباري، و  برخي امپراطریسھا ضرورت دارد، و مقصود ما از این كار بحث دربارة توطئھ

اي است از خط مشي، قوانین، و یك عصر كوشش آنھا براي حفظ  ظور تاریخچھآدمكشیھا نیست، بلكھ من
از . امپراطوري در حال تحلیل خویش از خطر ھجوم مسلمانان در جنوب و اسالوھا و بلغارھا در شمال

ھا بآساني پدید  در طي دوراني كھ در آن چھره: تصویري قھرمانانھ است  اي جھات این تاریخچھ پاره
شدند، میراث یوناني تا حدود زیادي محفوظ، و تداوم و نظم اقتصادي باقي ماند؛  سپس ناپدید ميآمدند و  مي

ھاي پایداري بود كھ از كوششھاي پریكلس، آوگوستوس،  تمدن ادامھ یافت، و گویي وسیلة این تداوم انگیزه
py  دیوكلتیانوس، و 
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نھند تا بھ نوبة خویش پا بر  فان خود ميسرداراني كھ براي نیل بھ مقام امپراطوري پا بر روي اجساد حری
اجسادشان گذارند؛ نمایشي از شكوه و تجمل، چشم درآوردن و بیني بریدن، چاپلوسي و پرھیزكاري و 

خیانت؛ حكایتي است از مبارزة بي دغدغة امپراطوران با بطریقھا براي اینكھ معلوم شود بر امپراطوري 
نیكفوروس : گذریم بنابراین از شرح موارد زیر مي. شیر یا كالمچھ چیز حكومت كند ـ قدرت یا افسانھ، شم

، كھ بھ سبب شكست از )٨١٣ – ٨١١(و مبارزات وي با ھارون الرشید؛ میخائیل اول ) ٨١١ - ٨٠٢(اول 
مشھور بھ   بلغارھا از حكومت خلع شد و سرش را تراشیدند و بھ زمرة راھبانش درآوردند؛ لئو پنجم،

كھ بار دیگر تمثالپرستي را ممنوع كرد و ھنگامي كھ در كلیسا بھ ترنم سرودي ، ) ٨٢٠-  ٨١٣(ارمني 
اي شد و  بیسوادي كھ عاشق راھبھ» الكن«، امپراطور )٨٢٩-٨٢٠(مشغول بود بھ قتل رسید؛ میخائیل دوم 

، )٨۴٢ - ٨٢٩(سنا را تشویق كرد تا از او خواھش كند كھ آن زن را بھ حبالة نكاح درآورد؛ تئوفیلوس 
صلح قوانین، امپراطور آباد كننده، و مدیر با وجداني كھ رسم تمثالشكني را زنده كرد و بر اثر ابتال بھ م

بھ آزار و اذیت ) ٨۵۶ -  ٨۴٢(اي قابل  السلطنھ اش تئودورا، كھ بھ عنوان نایب اسھال خوني فوت شد؛ بیوه
ھ بر اثر بیكفایتي مقرون بھ مھرباني، ك) ٨۶٧ - ٨۴٢(الخمر  مردم پایان داد؛ و میخائیل سوم، ملقب بھ دائم

. امور حكومت را ابتدا بھ مادرش سپرد و چون وي مرد، بھ دایي فاضل و الیقش سزار بارداس واگذار كرد
بھ جز   آنگاه ناگھان رجلي بیمانند و نامنتظر بھ صحنھ ظاھر شد و بھ ھر چیزي كھ از پیشینیان مانده بود،

  .مند مقدونیان را بنیاد افكندخشونت، پشت پا زد و سلسلة نیرو

باسیلیوس اول مقدوني در نزدیكي شھر آدریانوپل در دامان یك خانوادة برزگر ارمني قدم بھ عرصة وجود 
ھنگام كودكي بھ دست بلغارھا اسیر شد و ایام جوانیش را در آن سوي دانوب، یعني ). ٨١٢? ( نھاد 
در بیست و پنجسالگي گریخت . میان بلغارھا گذرانید اي كھ در آن زمان بھ مقدونیھ شھرت داشت، در خطھ

سر بزرگ و نیروي جسماني وي نظر مردي را كھ بھ خدمت سیاسي اشتغال . و رو بھ قسطنطنیھ نھاد
باسیلیوس بھ اتفاق ولینعمت . داشت جلب نمود، و بھ ھمین سبب وي باسیلیوس را بھ مھتري خود اجیر كرد

اي بھ اسم دانیلیس، و  آن سرزمین رفت و در آنجا بود كھ نظر زن بیوه خویش كھ مأمور یونان شده بود بھ
چون بھ پایتخت بازگشت، اسب سركشي را براي میخائیل سوم . نیز اندكي از ثروت او را بھ خود جلب كرد

رام كرد، بھ خدمت امپراطور اجیر شد، و ھر چند كھ مردي كامال عامي بود، بھ مقام ریاست تشریفات 
باسیلیوس ھمیشھ مناسب و شایستھ بود؛ وقتي میخائیل در صدد پیدا كردن شوھري براي . قا یافتدربار ارت

ھمخوابة خویش برآمد، باسیلیوس زن دھاتي خویش را طالق گفت و او را با مھریة ھنگفتي بھ تراكیا 
مت بھ امپراطور فرستاد و ائودوكیا، ھمخوابة امپراطور، را بھ حبالة نكاح درآورد، و آن زن ھمچنان بھ خد

كرد كھ پاداش عمل  اي براي باسیلیوس معین كرد، اما باسیلیوس مقدوني فكر مي میخائیل ھمخوابھ. ادامھ داد
  وي تاج و 

مجاب ساخت كھ داییش سزار بارداس مشغول توطئھ براي خلع اوست، و سپس بارداس را با دستھاي 
ھاي دراز عادت كرده بود سلطنت كند و نھ میخائیل سوم، كھ سال). ٨۶۶(بسیار بزرگ خود خفھ كرد 

. حكومت، اینك باسیلیوس را در امپراطوري شریك خود كرد و تمامي امور حكومت را بھ دست وي سپرد
ھنگامي كھ میخائیل او را بھ كنار گذاشتن تھدید كرد، باسیلیوس نقشة قتل میخائیل را كشید و خودش در این 

بھ این ترتیب، حتي در شیوة سلطنت ). ٨۶٧(امپراطور شد  امر نظارت كرد وسرانجام بدون رقیب
با چنین فرومایگي و جنایتي بود كھ فرزند بیسواد برزگري . موروثي نیز راه براي افراد با استعداد باز بود

العاده، وضع قوانین بخردانھ،  طوالنیترین سلسلة بیزانسي را تأسیس، و نوزده سال فرمانروایي فوق
انباشتن خزانھ، و ساختن كاخھا و كلیساھاي تازه را براي شھري كھ تصرف كرده بود قضاوت عادالنھ، 

اي در حین شكار  ھیچ كس جرئت مخالفت با وي نداشت؛ و ھنگامي كھ باسیلیوس بر اثر سانحھ. آغاز كرد
  .درگذشت، تاج و تخت كشور با آرامشي غیر معمول بھ فرزندش رسید

نشین، و  بھ این معني كھ مردي بود دانشمند، كتابخوان، خانھ: ودمكمل پدرش ب) ٩١٢ – ٨٨۶(لئو ششم 
مالیم طبع؛ طبق شایعات، وي فرزند میخائیل بود نھ باسیلیوس، و شاید ائودوكیا نیز در این باب اطمینان 

لقب دادند نھ براي اشعاري كھ سرود یا وسایلي كھ در باب االھیات، ادارة » خردمند«او را . قطعي نداشت
حكومت، یا جنگ تصنیف كرد، بلكھ براي تجدید سازماني كھ در حكومت روحاني و ایالتي داد، امور 
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ھر چند . فرمولبندي جدیدي كھ براي قوانین بیزانس وضع كرد، و نظم دقیقي كھ در صناعت برقرا ساخت
با چھار  كھ وي از شاگردان شیفتة فوتیوس بطریق دانشور بود و خودش را وقف پارسایي كرد، با اینھمھ،

دو زن اولش بي آنكھ . بار ازدواج خود مایة وحشت و انزجار روحانیون و تفریح خاطر عامة مردم شد
لئو اصرار كرد كھ تنھا راه گریز از یك جنگي متوالي براي جانشیني، . پسري براي او بزایند درگذشتند

لئو پافشاري كرد، و . بود طبق تعالیم اخالقي كلیسا ازدواج براي بار سوم ممنوع. داشتن پسري است
  .چھارمین زنش، زوئھ، بھ پاداش ثبات عزم وي پسري آورد

اي بھ دنیا  لقب دادند، زیرا در غرفھ )»زادهارغواني «(را پورفوروگنیتوس ) ٩۵٨ -  ٩١٢(قسطنطین ھفتم 
وي قریحة . دیوارھاي آن از سنگ سماق ارغواني پوشیده شد و خاص زایمان امپراطریسھا بود آمد كھ

قسطنطین براي فرزندش دو كتاب در آیین . ادبي پدر را بھ ارث برد، نھ لیاقت اداره كردن كشور را
م در یا ایاالت امپراطوري و دومي تحت عنوان كتاب رسو» تمھا« یكي در بارة: مملكتداري تصنیف كرد

بر تألیف آثاري دربارة . باب تشریفات و آداب معاشرتي كھ شخص امپراطور مكلف بھ دانستن آنھا بود
  كشاروزي، پزشكي، دامپزشكي، و جانورشناسي 

ترتیب » تاریخ مورخان عالم«ھاي وقایعنگاران و تاریخنویسان، یك  نظارت كرد و، با گزینشي از نوشتھ
نسي با سبكي منقح و در عین حال خالي از جوش و حال بھ اوج شھرت تحت حمایت وي ادبیات بیزا. داد

  .رسید

با . مثل سایر كودكان بود و بھ خواندن كتابھاي پدرش توجھي نداشت) ٩۶٣ - ٩۵٨(شاید رومانوس دوم 
وي مظنون بھ زھر دادن پدر شوھر و تسریع در ھالك . دختري یوناني بھ نام تئوفانو ازدواج كرد

اش، نیكفوروس فوكاس را كھ سرداري  قبل از مرگ شوھر بیست و چھار سالھ رومانوس بود و،
زاھدمسلك بود بھ ھمخوابگي با خویش اغوا كرد، و سردار مزبور با اجازة ضمني وي تاج و تخت را بھ 

، در )٩۶١(نیكفوروس، كھ تازه مسلمانان را از حلب و جزیرة كرت بیرون رانده بود . تصرف درآورد
در واقع ھمین فتوحات بود كھ . از انطاكیھ كوتاه كرد ٩۶٨آنھا را از قبرس و در سال دست  ٩۶۵سال 

نیكفوروس از بطریق قسطنطنیھ تقاضا كرد كھ بھ سربازاني كھ . بنیان خالفت عباسیان را متزلزل كرد
بطریق  شدند تمام پاداشھا و افتخاراتي را كھ خاص شھدا بود نوید دھد؛ اما گرفتار جنگ با مسلمانان مي

اگر بطریق . اند خودداري ورزید و گفت ھمة سربازان موقتًا آلوده بھ خوني ھستند كھ در میدان جنگ ریختھ
نیكفوروس از جاه . شد با چنین پیشنھادي موافقت كرده بود شاید جنگھاي صلیبي یك قرن زودتر آغاز مي

تئوفانو، كھ . نشین زندگي كند طلبي خویش دست شست و در كاخ خویش انزوا گرفت تا چون زاھدي خلوت
گیري شوھر بھ تنگ آمده بود، معشوقة سرداري بھ نام یوحناي اول زیمیسكس شد، و سردار  از این گوشھ

و تاج و تخت را تصاحب كرد؛ چون از ) ٩۶٩(مزبور با اجازة ضمني او نیكفوروس را بھ قتل رساند 
د كرد و رفت تا با پیروزیھاي ناپایدارش بر عمل خویش نادم شد، از تئوفانو دست كشید و وي را تبعی

  .مسلمانان و اسالوھا كفارة گناھان خویش را پس بدھد

ملقب بھ بولگاروكتونوس   باسیلیوس دوم،. جانشین وي یكي از نیرومندترین مردان تاریخ بیزانس است
كوفوروس دوم و بھ دنیا آمد؛ ھنگام زمامداري نی ٩۵٨، فرزند رومانوس و تئوفانو، در ) »بلغاركش«(

، در ھجدھسالگي، فرمانروایي بالمعارضي را آغاز ٩٧۶در سال . زیمیسكس شریك در امپراطوري بود
صدراعظمش توطئھ كرد تا : مشكالت از ھمھ سو بھ او روي آورد. كرد كھ مدت نیم قرن بھ طول انجامید

مخارج  ز آنھا مالیات بگیرد، او را از مقام امپراطوري خلع كند؛ خاوندھاي فئودال، كھ وي قصد داشت ا
ھاي علیھ او را تأمین كردند؛ بارداس سكلروس، سردار سپاه شرقي، سر بھ شورش گذاشت و بھ  توطئھ

دست بارداس فوكاس، كھ در آن موقع سربازانش وي را امپراطور اعالم كرده بودند، منكوب شد؛ 
گرفتند؛ و  در سوریھ گرفتھ بود دوباره پس ميمسلمانان اینك تقریبًا تمام اراضیي را كھ زیمیسكس از آنھا 

. كردند بلغارھا در اوج اقتدار خود بودند و از مشرق و مغرب بھ خاك امپراطوري دست درازي مي
py  باسیلیوس شورش را فرو نشاند، ارمنستان را بار دیگر از چنگ ساراسنھا بیرون آورد، و در 
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، پانزده ١٠١۴بعد از پیروزیش در سال .ھم شكستمدت سي سال بھ طول انجامید قدرت بلغارھا را در 
ھزار تن اسیر را نابینا كرد، و از ھر صد نفر یكي را با یك چشم رھا كرد تا آن سپاه فلكزده را نزد ساموئل 

شاید یونانیان بیشتر بھ سبب وحشتي كھ نسبت بھ وي داشتند او را بھ . تزار بلغارھا رھبري كنند
در بحبوحة این مبارزات، باسیلیوس مجال یافت تا علیھ . تا اعجاب و تحسین بولگاروكتونوس ملقب ساختند

خویش،  ٩٩۶بھ وسیلة قوانین سال . بجنگد» ساختند كساني كھ بھ خرج مستمندان خود را توانگر مي«
باسیلیوس در شرف . درصد تجزیة بعضي از امالك وسیع و تشویق توسعة یك كشاورزي آزاد برآمد

جنگ با ساراسنھا در سیسیل بود كھ بھ سن شصت و ھشت سالگي اجل گریبانش را  رھبري ناوگاني در
از زمان ھراكلیوس قلمرو امپراطوري بیزانس تا این درجھ گسترده، و از دوران زمامداري . گرفت

  .یوستینیانوس تا این اندازه نیرومند نبود

. دوباره آغاز شد) ١٠٢٨- ١٠٢۵(اش قسطنطین ھشتم  انحطاط بیزانس در دوران حكومت برادر سالخورده
از آنجا كھ فرزندان قسطنطین منحصر بھ سھ دختر بود، قسطنطین رومانوس سوم را ترغیب بھ ازدواج با 

زوئھ در مقام نیابت سلطنت، و بھ . گذشت دختر بزرگ خود زوئھ كرد كھ تقریبًا پنجاه سال از عمرش مي
، )١٠٣۴ـ  ١٠٢٨(مپراطوري رومانوس سوم یاري خواھرش تئودورا، امور حكومت را در دوران ا

اداره ) ١٠۵۵ -  ١٠۴٢(، و قسطنطین نھم )١٠۴٢(، میخائیل پنجم )١٠۴٢-١٠٣۴(میخائیل چھارم 
این دو خواھر ـ زوئھ . كرد، و كمتر اتفاق افتاده بود كھ امپراطوري بیزانس بھ این خوبي اداره شده باشد مي

بر دوایر حكومتي و كلیساھا پرداختند و صاحبمنصبان را و تئودورا ـ بھ ریشھ كن كردن فساد حاكم 
واداشتند تا وجوھي را كھ باال كشیده بودند و ذخایري را كھ نبلعیده بیرون بدھند؛ چنانكھ یكي از آنھا كھ 

كھ در مخرن آبي پنھان ) دالر ٢‘٢٢۶‘٠٠٠معادل (پوند طالیي را  ۵‘٣٠٠چندي مقام صدراعظمي داشت 
پوند  ١٠٠‘٠٠٠د؛ و ھنگامي كھ بطرك آلكسیس درگذشت، از اطاقھاي مسكوني وي ساختھ بود تسلیم كر

زوئھ و تئودورا در . چند صباحي فروش مناصب موقوف شد. یافتند) دالر ٢٧‘٠٠٠‘٠٠٠معادل (نقره 
بیطرفي زوئھ . كردند كردند و با سختگیري عدالت را اجرا مي عالي ترین محاكم بھ مسند قضا جلوس مي

دانست كھ  از آنجا كھ در شصت و دو سالگي با قسطنطین نھم ازدواج كرده بود، و مي. تمانند نداش
گر ماھرش نیز زیبایي ظاھري او را بزور حفظ كرده است، بھ شوھر جدید خود اجازه داد كھ  مشاطھ

آن قسطنطین بین خوابگاھھاي . اش سكلرنا را بھ كاخ سلطنتي بیاورد و ھمانجا با وي زندگي كند ھمخوابھ
ھنگامي كھ . رفت شد، بھ مالقات وي نمي دو زن مقام گزید، و زوئھ تا از فراغت قسطنطین مطمئن نمي

اش گوشة عزلت گزید، و قسطنطین نھم، با  خواھر كھترش تئودورا در صومعھ) ١٠۵٠(زوئھ درگذشت 
خویش  وي افراد با صالحیت و تحصیلكرده را بھ كمك. ذوق و خردمندي، مدت پنج سال حكومت كرد

خواند و كلیساي اعظم سانتاسوفیا را از نو تزیین كرد، براي فقرا بیمارستان و سرپناه ساخت، و ادبیات و 
  .ھنر را در كنف حمایت خویش گرفت

ھواخواھان سلسلة مقدوني، عامة مردم را تحریك بھ شورشي ) ١٠۵۵(ھنگامي كھ قسطنطین درگذشت 
از گوشة عزلت صومعھ بھ در آورد و، با آنكھ خود او سخت  كردند كھ در نتیجة آن تئودوراي باكره را

با آنكھ این زن ھفتاد و چھار . مخالف با این روش بود، تاج بر فرقش نھادند و او را امپراطریس خواندند
گذشت، خود و وزیرانش با كارداني تمام بھ ادارة امور كشور پرداختند، لكن تئودورا در  سال از عمرش مي

اشراف درباري میخائیل ششم را . چنان ناگھاني درگذشت كھ ھرج و مرج بھ دنبال آورد با مرگي ١٠۵۶
نامزد امپراطوري كردند، اما سپاھیان مایل بودند سرداري بھ نام اسحاق كومننوس بھ این مقام برگزیده 

س در یك جنگ موضوع را فیصلھ داد؛ بھ این معني كھ میخائیل بھ سلك رھبانان درآمد، و كومننو. شود
سال خشونت، جنگ،  ١٩٠سلسلة مقدونیان، پس از . بھ عنوان امپراطور قدم بھ پایتخت نھاد ١٠۵٧سال 

  .العاده، بھ پایان خویش رسیده بود زناكاري، پرھیزكاري، و مملكتداري فوق

اسحاق كومننوس بعد از دو سال استعفا داد، قسطنطین دوكاس، رئیس سنا، را بھ جانشیني خود معین كرد، 
، بیوة وي ائودوكیا مدت چھار سال )١٠۶٧(ھنگامي كھ قسطنطین درگذشت . اي شد و خود وارد صومعھ

كرد؛ بھ ھمین سبب وي بھ عقد  السلطنھ شد، اما حوایج جنگ، وجود رھبر سختگیرتري را ایجاب مي نایب
ست خورد رومانوس در مناذگرد از تركان شك. ازدواج رومانوس چھارم درآمد و تاج بر سر وي نھاد
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، سرشكستھ بھ قسطنطنیھ بازگشت، از مقام امپراطوري خلع و زنداني شد؛ او را نابینا ساختند و )١٠٧١(
ھنگامي كھ آلكسیوس . بھ حال خود رھا كردند و بر زخمھایش مرھمي ننھادند تا از این طریق جان سپرد

، چنان )١٠٨١(كرد اول مشھور بھ كومننوس برادرزادة اسحاق كومننوس، بر تخت سلطنت جلوس 
و از آسیاي ) ١٠٧۶(تركان بر اورشلیم چیره شده . نمود كھ امپراطوري بیزانس نزدیك بھ سقوط است مي

شدند؛  صغیر شروع بھ پیشروي كرده بودند؛ پچنگھا و كومانھا از سمت شمال بھ قسطنطنیھ نزدیك مي
ردند؛ حكومت و سپاه بر اثر خیانت ب نورمانھا بر پادگانھاي مھم بیزانسي در حوزة آدریاتیك ھجوم مي

. آلكسیوس براي رویارویي با اوضاع حیلھ و جرئت بھ كار برد. و جبن فلج شده بود بیكفایتي، فساد، 
و بھ ونیز امتیازات تجاري واگذار . جاسوساني بھ ایتالیاي نورمان فرستاد تا در آنجا انقالبي برپا دارند

خزاین كلیسا را ضبط كرد تا از آن . خطھ علیھ نورمانھا استفاده كند كرد، تا در مقابل از نیروي دریایي آن
شخصًا جنگ را آغاز كرد و بیشتر با بھ كار بستن تدابیر . طریق نیروي سپاه امپراطوري را تقویت بخشد

در میان اینھمھ گرفتاریھاي خارجي مجال آن را . الجیشي، نھ با خونریزي، بھ پیروزیھایي نایل آمد سوق
كرد كھ دستگاه حكومت و دفاع كشور را از نو طرح ریزد و بھ این نحو امپراطوري متزلزل بیزانس پیدا 

دار، دست بھ دامان غرب شد تا بھ  ، طي یك اقدام دیپلماتیك دامنھ١٠٩۵در . را یك قرن دیگر حیات بخشد
اتحاد اروپا بر ضد  وي، در شوراي پیاچنتسا، پیشنھاد كرد كھ در برابر. یاري دنیاي مسیحي شرق بشتابد

  عالم اسالم، دوباره كلیساي یونان و 

در دست عوامل دیگر، بند از پاي جنگ برداشت، و نخستین جنگ از جنگھاي اسف انگیز صلیبیي، كھ 
  .مقدر بود ابتدا مایة نجات و سپس باعث انھدام امپراطوري بیزانس شود، آغاز شد

IV - ١٠٩۵ - ۵۶۶: زندگي بیزانسي  

ھاي ایسوریایي و  ن یازدھم، امپراطوري یونان، در پرتو جنگاوري و حسن تدبیر سلسلھآغاز قر در 
مقدوني، بار دیگر ھمان قدرت، ثروت، و فرھنگي را باز یافتھ بود كھ در اوج اقتدارش در دوران 

آسیاي صغیر، صفحات شمالي سوریھ، قبرس، جزیرة رودس، جزایر . فرمانروایي یوستینیانوس داشت
و كرت از چنگ مسلمانان بھ در آمده بود؛ ایتالیاي جنوبي یك بار دیگر یونان كبیر شده و زیر سیكالد، 

فرمان قسطنطنیھ درآمده بود؛ بلغارھا و اسالوھا را از بالكان بیرون رانده بودند؛ بازرگاني و صناعت 
زیرة بالكان و بیزانسي بار دیگر مدیترانھ را در قبضة اختیار خود گرفت؛ مسیحیت یوناني در شبھ ج

. دید روسیھ پیروز شده بود؛ و ادبیات و ھنر یوناني در عھد سلطنت مقدونیان دورة رنسانس را بھ خود مي
  . شد دالر مي ٢‘۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠درآمد كشور در قرن یازدھم بھ پول امروزي معادل 

استگي، و ھنر از قسطنطنیھ در اوج شكوفایي خویش بود و از لحاظ بازرگاني، ثروت، تجمل، زیبایي، آر
در این تاریخ نفوس آن شھر، كھ سر . جست و از بغداد و قرطبة ھمان عھد، پیشي مي  رم و اسكندریة قدیم،
زد، بیشتر آسیایي یا اسالو بودند ـ ارمنیھا، كاپادوكیاییھا، سوریھا، یھودیان، بلغارھا و  بھ یك میلیون نفر مي

رنگي از سوداگران و سربازان اسكاندیناوي، روسیھ، ایتالیا، و یونانیان نیمھ اسالو، بھ اضافة جماعت رنگا
ھزار نوع . شد اسالم؛ و در رأس تمامي یلنھا قشري از اشراف یوناني كھ روز بھ روز تعدادشان كمتر مي

ھا، پیشخوانھاي ستوندار، باغھا، یا  خانة مختلف ـ با سقفھاي دو شیب، مسطح، یا گنبدي ـ با بالكانھ
ھاي تمام نقاط عالم؛ ھزاران كوچة باریك پر از گل و الي،  زارھاي شھر انباشتھ از فراوردهداربستھا؛ با

ھاي مجلل اعیاني و  ھاي استیجاري؛ خیابانھایي باشكوه كھ در دو سوي آنھا خانھ مملو از دكانھا و خانھ
صرت بودند و، از ھایي بیشمار، و آراستھ بھ طاقھاي ن رواقھاي سایھ افكن قرار داشت و مزین بھ مجسمھ

شدند؛  دادند، بھ مناطق ییالقي منتھي مي ھاي حصار شھر كھ بر آنھا نگاھباناني پاس مي میان دروازه
كاخھاي سلطنتي مفصلي مانند كاخ تریكونخوس از آن تئوفیلوس، كاخ جدید باسیلیوس اول و كاخ بوكولئون 

شد كھ در  نزدیك دریاي مرمره سرازیر ميمتعلق بھ نیكفوروس فوكاس، كھ پلكان مرمري آن بھ بندرگاھي 
pyبھ تعداد «، )بھ قول یكي از جھانگردان(دو سوي آن ستونبندي حجاري شده قرار داشت؛ كلیساھاي متعدد، 
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كھ چند تا از آنھا از لحاظ معماري گوھرھایي قیمتي بودند؛ محرابھایي حاوي معززترین و » روزھاي سال
  گرانبھاترین یادگارھاي 

كلیسایي درخشان از انوار چراغھا   پرداختند، كلیساي اعظم سانتا سوفیا كھ مدام بھ تزیین آن مي از درون؛ و
این بود : و شمعھا، سنگین از بوي عود و عبیر، ھیبت آور از فرط جالل، و پر طنین از نغمات دلنشین

  .چارچوب نیمي از طال ـ نیمي خشت زندگي سرشار پایتخت امپراطوري بیزانس

كاخھاي شھري اشراف و سوداگران بزرگ، و در كوشكھاي ییالقي ساحلي و دور از ساحلي، ھر در داخل 
نوع اسباب تجملي كھ مورد استفادة آن عصر بود، و آن تزییني كھ از بند محرمات اقوام سامي رستھ بود 

و ظروف  ھا سنگھاي مرمر از ھر رقم با ھر صبغھ، نقاشیھاي دیواري و موزائیكھا، مجسمھ: شد دیده مي
ھاي ابریشمین، درھاي  ھا و قالیھا و پارچھ ھاي سیمین، فرشینھ ھاي آویختھ بر میلھ بسیار سفالین، پرده

در اینجا بود كھ . اي با تراش ظریف، ظروف غذاخوري طال یا نقره منبتكاري شده با عاج یا نقره، اثاثھ
ھرة زیبا و قامت رعنا، ملبس بھ مردان و زناني با چ: كردند متشخصان جھان بیزانس آمد و رفت مي

حریرھاي الوان و توري و خز و قائم، و در نزاكت و عشق ورزیھا و فتنھ سازیھا، رقیب پاریس و ورساي 
در . ھرگز آرایش موي و جواھرات و عطر و بزك بانوان بھ این درجھ از كمال نرسیده بود. عھد بوربونھا

داشتند تا عطریات الزم را براي معطر ساختن  ن نگاه ميكاخھاي امپراطور، تمام مدت سال، آتش را روش
ھرگز سابقھ نداشت كھ زندگي تا این درجھ مزین و پر تشریفات، تا . ھا و شاھزاده خانمھا فراھم آورند ملكھ

ھا، و این اندازه تابع مو بھ موي رسوم و آداب  این حد آكنده از مشایعتھا و پذیراییھا و نمایشھا و مسابقھ
اسپریس یا میدان [طبقة پابرجاي اشراف، عالوه بر دربار امپراطوري، در ھیپودروم . باشدمعاشرت 
ھاي آنان در  كالسكھ. كشیدند ھا و زیورآالت خویش را بھ رخ دیگران مي نیز فاخرترین جامھ] مسابقات

جلل و پر زرق و ساخت، و آن قدر م كردند كھ آنان را منفور پیادة فقیر مي پروا حركت مي خیابانھا چنان بي
برق بودند كھ مورد لعن و تكفیر اسقفھایي قرار مي گرفتند كھ در ظروف ـ و بر محرابھاي ـ مرمرین و 

روبر اھل كالري، از وقایعنگاران مشھور فرانسوي، نوشت . سیمین و زرین بھ خدمت خدا كمر بستھ بودند
نفوس «تودالیي، جھانگرد یھودي،  بود؛ و بھ قول بنیامین» دو ثلث ثروت جھان«كھ قسطنطنیھ حاوي 

  » .نمود كھ جملگي از ملكزادگانند یوناني چنان مي

قسطنطنیھ اگر از لحاظ ثروت از تمام شھرھاي دیگر برتر است، «: یكي از نویسندگان قرن دوازدھم نوشت
ران و گناھان یك شھر بزرگ میان توانگ  در اینجا ھمة» .از نظر رذیلت نیز بر دیگر شھرھا تفوق دارد
بر روح امپراطوران این سرزمین گاھي خوي حیواني و . مستمندان این شھر بھ یك سان تقسیم شده بود

شد با فساد سیاستھا یا خشونتھاي  زماني فرشتھ خویي مستولي بود؛ و در میان مردم شدت نیاز مذھبي را مي
اھا و تشكیالت اداري خدمت اختھ كردن كودكان براي آنكھ بھ عنوان خواجھ در حرمسر. جنگ تعدیل كرد

  كنند، و كشتن یا نابینا كردن مدعیان بالفعل یا بالقوة تاج و تخت، در طول زمامداري 

نفوس امپراطوري، یعني خلقي لجام گسیختھ و تحت نفوذ . اما تكراري این شھر فرنگ ادامھ یافت
ثبات، خونخوار، و گاھي  ھاي ناشي از اختالفات نژادي و طبقاتي و مذھبي، مردمي بودند بي انگیزه

داد؛ و مسابقات اسبدواني، ستیز با جانوران،  طاغي؛ حكومت با نان و روغن و شراب بھ آنھا رشوه مي
رقص روي بند، پانتومیمھاي مستھجن در تماشاخانھ، و حركت كوكبة امپراطورھا یا اعاظم روحاني در 

خانھ را تقریبًا در ھر  جا وجود داشت؛ فاحشھقمارخانھ و میخانھ ھمھ . ساخت سرگذرھا آنھا را سرگرم مي
زنان بیزانسي در شھوتراني و اخالص . »در جلو درھاي كلیسا«شد سراغ گرفت، حتي گاھي  خیاباني مي

دیني، و مردان آن در حضور ذھن و عدم رعایت ھر گونھ اصول اخالقي در نیل بھ امیالشان اشتھار 
. یبگویي، جادو، افسونگري، و تعویذھاي اعجازآمیز معتقد بودندھمة طبقات بھ سحر، طالع بیني، غ. داشتند

خصلتھاي رومي و یوناني پایمال سیلي از مشرق . فضایل رومي حتي قبل از زبان التیني ناپدید شده بود
زمینیھاي آواره شده بود كھ اصول اخالقي خویش را از كف داده و اخالقیات دیگران را جز بظاھر قبول 

ا اینھمھ، حتي در این جامعة بسیار دیني و شھواني، اكثریت عظیم مردان و زنان اولیا و ب. نكرده بودند
شارمنداني بودند آراستھ و محجوب كھ، بعد از سبكسریھاي ایام جواني، بھ شادیھا و غمھاي زندگي 
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یبان خود را ھمان امپراطورھایي كھ رق. دادند پرداختند و بھ اكراه كارھاي دنیوي را انجام مي خانوادگي مي
ھا، مساكن سالمندان، و براي ایجاد  كردند اعاناتي از كیسة فتوت خود بھ بیمارستانھا، یتیمخانھ نابینا مي

و در آن جرگة اشرافي كھ تجمل و راحت دستور روزمره . كردند ھایي براي مسافران بذل مي مسافرخانھ
كاست، خود را وقف  وسي از شدت آن ميشد، بودند صدھا كسان كھ، با حمیتي كھ پولد زندگي محسوب مي

ھا، بھ طریقي ترتیبي  رغم تمام براندازیھا و توطئھ كردند و، علي وظایف مملكتداري و تمشیت امور مي
ترین اقتصاد جامعھ در جھان مسیحیت  دادند تا مملكت را از ھر گونھ مصیبتي برھانند و خوش عاقبت مي

  .قرون وسطي را حفظ كنند

یوانساالریي كھ دیوكلتیانوس و قسطنطین بنا نھاده بودند، در عرض ھفت قرن، وسیلة بوروكراسي یا د
ھراكلیوس بھ . اي از قلمرو امپراطوري نافذ بود مؤثري براي حكومت شده بود كھ حكمش در ھر ناحیھ

كرد ھا یا واحدھایي نظامي تقسیم »تم«جاي رویة سابق تقسیم امپراطوري بھ ایالتھاي مختلف، كشور را بھ 
شد؛ این یكي از صد طرقي بود كھ  كھ ھر واحد زیر فرمان یك استراتگوس یا فرماندار نظامي اداره مي

تمھا تا . بدان وسیلھ خطر ناشي از جھان اسالم موجب جرح و تعدیل بنیادھاي امپراطوري بیزانسي شد
كز یافتھ از رفاه حدود بسیار زیادي استقالل داخلي خود را حفظ كردند و در پرتو این حكومت تمر

آنكھ متحمل فشار مستقیم كشمكشھا و شدت عملھایي كھ زندگي پایتخت را  برخوردار شدند؛ اینان، بي
بر قسطنطنیھ شخص امپراطور، بطریق، و . ساخت بشوند، آرامش مداومي بھ خود دیدند پرآشوب مي

  جماعت حكمفرما بودند، اما بر تمھا قوانین 

د، و اروپاي باختري در دام ھرج و مرج ناشي از ده دوازده قانون نامة بربري ش و االھیات فرقي قایل نمي
ھا  نوول. بخشید شمرد و توسعھ مي رفتار شده بود، دنیاي بیزانسي میراث یوستینیانوس را بھ جان گرامي مي

فت، یا قوانین جدید یوستینوس دوم و ھراكلیوس، اكلوگا یا قوانین منتخب كھ از جانب لئو سوم نشر یا
باسیلیكا یا فرامین شاھي كھ از طرف لئو ششم اعالم گردید، و نوولھایي كھ بھ اشارة ھمین لئو وضع شد 

قوانین لشكري، . پندكت یا قانون نامة عظیم یوستینیانوس را با نیازمندیھاي متغیر پنج قرن تطبیق داد
م قضایي سپاھیان و روحانیون، روحاني، دریانوردي، تجاري، و قوانین مربوط بھ امور روستایي بھ احكا

بازارھا و بنادر، و مزارع و دریاھا نظم و اعتبار بخشید؛ و در قرن یازدھم، مدرسة حقوق قسطنطنیھ مھد 
از این رو، مردم بیزانس بزرگترین عطیة روم ـ حقوق رومي ـ . متفكران جھان غیر روحاني مسیحیت بود

ند، تا آنجا كھ احیاي آن قوانین در بولونیا در قرن را در خالل ھزار سال مخاطره و تغییر حفظ كرد
قانون نامة دریایي . دوازدھم انقالبي در قوانین مدني اروپاي التین و قوانین شرعي كلیساي روم پدید آورد

بیزانس، كھ توسط لئو سوم اعالم و براساس نظامات بحري رودس باستان وضع شده بود، نخستین 
این مجموعھ در قرن یازدھم منشأ قوانین . جھان مسیحیت قرون وسطي بودمجموعة قوانین بازرگاني در 

ھمانندي براي دو جمھوري ایتالیایي تراني و آمالفي شد؛ و از این طریق جزو میراث حقوقي جھان نوین 
  .درآمد

مزارع . قانون نامة روستایي كوششي بود معتبر براي جلوگیري از فئودالیسم و استقرار زارعین آزاد
زمینھاي وسیعتري كھ بھ حكومت تعلق داشت براي كشت . كوچك را بھ سربازان بازنشستھ تفویض كردند

در اختیار سربازان گذاشتھ شد تا بھ عنوان خدمت نظام در آنھا بھ كار زراعت بپردازند؛ مناطق عظیمي 
در نواحي باز ھم  .ھاي بدعتگذاري شد كھ از آسیا بھ تراكیا و یونان منتقل شده بودند كوچنشین فرقھ

رفت حضورشان در قلمرو امپراطوري كم زیانتر از خارج  پھناورتر، جماعات بربري را كھ تصور مي
بھ این نحو بود كھ گوتھا در تراكیا و ایلیریا، لومباردھا در . باشد بزور یا تحت حمایت دولت اسكان دادند

تا قرن دھم میالدي نفوس پلوپونز بیشتر از نژاد . دپانونیا، اسالوھا در تراكیا و مقدونیھ و یونان متوطن شدن
حكومت و كلیسا در كاھش بردگي دست یاري . اسالو بودند، و اسالوھا در آتیك و تسالي فراوان بودند

قوانین امپراطوري فروش بردگان یا برده كردن آزاد مردان را ممنوع كرد و بردگاني را كھ بھ . دادند
كردند خود بھ خود از قید  آمدند یا با مردمان آزاد وصلت مي یون درميخدمت سپاھي یا بھ سلك روحان

در قسطنطنیھ بردگي در حقیقت منحصر بھ خدمتكاران خانگي بود، ولي در ھمین محدوده . بندگي رھانید
  .كرد كم كم رونقي پیدا مي
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زرگتر، بھ نسبت مقدار و با اینھمھ، تقریبًا این یك قانون تنازع بقاي نیوتني تاریخ است كھ امالك زراعي ب
ھاي دیگر، ھر چند وقت یك بار  كنند، و از راه خرید یا شیوه نزدیكیشان، امالك كوچكتر را جذب مي

  مجموع این قبیل اراضي بدل بھ 

رسد، آنگاه از طریق بستن مالیات یا بھ كمك انقالب امالك بار دیگر تقسیم  اراضي بھ مرحلة انفجار مي
تا قرن دھم اكثر اراضي شرق بیزانسي، در امالكي . شود اراضي از نو آغاز مي شوند، و باز تمركز مي

ھا، یا  ، یا كلیساھا و صومعھ )دوناتوي، بھ معني افراد مقتدر(وسیع، متعلق بود بھ مالكان ثروتمند 
كار . اي خاص خود داشتند بیمارستانھایي كھ، بھ موجب وصیت پرھیزكاران، ھر كدام اراضي موقوفھ

ر این گونھ اراضي بر عھدة سرفھا یا كولوني بود كھ از لحاظ حقوقي آزاد، اما از نظر اقتصادي در كشت د
كردند، در كوشكھاي  مالكان، با خیل مالزمان و محافظان و بردگاني كھ كارھاي خانگي مي. قید و بند بودند

یي از این اعیان بزرگ را، ھا نمونھ. كردند ییالقي، یا در عمارتھاي شھري خود، در عین تجمل زندگي مي
ھنگامي كھ وي بھ . كنیم اعم از خوب یا بد، در داستان ولینعمت باسیلیوس اول، خاتون دانیلیس، مالحظھ مي

اي را كھ در آن از پاتراس سفر  رفت؛ سیصد تن غالم بنوبت كجاوه دیدن باسیلیوس در قسطنطنیھ مي
كھ خاتون دانیلیس براي باسیلیوس برد بمراتب ھدایایي . كردند ھاي خود حمل مي كرد روي شانھ مي

فقط . اي بود كھ تا آن تاریخ شھریاري نزد یكي از امپراطوران بیزانسي فرستاده بود گرانبھاتر از ھر تحفھ
ھا مشتمل بود بر چھار صد تن جوان، صد تن خواجھ، و صد تن دوشیزه؛ ھمچنین  بخشي از این ھدیھ

شد آن را در  ھر كدام آن قدر ظریف كھ مي(كتان   یس، صد طاقھ پارچةھاي زربفت نف چھارصد طاقھ پارچھ
وي در دوران حیات قسمت اعظم . ، و یك مجموعھ ظروف غذا خوري نقره و طال)الي درز یك ني جا داد

لئو ششم . دارایي خویش را بخشید و ھنگام مرگش وصیت كرد كھ مابقي را بھ فرزند باسیلیوس تسلیم كنند
ا مالك ھشتاد پارچھ ملك زراعتي و چند كوشك، مبالغ عظیمي سكھ و جواھرات و بشقابھاي ناگھان خود ر

  . ھاي بیشمار، و ھزاران تن غالم یافت زرین، اثاثة گرانقیمت، اشیاي باارزش، گلھ

ثروتي كھ بدین نحو از گوشت . این گونھ ھدایاي یوناني رویھمرفتھ موجب رضایت خاطر امپراطوران نبود
بخشید كھ در مجموع براي ھر شھریاري  یونھا مردم انباشتھ شده بود بھ صاحبان آنھا قدرتي ميو عرق میل

امپراطوران بیزانس، بھ حكم منافع شخصي و ھمچنین حس نوعپروري، . شد خطرناك محسوب مي
بھ خشكسالي و  ٩٢٨ -  ٩٢٧زمستان سخت سال . كوشیدند تا این فرایند تمركز ثروت را متوقف سازند مي
عون انجامید؛ روستاییان، كھ از گرسنگي در شرف مرگ بودند، زمینھاي مزروع خود را بھ قیمت بي طا

السلطنھ  نایب ٩٣۴در سال . نھایت ناچیز، یا صرفًا در برابر نان بخور و نمیر، بھ مالكان عمده فروختند
ا بیرحمتر از خشكسالي خود ر«كرد كھ  منتشر كرد كھ مالكان را تقبیح مي) قانوني جدید(رومانوس نوولي 

» قیمت عادالنھ«ھمین قانون جدید مقرر داشت كھ ھر ملكي كھ بھ كمتر از نصف . »اند و طاعون نشان داده
اي اجازه داد، در عرض سھ سال،  خریداري شده است باید بھ صاحبش بازگردانده شود، و بھ ھر فروشنده

  . خریدار بازستاندزمیني را كھ فروختھ بود بار دیگر، بھ ھمان قیمت، از 

مالیاتھاي گزاف شاكي بودند زمینھاي خود را فروختند و بھ شھرھا و در صورت امكان بھ قسطنطنیھ نقل 
باسیلیوس دوم مبارزات . كرد استفاده كنند اي كھ حكومت بھ مستمندان بذل مي مكان كردند تا از وظیفھ

بھ فروشنده اجازه داد كھ ھر موقع توانست، وي  ٩٩۶فرمان سال . امپراطوران را علیھ اشراف تجدید كرد
زمینش را بھ ھمان قیمتي كھ فروختھ بود دوباره بخرد؛ كلیة اسناد مالكیت زمینھایي را كھ متناقض با قانون 

خریداري شده بود لغو كرد، و مقرر داشت كھ این گونھ زمینھا بي ھیچ درنگ و بي ھیچ  ٩٣۴مورخ 
رفتند، و تا قرن  بیشتر مالكان از رعایت این قانون طفره مي. زگردانده شوداي بھ صاحبان قبلي آنھا با ھزینھ

اما كوشش . یازدھم نوعي فئودالیسم تعدیل یافتھ بھ طور پراكنده در شرق بیزانسي برقرار شده بود
زارعین آزادي كھ باقي ماندند، بر اثر انگیزة مالكیت، در زمینھاي خویش بھ ایجاد . امپراطوران ھدر نرفت

داري پرداختند؛ مالكان بزرگ كشاورزي  كشتزار، باغھاي میوه، تاكستانھا، كندوھاي عسل، و مراكز گلھ
اي رساندند كھ اوج كمال آن در قرون وسطي بود؛ و از قرن ھشتم تا قرن یازدھم  علمي را بھ پایھ

py  .كشاورزي بیزانسي پا بھ پاي ترقي روزافزون صناعت آن امپراطوري پیش رفت
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ي روم شرقي در این دوران یك خصلت شھري و نیمھ صنعتي پیدا كرد كھ كامال با طرز زندگي امپراطور
كارگران معادن و فلزگران جدًا بھ اكتشاف و . روستایي اروپاي التین شمال كوھستان آلپ تفاوت داشت

نسي ـ نھ فقط قسطنطنیھ، بلكھ صد شھر دیگر بیزا. استخراج سرب، آھن، مس، و طال در زمین پرداختند
مانند سمورنا، طرسوس، افسوس، دوراتتسو، راگوزا، پاتراس، كورنت، تب، تسالونیكا، آدریانوپل، 

ھراكلیا، سلومبریا ـ ھمھ از غوغاي دباغان، كفاشان، سراجان، اسلحھ سازان، زرگران، جواھرسازان، 
موزائیكسازان،  فلزكاران، درودگران، خراطان، چرخسازان، خبازان، رنگرزان، نساجان، كوزه گران،

در قرن نھم میالدي شھرھاي قسطنطنیھ، بغداد، و قرطبھ، ھر سھ بھ . نقاشان و نظایر آنھا پر طنین بود
آور یك  عنوان مراكز عظیم و جوشان صنعتي و مبادلة كاالھا، تقریبًا جنب و جوش و غوغاي سرسام

، پایتخت یوناني ھنوز در تھیة علي رغم رقابت ھنرمندان ایراني. زدند پایتخت مدرن كوس برابري مي
شد، وفقط سھ ناحیة آرگوس و  ھاي حریر و منسوجات لطیف پیشرو دنیاي سفیدپوستان محسوب مي پارچھ

العاده متشكل بود، و عدة  صنعت منسوجات فوق. كورنت و تب از این لحاظ بعد از قسطنطنیھ قرار داشتند
خدام داشت؛ اكثریت كارگران دیگر را صنعتگران آزاد بسیار زیادي از بردگان را بھ عنوان كارگر در است

جماعت كارگر قسطنطنیھ و تسالونیكا از محرومیتھاي طبقة خویش آگاه بودند و بھ . دادند تشكیل مي
كارفرمایان آنھا تودة عظیمي از افراد طبقة متوسط را تشكیل . اي دست زدند ثمر عدیده شورشھاي بي 

از   صنعتگران مھم،. كار اندوز، بخشنده، كوشا، با فراست، و بشدت محافظھاي بود مال  دادند كھ طبقھ مي
با (جملھ كارگران، ھنرمندان، مدیران، بازرگانان، قضات، و متخصصان امور مالي بھ صورت سیستماتا 

متشكل شده بودند، كھ دنبالھ و از مآثر تشكیالت كولگیا و آرتس باستان بود و بھ ) ھاي اصناف اتحادیھ
  ھاي اقتصادي عظیم واحد

اي واجد جنبة انحصاري در رشتة ویژة خود بود، اما در مسائلي مانند خرید  شباھت داشت، ھر اتحادیھ
مواد، بھاي اجناس، روشھاي ساختن كاالھا، و شرایط فروش شدیدًا تابع نظاماتي بود كھ بھ موجب قوانین 

ب نظارت داشتند، و گاھي حداكثر دستمزدھا شد؛ بازرسان دولتي بر عملیات و دفاتر حسا مصوب تعیین مي
این . با وصف این، صنایع كوچك بھ كارگران آزاد و تھور انفرادي واگذار شده بود. كرد را قانون معین مي

ترتیبات بھ صنعت بیزانس نظم و رفاه و دوام بخشید، اما مانع از ابتكار و اختراع شد، و بھ ركوردي در 
  . د كھ خاص مشرق زمینیھا بودوضع اجتماعي و زندگي انجامی

تعیین و تنظیم بیمھ و قرضھ در مقابل ودیعھ گذاشتن ناوھا،   ھا، اداره یا نظارت دولت بر بنادر و اسكلھ
ترین پول رایج در اروپا، ھمھ دست بھ دست ھم داد و مشوق  مبارزة شدید با دریازني، و وجود ثابت 

اي از كاالھا را  صادرات پاره - رتي ساري بھ عمل آورد دولت بر كلیة داد و ستدھا نظا. بازرگاني شد
ممنوع كرد، تجارت غلھ و حریر را انحصاري ساخت، بر كاالھاي وارداتي و صادراتي عوارض گذارد، 

حكومت بھ سوداگران خارجي ـ ارامنھ، سوریھا، مصریھا، آمالفیھا ، پیزاییھا، . و بر فروش مالیات بست
یھا، روسھا، و كاتاالنھا ـ اجازه داد كھ قسمت اعظم بازرگاني بیزانس را در دست یھود  ونیزیھا، جنوواییھا،

یا بنگاھھایي نیمھ مستقل دایر سازند؛ و با این عمل  »ھا كارخانھ«بگیرند و در خود پایتخت یا اطراف آن 
بھ حكم قانون،  گرفتن ربح مجاز بود، اما نرخ آن. تقریبًا بھ استقبال حاكمیت بر دو دریاي اژه و سیاه رفت

بانكداران متعدد بودند؛ و شاید این وام . دوازده، ده، ھشت درصد، و حتي كمتر از این مقرر شده بود
دھندگان قسطنطنیھ بودند كھ برات را ابداع كردند و جامعترین سیستم اعتبار را در جھان مسیحیت قبل از 

  .قرن سیزدھم سازمان دادند، نھ ھمكاران ایتالیاییشان

V   - رنسانس بیزانسي  

بر اثر تالش و مھارت مردم و زیاده خواھیھاي اعیان، در قرن نھم و دھم ھنر و ادبیات بھ طرز شایاني 
نامید، تقریبًا تمامي عناصر التیني آن  گرچھ امپراطوري تا آخرین روز انقراض خود را رومي مي. احیا شد

زانسي از دوران فرمانروایي ھراكلیوس، زبان یوناني در شرق بی. بھ استثناي حقوق رومي از بین رفتھ بود
تعلیم وتربیت اكنون بھ كلي یوناني . اي شده بود زبان دولت، ادبیات، لیتورژي، و ھمچنین زبان محاوره
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تقریبًا كلیة آزاد مردان، بسیاري از زنان، حتي جمع كثیري از غالمان نیز تا حدودي از تعلیم و تربیت . بود
دانشگاه قسطنطنیھ، كھ مانند ادبیات بھ طور كلي در بحرانھاي عصر ھراكلیوسي راه . ندشد برخوردار مي

ھاي تدریس لغتشناسي، فلسفھ،  و بھ خاطر دوره) ٨۶٣(بھ ھمت سزار بارداس احیا شد   زوال سپرده بود،
  االھیات، 

بھ طور كلي براي  تدریس. شد ادیب مشركي چون لیبانیوس و استاد بلیغ ملحدي چون لوكیانوس خوانده مي
ھاي عمومي و خصوصي  كتابخانھ. پرداخت دانشجویان الیق رایگان بود؛ و حقوق استادان را دولت مي

ھا رفتھ  متعددي وجود داشت و ھنوز شاھكارھاي كالسیكي را كھ در دنیاي پرھرج و مرج غرب از خاطره
  . كردند بود حفظ مي

ذھن را ھم تیز . ھم مایة انگیزش و ھم باعث محدودیت بوداین انتقال گستردة میراث یوناني در عین حال 
اما ھمین . اي رھانید ساخت و ھم وسعت بخشید و از چھار دیواري دیرین مباحثات دیني و بالغت موعظھ

. مبتكر بودن براي فرد جاھل بمراتب آسانتر است تا شخص عالم. غناي آن جلو نیروي ابتكار را گرفت
اي تلذذ مردان و زنان تربیت یافتھ و متفنن بود؛ بھ این معني كھ ادبیاتي بود ادبیات بیزانسي بویژه بر

پیراستھ و مھذب، آكنده از دقایق ھنري و تصنعات، بھ سبك یوناني اما نھ بھ زبان یوناني، كھ بھ ظاھر 
 گرچھ روحانیون این دوره بھ طرزي شایان توجھ اھل. پرداخت و با عمق آن كار نداشت زندگي بشري مي

تساھل بودند، با اینھمھ، تفكر، بر اثر عاداتي كھ در جواني شكل پذیرفتھ بود بھ طیب خاطر ھمچنان در 
  .محدودة جزم اندیشي دیني در جا زد، و جماعت تمثالشكنان عابدنماتر از كشیشان بودند

تند؛ استادان بھ تجزیة زبان و عروض شعري پرداخ. عصر اسكندري دیگري از دانشوري آغاز شده بود
المعارفھا ، و گلچینھاي  ھا، دایرة ، و تاریخھاي عمومي نگاشتند؛ و لغتنامھ»قواعد كلي«رساالت موجز، 
و ) ٩١٧(در این عھد بود كھ كنستانتین كفاالس گلچین ادبیات یوناني را گرد آورد . ادبي گرد آوردند

بھ نگارش ) ٩۵٠متـ ( و لئو شماس) ٨١۴حد (تئوفانس ). ٩٧۶(سویداس فرھنگ خود را تألیف كرد 
 – ۶١۵(پاولوس آیگینایي . تاریخھاي مغتنم عھد خویش یا نزدیك بھ دوران زندگي خویش مبادرت جستند

المعارفي پزشكي دست زد كھ در آن نظریات و روشھاي علمي پزشكان عالم اسالمي  بھ تدوین دایرة) ۶٩٠
بھ كالمي تقریبًا نوین یك رشتھ عملیات  این كتاب. را با میراث جالینوس و اوریباسیوس یكجا جمع كرد

جراحي را در مورد سرطان سینھ، بواسیر، میل زدن مجراي بول، اخراج سنگ مثانھ، و اختھ كردن 
ھاي كودكان را در  نویسد كھ براي خواجھ كردن باید بیضھ پاولوس دربارة مورد آخر مي. كرد تشریح مي

  . گرمابة داغي لھ كرد

حد (ي در خالل این قرنھا، معلم گمنام و تھیدستي بود موسوم بھ لئو تسالونیكایي طبیعیدان مبرز بیزانس
. كھ دارالعلم قسطنطنیھ بھ او اعتنایي ننمود تا آنكھ یكي از خلفاي عباسي او را بھ بغداد دعوت كرد) ٨۵٠

دیري  یكي از شاگردانش كھ در جنگ بھ اسارت درآمده بود بندة زرخرید یكي از اعیان مسلمان شد، و
خلیفھ مأمون، پس از استحضار از این . نگذشت كھ موال شیفتة احاطة غالم جوان بھ علم ھندسھ گشت

اي كھ در دربار خالفت راجع بھ مسائل ھندسي برگزار  موضوع، جوان را برانگیخت تا در مجلس مباحثھ
اي بھ شرح وي از  شد شركت جوید؛ در مجلس از تبحر جوان در شگفت ماند، با كنجكاوي مشتاقانھ مي

  استادش 

لئو در این باب صوابدید یكي از عمال دولت بیزانس را . مال و منال، لئو را بھ دارالعلم بغداد دعوت كرد
خواست، و او نیز ماجرا را با امپراطور تئوفیلوس باز گفت، و تئوفیلوس ھم براي نگاھداشتن لئو بیدرنگ 

در ریاضیات، نجوم، علم : ھاي بسیار لمي بود متبحر در رشتھلئو عا. بھ وي مقام استادي دولتي اعطا كرد
خلیفة مأمون مسائل چندي در ھندسھ و نجوم پیش . كرد احكام نجوم، پزشكي، و فلسفھ تألیف و تدریس مي

وي فرستاد و بھ قدري از پاسخھاي او خوشحال شد كھ بھ امپراطور تئوفیلوس وعدة صلح جاوداني و 
امپراطور خودداري . رط آنكھ وي لئو را براي مدت كوتاھي نزد او بفرستدسكة طال داد بھ ش ٢‘٠٠٠

  . ورزید و، براي آنكھ لئو را از دسترس خلیفھ مأمون دور نگاه دارد، او را اسقف اعظم تسالونیكا كرد
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، )٨٩١ – ٨٢٠؟) فوتیوس . لئو، فوتیوس، و پسلوس ھر سھ از ستارگان درخشان این عصر بودند
ل عھد خویش، در عرض شش روز از درجة یك مرد عادي غیر روحاني بھ مقام بطریقي دانشمندترین رج

مردي بود دنیادار و اھل ) ١٠٨٠ – ١٠١٨? ( میخائیل پسلوس . ارتقا یافتھ بود، و بھ تاریخ دین تعلق دارد
توانست در ھر  ھا، ولتري خوش مشرب و اصیل آیین كھ مي دربار، مشاوري براي سالطین و ملكھ

دیني یا انقالب درباري ھنوز سر جاي خود   شد بدرخشد، اما بعد از ھر مشاجرة عي كھ مطرح ميموضو
وي در . اي را كھ بھ زندگي داشت كند و تیره كند گذاشت عشق بھ كتاب عالقھ پسلوس نمي. باقي بود

یني در چندي وارد دیري شد، گوشھ نش. دانشگاه قسطنطنیھ تدریس حكمت كرد، و لقب ملك الحكما گرفت
در مقام صدراعظمي ) ١٠٧٨ -  ١٠٧١(صومعھ را بیش از حد آرام یافت، بھ غوغاي دنیا بازگشت، از 

ھایي در امور سیاسي، علوم، پزشكي،  خدمت كرد، و در خالل این مدت در ضمن بھ تألیف كتابھا و رسالھ
خود بھ نام كرونوگرافیا وي در كتاب . دستور زبان، االھیات، قانونشناسي، موسیقي، و تاریخ مشغول بود

از (را با خلوص و ذوق و غرور تمام ضبط كرد ) ١٠٧٨ -  ٩٧۶(ھا و رسواییھاي یك قرن  داستان توطئھ
اینك، براي نمونھ، ). » نوك زبان پسلوس آویزان است«جملھ قسطنطین نھم را آدمي توصیف كرد كھ از 

بھ اریكة سلطنت  ١٠۵۵ت تئودورا در ھاي وي را در وصف شورشي كھ منجر بھ بازگش قسمتي از نوشتھ
  :كنیم شد نقل مي

یكي تبر كوچكي، دیگري تبرزیني، یكي . سالحي بھ كف داشت) سربازي كھ در میان جمعیت بود(ھر یك 
… نظمي عظیمي  كردند؛ و ھمگي با بي اي از مردم سنگھاي بزرگي حمل مي پاره. اي كماني، دیگري نیزه

. اي پناه گرفتھ بود، بھ غریو آنھا بي اعتنا ماند ما تئودورا، كھ در نماز خانھا… . روانة كاخ تئودورا بودند
ھاي آختھ، چنان خود را بھ سوي  انبوه مردم زبان خوش كنار گذاشتند بھ زور توسل جستند؛ برخي، با دشنھ

تن پوش با جسارت تمام او را از پناھگاھش ربودند، . تئودورا افكندند كھ گویي قصد كشتن او را دارند
زدند، بھ كلیساي سانتاسوفیا  فاخر تنش كردند، او را بر اسبي نشاندند و، در حالي كھ گردش چرخ مي

اینك تمامي مردم از بلند پایگان تا ضعیفان در گرامیداشت او ھماواز شدند و ھمھ او را . ھدایتش كردند
  . خواندند ملكة خویش مي

داشت؛  ھاي سیسرون دلكش بود و پرده از اسرار برمي امھھاي خصوصي پسلوس تقریبًا بھ اندازة ن نامھ
ھاي وي نقل مجالس بود؛ شوخ طبعي كینھ توزانھ و بذلھ گویي مھلك وي در بین  نطقھا، شعرھا و رسالھ

در قیاس با شخص وي و فوتیوس و . تتبعات كسالتبار دانشمندان معاصر وي حكم داروي محركي را داشت
ھا و رابانوسھا، آلكوینبزرگ معاصرشان در غرب، یعني كساني مانند تئوفانس، محققان و مصلحان 

  . ھا، بھ منزلة مھاجران ترسویي بودند كھ از دنیاي توحش بھ سرزمین تعقل آمده بودندژربر

نھضت تمثالشكني ھر گونھ  ٨۴٢تا  ٧٢۶از . شاخصترین جنبة این رنسانس بیزانسي ھنر آن بود
ممنوع كرد، اما در عوض ھنرمند را از بند اسارتي سازي یا تصویرسازي از موجودات مقدس را   مجسمھ

یكنواخت در چھار دیواري مضمونھاي مذھبي رھانید، و او را بھ مشاھده، ترسیم، و تزیین زندگي 
از این پس، بھ جاي خدایان، افراد خاندان امپراطور، ولینعمتان اشرافي، وقایع . غیرمذھبي واداشت

ھاي صحرا، و چیزھاي پیش پا افتادة زندگي خانوادگي موضوع  هتاریخي، جانوران جنگل، گیاھان و میو
باسیلیوس اول در كاخ خویش نئا یا كلیساي نوین را ساخت كھ بھ قول یكي . تابلوھاي نقاشي ھنرمندان شد

سراسر آن با درھاي گرانبھا، طال، نقرة تابان، موزائیكھا، حریرھا، و ھزاران نوع مرمر «از معاصران 
گنبد مركزي . قسمت اعظم تزییناتي كھ اخیرًا در سانتا سوفیا كشف شد كار قرن نھم بود» .تزیین شده بود

ساختھ شد و ضمن این بازسازي بود كھ شمایل بزرگ مسیح  ٩٧۵اي بار دیگر در  این كلیسا بعد از زلزلھ
 ١٠٢٨موزائیكھاي دیگري در سال . را در حال نشستن بر روي یك رنگین كمان با موزائیك درآوردند

اي، بر اثر زوال و احیاي بخشھاي مختلف آن، از زندگي  این كلیساي اعظم، مانند موجود زنده. افزوده شد
نصب شدند، بھ قدري شھرت یافت كھ  ٨٣٨العاده بودن درھاي برنزي آن، كھ در  فوق. مند شد مداومي بھره

ي، و باسیلیكاي سان پائولو در ساختن درھاي ھمانندي را براي دیر مونتھ كاسینو، كلیساي جامع آمالف
در قسطنطنیھ ساختھ  ١٠٧٠آخرین دو لنگھ در، كھ در . بیرون دیوارھاي رم بھ قسطنطنیھ سفارش دادند

  .شد، ھنوز شاھد بارزي از ھنر بیزانسي است
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شد مجموعة  كھ نئا یا كلیساي نوین فقط نمازخانة آن محسوب مي» قصر مقدس«كاخ سلطنتي باسیلیوس یا 
ھا، كاله فرنگیھا، باغھا، ایوانھاي ستوندار، و  یي بود از اطاقھا، تاالرھاي پذیرایي، كلیساھا، گرمابھتودرتو

اي مشھور  تئوفیلوس با ساختن تاالر اریكھ. افزود حیاطھاي فراوان؛ تقریبًا ھر امپراطوري چیزي بر آن مي
  اي  بھ تریكونخوس، از روي نقشھ

در شمال این تاالر اریكھ، وي تاالر مروارید . داد مانند تشكیل مي بود كھ سھ ضلع آن را محرابھاي صدف
ھاي آفتاب، و كامیالس را ساخت ـ عمارتي با سقفي از طال،  را بنا نھاد، و در جنوب آن چند ھلیاكا یا غرفھ

اي زرین، جمعي از زنان و مردان را در  ستونھایي از مرمر سبز، و موزائیكي بسیار نفیس كھ، بر زمینھ
بر روي : حتي از این موزائیك عالیتر موزائیكھاي ساختمان مجاور بود. داد چیني نشان مي ال میوهح

ھاي موزائیكي كف  دیوارھاي آن نقش موزائیكي درختاني سبز رنگ بود در مقابل آسماني زرین، و مھره
شكوه عجیب و  تئوفیلوس ذوقي را كھ براي. داد پر از گل و ریحان چمني را نشان مي» تاالر آرموني«

در بارگاه آن درخت چناري از طال بر اریكھ : غریب داشت در قصر خویش، ماگناورا، بھ اوج خود رسانید
ھاي درخت و روي تخت سلطنت نشستھ بودند؛ در دو سوي مسند  سایھ افكن بود؛ پرندگان زرین بر شاخھ

ه بود، و پایین مسند، مجسمة چند از طال لمید] سر و بالش عقاب، بدنش شیر[اي  شاھي دو جانور افسانھ
اي بھ حضور امپراطور بار مي یافت، جانوران  ھنگامي كھ فرستادة دولت بیگانھ. شیر زرین قرار داشت

ایستادند و دمھاي خود  خاستند، شیرھاي زرین مي اي بھ كمك اسبابي كھ تعبیھ كرده بودند بھ پا بر مي افسانھ
تمام این تجمالت تقلید . دادند پرندگان مصنوعي نغمھ سر مي كردند، و دادند و غرش مي را حركت مي

  .اي بود از چیزھاي پوچي كھ نظیرشان در قصر ھارون الرشید در بغداد وجود داشت پرده بي

شد قسطنطنیھ را زیبا ساختند، ولي آن قدر پول در خزانة  اخذ مي» تمھا«با مالیاتھایي كھ از تجارت و 
ھا، كھ بار  صومعھ. جالل و شكوه مختصرتر كرسي نشینھاي ایالتي شود ماند تا صرف مملكت باقي مي

ھاي الورا و ایویرون در  در قرن دھم صومعھ: دیگر ثروتمند شده بودند، با ھیبت و عظمت سر برافراشتند
آتوس؛ در قرن یازدھم صومعة قدیس لوقا در فوكیس، دیر نئاموني در كیوس، و دیر دافني در نزدیكي 

. ھاي سبك اواسط عھد بیزانسي است كھ موزائیكھاي تقریبًا كالسیك آن عالیترین نمونھالئوسیس ـ 
گرجستان، ارمنستان، و آسیاي صغیر در این نھضت رنسانس سھیم شدند و ھر كدام از كانونھاي ھنر 

دكي ان» كلیساي قیامت«در اورشلیم . بناھاي دولتي انطاكیھ مسلمین را بھ ستایش واداشت. بیزانسي گشتند
در مصر، پیش و پس از استیالي اعراب، مسیحیان قبطي بھ . پس از پیروزیھاي ھراكلیوس بازسازي شد

چوب، و منسوجات چنان استادانھ   ساختن كلیساھاي گنبددار متوسطي پرداختند، ولي آنھا را با فلزات، عاج،
زانسي، و اسالمي سرزمین تزیین كردند كھ گفتي تمامي مھارتھاي دوران فرعوني، بطلمیوسي، رومي، بی

آزار و اذیت تمثالشكنان ھزاران تن . مصر ھمچون میراثي بي نقص و دست نخورده بھ آنھا رسیده است
رھبان را از سوریھ، آسیاي صغیر، و قسطنطنیھ بھ سوي مناطق جنوبي ایتالیا روانھ كرد، جایي كھ در 

داگران شرقي بود كھ سبكھاي بیزانسي از طریق این مھاجران و سو. كنف حمایت پاپھا قرار گرفتند
  معماري و تزیین در باري، اوترانتو، 

تسالونیكا ھمچنان سبك بیزانسي را حفظ كرد و . با شكوه كلیساي سانت آپولینارة كالسھ را ایجاد كرد
اي كھ بھ نحیفي قدیسان كارال گركو بودند  كلیساي سانتا سوفیاي خودش را با حواریون موزائیكي افسرده

  .زیین كردت

در تمام این سرزمینھا و شھرھا، مانند پایتخت امپراطوري، رنسانس بیزانسي چشمة فیاضي بود با 
شاھكارھایي در موزائیك، مینیاتور، ظروف سفالین، لعاب، شیشھ، چوب، عاج، برنز، آھن، جواھرات، و 

شگفتي و احترام تمام جھانیان اي كھ با چنان مھارتي تزیین شده بودند كھ مایة  قماشھاي بافتھ و رنگ شده
ساختند كھ زیر سطح آن با پیكرھاي آدمي،  ھنرمندان بیزانسي از شیشة آبي رنگ فنجانھایي مي. شد

ساختند با گلوگاھي مزین بھ گلھا و  اي مي پرندگان، و شاخ و برگھاي زرین تزیین شده بود؛ ظروفي شیشھ
كردند كھ امپراطوران بیزانس ھمیشھ  ظرافتي تھیھ مي اسلیمیھاي مینایي؛ و دیگر انواع شیشھ را بھ چنان

گرانبھاتر از این گونھ اشیا، براي ھدیھ، . فرستادند با رغبت آنھا را بھ رسم تحفھ نزد سالطین خارجي مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ھاي قیمتیي بود كھ ھنر پارچھ بافي استادان بیزانسي را نشان  ھاي آستین گشاد، رداھا، شالھا، و جبھ خرقھ
در كلیساي اعظم مس، و حریرھاي لطیفي كھ در تابوت آن » رداي شارلماني«ین طراز بود از ا. داد مي

نیمي از حشمتي كھ امپراطور یوناني را احاطھ كرده بود، قسمت اعظم رعب آمیختھ . پادشاه در آخن یافتند
ذرا، و اي از شكوھي كھ منجي مسیحیان، مریم ع شد، و پاره بھ احترامي كھ مایة علو مقام بطریق مي

شد كھ عمر ده دوازده تن  ھاي بسیار فاخري ناشي مي كرد، از قماشھا و جامھ شھداي دین بر تن جلوه مي
زرگران و . ھنرمند، فنون قرون، و غنیترین رنگھاي زمین و دریا بر سر آن صرف شده بود

خزانة سان . رفتند جواھرتراشان بیزانسي تا قرن سیزدھم در فنون خویش سرآمد استادان جھان بھ شمار مي
موزائیك قدیس لوقا كھ بھ طرز شگفت آوري . ماركو در ونیز پر از آثار این قبیل صنعتگران است

شود، سر تابان عیسي مسیح در  واقعگراست و اكنون در كالج تعلیمات عالیة دیني در پاریس نگاھداري مي
متر مربع مساحت دارد و  ٧/٣موزائیكي كلیساي سانتاسوفیا؛ و باالخره موزائیك بسیار بزرگي كھ  دیسس

. ھاي كاخ امپراطوران مقدوني در استانبول كشف شد، ھمھ بھ این دوره تعلق دارند در خرابھ ١٩٣۵در 
رس آن بھ دور ماند، كلیساھا، با تمثالھایي ھنگامي كھ نھضت تمثالشكني فرو نشست، یا ھر جا كھ از دست

كھ با رنگ لعابي بر چوب نقش شده بودند و گاه در قابھاي میناكاري یا جواھر نشان قرار داشتند، دینداري 
در تمام تاریخ تذھیب كاري ھیچ مینیاتوري از نظر ظرافت و استادي بھ پاي رؤیاي . را تقویت كردند

اي مذھبي گرگوریوس نازیانزوسي در قرن نھم ساختھ شد و اكنون در ھ حزقیل كھ براي مجموعة خطابھ
  كتابخانة ملي پاریس مضبوط است، یا چھار صد تذھیبي كھ براي دست نبشتة گاھنامھ و ترجمان 

و اینك در واتیكان جا دارد، یا تصاویر داوود در كتاب زبور پاریس ) ١٠٠٠حد (احوال قدیسان ساختھ شد 
در این نقاشیھا ھیچ ژرفانمایي و ھیچ تصویري كھ از سایھ روشن درست شده باشد . نمي رسد) ٩٠٠حد (

ا روح قوة تخیل، كنیم؛ اما در عوض، رنگ آمیزیي پرمایھ و چشمنواز، جوالن زنده و ب مشاھده نمي
آگاھیھاي نویني از كالبدشناسي انسان و حیوان، خیل لجام گسیختة جانوران و پرندگان، و گلھا و گیاھان را 

كنیم ـ پرندگان مشغول نوك زدن بھ  در میان قدیسان و خدایان، چشمھ سارھا، طاقیھا، و رواقھا مشاھده مي
ي در جدال شاخ بھ شاخ با ھم، و پلنگي پاي شریرش اند، خرسھا در حال رقص، گوزنھا و نره گاوان میوه

  . را بلند كرده است تا قلم نقاش بتواند نخستین واژة یك شعار پرھیزكارانھ را در تابلوي خویش بگنجاند

سفالگران بیزانسي سالیان متمادي بود كھ از فن لعاب دادن ـ مالیدن قشري از اكسید فلزي كھ چون آن را 
بخشد ـ  دارد و ھم بھ آن جال مي كند كھ ھم ظرف را محفوظ نگاه مي ي ایجاد ميدر كوره بگذارند سطح

م از بین رفتھ، و بار  این ھنر ابتدا از مشرق زمین بھ یونان باستان آمده، در قرن سوم ق. اطالع داشتند
حد وفور در این دوران اواسط عھد بیزانسي استفاده از لعاب بھ . دیگر در قرن سوم میالدي زنده شده بود

در تصویرنگاري بر روي مدالھاي بزرگ، تمثالھا، صلیبھا، ظروف خاص حفظ یادگارھاي قدیسان، . رسید
فنجانھا، جامھاي ویژة مراسم عشاي رباني، جلد كتابھا، و زیور یراق اسبھا و سایر اسباب كالسكھ، ھمھ از 

عابكاري را از استادان ایراني عھد در قرن ششم میالدي بود كھ جھان بیزانس ھنر ل. شد لعاب استفاده مي
ساساني فرا گرفت؛ طرز عمل از این قرار بود كھ گردھا یا خمیرھاي رنگ را روي سطح شي مورد 

ھاي فلز یا سیمھاي  دلخواه جدا جدا قرار مي دادند، طوري كھ ھر محفظھ یا منطقة رنگ بھ وسیلة باریكھ
بردند تا لعاب بھ فلز  بھ ھمین صورت در كوره فرو مي نازكي از دیگري مجزا باشد، و آنگاه تمام شيء را

معروفترین نمونة لعابكاري بیزانسي یك ظرف . جوش بخورد و طرح تزییني مورد نظر بھ وجود آید
، )٩۴٨حد (ساختھ شده بود ) یا قسطنطین ھفتم(یادگارھاي قدیسان است كھ براي قسطنطین پرفوروگنتیوس 

اي كھ در ساختمان آن بھ كار  دقت عجیب و ظرافت بي اندازه. شود يو اكنون در لیمبورگ نگاھداري م
  .رود رفتھ است، و آب و رنگ تزیینات پرتجمل این ظرف، ھمھ از ویژگیھاي ھنر بیزانسي بھ شمار مي

. توان سراغ گرفت كھ مثل ھنر بیزانسي تا این حد موقوف و حصر بر دیانت بوده باشد ھیچ ھنري را نمي
تعیین موضوعات و نظارت بر جریان كار بھ «چنین مقرر داشت كھ  ٧٨٧یي بھ سال یك شوراي كلیسا

از این رو بود كھ این ھنر بھ » .عھدة روحانیون است، و بھ موقع عمل گذاشتن آن دستورات وظیفة نقاشان
pyصورتي مغموم و جدي تجلي كرد؛ حیطة موضوع ھنرمند محدود ماند؛ روش و سبك نقاشي یكنواخت شد؛ 
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اي مقید بھ  توجھ خود را بھ واقعیات زندگي، شوخي، و زندگاني عادي معطوف داشت؛ بھ اندازه بندرت
  رنگ و شكوه شد كھ نظیر پیدا نكرد؛ و ھرگز نتوانست بھ تنوع نفساني و مادیگري فضاحت آور ھنر 

سیحیت از سراسر جھان م. ھمین محدودیتھا باید از كامیابیھا و نفوذ چنین ھنري بیشتر در شگفت باشیم
كردند و مراتب تحسین خود را با تقلید از آن سبك  كیف گرفتھ تا كادیث بھ رھبري ھنر بیزانسي اعتراف مي

ھمین ھنر بود كھ بھ . كردند داشتند؛ حتي ھنرمندان چین نیز گاه گاه سر تعظیم در برابر آن خم مي ابراز مي
ھنر ایران ساساني در ھم آمیخت و سبك بدیعي اي ریختھ شد و با  دست صنعتگران سوریھ بھ قالبھاي تازه

و نیز، در امر توسعھ و . در معماري، موزائیكسازي، و عناصر متشكلة تزییني ھنر اسالمي پدید آورد
آباداني، قسطنطنیھ را براي خود سرمشق قرار داد، و كلیساي سان ماركو از كلیساي حواریون پایتخت 

ي سر از فرانسھ درآورد و آن قدر بھ سوي شمال رخنھ كرد تا بھ سبك معماري بیزانس. بیزانس تقلید كرد
بلغارھا كیش و . ھاي خطي و تذھیب شده در سراسر جھان غرب نشانگر نفوذ بیزانس بود نسخھ. آخن رسید

تزیینات بیزانسي را اقتباس كردند، و گرویدن والدیمیر مھیندوك روسیھ، بھ آیین كلیساي یوناني، راھھاي 
  .راي نفوذ ھنر بیزانسي در زندگي مردم روسیھ باز كردمتعددي را ب

از قرن پنجم تا دوازدھم، تمدن بیزانسي پیشرو اروپاي مسیحي در ادارة حكومت، دیپلوماسي، درآمدھا، 
اي بھ وجود نیامده بود كھ تا این درجھ  شاید ھرگز پیش از این جامعھ. آداب، فرھنگ، و ھنر بود

این . و دیني پدید نیامده بود كھ تا این سان رنگارنگي چشمنواز داشتھ باشدشكوھمندانھ مزین شده باشد، 
تمدن نیز، مانند ھر تمدن دیگري، متكي بر دوش سرفھا یا غالمان بود، و طال و مرمر مزارھاي مطھر و 

. كندند قصرھاي پادشاھان آن حاصل عرق جبین كارگراني بود كھ بر روي زمین یا در دل آن جان مي
ھمان آدمي كھ در مقابل . یزانسي، مثل ھر فرھنگ دیگر این عصر، مقرون با ستمگري بودفرھنگ ب

زد قادر بود كودكان ماوریكیوس امپراطور را جلو چشمان پدرشان تكھ  شمایل مریم عذرا زانو بھ زمین مي
ز آراستگي ساخت، ورقة نازكي ا این جامعھ با تمام جاللش چیزھایي داشت كھ آن را سبكمایھ مي. تكھ كند

و نیمي  پوشانید؛ مياشرافیت روي تودة عظیمي از خرافات عامھ پسند، تعصب، و جھالت مردم باسواد را 
متناقض بود مجال نشو  اي كھ با آن جھالت ھر علمي یا فلسفھ. از فرھنگ وقف دوام بخشیدن بھ آن جھل بود

ھیچ اثري . یافت، و مدت یك ھزار سال تمدن یوناني ھیچ چیز بر دانش آدمي دربارة جھان نیفزود و نما نمي
ذھن . از ادبیات بیزانسي قوة تخیل بشر را بھ حیرت نیانداختھ، یا مھر تأیید زمان را بھ دست نیاورده است

محصور در ھزار توي االھیاتي كھ باعث شده بود یونان یوناني قرون وسطي، منكوب غناي میراث خود و 
محتضر، مسیحیت مسیح را از دست بدھد، دیگر قدرت آن را نداشت كھ بھ دیدگاھي پختھ و واقعبینانھ از 

بر سر یك حرف مصوت و بار دیگر بر سر یك كلمھ، مسیحیت را بھ دو نیم كرد، و . بشر و جھان برسد
  چون ھر گونھ 

  .ي مي پنداشت، اساس امپراطوري روم شرقي را متزلزل ساختبدعتي را خیانت

كدام منابع پنھاني یا نیروي حیاتي دروني بود كھ در قبال . عجب آن است كھ این تمدن آن قدر دوام آورد
پیروزیھاي ایران در سوریھ، و پیروزیھاي مسلمانان در سوریھ، مصر، سیسیل، و اسپانیا، امپراطوري 

ه داشت؟ شاید ھمان ایمان مذھبیي كھ با اتكا بھ یادگارھاي مطھر قدیسان و معجزات قوة بیزانس را زنده نگا
شدند نظم و  دفاعي بیزانس را تضعیف مي كرد، بھ ملتي پیوستھ شكیبا كھ در ادوار معیني سركش مي

كرد كھ جلو ھر گونھ  بخشید، و بھ امپراطور و حكومت نوعي نفوذ غیبي و معنوي عطا مي انضباط مي
دیوانساالري بیزانس كھ جمعًا فناناپذیر بود، در طول تمام مبارزات و در طي . گرفت تغییر و تبدلي را مي

ھمة انقالبات، بھ امپراطوري دوام و ثبات بخشید، صلح را در داخل كشور حفظ كرد، بھ دستگاه اقتصادي 
ري بار دیگر تا جایي امكان پذیر نظم داد، و بھ جمع آوري مالیاتھایي پرداخت كھ در پرتو آن بسط امپراطو

گرچھ متصرفات خلفاي اسالمي پھناورتر . شد كھ از لحاظ وسعت تقریبًا بھ پاي قلمرو یوستینیانوس رسید
رسید، و سستي حكومت اسالمي و نارسایي  از دنیاي بیزانس بود، عواید خلفا شاید بھ پاي امپراطوران نمي

بساط فرمانروایي عباسیان در عرض سھ قرن از ھم پاشیده  ارتباطات و دستگاه اداري آن، سبب شد كھ
  .شود، و حال آنكھ امپراطوري بیزانس مدت ھزار سال باقي بماند
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تمدن بیزانسي سھ وظیفة اساسي انجام داد؛ اول آنكھ مدت ھزار سال بھ مثابھ سد محكمي جلو تھاجمات 
متوني را كھ حاوي ادبیات، علوم، و فلسفة  ایران و اسالم شرقي را بر قارة اروپا گرفت؛ دوم آنكھ سواد

مورد  ١٢٠۴یونان باستان بود با خلوص نیت گرامي داشت و بھ نسلھاي آینده منتقل ساخت تا آنكھ در 
گریختند كتابھاي خطي یوناني  رھباناني كھ از ستم امپراطوران تمثالشكن مي. تاراج صلیبیون قرار گرفت

استادان یوناني، كھ از . د و معرفت بھ ادبیات یونان را از نو زنده كردندرا با خود بھ ایتالیاي جنوبي بردن
ورزیدند، قسطنطنیھ را ترك گفتند، چند زماني در ایتالیا سكونت  مسلمانان و صلیبیون یكسان اجتناب مي

 گزیدند، و عمل پیك را براي انتشار بذر افكار كالسیك یونان انجام دادند، تا آنكھ سال بھ سال معرفت
ایتالیاییان نسبت بھ یونان قدیم افزونتر شد و كار بھ جایي رسید كھ طالبان دانش از آن سرچشمة آزاد 

عقالني سرمست شدند؛ سوم آنكھ بیزانس سبب شد تا بلغارھا و اسالوھا از آیین توحش بھ كیش مسیحیت 
شت اروپا شریك بگروند، و با این عمل نیروي عظیمي از جسم و روح اسالوي را در زندگي و سرنو

  .سازد

VI - ١٠۶٧ - ۵۵٨: سرزمینھاي بالكان  

فقط چند صد كیلومتر در شمال قسطنطنیھ، انبوه عظیم و آشفتة قومي وجود داشت كھ كسب علم و معرفت 
سیل تھاجم قوم ھون ھنوز فرو ننشستھ بود كھ قوم . تقریبًا مفتون جنگ بودند. را دون شأن خود مي دانستند

  جدیدي ھمخون با ھون، یعني آوارھا، از تركستان بھ سوي روسیة جنوبي حركت 

، )۵۶٢(ھاي اسالو را بھ اسارت درآوردند، بر آلمان تاختند، بھ رود الب رسیدند  ، انبوه توده)۵۵٨(كردند 
، و شبھ جزیرة بالكان را چنان تاراج كردند كھ از نفوس التیني )۵۶٨(لومباردھا را بھ خاك ایتالیا راندند 
در . رسید دریاي بالتیك تا دریاي سیاه مي چندي حیطة نفوذ آوارھا از. زبان آن سرزمین تقریبًا اثري نماند

اما ناكامیابي آنھا . قسطنطنیھ را محاصره كردند و چیزي نمانده بود كھ بر آن شھر دست یابند ۶٢۶
شارلماني بر آنھا غلبھ یافت و بتدریج این قوم در بلغارھا و  ٨٠۵در . موجبات زوالشان را فراھم ساخت

  .اسالوھا مستحیل شدند

اي بودند از نژادھاي ھون و اویغوري و ترك، بخشي از امپراطوري ھون را  در اصل آمیزه بلغارھا، كھ
اي از آنھا در امتداد رود ولگا، در اطراف شھر  پس از مرگ آتیال شاخھ. در روسیھ تشكیل داده بودند

ا شھر بلغار پایتخت آنھ. را تأسیس كرده بودند» بلغارستان قدیم«كنوني قازان، قلمرو پادشاھي مشھور بھ 
بر اثر بازرگاني از راه رودخانھ بھ شھر ثروتمندي بدل شد، و ھمچنان رو بھ ترقي بود تا آنكھ در قرن 

در قرن پنجم میالدي شاخة دیگري از قوم بلغار بھ طرف جنوب غربي . سیزدھم بھ دست تاتارھا ویران شد
، )۶٧٩(بھ اوتیغورھا از دانوب گذشتند اي از این شاخھ موسوم  قبیلھ. كوچ كرد و بھ درة دون روي آورد

دومین قلمرو پادشاھي بلغارھا را در سرزمین باستاني موئسیا تأسیس كردند؛ اسالوھاي ساكن آن ناحیھ را 
كشور . اسیر خود ساختند زبان و بنیادھاي آنھا را اقتباس كردند، و سرانجام در نژاد اسالو جذب شدند

خان كروم . بھ اوج اعتالي خود رسید) ٨٠٢(خاقان یا خان كروم  نوبنیاد بلغاري در دوران زمامداري
وي بر مقدونیھ، یكي از . گري مردم متمدن را با ھم جمع داشت مردي بود كھ شجاعت اقوام وحشي و حیلھ

پوند طال بھ غنیمت گرفت، و شھر سردیكا را، كھ ھمان  ١‘١٠٠ایاالت امپراطوري شرقي، ھجوم برد، 
  .ستان كنوني است، آتش زدصوفیھ پایتخت بلغار

، )٨١١(امپراطور روم شرقي، نیكفوروس، بھ تالفي لشكر كشید و شھر پلیسكا پایتخت كروم را سوزانید 
اما خان كروم سپاھیان یوناني را در گذرگاھي كوھستاني بھ دام انداخت و تار و مار كرد، نیكفوروس را بھ 

وي قسطنطنیھ را بھ محاصره  ٨١٣در . مي ساختقتل رسانید، و از جمجمة امپراطور براي خویش جا
ھاي آن را بھ آتش سوزانید، و تراكیا را با خاك یكسان كرد ـ گویي اینھمھ در حكم تمریني  درآورد، حومھ

دید كھ ناگھان یكي از شریانھایش پاره شد و  كروم تدارك ھجوم دیگري را مي. بود ١٩١٣براي وقایع سال 
مورطاغ با یونانیان از در صلح درآمد، و آنان نیمي را تراكیا را بھ وي تسلیم فرزند وي ا. بھ ھالكت رسید
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خود بوریس بعد . بلغارستان بھ كیش مسیحي درآمد) ٨٨٨ -  ٨۵٢(در دورة زمامداري خان بوریس . كردند
میر چھار سال بعد از دیر بیرون آمد تا فرزند ارشد خویش والدی. درآمد  از سلطنت طوالني بھ سلك رھبانان

چون بدرود . در قید حیات بود ٩٠٧را خلع كند و پسر كوچكترش سیمئون را بھ سلطنت نشاند، و تا سال 
 ٨٩٣(سیمئون یكي از بزرگترین سالطین . زندگي گفت كلیسا او را اولین قدیس ملي بلغارستان اعالم كرد

داد، خویشتن را وي قلمرو نفوذ خویش را تا صربستان و آدریاتیك بسط . عھد خویش شد) ٩٢٧ - 
خواند و بارھا با امپراطوري بیزانس بھ مبارزه » و مالك الرقاب ھمة بلغارھا و یونانیھا» امپراطور«

ھاي آثار ادبي یونان ملت خود را متمدن سازد و  با اینھمھ وي سعي كرد كھ بھ یاري ترجمھ. برخاست
یكي از «اصران وي، شھر پرسالو را یكي از مع. پایتخت دانوبي خود را با مظاھر ھنر یونان بیاراید

در قرن . آراستھ بھ عالیترین تزیینات» كلیساھا و قصور فخیمھ«كند پر از  توصیف مي» عجایب دیدني
ھایي اندك از آن بھ جا مانده  شد و امروزه فقط ویرانھ سیزدھم این شھر بزرگترین شھر بالكان محسوب مي

  .است

جماعت بدعتگذار بوگومیلھا . زدو خوردھاي داخلي تضعیف شدپس از مرگ سیمئون بلغارستان بر اثر 
استقالل  ٩٣١صربستان در . نصف زارعان مملكت را پیرو مرام صلح طلبي و نوعي مرام اشتراكي كردند

امپراطور روم شرقي، یوحنا زیمیسكس، بلغارستان شرقي را دوباره بھ  ٩٧٢و در . خود را باز یافت
باسیلیوس دوم بلغارستان غربي را تسخیر كرد و بلغارستان بار  ١٠١۴ر د. امپراطوري خود منضم ساخت

  .یكي از ایاالت امپراطوري بیزانس شد) ١١٨۶ -  ١٠١٨(دیگر 

خیل بربري جدیدي قرار ) ٩۴٢ -  ٩٣۴(در خالل این احوال آن امپراطوري ویران شده مورد تاخت و تاز 
منشعب شدند كھ آنھا را از راه مسامحھ اویغورھا  مجارھا، مانند بلغارھا، شاید از قبایلي. گرفتھ بود

این جماعت كھ در حدود غربي چین سرگردان بودند، بھ سبب پیوند طوالني با قبایل ھون و ترك . اند نامیده
در . و ساموئیدھا داشت] اعقاب فنالندیھاي كنوني[درآمیختھ بودند و زبانشان ارتباط نزدیكي با زبان فینھا 

ا از استپھاي اورال خزر كوچ كردند و در زمینھاي مجاور رودھاي دون و دنیپر و قرن نھم اویغورھ
كردند، در فصل زمستان بھ  در این ناحیھ ھنگام تابستان زراعت مي. ھاي دریاي سیاه سكونت گزیدند كرانھ

بعد از آنكھ . فروختند پرداختند، و در تمام فصول اسالوھا را اسیر و بھ غالمي بھ یونانیھا مي صید ماھي مي
در . اویغورھا تقریبًا شصت سال در ناحیة اوكرائین گذرانیدند بار دیگر بھ سمت مغرب بھ حركت درآمدند

كرد و  در مغرب قسطنطنیھ ھیچ دولت نیرومندي عرض وجود نمي. آن ھنگام اروپا در حضیض ذلت بود
بھ  ٨٩۵ا مسخر ساختند و در مجارھا بسارایي و مولداوي ر ٨٨٩در . ھیچ سپاه نیرومندي سد راه نبود

رھبري سر كردة خویش آرپاد پیروزي خود را براي ھمیشھ بر سرزمین ھنگري، كھ بعدھا بھ مجارستان 
از جبال آلپ گذشتند و بھ ایتالیا سرازیر شدند، پاویا را با چھل و سھ  ٨٩٩در . مشھور شد، حفظ كردند

نیدند، و یك سال تمام بھ تاراج شبھ جزیرة ایتالیا اشتغال كلیسایش سوزانیدند، ساكنان آنجا را از دم تیغ گذرا
، بر )٩٠١(غارت كردند، كارینتیا را ویران ساختند ) ٩٠٧- ٩٠٠(پانونیا را گشودند، باواریا را . داشتند

، آلمان جنوبي و آلزاس را تاراج )٩١٣(، ساكس، تورینگن، سوابیا )٩٠۶(دست یافتند ) موراوا(موراوي 
تمامي اروپا از ). ٩٢۴(آلمانھا را در لش، یكي از شعب رود دانوب، مضمحل ساختند  ، و)٩١٧(كردند 

لرزید و دست بھ دعا برداشتھ بود، زیرا این مھاجمان ھنوز مردماني بت پرست بودند و تمامي  ترس مي
ب مجارھا در گوتا شكست خوردند، و بدین ترتی ٩۴٣اما در . عالم مسیحي بظاھر محكوم بھ فنا شده بود

بورگوني را چپاول  ٩۵۵مجارھا بار دیگر بھ ایتالیا ھجوم بردند، و در  ٩۴٣در . پیشروي آنھا متوقف شد
سرانجام در آن سال سپاھیان متحد آلمان بھ سركردگي اوتو اول در لشفلد یا درة لش، در نزدیكي . كردند

در ) ٩۵۵ -  ٨۴١(شتناك آوگسبورگ، بھ پیروزي قاطعي نایل آمدند، و اروپا كھ در خالل یك قرن وح
  شمال با نورمانھا، در جنوب با مسلمانان، و در مشرق با مجارھا در پیكار بود توانست در میان 

پرنس گیزا . اروپا را جاي امنتري ساختند) ٩٧۵(مجارھا، پس از مقھور شدن، با قبول آیین مسیحي 
ل رود، پس آیین كلیساي التین را پذیرفت ترسید قلمرو مجارھا در امپراطوري توسعھ یابندة بیزانس تحلی مي

تا جھان مسیحي غرب را با خود متفق سازد و فرزند خود ستفان را وادار كرد كھ با گیزال دختر ھانري 
) ١٠٣٨ - ٩٩٧(ستفان اول قدیس حامي، دوك، و بزرگترین پادشاه . دوم دوك باواریا ازدواج كند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



آلمان متشكل گردانید، و با قبول سلطنت و تاج و تخت خطة مجارستان شد، مجارھا را بھ شیوة فئودالیسم 
رھبانان فرقة . ، شالودة دیني جامعة نوبنیاد را محكم ساخت)١٠٠٠(مجارھا از دست پاپ سیلوستر دوم 

بندیكتیان از ھر سو دستھ دستھ رو بھ مجارستان آوردند و بھ ساختن قصبات و دیرھا پرداختند، و فنون 
بھ این نحو، بعد از یك قرن جنگ، مجارستان از توحش رو بھ سوي . رواج دادندكشاروزي و صناعت را 

تمدن نھاد، و ھنگامي كھ گیزال ملكة مجار صلیبي را بھ یك دوست آلماني خویش تحفھ داد، آن صلیب 
  .شاھكاري از ھنر زرگران مجار بود

در خاك روسیھ بود محدود بھ كیف،  اي باتالقي تا آنجا كھ بر ما روشن است قدیمیترین مسكن اسالوھا ناحیھ
كردند كھ با آلماني و  اسالوھا از نژاد ھندواروپایي بودند و بھ زباني تكلم مي. موھیلف، و برست لیتوفسك

آمدند،  شدند، اغلب بھ اسارت در مي اسالوھا گاه بھ گاه پایمال جماعت چادرنشین مي. فارسي ارتباط داشت
د، الجرم بر اثر ھمین سختیھاي بي پایان قومي شكیبا و نیرومند بار آمدند؛ و ھمواره رنجدیده و مستمند بودن

مرگ و میر در بین آنھا بر اثر قحطي، بیماري، و جنگھاي مزمن فراوان بود و تنھا پر باري زنان آنھا بود 
داري،  لھكردند، و بھ شكار، گ ھاي گلي زندگي مي اسالوھا در غارھا یا كلبھ. كرد كھ این امر را جبران مي

بتدریج از زندگي . گذرانیدند صید ماھي، كندوداري، و فروش عسل، موم، و پوست جانوران روزگار مي
از آنجا كھ آنھا خود . ھاي ثابتي بھ قصد كشاورزي سكني گزیدند خانھ بھ دوشي كناره گرفتند و در خانھ

ه شده بودند، ددمنشانھ اسیر گشتھ و العبور راند مورد تعقیب قرار گرفتھ بھ میان باتالقھا و جنگلھاي صعب
در عین سنگدلي فروختھ شده بودند، پس اخالقیات زمانة خود را پیش گرفتند و بھ مبادلة افراد در برابر 

چون محل سكونت آنھا سرزمینھایي سرد و مرطوب بود با خوردن مشروبھاي قوي خود . اجناس پرداختند
سیحیت را بر اسالم مرجح شمردند، زیرا تعالیم حضرت محمد كردند، و بھ ھمین سبب بود كھ م را گرم مي

میخوارگي، كثیفي، ستمگري، و عشق مفرط بھ چپاول از . خوردن مشروب را ممنوع ساختھ بود) ص(
جویي، دوراندیشي، و قوة تخیل در میان آنھا بین فضیلت و شرارت نوسان  صرفھ. معایب برجستة آنان بود

وھا مردمي بودند خوش خلق، مھمان نواز، و خونگرم كھ بھ تفریحات، كرد، ولي در عین حال اسال مي
سركردگان قبایل صاحب چندین ھمسر، و مردم عادي و . رقص، موسیقي، و آوازخواني عالقھ داشتند

شدند بھ طرز غیر  زنان كھ ھنگام ازدواج معموال خریداري یا اسیر مي. مسكین صاحب یك ھمسر بودند
ھا آزادانھ بھ صورت  ھا پدر ساالري محرز بود، و این خانواده در خانواده. ودندعادي وفادار و مطیع ب

ھا در آغار مرحلة شباني خویش  احتماال این طایفھ. شد طایفھ، و چند طایفھ بھ صورت قبیلھ متشكل مي
داراي مالكیت بھ شیوة اشتراكي بودند، اما رشد كشاورزي سبب پیدایش مالكیت فردي و خانوادگي شد، 

  زیرا كھ درجات متفاوت نیروي جسماني و توانایي، در 

اسالوھا كھ بھ سبب مھاجرت و جنگھاي برادرانھ بارھا . آورد زمینھاي متنوع، نتایجي نامساوري بھ بار مي
كردند؛ مثال در مغرب بھ زبانھاي لھستاني،  میانشان تفرقھ افتاده بود، بھ زبانھاي اسالوي گوناگون تكلم مي

سلوواكیایي؛ در جنوب بھ زبان سلوونھا، صربي ـ كروآتي، و بلغاري؛ در مشرق بھ زبان وندي، چكي، 
ـ در عین حال تقریبًا ھمة این ) روتنیایي و اوكرائیني(روسھاي كبیر، روسھاي سفید، و روسھاي صغیر 

ار و فرھنگ مشترك اسالوي در گفت. زبانھا براي اھل ھر یك از این زبانھا قابل فھم باقي مانده است
پوشش، ھمراه با فضا و منابع كافي و نیروي حیاتي ناشي از شرایط دشوار انتخاب اصلح، و خوراك ساده 

  .باعث شد كھ اسالوھا روز بھ روز بیشتر نیرو بگیرند

ھمزمان با حركت قبایل ژرمن بھ سوي جنوب و مغرب در طي مھاجرتھایشان بھ ایتالیا و سرزمین گل، 
این ناحیة خالي اسالوھا . ماند ي اندك در شمال و مركز آلمان پشت سر آنان باقي مياي با فشار جمعیت ناحیھ

را بھ خود جلب كرد، و آنھا تحت فشار ھونھاي مھاجم اراضي خود را بھ سمت مغرب توسعھ دادند، از 
رود ویستول گذشتند و حتي تا بھ الب رسیدند؛ در این اراضي بود كھ در مراحل بعدي تاریخ بھ صورت 

نزدیك بھ پایان قرن ششم سیلي از مھاجران . و سلوواكھا در آمدند. ھا، چكھا، والكھا اقوامي چون وندھا، لھ
ھاي خود را بھ روي این مھاجران بستند، اما  شھرھا دروازه. اسالو بھ اراضي روستایي یونان سرازیر شد

میالدي دو قبیلة اسالو،  ۶۴٠در حدود سال . جماعت زیادي از اسالوھا در نژاد یوناني مستحیل شدند
صربھا بھ . صربھا و كروآتھا، كھ با یكدیگر خویشاوند بودند، در دو ناحیة پانونیا و ایلوریكوم سكني گزیدند
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این اختالف مذھبي، كھ وحدت نژادي و . كیش مسیحي یوناني درآمدند و كروآتھا پیرو كلیساي رم شدند
در مقابل ھمسایگانش شد، و صربستان ھمواره میان استقالل، كرد، مایة تضعیف آن قوم  زباني را قطع مي

ساموئل، تزار بلغارستان؛  ٩٨٩در . تابعیت از امپراطوري بیزانس، و تابعیت از بلغارستان در نوسان بود
كھ یوان والدیمیر سلطان صربھا را شكست داده و اسیر كرده بود، دختر خویش كوسارا را بھ ھمسري او 

. ا مجاز ساخت كھ، بھ عنوان امیر دست نشانده، بھ پایتخت خویش شھر زیتا مراجعت كندداد و والدیمیر ر
است كھ در قرن سیزدھم نوشتھ » والدیمیر و كوسارا«این واقعھ موضوع قدیمیترین رمان صربي بھ اسم 

یني شھرھاي ساحلي ناحیة قدیمي دالماسي، یعني زارا، سپاالتو، و راگوزا فرھنگ و زبان الت. شده است
پرنس ویسالف صربستان را  ١٠۴٢در . خود را حفظ كردند، و بقیة اراضي صربستان بھ اسالو گروید

آزاد كرد، اما در قرن دوازدھم آن سرزمین بار دیگر سر تمكین در برابر نفوذ امپراطوري بیزانس فرود 
  .آورد

ر اروپاي مركزي، ھنگامي كھ در پایان قرن ھشتم این كوچ حیرت آور اسالوھا تكمیل شد، سراس
سرزمینھاي بالكان، و روسیھ بھ دریاي عظیمي از قوم اسالو تبدیل شده بود كھ امواج آن، مرزھاي 

  .كوبید قسطنطنیھ، یونان، و آلمان را در ھم مي

VII    - ١٠۵۴ - ۵٠٩: پیدایش روسیھ  

  ھاي  رودخانھ اسالوھا فقط یكي از آخرین اقوامي بودند كھ از سرزمین حاصلخیز، استپھاي وسیع، و

انگیز و از نداشتن موانع طبیعي در برابر تھاجم دشمنان، گرماي تابستان، و سرماي زمستان بسیار  نفرت
در سواحل باختري و حاشیة شمالي دریاي سیاه، یعني آن صفحاتي از روسیھ كھ كمتر از . اندوھگین شدند

شھرھاي زیادي از جملھ اولبیا، تانائیس، ھر جا غریب نواز بود، یونانیھا حتي در قرن ھفتم میالدي بھ 
زیستند  ھاي دریا مي كھ دور از كرانھ) سكوتھا(برخورده بودند، و با سكاھا ) كرچ(تئودوسیا، پانتیكاپایون 

ھاي  اي از جنبھ این بومیان، كھ بھ احتمال اصل و نسب ایراني داشتند، پاره. مبارزه و داد و ستد كرده بودند
از میان ایشان حتي فیلسوفي آناخارسیس نام . را در وجود خویش جذب كرده بودندتمدن ایرن و یونان 

  .برخاست كھ بھ آتن رفت و با سولون مباحثھ كرد) ق ۶٠٠(

م یك قبیلة ایراني دیگري، سرمتھا، بر سكوتھا استیال یافت و جاي آنھا را گرفت؛ در  در خالل قرن دوم ق
در قرن دوم میالدي گوتھا از سمت باختر . ناني رو بھ زوال نھادندمیان این آشوبھا بود كھ كوچنشینھاي یو

این پادشاھي بھ دست  ٣٧۵در حدود سال . وارد خاك روسیھ شدند و سلطنت اوستروگوتھا را بنیاد نھادند
ھونھا سرنگون شد و از آن پس چند قرن دشتھاي جنوبي روسیھ تقریبًا روي ھیچ گونھ تمدن ندید، مگر 

. چادرنشین مانند بلغارھا، آوارھا، اسالوھا، خزرھا، مجارھا، بچنگھا، كومانھا، و مغولھاتوالي اقوامي 
آنھا در قرن ھفتم از طریق قفقاز در صفحات جنوبي روسیھ پراكنده . خزرھا اصال از نژاد ترك بودند

دھانة رود  یافت و در شدند، و قلمروي ایجاد كردند قرین آرامش، كھ از دنیپر تا دریاي خزر امتداد مي
شاھان و طبقات ممتاز آنھا دین . ولگا، نزدیكي حاجي طرخان كنوني، پایتختي موسوم بھ ایطیل بنا نھادند

اي یھودي بدل شد كھ گرداگرد آن را جھان اسالمي و  یھود را پذیرفتند، و بھ این نحو سرزمین آنھا بھ خطھ
دادند كھ مسلمانان و مسیحیان را بھ  يمحتمال خزرھا ترجیح م. كرد یك امپراطوري مسیحي احاطھ مي

در عین حال، در قلمرو . یكسان ناراضي نگاه دارند تا آنكھ كدورت یكي را بھ طرزي خطرناك برانگیزند
ھفت دادگاه مجري عدالت بود كھ دو تا . خویش بھ پیروان مذاھب مختلف آزادي كامل عطا كردند

از . دو تا از آن یھودیان، و دیگري متعلق بھ كفار بوداختصاص بھ مسلمانان داشت، دو تا خاص مسیحیان، 
آنجا كھ عدالت پروري محاكم اسالمي در آن موقع بھترین ھمھ بود، حق رسیدگي بھ عرضحال استیناف 

سوداگران ادیان مختلف كھ این مشي روشنگرانھ را مشوق كار خویش . پنج دادگاه دیگر را نیز داشت
گردآمدند و بھ ھمین سبب بازار تجارت آنجا میان دریاي بالتیك و دریاي  دیدند، در شھرھاي قلمرو خزر مي

. خزر رونق گرفت، بھ طوري كھ شھر ایطیل در قرن ھشتم یكي از بزرگترین مراكز بازرگاني جھان شد
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در قرن نھم قبایل چادرنشین ترك بر خزرستان ھجوم بردند؛ حكومت دیگر قادر بھ حراست راھھاي 
برابر راھزنان و دزدان دریایي نشد، و سرانجام، در قرن دھم، پادشاھي خزرھا در  بازرگاني خویش در

  .میان ھمان آشوب نژادي كھ از آن سر برون كرده بود اضمحالل یافت

  در قرن ششم میالدي گروھي از قبایل اسالوي از جبال كارپات كوچ كردند و بھ میان آن 

ھاي دنیپر و دون را  آنھا دره. سكنا گزیده بودند راه یافتند خیل عظیم اقوامي كھ در روسیة جنوبي و مركزي
مدت چند . اي معدودتر از آنان رو بھ شمال نھادند و بھ دریاچة ایلمن رسیدند مسكن خود ساختند، و دستھ

قرن این جماعت زاد و ولد كردند، سال بھ سال جنگلھا را عریان ساختند، مردابھا را زھكشي كردند، نسل 
این قبایل با چنان زاد و ولدي در . رنده را برانداختند، و سرزمین اوكرائین را بھ وجود آوردندجانوران د

ھا گسترش یافتند كھ فقط در میان ھندوھا و چینیھا دیده شده است و تا آنجا كھ از تاریخشان اطالع  جلگھ
ن فرایند كوچنشیني تا بھ اند ـ بھ قفقاز و تركستان، بھ اورال و سیبري، ای داریم ھمیشھ در حركت بوده

  .شود امروز ادامھ دارد و اقیانوس اسالو ھر سال بھ خلیجھاي نژادي نویني وارد مي

وایكینگھاي . در اوایل قرن نھم از ناحیة شمال باختري ھجومي بظاھر ناچیز بر جھان اسالو وارد آمد
انگلستان، آلمان، فرانسھ، و اسپانیا اسكاندیناوي كھ دست اندركار مھاجماتي بر اسكاتلند، ایسلند، ایرلند، 

ھاي صد یا دویست نفري را بھ صفحات  بودند توانستند آن قدر نیرو و نفرات اضافي فراھم آورند كھ دستھ
شمالي روسیھ اعزام دارند تا بر جوامع بالتھا، فینھا، و اسالوھا تاختھ و آنگاه با غنایم بھ دست آمده 

براي آنكھ راھزنیھاي آنان را ) یكي از سركردگان وایكینگ» متابعین«(ن ھاي وارانگیا این دستھ. بازگردند
زیر لواي نظم و قانون درآورند در مسیرشان پاسگاھھاي استواري ایجاد كردند و بتدریج، در میان اكثریت 

اي اي از شھرھا آنان را بر پاره. زارعان مطیع، بازرگانان مسلح اقلیت حاكمة اسكاندیناوي را تشكیل دادند
ظاھرًا این محافظان دستمزد خود را بھ خراج مبدل ساختند و . حفظ نظم و امنیت اجتماعي اجیر كردند

) دژ نو(تا اواسط قرن نھم كار بھ جایي رسیده بود كھ بر نووگورود . ارباب اجیركنندگان خود شدند
و آبادیھایي كھ این ھا  جاده. كردند و قلمرو خویش را در جنوب تا شھر كیف رسانده بودند حكومت مي

اي نھ چندان محكم درون امپراطوري تجاري و سیاسیي كھ رس یا  جماعت در زیر فرمان داشتند بھ گونھ
شد گردآمده بودند ـ دربارة وجھ اشتقاق این نام نظریات ضد و نقیض فراواني ارائھ شده  روس خوانده مي

ھ وسیلة كانالھا، و راھھاي كوتاه در خشكي، ھاي عظیمي كھ در این سرزمین جاري بودند، ب رودخانھ. است
كردند، و طبعًا موجب گسترش قدرت و تجارت وارانگیان  دو دریاي سیاه و بالتیك را بھ یكدگیر متصل مي

دیري نگذشت كھ این سلحشوران ـ بازرگانان بیباك كاالھا یا خدمات خویش را در . شد بھ سمت جنوب مي
عكس قضیھ نیز درست بھ ھمین منوال بود؛ ھر قدر بازرگاني در . دبازارھاي خود قسطنطنیھ عرضھ كردن

ناحیة دنیپر، الخوف، و دویناي باختري با نظم بیشتري توسعھ یافت، بازرگانان مسلمان از بغداد و 
ھاي حریر، و جواھرات  اي مانند ادویھ، انواع شراب، طاقھ امپراطوري بیزانس رو بھ شمال آوردند و امتعھ

ھاي  كردند؛ از این رو بود كھ تعداد زیادي از سكھ عنبر، عسل، موم، و غالم معاوضھ مي را با پوست،
چون سلطة مسلمانان بر . ھا و حتي در اسكاندیناوي پیدا شد اسالمي و بیزانسي در مسیر این رودخانھ

  مدیترانة خاوري جلو جریان محصوالت اروپایي را از بنادر 

واقع در كرانة خاوري مدیترانھ گرفت، شھرھاي مارسي، جنووا، و پیزا، فرانسھ و ایتالیا بھ طرف بنادر 
در خالل قرن نھم و دھم رو بھ زوال گذاشتند، حال آنكھ در روسیھ شھرھایي مانند نووگورود، سمولنسك، 
چرنیگوف، كیف، و راستوف بھ سبب بازرگاني با اسكاندیناوي، اسالوھا، اسالم، و امپراطوري بیزانس 

  .فزون یافترونق روزا

بھ این نفوذ اسكاندیناوي » سھ شھزاده«قرن دوازدھم، با بیان داستان (كتاب وقایعنامة باستاني روسیھ 
كند كھ نفوس فنالندي و اسالوي  مجملي از آنچھ در این كتاب آمده است چنین حكایت مي. شخصیت بخشید

داده بودند، بھ قدري در منازعھ  شھر نووگورود و حول و حوش آن، كھ اربابان وارانگي خود را ھزیمت
با خودشان درگیر شدند كھ ناچار از وارانگیان دعوت كردند تا برایشان فرمانروا یا سرداري بفرستند 
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سینئوس، و ترووور ـ آمدند و كشور روسیھ را تأسیس   طبق ھمین روایت، سھ برادر ـ روریك،). ٨۶٢(
اند، ولي ممكن است راست باشد؛ یا  را مشكوك دانستھ با اینكھ در ادوار بعدي صحت این داستان. كردند

كتاب وقایعنامھ ھمچنین . اي بر غلبة اسكاندیناوي بر نووگورود باشد ممكن است عیب پوشي وطنپرستانھ
دھد كھ روریك دو تن از یاران خویش، آسكولد و دیر، را مأمور فتح قسطنطنیھ كرد و این دو  شرح مي

 ٨۶٠در . ف را مسخر ساختند و خود را از روریك و خزرھا مستقل خواندندوایكینگ در سر راه خویش كی
كیف چنان نیرومند بود كھ بتواند ناوگاني مركب از دویست كشتي را براي حملھ بھ قسطنطنیھ گسیل دارد؛ 

اي نداد، ولي كیف ھمچنان كانون بازرگاني و سیاسي روسیھ باقي ماند، و مقدار زیادي  این لشكركشي نتیجھ
حق آن است كھ بھ جاي روریك فرمانرواي . ز سرزمینھاي داخلي روسیھ را تحت نفوذ خود درآوردا

ایگور، و   اولگ،. نووگورود، حكمرانان كیف یعني آسكولد، اولگ، و ایگور را بانیان كشور روسیھ بدانیم
وران سلطنت خود ـ و فرزند دالورش سویاتوسالو در د) بیوة ایگور(اولگا ـ آن شھزاده خانم با كفایت 

قلمرو كیف را چنان وسعت بخشیدند كھ شامل تقریبًا تمامي قبایل اسالو خاوري و شھرھاي ) ٩٧٢ - ٩۶٢(
امیرنشین نوبنیاد  ١٠۴٣و  ٨۶٠در خالل سالھاي . شد پولوتسك، سمولنسك، چرنیگوف، و راستوف مي

ھ بھ طرف بوسفور و عالقة كیف شش بار دست بھ فتح قسطنطنیھ زد؛ این خود مؤید قدمت تھاجم روسی
  .شدید آن بھ حفظ پایگاھي در كنار مدیترانھ است

، كھ اكنون خود را »مھیندوك كیف«، پنجمین )١٠١۵ - ٩٧٢(با پذیرفتن دین مسیحي از جانب والدیمیر 
والدیمیر خواھر امپراطور باسیلیوس دوم را بھ عقد ). ٩٨٩(نامید، رسمًا بھ آیین مسیح درآمد  روس مي

خوار خوان بیزانس  روسیھ از لحاظ دین، الفبا، مسكوكات، و ھنر ریزه ١٩١٧درآورد، و از آن پس تا خود 
كشیشان یوناني منشأ االھي و حق مشروع سالطین، و فایدة این عقاید را در حفظ نظم اجتماعي و ثبات . بود

 ١٠٣۶(یمیر، یاروسالو در دوران زمامداري فرزند والد. حكومت پادشاھي، براي والدیمیر توضیح دادند
  سلطھ و قدرت حكومت كیف در ھمھ جا، از . حكومت كیف بھ اوج اقتدار خویش رسید) ١٠۵۴ - 

و دریاي بالتیك تا ناحیة دریاي خزر، قفقاز، و دریاي سیاه، نسبتًا مورد قبول بود، و با ھمین سلطھ بود كھ 
سازمان . و خون و زبان اسالو حكمفرما شد مھاجمان اسكاندیناوي جذب شدند،. كردند مالیاتھا را اخذ مي

شھزاده رتق و فتق امور حكومت و وظیفة دفاع را بھ اشراف . اجتماعي صریحًا جنبة اشرافي داشت
تر بودند محول  كھ اشرافي دون رتبھ) خدمھ یا مالزمان(عالیرتبھ بویارھا، و بھ دایتسكي یا اوتروكي 

یك . رگانان، شھریان، برزگران نیمھ غالم، و غالمان قرار داشتندیایینتر از این طبقات اشرافي، باز. ساخت
اشتھار داشت، انتقام خصوصي، حل مرافعھ از طریق » حق روسي«اي كھ بھ روسكایا پراودا یا  قانون نامھ

داشت  ، و سوگند فرد در مقام اثبات بیگناھي دیگران را مجاز دانست، اما مقرر مي)دوئل(مبارزة تن بھ تن 
والدیمیر، دبستاني . اي مركب از دوازده تن از شارمندان صورت گیرد رسي با حضور ھیئت منصفھكھ داد

كیف، میعادگاه . براي پسران در كیف تأسیس، و یاروسالو بھ ایجاد دبستان دیگري در نووگورود اقدام كرد
از آن ناحیھ عبور كشتیھاي تجارتي و الخوف و دوینا و دنیپر سفال، قسمت اعظم كاالھاي تجارتي را كھ 

اي رسید كھ در آنجا چھار صد كلیسا و كلیساي  بزودي ثروت كیف بھ درجھ. مي كرد اختصاص بھ خود داد
ھنرمندان یوناني را اجیر كردند . جامعي بھ نام سنت سوفیا و بھ تقلید از سانتا سوفیاي بیزانس احداث كردند

بناھا را بیارایند، و موسیقي یوناني را اقتباس كردند تا  تا با موزائیك، فرسكو، و دیگر تزیینات بیزانسي این
رفتھ رفتھ روسیھ خود را از . مقدمات تصنیف شاھكارھایي از آوازھاي دستھ جمعي روسي را فراھم آورند

ھاي گلي  ھاي خویش قصرھاي مجللي ساخت، بر فراز كلبھ میان غبار و كثافت بیرون كشید، براي شاھزاده
فراشت، و در پرتو قدرت شكیباي ملت خویش جزایر كوچكي از تمدن را در میان ھاي بزرگي برا قبھ

  .دریایي پدید آورد كھ ھنوز ماالمال از توحش بود

   فصل نوزدھم
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  انحطاط غرب

  م ١٠۶۶ - .۵۶۶

كرد،  تاخت و امپراطوري بیزانس از ضرباتي ظاھرًا مھلك كمر راست مي در حالي كھ اسالم بھ پیش مي
قرون تیره اصطالحي است تسامح آمیز كھ ھر كسي . گشود راه مي» قرون تیره«اروپا بھ سختي از میان 

یش این لفظ را بھ در این مبحث ما بھ دلخواه خو. تواند آن را بھ مقتضاي پیشداوري خویش معني كند مي
میالدي اطالق  ١٠٧٩و تولد آبالر در  ۵٢۴اروپاي غیر بیزانسي در فاصلة مرگ بوئتیوس بھ سال 

در این دوره، تمدن بیزانسي، با وجود از دست دادن حیثیت و سرزمینھاي وسیعي از امپراطوري، . كنیم مي
رج و مرجي بود از تسلط، تجزیھ، و لكن اروپاي باختري در قرن ششم نشانة ھ. ھمچنان در حال ترقي بود

ھایي  مقدار زیادي از فرھنگ كالسیك، خاموش و پنھان از انظار، در دیرھا و خانواده. توحشي مجدد
اما مباني جسمي و روانشناختي نظم اجتماعي چنان از ھم پاشیده شده بود كھ براي . معدود بھ جا ماند

عشق بھ ادب، ایثار در ھنر، یگانگي و تداوم فرھنگ، . برگرداندن آن بھ صورت اول قرنھا وقت الزم بود
رشد عقالني بر اثر تبادل آرا میان عقالي اقوام مختلف، ھمھ در برابر تشنجات جنگ، مخاطرات حمل و 

نقل، تنگناي اقتصادي، پیدایش زبانھاي بومي، و از بین بردن زبان التیني در شرق و زبان یوناني در 
ن نھم و دھم، استیالي مسلمانان بر مدیترانھ، و تھاجم نورمانھا، مجارھا، و در قرو. غرب بھ خاك ریخت

ساراسنھا بر شھرھا و سواحل اروپایي، بومي شدن زندگاني و دفاع، و بدوي شدن فكر و زبان را تشدید 
ایي آلمان و اروپاي شرقي بھ گردابي از مھاجرتھا بدل شده بود، اسكاندیناوي كنام مشتي از دزدان دری. كرد

گشتھ بود، بریتانیا پایمال آنگلھا، ساكسونھا، جوتھا، و دینھا بود، و سرزمین گل لگدكوب فرانكھا، 
نورمانھا، بورگونیاییھا، و گوتھا؛ اسپانیا میان ویزیگوتھا و مورھا دو پاره شده بود؛ ایتالیا متالشي از 

بھ نیمي از جھان نظم بخشیده بود مبارزة طوالني بین گوتھا و امپراطوري بیزانس بود، و سرزمیني كھ 
  مدت پنج قرن تالشي اصول اخالقي، اقتصاد، 

  .و حكومتش را متحمل شد

با این ھمھ، در خالل آن دوران دراز تیرگي، شارلماني، الفرد، و اوتو اول ھر كدام بھ مدت معیني بھ 
زنده كرد، آلكوین و دیگران تعلیم  اریوگنا فلسفھ را از نو. فرانسھ، انگلستان، و آلمان نظم و انگیزه بخشیدند

و تربیت را بھ مقام اولش برگردانیدند، ژربر علم جھان اسالمي را در جھان مسیحیت رواج داد، لئو نھم و 
گرگوریوس ھفتم كلیسا را اصالح و تقویت كردند، سبك رمانسك در معماري ظھور كرد، و اروپا در قرن 

ھاي قرون  یھاي قرون دوازدھم و سیزدھم، كھ بزرگترین سدهیازدھم شروع بھ جنبشي كرد كھ بھ كامیاب
  .وسطي است، انجامید

I  -  ١٠٩۵ - ۵۶۶: ایتالیا  

  ٧٧۴ -  ۵۶٨: لومباردھا  – ١

  .بر اثر ھجوم لومباردھا سلطة بیزانس بر ایتالیاي شمالي برانداختھ شد  سھ سال پس از مرگ یوستینیانوس،

از لومباردھا بود، این قوم را از آن رو لومباردھا یا النگوباردي  بھ عقیدة پاولوس دیاكونوس، كھ خود یكي
خود لومباردھا معتقد بودند كھ وطن اصلیشان اسكاندیناوي بوده است، . خواندند كھ ریشھاي دراز داشتند مي

ول در قرن ا. و بھ ھمین سبب بود كھ خلف آنھا دانتھ، شاعر نامدار ایتالیایي ایشان را مورد خطاب قرار داد
میالدي لومباردھا در كرانة سفالي رود الب سكنا داشتند؛ در قرن ششم بھ دانوب رسیدند؛ نارسس ضمن 
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از وجود آنھا استفاده كرد، و بعد از نیل بھ پیروزي آنھا را بھ پانونیا  ۵۵٢مبارزات خویش در ایتالیا در 
، در منگنة ۵۶٨در . فراموش نكردندفرستاد، اما لومباردھا ھرگز زیبایي پربار صفحات شمالي ایتالیا را 

نفر از ایشان ـ از مرد و زن و بچھ، با باروبنة خویش ـ با تحمل  ١٣٠‘٠٠٠آوارھا از شمال و مشرق، 
اي كھ  ھاي خرم و پرنعمت پو رسانیدند ـ ھمان جلگھ سختي از كوھستان آلپ گذر كردند و خود را بھ جلگھ

نارسس، یعني ھمان كسي كھ ممكن بود جلو حركت . استمشھور » لومباردي«اكنون بھ نام ایشان بھ 
امپراطوري بیزانس سرگرم مبارزه . لومباردھا را سد كند، یك سال پیش از این واقعھ خلع و خفیف شده بود

خود ایتالیا كھ از جنگ گوتھا فرسوده شده بود نھ حالي براي ستیز داشت و نھ . با آوارھا و ایرانیان بود
لومباردھا شھرھاي ورونا،  ۵٧٣تا سال . بازو و دلیري دیگران را خریداري كند مالي كھ با آن زور

كرمونا و  ۶٠٣پادوا، در  ۶٠١در . میالن، فلورانس، و پاویا را در دست داشتند ـ و پاویا پایتخت ایشان بود
راونا را در ) ٧۴۴ - ٧١٢(مقتدرترین شاه آنھا لیوتپراند . جنووا بھ تصرف آنان درآمد ۶۴٠مانتوا ، و در 

صفحات خاوري ایتالیا، سپولتو را در مركز، و بنونتو را در جنوب تسخیر كرد و بھ ھوس افتاد كھ تمامي 
  توانست اجازه دھد  پاپ گرگوریوس سوم نمي. ایتالیا را زیر فرمان خود درآورد

بودند طلب یاري اسقف نشین لومبارد درآید؛ بھ ھمین سبب از ونیزیھا كھ ھنوز بر تمكین فرود نیاورده 
لیوتپراند ناگزیر بود بھ . كرد، و ونیزیھا شھر راونا را براي الحاق بھ امپراطوري بیزانس باز پس گرفتند

ایتالیاي شمالي و مركزي بسنده كنده و بھترین حكومتي را كھ این نواحي از دوران زمامداري تئودوریك، 
لیوتپراند نیز مثل تئودوریك از نعمت سواد . رقرار سازدپادشاه گوتھا، بھ این سو بھ خود دیده بود در آنجا ب

  . اي نداشت بھره

و . كرد شورایي مركب از بزرگان شاه را انتخاب و راھنمایي مي. لومباردھا تمدني مترقي بھ وجود آوردند
كرد متشكل از كلیة افراد ذكوري كھ بھ سن خدمت  شاه معموال قوانین خویش را موكول بھ آراي مجمعي مي

اي منتشر كرد كھ در عین حال ھم بدوي  ، قانون نامھ)۶۴٣(راتاري، شاه لومباردھا . لشكري رسیده بودند
مثال در مورد قتل نفس غرامت نقدي را مجاز شمرد، خیال داشت كھ از مستمندان در : بود و ھم مترقي

ریاییھا، و كفار بھ یكسان مقابل اغنیا حمایت كند، اعتقاد بھ جادوگري را مسخره كرد، و بھ كاتولیكھا، آ
مھاجمان ژرمني بر اثر وصلتھاي قومي در نژاد ایتالیایي مستحیل شدند و زبان التیني . آزادي عبادت داد

چشمان آبي، موھاي بور، و معدودي از الفاظ توتوني موجود در محاورة ایتالیایي ھمھ از . را پذیرفتند
ي خود را بھ قانون و آرامش سپرد، ھمان داد و ستدي ھمین كھ كشورگشایي جا. ھاي لومباردھاست نشانھ

كھ طبیعتًا در درة پو صورت مي گرفت از نو آغاز گردید؛ تا پایان عھد لومباردھا، شھرھاي ایتالیاي 
ادبیات . شمالي ھمھ ثروتمند و نیرومند شده، براي ھنرھا و جنگھاي اوج قرون وسطایي خویش آماده بودند

  و قلمرو، مرور ایام فقط یك كتاب مھم را محفوظ داشتھ است ـ تاریخ لومباردھا،از این عصر . متزلزل شد
نوشتھ شده، و كتابي است كسالت آور كھ تنظیم ضعیفي دارد و  ٧۴٨اثر پاولوس دیاكونوس، كھ حدود سال 

ھنگام  تا. اما لومباردي نام خویش را بر معماري و امور مالي بھ جا نھاد. فاقد كمترین جاذبة فلسفي است
اي از مھارت و سازمان روم باستان را حفظ كرده بودند؛ جماعتي  ھجوم این قوم، صنف بنا و معمار پاره

، كھ بعدھا »لومبارد«از آنھا، استادان كومو، در اقتباس سبكھاي كھنھ و نو و بھ وجود آوردن سبك معماري 
  .شدند مدارج كمال را پیمود و بھ سبك معماري رمانسك مشھور شد، پیشقدم

شاه  ٧۵١در . در عرض یك نسل بعد از فوت لیوتپراند، پادشاھي لومباردھا با عناد دستگاه پاپي مواجھ شد
از آنجا كھ . لومبارد، آیستولف، شھر راونا را مسخر ساخت و دست فرماندار بیزانسي را از آنجا كوتاه كرد

بود، آیستولف مدعي شد كھ خود رم قانونًا در قلمرو فرماندار بیزانسي ) دو كنشین رم(دوكاتوس رومانوس 
قسطنطین پنجم كوپرونیموس،   پاپ ستفانوس دوم از امپراطور بیزانس،. نیز بخشي از اقلیم پھناور اوست

ستفانوس چون حال چنین دید . مالیمي بھ آیستولف فرستاد  امپراطور یوناني نیز نامة. تقاضاي كمك كرد
پپن، كھ . بھ این معني كھ بھ پپن كوتاه، شاه فرانكھا، پناه آورد دست بھ كاري زد كھ عواقبي بي پایان داشت،

از رایحة امپراطوري مست شده بود، با سپاھي عظیم از آلپ گذر كرد، لشكریان آیستولف را در ھم 
py  شكست، لومباردي 
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ھمچنان  از این پس پاپھا. را تیول فرانكھا كرد، و تمامي ایتالیاي مركزي را در اختیار دستگاه پاپي گذاشت
دانستند، اما اكنون دیگر اقتدار بیزانس در  امپراطوري روم شرقي را ظاھرًا سرور سروران خویش مي

دزیدریوس، سلطان دست نشاندة لومبارد، كوشید كھ استقالل و فتوحات . ایتالیاي شمالي بھ پایان رسیده بود
ارلماني، شاه جدید فرانكھا، متوسل لومباردي را بھ صورت اولش برگرداند، اما پاپ ھادریانوس اول بھ ش

اي فرستاد، بھ شاھنشین بودن لومبارد  شارلماني نیز بھ پاویا لشكر كشید، دزیدریوس را بھ صومعھ. شد
  ).٧٧۴(خاتمھ داد، و آن را یكي از ایاالت قلمرو فرانكھا كرد 

  ١٠٨۵ - ١٠٣۶: نورمانھا در ایتالیا – ٢

تگي و سلطة بیگانگاني بود كھ خود با ھم سر ستیز داشتند، و ما از اینك ایتالیا مدت ھزار سال دچار گسیخ
نورمانھا ھجوم بر ایتالیاي جنوبي را، كھ تا آن زمان در  ١٠٣۶در . كنیم شرح این وقایع خودداري مي

در بین امراي نورماندي رسم بر این بود كھ ھر یك بھ ھنگام . قلمرو امپراطوري بیزانس بود، آغاز كردند
ضي خویش را یكسان میان پسران خود تقسیم كند ـ ھمچنانكھ ھنوز در فرانسھ از این سنت پیروي مرگ ارا

گردد، در حالي كھ در نورماندي قرون  ھاي كوچك مي اما در فرانسھ این قاعده منتج بھ خانواده. شود مي
كنت قرین برخي از نورمانھاي سرزنده، كھ ھیچ تمایلي بھ مس. شد وسطي منجر بھ امالك كوچكي مي

آرامش نداشتند و میل بھ ماجراجویي و غارت بھ طور ارثي از دوران دالوري وایكینگھا در عروقشان 
زد، بھ خدمت دوكھاي رقیب ایتالیاي جنوبي درآمدند و شجاعانھ بر لھ یا علیھ بنونتو، سالرنو،  جوش مي

چون این خبر بھ گوش . واگذار شد ناپل، و كاپوا جنگیدند، و بھ پاداش این دالوریھا شھر آورسا بھ آنھا
توان با یكي دو ضربھ شمشیر مالك زمیني شد، از  سایر جوانان نورمان رسید كھ در آن سرزمین مي

بزودي عدة نورمانھا در ایتالیا چنان زیاد شد كھ قادر بودند بھ سود . نورماندي بھ قصد ایتالیا حركت كردند
یك ) گر یعني خردمند یا حیلھ(ورترین آنھا موسوم بھ گیسكار دال ١٠۵٣خودشان دست بھ جنگ بزنند، و تا 

روبر گیسكار بھ پھلوانان اساطیري بیشتر . ممكلت سلطنتي نورمان در ایتالیاي جنوبي بھ وجود آورده بود
اش زیبا، گیسوان و  بلند قامت تر از سپاھیانش بود؛ اراده و ضرب شستي قوي داشت؛ چھره: شباھت داشت

كرد؛ گاھي  كرد؛ بھ طال حریص بود و بھ ھمان سان بذل مي لباسي بسیار فاخر بر تن مي ریشش بور بود؛
  .بیرحم، اما در ھمھ حال بیباك بود

شناخت، بر كاالبریا ھجوم برد و آنجا را تاراج كرد و، در  روبر كھ ھیچ قانوني جز قدرت و تزویر نمي
، با نیكوالوس )١٠۵۴(بنونتو را بھ چنگ آورد  جنگي كھ نزدیك بود بھ قیمت جان پاپ لئو دھم تمام شود،

  دوم پیمان اتحادي بست و 

). ١٠۵٩(را امیر سرور خویش بشناسد؛ در مقابل از او عنوان سلطان كاالبریا، آپولیا، و سیسیل را گرفت 
خودش كمر بھ تسخیر باري بست  روبر بعد از آنكھ برادر جوانترش روژه را روانة فتح سیسیل كرد، 

وجود مانعي چون دریاي آدریاتیك خاطرش را آزرده . و بیزانسیھا را از آپولیا بیرون راند )١٠٧١(
ساخت و ھمواره در رؤیاي فرصتي بود تا از آن دریا بگذرد و قسطنطنیھ را فتح كند و خود را  مي

یایي بیزانس بھ ھمین سبب، با كمبود وسایل، ناوگاني تدارك دید و نیروي در. مقتدرترین پادشاه اروپا سازد
امپراطوري بیزانس دست بھ دامان ونیز زد؛ ونیز كھ حاضر نبود . را نزدیك ساحل دوراتتسو شكست داد

ناوھاي جنگي آن  ١٠٨٢مقامي كمتر از ملكة دریاي آدریاتیك داشتھ باشد، این دعوت را پذیرا شد، و در 
اي با صحنة  كھ چندان فاصلھ شھر، زیر فرمان ناخدایاني ماھر، كشتیھاي امیر نورمان را در محلي

سال بعد روبر با پشتكاریي كھ گویي از آن یولیوس قیصر بود . پیروزي اخیر وي نداشت تارومار كردند
سپاھیان خود را بھ دوراتتسو منتقل كرد، قواي آلكسیوس اول امپراطور یونان را در آنجا شكست داد، و 

آنگاه ھنگامي كھ آمالش در . ود را بھ سالونیك رسانیداپیروس و تسالي را در پشت سر گذاشت و تقریبًا خ
خواست روبر بھ  شرف تحقق بود، ناگھان تقاضاي عاجلي از پاپ گرگوریوس ھفتم بھ دست او رسید كھ مي

روبر، بھ مجرد دریافت تقاضا، لشكریان . مدد وي بشتابد و او را از شر امپراطور ھنري چھارم برھاند
با شتاب بھ ایتالیا بازگشت؛ سپاھي از نورمانھا، ایتالیاییھا، و ساراسنھا گرد خود را در تسالي گذاشت و 
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آورد، پاپ را نجات داد، شھر رم را از چنگ آلمانیھا بیرون آورد، شورشي را كھ مردم علیھ لشكریان وي 
د و بسوزانند بھ پا كرده بودند خوابانید، و بھ سربازان خشمناك خود اجازه داد تا آن شھر را چنان تاراج كنن

در خالل این احوال، پسرش ). ١٠٨۴(رسید  بھ پاي این تخریب نمي ۴۵١كھ حتي حملة واندالھا در 
روبر، آن دزد . بوھموند اول بازگشت و اعتراف كرد كھ آلكسیوس سپاه وي را در یونان در ھم شكستھ بود

ز را در نزدیكي ساحل كورفو دریایي فرتوت، براي سومین بار ناوگاني تدارك دید، نیروي دریایي ونی
، جزیرة سفالونیا، یكي از جزایر یونیایي، را متصرف شد و ھمانجا، بر اثر زھر یا )١٠٨۴(شكست داد 

روبر گیسكار از نخستین و بزرگترین رزمجویان . عفونت جراحتي، در سن ھفتاد از جھان درگذشت
  .اند راھزن ایتالیایي است كھ آنھا را كوندوتیره نامیده

  ١٠٩۵ - ۴۵١: ونیز – ٣

در خالل این احوال، ھنگامي كھ قسمت اعظم ایتالیا در گردابي از ھرج و مرج اھمیت خود را از دست 
داد، در انتھاي شمالي شبھ جزیره حكومت جدیدي قدم بھ عرصة وجود نھاده بود كھ بھ حكم تقدیر شكوه  مي

قرون پنجم و ششم، و باالتر از ھمھ ضمن  در حین مھاجرت اقوام بربري در. و قدرتش رو بھ گسترش بود
  ، ساكنین ۵۶٨تھاجم لومباردھا بھ تاریخ 

پادوا، بلونو، فلتره، و سایرشھرھا از ترس جان خویش گریختند و بھ جماعت ماھیگیراني پیوستند كھ در 
بود،  جزایر كوچكي واقع در مصب دریاي آدریاتیك، كھ بر اثر التقاي دو رود پیاوه و آدیجھ تشكیل شده

اي از این پناھندگان كھ بعد از رفع بحرانھا ھمانجا اقامت گزیدند و جوامعي مانند  پاره. مسكن داشتند
را بنیاد نھادند، كھ آبادي اخیر بعدھا بھ نام ) رود ژرف(و ریووآلتو ..  .ھراكلیا، مالموكو، گرادو، لیدو،

اي بھ نام ونتي  ظھور یولیوس قیصر قبیلھ مدتھا قبل از). ٨١١(ریالتو كرسي نشین حكومت متحد آنھا شد 
بر شھر بیمانندي ) ونیز(در قرن سیزدھم نام ونتسیا . در صفحات شمال خاوري ایتالیا مسكن گزیده بود

  .اطالق شد كھ از مجموعة تمام آبادیھاي مھاجرنشین تشكیل شده بود

. ي مشكل، و مانند شراب گران بودفراھم كردن آب آشامیدن. ابتدا زندگي در شھر ونتسیا بسیار دشوار بود
مردم این ناحیھ ناگزیر بودند كھ دسترنج خویش یعني ماھي و نمك حاصلھ از دریا را براي معاوضھ با غلھ 
و دیگر نیازمندیھاي زندگي بھ نواحي داخلي ایتالیا حمل كنند؛ از این رو، ونیزیھا ملتي سوداگر و دریانورد 

نان اروپاي شمالي و مركزي و خاور نزدیك از راه بنادر ونیزي بھ جریان بتدریج امتعة بازرگا. بار آمدند
فدراسیون جدید، براي حفظ خویش در برابر مھاجرت اقوام آلماني و لومباردھا، سروري امپراطور . افتاد

بیزانس را پذیرفت، اما نداشتن دسترسي بھ این جزایر بھ سبب كم عمقي سواحل آن، در برابر حمالت 
دریایي، پشتكار و شكیبایي نفوس، و ثروت روزافزوني كھ ناشي از توسعة داد و ستد آنھا بود ـ زمیني و 

  .مند ساخت ھمھ دست بھ دست ھم داده در عرض ھزار سال مداوم، كشور كوچك ونیز را از استقالل بھره

، امور دوازده تریبون، كھ ظاھرًا ھر كدام اختصاص بھ یكي از دوازده جزیرة مھم این كشور داشت
در آن تاریخ چون جوامع مختلف بھ ضرورت تشكیل دولت متحدي آگاه . كردند اداره مي ۶٩٧حكومت را تا 

خویش را برگزیدند كھ تا پایان عمر، و تا بروز انقالبي كھ منجر ) رھبر یا دوك(شدند، اولین دوج یا دوجھ 
چنان با ) ٨٢٧ - ٨٠٩(بادوئر  دوج آنیولو. بھ كنار گذاشتن وي شود، بھ خدمت ملت كمر بستھ دارد

مرتبًا اخالف وي را بھ چنین  ٩۴٢كارداني شھر ونیز را در برابر تھاجم فرانكھا محافظت كرد كھ تا 
اندازیھاي  ونیز بھ انتقام دست) ١٠٠٨ - ٩٩١(ھنگام زمامداري اورسئولو دوم . گزیدند مقامي برمي

دالماسي را تصرف كرد، و سلطة خود را بر دریاي   دریازنان دالماسي بر مأمن آنھا ھجومي ناگھاني برد،
میان ونیزیھا رسم شد كھ ھر سال در روز عید صعود این پیروزي  ٩٩٨در . آدریاتیك مسجل ساخت

جریان مراسم از این . دریایي و برتري بر دشمن را با تشریفات نمادین موسوم بھ سپوسالیتسیا جشن بگیرند
آراستند و دوك ونیز، كھ در عرشھ مقام گرفتھ بود،  بھ زر و زیور مي قرار بود كھ یك كشتي بادباني را

بھ «: كرد انداخت و بھ آواي بلند این عبارت را بھ زبان التیني ادا مي اي را بھ آب مي انگشتر تقدیس شده
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امپراطوري بیزانس، با مسرت، متفق » .كنیم نشانة سلطة واقعي و دایمي خویش، اي دریا، با تو وصلت مي
  ستقلي مثل بیزانس را قبول كرد و در برابر دوستي م

و دیگر شھرھا چنان مزایا و تسھیالت تجارتي قایل شد كھ كاالھاي سوداگران ونیزي بھ دورترین نقاط 
  .دریاي سیاه و حتي بنادر جھان اسالمي راه یافت

مقرر داشتند كھ از آن جماعتي از اشراف سوداگر بھ انتقال موروثي قدرت دوجھا پایان دادند و  ١٠٣٣در 
پس دوباره حق انتخاب، موكول بھ نظر مجلسي از اھالي شھر باشد، و دوج را مجبور كردند كھ از آن 

اشتھار » زرین«در این تاریخ ونیز بھ شھر . تاریخ بھ بعد با تشریك مساعي مجلس سنا بھ حكومت پردازد
، تعداد زیاد باسوادانشان، و تفاخر و ھاي بسیار فاخرشان داشت و مردم آن سامان بھ مناسبت جامھ

ونیزیھا قومي بودند پیوستھ در تب و تاب . اخالصشان بھ انجام امور و حفظ حقوق شھري مشھور بودند
غالمان مسیحي را بھ . شجاع و مبارزه جو، پرھیزكار و فاقد مرام اخالقي  جمع مال، با فراست و زیرك،

دكانھاي شھر . ساختند فع آن زیارتگھاھھایي براي قدیسان ميفروختند، و با بخشي از منا ساراسنھا مي
در راستة . ریالتو صنعتگران الیقي داشت كھ رموز و دقایق فني را از ایتالیاي رومي بھ ارث برده بودند

كانالھا بازار امتعة محلي رونق بسزایي داشت، و آرامش آن را فقط فریادھاي مقطع قایقرانان در ھم 
اي كھ مملو از امتعة اروپا و مشرق زمین  ھھاي جزیره، با كشتیھاي بادباني پرحادثھلنگرگا. شكست مي

شد كھ معموال از  ھایي تأمین مي ھزینة سفرھاي بازرگاني از محل قرضھ. بودند، منظري بس بدیع داشت
) ااغنی(پس از آنكھ بر ثروت مادجوري . شد داران در برابر سود بیست درصد بھ وام گرفتھ مي سرمایھ

اندكي كاستھ شد، شكاف میان این دو طبقھ رو بھ فراخي ) فقرا(بیشتر افزوده شد و از تھي دستي مینوري 
در این صحنة تنازع ھر كس نیرومندتر از . شد ھیچ گونھ شفقتي نسبت بھ تھیدستان نشان داده نمي. گذاشت

فقرا . رسید ھمھ بھ مقصد ميرفت جلوتر از  شد، و ھر كھ چابكتر از دیگران مي دیگران بود پیروز مي
ریخت؛ اغنیا كاخھاي  افتاد و بھ كانالھا مي ھایشان در معابر راه مي كردند و زبالة خانھ روي خاك زندگي مي

ساختند و براي خشنودي خداوند و دلجویي خلق بھ بناي زیباترین كلیساي اعظم  باشكوه براي خویش مي
بسوخت، قبل از آن كھ بھ  ٩٧۶بنا شد و در  ٨١۴ھ ابتدا در كاخ دوجھا، ك. كردند دنیاي التین اقدام مي

صورت آمیزة زیبایي از تزیینات اسالمي و شكل رنسانسي درآید، از لحاظ منظر و شكل تغییرات فراواني 
  .بھ خود دید

رفت یادگارھاي مرقس حواري باشد  بعضي از بازرگانان ونیزي اشیایي را كھ ظاھرًا تصور مي ٨٢٨در 
ونیز آن حواري مسیح را قدیس حامي خویش ساخت و نیمي از . ي در اسكندریھ بھ سرقت بردنداز كلیسای

ساختمان اولین مزار و كلیساي مرقس . جھان را تاراج كرد تا از استخوانھاي وي زیارتگاھي برپاكند
بر اثر حریق چنان آسیب دید كھ پیترو  ٩٧۶آغاز شده بود، در  ٨٣٠، كھ در )سان ماركو(حواري 

براي این كار صنعتگران بیزانسي را فرا . اورسئولو دوم بھ ساختن بناي تازه و بزرگتري اقدام كرد
خواندند و آن گروه، كلیساي سان ماركو را بھ سبك كلیساي حواریون مقدس، كھ بھ فرمان یوستینیانوس در 

كار بناي آن در . ل چلیپاقسطنطنیھ ساختھ شده بود، پي افكندند ـ یعني با پنج گنبد، بر روي طرحي بھ شك
  حدود یك قرن بھ 

 ١٠٩۵بھ پایان رسید، و مراسم تقدیس آن در  ١٧٠١قسمت اصلي بنا، اساسًا بھ ھمان شكل امروزیش، در 
رفت  مفقود شده بود و بیم آن مي ٩٧۶از آنجا كھ یادگارھاي مرقس حواري در حریق سال . صورت گرفت

مع بكاھد، مقرر شد كھ روز اجراي مراسم تقدیس تمامي مؤمنان در كھ فقدان آنھا از قداست این كلیساي جا
طبق روایتي كھ مؤمنان ونیزي عزیزش . كلیسا گرد آیند و براي پیدا شدن آن یادگارھا دست بھ دعا بردارند

شمرند، ستوني بھ اجابت دعاي آنان بر زمین فرو ریخت و استخوانھاي آن حواري عیسي از زیر آوار  مي
اي تغییرات بھ  محال بود ھر ده سال یك بار پاره. این كلیساي جامع بارھا آسیب دید و مرمت شد .نمایان شد

شود تعلق بھ یك  كلیساي جامع سان ماركویي كھ امروز مشاھده مي. آن ندھند یا بر تزیینات آن نیفزایند
قرن دوازدھم  در. اي از سنگ و جوھر است تاریخ یا دورة معیني ندارد، بلكھ تاریخچة ھزار سالھ

دیوارھاي آجري آن را با سنگ مرمر پوشانیدند؛ ستونھاي گوناگون را از ده دوازده كشور وارد كردند؛ 
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ھنرمندان بیزانسي كھ تابعیت ونیز را پذیرفتھ بودند در قرون دوازدھم و سیزدھم بھ ساختن موزائیكھایي 
نطنیة مسخر شده تصاحب، و بر باالي از قسط ١٢٠۴براي كلیساي اعظم پرداختند؛ چھار اسب برنزي در 

ھا، و  سر در اصلي كلیسا نصب شد؛ ھنرمندان گوتیك در قرن چھاردھم چند برجك، تزیینات توري پنجره
یك شباك حرم بھ آن اضافھ كردند؛ و در قرن ھفدھم نقاشان رنسانس نیمي از موزائیكھا را با نقاشیھاي 

و تغییرات، ساختمان عجیب این كلیسا یگانگي و ویژگي خود را در طول تمام این قرنھا . دیواري پوشانیدند
بیرون آن بي اندازه درخشان، : حفظ كرد ـ یعني ھمواره بیزانسي و اسالمي، مزین و عجیب غریب بود

آراستھ بھ قوسھا، پشتبندھا، منارھاي مخروطي شكل، ستونھا، سردرھا، برجكھا، مرمرھاي رنگارنگ 
اي تیره از ستونھاي  لمزده، و گنبدھاي باشكوه پیازي شكل؛ درون آن مجموعھخاتمكاري شده، قرنیزھاي ق

متر مربع موزائیك، كفي  ۴۶۵رنگارنگ، پشت بغلھاي منقوش یا منبت كاري شده، فرسكوھاي تیره رنگ، 
پوشیده از سنگ یشم، سماق، عقیق، و سایر سنگھاي قیمتي؛ و جدار طالیي پشت محراب آن كھ با فلزات 

پارچھ جواھر ترصیع  ٢‘۴٠٠میالدي در قسطنطنیھ ساختھ شده، و با  ٩٧۶و میناكاري مفتولي در گرانبھا 
در كلیساي جامع سان ماركو، . پشت محراب بزرگ كلیسا نصب گشتھ است ١١٠۵گشتھ، و بھ تاریخ 

رمر و بایست با م خدا را مي. كشید درست مانند سانتاسوفیا، عشق بیزانسي، بھ تزیین بھ سر حد افراط مي
بایست با نشان دادن یكصد منظره از حماسة مسیحي، از داستان  كردند، و آدمي را مي جواھرات احترام مي

. دادند كردند، و دلداري مي بخشیدند، تشویق مي كردند، انضباط مي خلقت گرفتھ تا ویراني عالم، متوحش مي
التیني بود كھ بیش از حد شیفتة یك ھنر كلیساي جامع سان ماركو عالیترین و ممتازترین تجلي روح یك قوم 

  .مشرق زمیني شده بود

  ١٠٩۵ -  ۵۶۶: تمدن ایتالیایي – ۴

  در حالي كھ ایتالیاي خاوري و جنوبي از نظر فرھنگ ھمچنان بھ تمدن بیزانس پایبند و 
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  نماي كلیساي سان ماركو، ونیز

مدني نوین بھ وجود آورد ـ ھنر، دین، و وفادار مانده بود، مابقي آن شبھ جزیره از میراث رومي خویش ت
چرا كھ میراث روم حتي در ھنگامة تھاجمات، ھرج و مرج، و فقر ھرگز بكلي از میان . زباني جدید

داد و بھ  زبان ایتالیایي ھمان التیني خشن مردم باستاني آن كشور بود كھ آھستھ آھستھ تغییر شكل مي. نرفت
پرستي رومانتیك و  مسیحیت ایتالیایي عبارت بود از یك بت. آمد ميصورت خوشاھنگترین زبانھاي عالم در 

جالب، پرستش مھرآمیز چند خداگونة قدیسان حامي و محلي، و اساطیري عیان بھ صورت افسانھ و معجزه 
ھنر ایتالیایي اسلوب گوتیك را وحشیانھ شمرد، در پیروي از سبك باسیلیكایي ثابت قدم ماند، و . بود

بازار فئودالیسم ھرگز در ایتالیا رونقي . رة رنسانس بھ شكلھاي آوگوستوسي بازگشتسرانجام در دو
نگرفت؛ شھرھا ھیچ گاه تفوق خود را بر نواحي روستایي از دست ندادند؛ و آنچھ این سرزمین را بھ 

  .شاھراه ثروت رھبري كرد صنعت و بازرگاني بود، نھ كشاورزي

مجلس سناي آن ضمن جنگ گوتھا از بین . ان رو بھ زوال نھادرم، كھ ھرگز یك شھر تجارتي نبود، كماك
، بھ صورت عنوانھاي توخالي و رؤیایي مغشوش ٧٠٠رفت، مؤسسات شھري باستاني آن، بعد از سال 

ھاي خزانة پاپ تسكین  نفوس در ھم آمیختة آن، كھ زندگي كثیفشان را ھرزگیھاي شھواني و صدقھ. درآمدند
توانستند بھ قیامھاي مكرر علیھ اربابان خارجي یا  انھاي سیاسي خویش فقط ميبخشید، براي ابراز ھیج مي

ھاي اشرافي قدیمي اوقات خویش را صرف رقابت  خانواده. پاپھایي كھ از چشمشان افتاده بودند دست زنند
. ندكرد با یكدگیر براي احراز سلطھ بر قلمرو پاپي، یا صرف رقابت با دستگاه پاپي براي تسلط بر روم مي

جایي كھ كنسولھا، تریبونھا، و سناتورھا زماني با چماق و تبر قوانین را پیش برده بودند، اینك احكام 
ھا و عمال اسقفھا، و سرمشق مشكوك ھزاران رھبان از ھر نژاد و ملیت كھ مفت  شوراھاي دیني، موعظھ

كلیسا . كردند بسختي حفظ مي زیستند، نظم اجتماعي را خور در میانشان اندك نبود و ھمیشھ ھم مجرد نمي
ھاي عمومي را تقبیح كرده بود؛ تاالرھا و استخرھاي بزرگ استحمام ھمگاني متروك  اختالط در گرمابھ
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ھاي دوران امپراطوري بھ سبب  آبراھھ. سپرد شده بودند، و ھنر نظافت دوران بت پرستي راه زوال مي
. نوشیدند مین سبب مردم آب رودخانة تیبر را ميمباالتي یا بر اثر جنگ ویران شده بودند، و بھ ھ بي

فوروم یا . گرفتند سیركوس ماكسیموس و كولوسئوم، با آن خاطرة خونین، دیگر مورد استفاده قرار نمي
. میدان عمومي روم باستان در قرن ھفتم بار دیگر بھ ھمان صورت اصلیش كھ چراگاه گاوان بود برگشت

معابد و بناھاي عمومي باستان را ویران كردند تا مصالح آنھا را صرف . كاپیتول از گل و الي پوشیده شد
بالیي كھ رومیان بر سر رم آوردند بھ مراتب عظیمتر از خرابیھاي . ساختن كاخھا و كلیساھاي مسیحي كنند

  .رم قیصر مرده بود، و رم لئو دھم ھنوز پا بھ عرصة وجود نگذاشتھ بود. اقوام واندالھا و گوتھا بود

  علم . ھاي قدیمي پراكنده یا ویران شده بودند، و حیات عقالني تقریبًا منحصر بھ كلیسا شد خانھكتاب

آشوبھا علم پزشكي بر جاي خود استوار و بھ دست رھباناني كھ میراث جالینوس بھ آنھا رسیده بود محفوظ 
دي بود كھ یك آموزشگاه شاید بھ بركت وجود یك دیر فرقة بندیكتیان، در سالرنو، در قرن نھم میال. ماند

پزشكي غیر روحاني تشكیل، و موجب پیوند میان طب باستان و پزشكي قرون وسطي شد، ھمچنانكھ 
بیش از . اي میان تمدن یونان و تمدن قرون وسطي برقرار كرد فرھنگ یوناني در ایتالیاي جنوبي رابطھ

آن سامان عبارت بود از ده نفر » طيمكتب بقرا«طبق روایات محلي، . ھزار سال مركز شفاي بیماران بود
یكي از  ١٠۶٠در حدود سال . پزشكان مدرس كھ از میان آنھا یكي یوناني بود، یكي مسلمان، و یكي یھودي

رعایاي امپراطوري روم، قسطنطین افریقایي، كھ مكتبھاي طب اسالمي افریقا و بغداد را درك كرده بود، 
كھ بعدھا در آنجا بین رھبانان دیر (المي را بھ مونتھ كاسینو مقادیر عظیمي از اطالعات پزشكي جھان اس

ھاي وي از آثار پزشكي و دیگر  ترجمھ. و بھ شھر مجاور آن سالرنو بھ ارمغان برد) مزبور منسلك گردید
حد (ھنگام مرگ او . مباحث یوناني و عربي در رستاخیز علوم طبیعي در ایتالیا سھم مؤثري ایفا كرد

  . سالرنو سرآمد جوامع پزشكي عالم مسیحي غرب بودطب  مدرسة) ١٠٨٧

 -  ٧٧۴(اي كھ در این عھد نصیب عالم ھنر شد استقرار سبك رمانسك در معماري بود  دستاورد برجستھ
معماران ایتالیایي، كھ خصایص استحكام و دوام را از نیاكان رومي خویش بھ ارث برده بودند، ). ١٢٠٠

افزودند، شبستان كلیسا را با یك بازوي عرضي قطع كردند، براي پشتبند بر قطر دیوارھاي باسیلیكاھا 
ھایي بر بنا افزودند، و با ساختن ستونھا یا جرزھایي خوشھ مانند، طاقھاي  دیوارھا، برجھا، یا پایھ

طاق ویژة سبك رمانسك عبارت از یك نیم دایرة ساده بود كھ ظاھري بھ . نگاھدارندة سقف را تقویت كردند
در آغاز . با شكوه داشت و براي پیوند بین دو بخش بنا بمراتب مناسبت تر بود تا نگاه داشتن سقف غایت

رواج سبك رمانسك راھروھا، و در مراحل بعدي این سبك شبستان و راھروھا را با طاقھاي ضربي مسقف 
اعتدال، با موزائیكھا،  داخل بنا را، ھر چند بھ. نماي خارجي معموال ساده و پوشیده از آجر بود. ساختند مي

سبك . كردند آراستند؛ با اینھمھ، از آن تزیینات با شكوه اسلوب بیزانسي احتراز مي فرسكوھا، و حجاریھا مي
خورد، در پي استواري و قدرت بود نھ آن ترفیع و  رمانسك، كھ از ویژگیھاي نژادي قوم روم آب مي

ھ روح آدمي را در بند خضوعي آرامش بخش خواست ك مي. ظرافتي كھ اختصاص بھ سبك گوتیك داشت
  .اي كند كھ تالطم در افالك افكند منقاد سازد نھ آنكھ گرفتار جذبھ

یكي كلیساي متوسط سانت آمبروجو در . در این دوران بخصوص ایتالیا دو شاھكار سبك رمانسك پدید آورد
، اسقف میالن، امپراطوري را بنایي كھ قدیس آمبروسیوس. میالن، و دیگري كلیساي گنبددار عظیم پیزا

بھ دست راھبان فرقة بندیكتیان از نو ساختھ، ولي  ٧٨٩مانع از آن شده بود كھ پا بھ دھلیز آن بگذارد، در 
زیر نظر گویدو، اسقف اعظم، از صورت  ١٠٧١تا  ١٠۴۶این بنا از . بار دیگر بھ مرور زمان ویران شد

  شبستان و . قدار درآمدي ستوندار بھ صورت كلیسایي طا»باسیلیكا«یك 

ھایي مركب قرار داشت، و مجموع آنھا طاقي ضربي از آجر و  شده بودكھ انتھاي ھر طاقي بر روي پایھ
اي كھ بر اثر تقاطع طاقنماھاي آجري و سنگي  ھاي برجستھ ھا یا گوشھ تیغھ. داد سنگ براي بنا تشكیل مي

طاق «این طاق قدیمیترین . گشت ر مستحكم مياز آج» ھایي رگھ«شد با  در طاق ضربي كلیسا ایجاد مي
  .در اروپا است» دار رگھ
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نماي سادة كلیساي سنت آمبروجو یك دنیا با نماي خارجي بغرنج كلیساي جامع پیزا تفاوت دارد، ولي تمام 
بعد از پیروزي قاطع ملوانان پیزایي بر ناوگان عرب در نزدیكي پالرمو . عناصر سبك در ھر دو یكي است

و رینالدو مأمور كرد تا بھ ) كھ یحتمل یوناني بود(، شھر پیزا دو تن از معمارھا را بھ نام بوشتو )١٠۶٣(
یادبود آن پیروزي ساختماني پي افكنند و، با بخشي از غنایم آن جنگ كھ بھ مریم عذرا اختصاص داده شده 

امي آن بناي بسیار عظیم از سنگ تقریبًا تم. بود، زیارتگاھي برپا كنند كھ حسد تمام ایتالیا را برانگیزد
با درھاي برنزي باشكوھي  ١۶٠۶كھ بعدھا در (بر باالي سردرھاي غربي این بنا . مرمر ساختھ شد

در درون این بنا . گرفت چھار ردیف طاقنماھاي باز سرتاسر نماي ساختمان را فرا مي) آراستھ شدند
شده بود ـ كلیسا را بھ شبستان و راھروھایي تقسیم  ستونھاي فراواني ـ كھ از اقالیم مختلف بھ غنیمت گرفتھ

. رفت كرد، و بر فراز محل تقاطع بازوي عرضي و خود شبستان، گنبدي بھ شكل بیضي بیقواره باال مي مي
این ساختمان اولین كلیسا از رشتھ كلیساھاي جامع بود كھ در ایتالیا بنا شد، و تا بھ امروز ھنوز یكي از 

  .شود معماران قرون وسطي محسوب ميشگفت آورترین آثار 

II   - ١٠٩۵ -  ٧١١: اسپانیاي مسیحي  

تاریخ اسپانیاي مسیحي در این دوران حكایت یك جنگ طویل مذھبي یا بھ عبارت دیگر ثبات عزمي 
مورھا مردمي بودند ثروتمند و نیرومند، صاحب حاصلخیزترین . طغیانگر براي بیرون راندن مورھا بود

حكومتھا؛ حال آنكھ مسیحیان مردمي بودند فقیر و ضعیف؛ زمینھاي آنھا براي كشاورزي  زمینھا و بھترین
دشوار بود، و سرحدات كوھستاني آنھا قلمروشان را از دیگر مناطق اروپا جدا، و آنھا را بھ قلمروھایي 

این شبھ  در. شد كرد، و مشوق زد و خوردھاي برادرانھ و مبالغھ در میھنپرستي محلي مي كوچك تقسیم مي
  .جزیرة آتشین مزاج، خون مسیحي بمراتب بیشتر بھ دست مسیحیان ریختھ شد تا بھ دست مورھا

میالدي، گوتھا، سوئبھا، بربرھاي مسیحي شده، و سلتیبریان بھ كوھھاي  ٧١١بر اثر ھجوم مسلمانان در 
اما در محل كووادونگا از . ردندمورھا آنھا را دنبال ك. كانتابریایي واقع در شمال باختري اسپانیا رانده شدند

سپاھي اندك بھ سركردگي فردي از گوتھا، موسوم بھ پالیو، شكست خوردند، و این سردار بي درنگ خود 
  را پادشاه آستوریاس خواند و بھ 

 ٧٩١(نوادة آلفونسو دوم . داد كھ مرزھاي آستوریاس را بھ نواحي گالیثیا، لوسیتانیا، و ویثكایا گسترش دھد
  .، ایالت لئون را بھ قلمرو خویش افزود و شھر اوویذو را پایتخت خود كرد)٨۴٢ - 

طبق . در دوران سلطنت ھمین آلفونسو بود كھ یكي از اساسیترین حوادث تاریخ اسپانیا بھ وقوع پیوست
اي، در دامان كوھستان تابوت مرمري یافت  اظھاراتي كھ صحت آن معلوم نبود، شباني، بھ راھنمایي ستاره

در ھمان مكان . بود» برادر خدا«محتویات آن بھ اعتقاد بسیاري از مردم استخوانھاي یعقوب حواري كھ 
یعقوب حواري «و بعد كلیساي اعظم باشكوھي بھ نام سانتیاگو د كومپوستال یا . اي ساختند ابتدا نمازخانھ

استخوانھاي . حیان گشتبرپا شد و بعد از اورشلیم و رم، زیارتگاه و قبلة حاجات مسی» صحراي پرستاره
مقدسي كھ در آن مكان پیدا شد در برانگیختن روحیة مردم و جمع آوري وجوھي بھ منظور جنگ علیھ 

یعقوب حواري، قدیس حامي اسپانیا شد و نام سانتیاگو را در سھ قاره بر سر . مورھا بسیار سودمند افتاد
د، خاصھ ھنگامي كھ غلط باشد؛ در راه ساز تاریخ را مي] از این دست[ باروھایي . زبانھا انداخت

  .اند ترین مرگھا را پذیرا نشده پندارھاي واھي چھ مرداني كھ شرافتمندانھ

ساكنان آن اغلب از نژاد . در مشرق آستوریاس، و درست در جنوب پیرنھ، سرزمین ناوار قرار گرفتھ بود
از آنجا كھ . تیرة سلتي اسپانیا ـ بودند باسك ـ بھ عبارت دیگر محتمال حاصل پیوند میان بربرھاي افریقا و

كوھستانھاي اطراف این ناحیھ سنگر محكمي در برابر متجاوزان بود، مردم ناوار با توفیق تمام استقالل 
امیر آنھا موسوم بھ  ٩٠۵و در . خویش را در برابر ھجوم مسلمانان، فرانكھا، و اسپانیاییھا حفظ كردند

py - ٩٩۴(سانچو . را تأسیس، و شھر پامپلونا را پایتخت خویش كرد سانچو اول گارثس پادشاھي ناوار
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چند . را از آن جھت لقب بزرگ دادند كھ لئون، كاستیل، و آراگون را بھ قلمرو خویش اضافھ كرد) ١٠٣۵
صباحي وحدت اسپانیاي مسیحي در شرف تحقق بود، اما سانچو ھنگام مرگ، با تقسیم قلمرو خویش میان 

آراگون در جنوب . پادشاھي آراگون از این تاریخ آغاز شد. را خود رشتھ بود پنبھ كردچھار پسرش، آنچھ 
 ١٠٩۵چنان توسعھ یافت كھ تا ) ١٠٧۶(با بھ عقب راندن مسلمانان، و در شمال با الحاق بدون جنگ ناوار 

در حول و  شد كاتالونیا ـ ناحیة شمال خاوري اسپانیا شامل بخش عظیمي از نواحي شمال مركز اسپانیا مي
بھ دست شارلماني فتح شد و زیر سلطة كنتھاي فرانسوي درآمد كھ آن ناحیھ  ٧٨٨حوش بارسلون ـ بھ سال 

زبان آن ناحیھ، یعني كاتاالن، سازش . نیمھ مستقل تبدیل كردند» اسپانیایي) ایالت مرزي(مارك «را بھ یك 
ئون واقع در شمال باختري با روي كار آمدن نام ل. جالبي بود میان لھجة پروونسال فرانسھ و زبان كاستیلي

سانچو بھ قدري تنومند بود كھ ھنگام راه رفتن مجبور بود بھ . سانچو ال كراسو یا ال گوردو وارد تاریخ شد
ھنگامي كھ اشراف او را خلع كردند بھ كورذووا رفت، و در آنجا بود كھ سیاستمدار . شانة مالزمي تكیھ كند

سانچو، كھ اكنون در نرمش پذیري . داي بن شپروط، فربھي او را معالجھ كردو پزشك مشھور یھود، حس
شده بود، بھ لئون بازگشت و بار دیگر اریكة سلطنت را از چنگ دشمنان خویش بھ در » دون كیشوت«مثل 

  ھاي   نام كاستیل واقع در نواحي مركزي اسپانیا بھ مناسبت قلعھ). ٩۵٩(آورد 

این سرزمین رو بھ روي اسپانیاي مسلمانان قرار داشت . در آن بنا نھادند متعددي است كھ اشراف مسیحي
، شھسوران كاستیل دیگر حاضر نشدند بھ ھیچ قیمتي اوامر پادشاه ٩٣٠در . و پیوستھ آمادة جنگ بود

. آستوریاس یا لئون را اطاعت كنند، خود كشور مستقلي تشكیل دادند، و شھر بورگوس را پایتخت كردند
و ) تولدو(امراي مسلمان طلیطلھ   لئون و گالیثیا را با كاستیل متحد ساخت،) ١٠۶۵ -  ١٠٣۵(اول  فردیناند
را وادار بھ تأدیة خراج ساالنھ كرد، و مثل سانچو گارثس ال مایور، با تقسیم قلمرو خویش ) سویل(اشبیلیھ 

در، با حمیت تمام، بھ فرزندانش بعد از مرگ پ. میان سھ پسرش در بستر مرگ زحمات خود را باطل كرد
  .سنت مألوف، بھ مبارزات برادركشانھ در بین شاھان مسیحي اسپانیا ادامھ دادند

اسپانیاي مسیحي بر اثر فقر كشاورزي، و نفاق سیاسي بھ مراتب از اسپانیاي مسلمان در جنوب عقبتر 
حتي در . رانكھا، نرسیدافتاد، و از لحاظ صنایع و وسایل تمدن ھرگز بھ پاي رقیب خود در شمال، یعني ف

. داخل ھر كدام از قلمروھاي كوچك شاھان مختلف مسیحي وحدت فقط در فواصل كوتاھي وجود داشت
انگاشتند؛ و بر سرفھا و غالمان خویش بھ  طبقة اشراف جز بھ ھنگام جنگ تقریبًا پادشاھان را نادیده مي

اسقفھا . داد دومین طبقة اشرافي را تشكیل ميسلسلھ مراتب دستگاه روحانیت . راندند شیوة فئودالي حكم مي
دادند،  نیز مالك زمین، سرف، و غالم بودند، براي خود سپاھیاني داشتند كھ مستقال در جنگ شركت مي

راندند كھ گویي كلیسایي كامال  معموال بھ پاپھا اعتنایي نداشتند، و بر مسیحیت اسپانیایي چنان فرمان مي
ف و اسقفھا در لئون گرد ھم آمدند، شوراھایي ملي تشكیل دادند، و بھ شیوة اشرا ١٠٢٠در . مستقل ھستند

بھ شھر مزبور منشوري براي » شوراي لئون«. پارلماني براي قلمرو لئون بھ تصویب قوانیني پرداختند
یا شھر خودمختار اعالم » كمون«خودمختاري تفویض كرد، و لئون را در اروپاي قرون وسطي اولین 

بھ منظور جلب حمایت و كمك مالي دیگر شھرھا در مبارزه با مورھا، منشورھایي ھمانند بھ شاید . داشت
بھ این نحو از میان فئودالیسم اسپانیایي كھ ھنوز حكومتھاي پادشاھي داشت نوعي . آنھا نیز تفویض شد

  .دموكراسي محدود شھري سربرآورد

ي، و ھرج و مرج اسپانیاي مسیحي در سرگذشت روذریگودیاث د ویوار بھترین شاھد شجاعت، مردانگ
یعني بھ لقبي كھ مورھا بھ وي ) ھمانند سید عربي(او را در تاریخ بھ اسم ال سید . قرن یازدھم میالدي است

. دھد شناسیم، كنیة مسیحي وي ال كامپئادور است كھ در لغت اسپانیایي قھرمان یا مبارز معني مي دادند، مي
ار در نزدكي شھر بورگوس بھ دنیا آمد و در دوران جواني یك كابالرو یا در بیو ١٠۴٠روذریگو در حدود 

در سي سالگي جرئت و ضرب . زد سلحشور ماجراجویي شد كھ در راه ھر امر پر سودي شمشیر مي
كردند و اما، در عین حال، بھ وي  اي رسیده بود كھ در سراسر كاستیل او را ستایش مي شست وي بھ درجھ

زیرا ظاھرًا ھمان اندازه كھ حاضر بود در خدمت مسیحیان با مورھا جنگ آغازد، بھ  اعتمادي نداشتند،
py  ھمان نحو از 
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در بازگشت چون روذریگو متھم شد كھ بخشي از خراج را . شاعر مسلك اشبیلیھ، براي جمع خراج فرستاد
ا دور خود جمع اي ر روذریگو عده). ١٠٨١(براي خود كنار گذاشتھ است او را از كاستیل تبعید كردند 

كرد، سپاه مزدور كوچكي ترتیب داد و بي آنكھ نظر خاصي بھ امراي مسلمان یا مسیحي داشتھ باشد سپاه 
بود و با دست ) ساراگوسا(مدت ھشت سال وي در خدمت امیر سرقسطھ . خود را در اختیار طالبان گذاشت

بھ سرداري سپاھي مركب از ھفت  ١٠٨٩در . داد اندازي بر اراضي آراگون قلمرو مورھا را گسترش مي
ھزار نفر، كھ اغلب مسلمان بودند، والنسیا را فتح كرد و آن شھر را وادار بھ تأدیة غرامتي ماھیانھ بالغ بر 

اي بھ  وي كنت بارسلون را بھ اسارت درآورد و براي رھایي وي فدیھ ١٠٩٠در . ده ھزار دینار طال كرد
ھاي والنسیا را بھ   ھنگام بازگشت از این مأموریت چون دروازه. دمبلغ ھشتاد ھزار دینار طال مطالبھ كر

) ١٠٩۴(روي خود بستھ دید مدت یك سال آن شھر را بھ محاصره درآورد، ھنگامي كھ والنسیا تسلیم شد 
وي تمام شروطي را كھ شھر براي زمین نھادن اسلحھ قایل شده بود نقض كرد، قاضي القضاة شھر را زنده 

ل مردم را میان پیروان خویش تقسیم كرد، و اگر مردم شھر و سربازان خود وي زبان بھ سوزانید، اموا
این كار و دیگر اعمال ال سید بر . سوزانید اعتراض نگشوده بودند زن و دختران قاضي را نیز بھ آتش مي

آن  وي بھ جبران گناھان خویش با كفایت و عدالت بر والنسیا حكومت كرد و. وفق رسوم عھد وي بود
ھنگامي . سرزمین را بھ صورت حصاري براي نجات مسیحیان در برابر فرقة مسلمان مرابطون درآورد

نسلھاي آینده در مقام تحسین با جعل . زنش خیمنا آن شھر را مدت سھ سال حفظ كرد) ١٠٩٩(كھ درگذشت 
رداندن اسپانیا بھ عالم ھایي او را شھسواري قلمداد كردند كھ تنھا انگیزة وي شور مقدس براي بازگ افسانھ

مسیحیت بوده است و از این رو امروزه مزارش در بورگوس چون ضریح یكي از قدیسان دین مورد تكریم 
  . است

اسپانیاي مسیحي، كھ خود تا این درجھ دچار نفاق بود، فقط بدین علت توانست بتدریج سرزمینھاي از دست 
از لحاظ ھرج و مرج و پاره پاره بودن از اسپانیاي مسیحي  رفتھ را باز یابد، كھ اسپانیاي مسلمان سرانجام

فرصتي بھ دست داد كھ آلفونسو ششم  ١٠٣۶اضمحالل دستگاه خالفت قرطبھ در . ھم قدمي فراتر گذاشت
وي با یاري المعتمد، امیر اشبیلیھ، شھر طلیطلھ . پادشاه كاستیل بھ طرز درخشاني از آن استفاده كرد

با مسلمانان مغلوب با نجابتي كھ خاص . ، و آنجا را پایتخت خویش ساخت)١٠٨۵(را تسخیر كرد ) تولدو(
  . خود مسلمانان بود رفتار كرد، و مشوق جذب فرھنگ اسالمي در اسپانیاي مسیحي شد

III    - ١٠۶٠ -  ۶١۴: فرانسھ  

  ٧۶٨ - ۶١۴: پیدایش دودمان كارولنژیان  – ١

تا این تاریخ . رسید رًا سلسلة مروونژیان مستحكم بھ نظر ميھنگامي كھ كلوتر دوم پادشاه فرانكھا شد، ظاھ
. ھرگز ھیچ پادشاھي از این خاندان قلمرویي بھ این حد پھناور و تا این اندازه متحد زیر قبضة خود نداشت

اما كلوتر ارتقاي خویش را مدیون اشراف اوستراسیا و بورگوني بود، و بھ ھمین سبب بر استقالل آنھا 
یا » پیشكار«و ھر یك را وسیعتر ساخت، و یكي از آنھا را كھ پپن اول مھین بود بھ سمت افزود، قلمر

شد كھ پیشكار خانوادة سلطنتي و  اصال بھ كسي اطالق مي» خوانساالر«. خویش برگزید» خوانساالر«
د ش ھر قدر بر لھو و لعب و دسیسھ چیني شاھان سلسلة مروونژیان افزوده مي. مباشر امالك شاھي بود

قدم بھ قدم این جریان پیش رفت تا آنجا كھ وي بر تمام . گرفت وظایف اداري این پیشكار نیز فزوني مي
چند صباحي ) ۶٣٩ -  ۶٢٩(فرزند كلوتر، شاه داگوبر . محاكم، ارتش، و دوایر مالي ممكت نظارت یافت
در اجراي «: نویسد ر ميفردگار وقایعنگار دربارة داگوب. جلو بسط قدرت پیشكار و سایر بزرگان را گرفت

كرد، و بھ این موضوع  خوابید، در طعام امساك مي كم مي. عدالت، فقیر و غني در نظرش یكسان بودند
داد كھ چنان رفتار كند تا ھمة مردم چون بارگاه او را ترك گویند سراپا شادماني و تحسین  بسیار اھمیت مي

وي سھ ملكھ داشت و جماعت زیادي متعھ، و اسیر «زد كھ پردا اما فردگار بھ ذكر این نكتھ نیز مي» .باشند
pyاند، بار دیگر  خوانده» شاھان بیكاره«در دوران زمامداري جانشینان الابالي وي، كھ آنھا را » .ھرزگي بود
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رقباي خود را مغلوب ) ۶٨٧(پپن دوم كھین در جنگ تستري . اختیارات بھ دست پیشكار كاخ شاھي افتاد
تغییر داد و بر تمام سرزمین گل، جز آكیتن، » دوك و امیر فرانكھا«بھ » خوانساالر« كرد، لقب خود را از

، كھ اسمًا پیشكار كاخ و دوك اوستراسیا بود، )چكش(» مارتن«فرزند نامشروع وي، شارل . حكمراني كرد
 وي با ثبات. عمال بر تمامي سرزمین گل حكومت راند)  ٧١٩ - ٧١٧(در دوران سلطنت كلوتر چھارم 

عزم حمالت فریزیاییھا و ساكسونھا را بر گل دفع كرد، و با شكست دادن مسلمانان در تور، اروپا را براي 
وي از بونیفاكیوس و دیگر مبلغان مسیحي در گروانیدن آلمانیھا بھ دین مسیح . عالم مسیحیت حفظ كرد

داشت زمینھاي متعلق بھ اما در لحظات بحراني زمامداري خود كھ احتیاج مبرمي بھ پول   حمایت كرد،
. كلیسا را ضبط كرد، مقامات اسقفي را بھ سرداران سپاه فروخت، سربازان خود را در دیرھا مسكن داد

رھباني را كھ بھ این كار متعرض بود گردن زد، و الجرم در طي دھھا رسالھ و موعظة دیني بھ دوزخ 
  .محكوم شد

دریك سوم بود، سفیري نزد پاپ زاكاریاس روانھ شیل» خوانساالر«پسرش، پپن سوم، كھ  ٧۵١در سال 
كرد تا از او استفسار كند كھ آیا حال كھ سلطنت عمال در دست اوست، پایان دادن بھ خیمھ شب بازي 
سلطنت مروونژیان و اعالم رسمي سلطنت بھ نام خویش معصیت است یا نھ؟ زاكاریاس كھ در مقابل 

پپن . نیاز داشت با جوابي منفي خاطر پپن را آسوده ساختلومباردھاي جاه طلب بھ پایمردي فرانكھا 
شورایي با حضور اشراف و بزرگان روحاني قوم در سواسون ترتیب داد، و در آنجا عموم حاضران با 

و آخرین فرد از سالطین بیكاره را سر تراشیده بھ دیري ) ٧۵١(اتفاق نظر او را سلطان فرانكھا خواندند 
پ ستفانوس دوم بھ دیر سن ـ دني در خارج شھر پاریس آمد و پپن را تدھین كرد پا ٧۵۴در . روانھ كردند

  بھ این نحو دودمان مروونژیان . خواند» شاه بھ فضل االھي«و 

   - ٧۵آغاز شد) ٩٨٧ -  ٧۵١(منقرض، و سلسلة كارولنژیان ) ١.   

عمل، صلحدوست و شكست پادشاھي بود شكیبا و دوراندیش، پرھیزگار و مرد » كوتاه«پپن سوم ملقب بھ 
تمام . ناپذیر در جنگ، و چنان پایبند اصول اخالقي كھ بین پادشاھان گل در آن قرون نظیر نداشت

ھنگام سلطنت این دو نفر، یعني در عرض . كامیابیھاي شارلماني بر اثر مقدماتي بود كھ پپن فراھم ساخت
پپن بھ مشكالت ادارة . انسھ درآمد، سرزمین گل سرانجام بھ صورت فر)٨١۴ -  ٧۵١(شصت و سھ سال 

مملكت بدون یاري دین آگاه بود و بھ ھمین سبب اموال، مزایا، و مصونیتھاي كلیسا را بھ اولیاي آن 
ھاي  یادگارھاي قدیسین را بھ فرانسھ آورد و با تشریفاتي اثربخش آنھا را بر روي شانھ. سازمان بازگردانید

اختیارات ) ٧۵۶(» دھش پپن«ھان لومبارد رھانید و با صدور قلمرو پاپ را از شر شا. خود حمل كرد
در برابر این زحمات تنھا بھ این قانع شد كھ پاپ بھ او لقب . سیاسي فراواني بھ پاپ واگذار كرد

بخشد و فرماني خطاب بھ قوم فرانك صادر كند كھ ھرگز ھیچ كس را بھ شاھي » پاتریكیوس رومانوس«
در اوج اقتدار فوت كرد و در بستر مرگ  ٧۶٨پپن سوم بھ سال . ة پپن باشدبرنگزینند مگر آنكھ از سالل

) كھ بعدھا ھمان شارلماني مشھور شد(قلمرو فرانكھا را مشتركًا بھ دو فرزندش كارلومان دوم و شارل 
  .واگذاشت

  ٨١۴ -  ٧۶٨: شارلماني – ٢

وجود نھاد؛ وي از نژاد آلماني در محل نامعلومي پا بھ عرصة  ٧۴٢بزرگترین پادشاه قرون وسطي بھ سال 
اي از خصوصیات قوم خویش ـ از جملھ نیروي جسماني،  گفت، و در پاره بود، بھ زبان آنھا سخن مي

شھامت، تفاخر قومي، و نوعي سادگي خشن ـ سھیم بود كھ با آراستگي و تھذیب یك نفر فرانسوي عصر 
چندین كتاب، اما كتابھایي سودبخش، تجاوز  دایرة معلومات و سوادش از حدود. جدید قرنھا تفاوت داشت

با اینھمھ . در سالھاي پیري سعي كرد نوشتن بیاموزد اما ھرگز در این كار توفیقي بھ دست نیاورد. كرد نمي
py  . فھمید قادر بود بھ زبان توتوني قدیم و التیني ادبي تكلم كند، و زبان یوناني را مي
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گذشت، یگانھ پادشاه  ، كارلومان دوم فوت كرد و شارل، كھ بیست و نھ سال از عمرش مي٧٧١در 
دو سال بعد پاپ ھادریانوس اول، كھ قلمروش مورد تاخت و تاز سپاھیان دزیدریوس . كارولنژیان شد

اویا را شارلماني شھر پ. پادشاه لومباردھا قرار گرفتھ بود، با شتاب از شارلماني تقاضاي یاري كرد
را تأیید نمود، و خود » دھش پپن«محاصره و تسخیر كرد، اریكة سلطنت لومباردي را صاحب شد، فرمان 

در بازگشت بھ پایتخت خویش، . را در كلیة اختیارات غیر روحاني قلمرو پاپي مدافع كلیسا اعالم داشت
تقریبًا در تمام آنھا فرماندھي یعني شھر آخن، شارلماني شروع بھ مبارزات پنجاه و سھ گانة خود كرد كھ 

كل بھ عھدة شخص وي بود؛ وي خیال داشت كھ با این جنگھا باواریا و ساكس را مسخر و مسیحي سازد، 
شر آوارھاي فتنھ جو را دفع كند، جلو ھجوم ساراسنھا را بر ایتالیا بگیرد، و مواضع دفاعي فرانكھا را در 

  ز در مر. مقابل كشورگشایي مورھا تحكیم بخشد

ھمین دالیل . كردند یك كلیساي مسیحیان را سوزانیده بودند و گاھگاھي دست تخطي بھ سوي گل دراز مي
كفایت مي كرد، كھ با شدتي ھر چھ تمامتر بین ھر دو طرف ) ٨٠۴ - ٧٧٢(براي ھجده جنگ شارلماني 

نفر از  ۴‘۵٠٠شارل ساكسونھا را بین مرگ و گرویدن بھ مسیحیت آزاد گذاشت، . درگیر ادامھ یافت
سركشان ساكسون را در عرض یك روز گردن زد، و سپس عازم تیونویل شد تا در جشن میالد مسیح 

  .شركت جوید

ابن العربي، حاكم مسلمان بارسلون در پادربورن، براي مبارزه با خلیفة قرطبھ از شارلماني  ٧٧٧در سال 
ر مسیحي پامپلونا را محاصره و تسخیر شارل در رأس لشكري از جبال پیرنھ عبور كرد، شھ. مدد خواست

اي خصمانھ در پیش  كرد، با عدة بیشماري از باسكھاي اسپانیاي شمالي كھ در عین حال مسیحي بودند رویھ
اما قیام مسلمانان، كھ ابن العربي بھ عنوان جزئي از نقشة . گرفت، و حتي بھ سوي سرقسطھ پیش تاخت

شارلماني دید كھ با قواي . ن را داده بود، صورت تحقق پیدا نكردمبارزة خویش بر ضد خلیفة قرطبھ نوید آ
خویش یكھ و تنھا قادر بھ مبارزه طلبي با قرطبھ نیست، ضمنًا خبر آوردند كھ ساكسونھاي مغلوب بسختي 

شارلماني، كھ در این حال دوراندیشي را . اند علم طغیان برافراشتھ و با حدت تمام رو بھ شھر كولوني نھاده
نشیني داد، و قواي وي بھ صورت ردیف دراز و  دید، لشكریان خود را امر بھ عقب شجاعت ميعین 

در یكي از این گذرگاھھا، در رونسوو واقع در ناوار، . باریكي از میان گذرگاھھاي پیرنھ رو بھ گل نھاد
ا را بھ قتل رساندند كھ گروھي از لشكریان باسك بر عقب داران سپاه فرانك تاختند و تقریبًا تمامي آنھ بود،

كھ سھ قرن بعد در حماسة فصیح شانسون دو روالن   اي بھ نام روالن، زاده در این معركھ كھ نجیب). ٧٧٨(
شارلماني  ٧٩۵در سال . قھرمان مشھورترین اشعار فرانسوي بھ شمار رفت، جان سپرد) ترانھ روالن(

اي از شمال  یا باریكھ» مارك اسپانیایي«كركشي سپاه دیگري را از جبال پیرنھ عبور داد؛ در نتیجة این لش
خاوري اسپانیا، جزئي از خاك فرانسیا شد، بارسلون سر تسلیم فرود آورد، و دو سرزمین ناوار و 

در خالل این احوال، شارلماني ساكسونھا ). ٨٠۶(آستوریاس سلطة حكومت فرانكھا را بھ رسمیت پذیرفتند 
، آوارھا را ھزیمت داده و تارومار )٧٨٩(اسالو را عقب رانده  ، مھاجمان)٧٨۵(را قلع و قمع كرده 

و اینك، در سي و چھارمین سال سلطنت خویش، ھنگامي كھ شصت و سھ سال ) ٨٠۵ - ٧٩٠(ساختھ بود 
  .گذشت، بھ صلح تن در داده بود از عمرش مي

آن جھت بھ جنگ  داشت و از در واقع شارلماني ھمواره ادارة امور مملكتي را بیش از جنگ دوست مي
دست یازیده بود تا مگر بھ اجبار در اروپاي باختري، یعني سرزمیني كھ قرنھا بر اثر اختالفات قومي و 

اكنون تمام اقوام ساكن اروپا . مذھبي دچار تفرقھ و پراكندگي بود، نوعي یگانگي حكومت و دین پدید آورد
پیرنھ، بھ عالوة تقریبًا تمامي ایتالیا و قسمت اعظم از رود ویستول تا اقیانوس اطلس، و از بالتیك تا جبال 

  چگونھ امكان داشت كھ . بالكان را زیر فرمان خویش درآورده بود

توانست ھزار نوع مسئولیت، خطر و  كفایت اداره كند؟ قدرت جسماني و شجاعت وي بھ حدي بود كھ مي
از تعالیم پپن سوم ـ آن پادشاه . حمل كندخواستند او را بكشند ت بحران حتي توطئة فرزندان خویش را كھ مي

مند بود؛ یا خون آنھا در عروقش جریان داشت و  خردمند و محتاط ـ و قساوت شارل مارتل ھر دو بھره
شارلماني حوزة نفوذ پدران خویش را گسترش داد، با . خودش نیز در صالبت و قدرت مانند چكش بود
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وي . شالودة آن را با شعایر و حرمت دین استحكام بخشیدسازمان نظامي استواري آن را حراست كرد، و 
این قدرت را داشت كھ ھم بھ كمك اندیشھ مقاصد باال بلندي را بپروراند و ھم وسایل تحقق آن امیال را 

و قادر بود لشكري را رھبري كند، مجلسي را تابع نظریات خود سازد، اشراف را راضي نگاه . فراھم كند
  .طیع خود گرداند، و بر حرمسرایي حكومت كنددارد، روحانیون را م

شارلماني تملك ضیاع و عقار را، از مقدار اندكي بھ باال، مشروط بھ خدمت نظام كرد و بھ ھمین سبب 
ھر آزاد مردي، بھ ھنگام . دفاع از سرزمینھاي شخصي و توسعة آن را شالودة روحیة نظامي گردانید

ود را بھ شعبة حضور و غیاب ناحیھ معرفي كند؛ ھر یك از بسیج، ناگزیر بود با تمام ساز و برگ خ
شالودة حكومت بر این نیروي متشكل قرار داشت و ھر . اشراف مسئول شایستگي نفرات حوزة خود بود

گونھ عامل رواني موجود، از حرمت شاه قانوني كشور و جاه و جالل تشریفاتي بارگاه وي گرفتھ تا سنت 
درباریان شاه را گروھي از روحانیون، . كرد بھ تحكیم مباني آن كمك مي اطاعت از قدرت مسلم حكومت،

یا قضات دیوان   »پفالتسگرافھا«یا قاضي القضات، » كنت كاخ نشین«اشراف اداري، پیشكار یا خوانساالر، 
بھ واسطة وجود مجالسي با . دادند درباري، و صد تن از محققان و خدمتگزاران و دبیران تشكیل مي

كان مسلح، كھ ھر شش ماه یك بار، بھ حكم مقتضیات نظامي یا دیگر مسائل، در ورمس، حضور مال
شد، حس مشاركت عمومي  معموال در فضاي آزاد تشكیل مي… واالنسین، آخن، ژنو، پادربورن و غیره 

 در این گونھ مجالس پادشاه پیشنھادھاي خویش را دربارة قوانین بھ گروھھاي. در امور حكومت تقویت شد
دادند و ھمراه  كرد، آنھا نظرات پادشاه را مورد دقت نظر قرار مي كوچكتري از اشراف یا اسقفھا تسلیم مي

پرداخت، و  مین خاص ميیا فرا كاپیتولرھاآنگاه پادشاه بھ تدوین . گرداندند پیشنھادھاي خویش بھ وي باز مي
داشت تا بھ صداي  كرد، آن را بھ گروه حاضران در مجلس عرضھ مي وقتي از این كار فراغت حاصل مي

افتاد كھ مجلس با غرغر یا لندلند دستھ جمعي عدم موافقت  بندرت اتفاق مي. بلند موافقت خود را اعالم دارند
ف اعظم رنس، رفتار شارلماني رادر یكي از این ھینمكار، اسق. خویش را نسبت بھ فرماني ابراز دارد

داد، با آنھایي كھ بندرت  بھ بزرگان نخبھ سالم مي«جلسات بھ طور خصوصي چنین تشریح كرده است كھ 
  موفق بھ دیدارشان 

داد، و خود را با جوانان سرگرم  اي توأم با محبت نسبت بھ سالمندان نشان مي كرد، عالقھ شد صحبت مي مي
در این قبیل مجالس ھر یك از حكام و اسقفھاي ایالتي موظف بود كھ، از ھنگام اجالس مجمع » .كرد مي

گوید كھ  ھینكمار مي. قبلي، ھر اتفاق مھمي در حوزة مأموریت وي رخ داده بود بھ پادشاه گزارش دھد
خیر، و اگر اند یا  اي از قلمرو وي مردم ناراحت شده پادشاه مایل بود بداند كھ در ھر قسمت یا گوشھ«

نمایندگان پادشاه در ) در ادامة ھمان نھاد رومي قدیم، اینكویستیكو یا بازپرسي(گاھي » .اند علت چیست شده
كردند تا از آنھا تحقیقاتي بكنند، یا بھ قید سوگند  اي كھ مورد تفتیش آنھا بود رعایاي مھم را احضار مي ناحیھ

راي اخذ مالیات، یا وضع انتظامات عمومي، و وجود جرایم ساختند كھ دربارة ثروتشان ب آنھا را مكلف مي
گروه «در قرن نھم، در اقلیم فرانكھا، این نظریات یوراتا یا . نمایند» بیان واقع«و مجرمین وردیكتوم یا 

در حل بسیاري از مرافعات محلي مربوط بھ مالكیت زمین یا بزه مجرمین بھ كار » بازپرسان قسم خورده
ھمین گروھھاي معروف بھ یوراتا بود كھ چون در میان اقوام نورمان و انگلستان راه یكي از . رفت مي

  . تكامل پیمود، بتدریج بھ صورت سیستم ھیئت منصفة اعصار نوین درآمد

شد كھ امور روحاني ھر كدام بھ عھدة اسقف یا اسقف اعظم، و  امپراطوري بھ چند شھرستان تقسیم مي
در مركز ھر ایالت یك مجلس . یاكنت بود) مالزم پادشاه(یك نفر كومس امور غیر روحاني آن در تصدي 

شد تا امور حكومتي آن ناحیھ را حل و  محلي با حضور مالكین، دو یا سھ بار در عرض سال، منعقد مي
ھر كدام ) یا ماركھا(ایاالت خطرناك سرحدي . فصل كند و كار یك محكمة استیناف ایالتي را انجام دھد

مثال روالن . اري خاص بود كھ گاھي عنوان گراف، ماركگراف، یا مارك ھرتسوگ داشتصاحب فرماند
تمام ادارات محلي تابع یا سفراي پادشاه بودند كھ . فرماندار مارك برتون بود) رونسوال(اھل رونسوو 

ن وارسي داشت تا منویات او را بھ مأموران محلي ابالغ، در كارھاي آنا معموال شارلماني آنھا را گسیل مي
و بھ فتاوي آنان و دفاتر حساب رسیدگي كنند؛ از ارتشا، اخاذي، گماشتن قوم و خویش بر سر مناصب، و 

كلیسا، ضعفا، كودكان صغیر، «ھاي سوء جلوگیري، و بھ شكایات رسیدگي و احقاق حق كنند؛ از  استفاده
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ه اوضاع مملكت را بھ شخص در برابر اجحاف و ظلم حراست نمایند؛ و باالخر» ھا، و تمام مردم بیوه
كاپیتولر میسوروم، یا قانوني كھ حدود وظایف و مسئولیتھاي این قبیل سفراي پادشاه . پادشاه گزارش دھند

در آن درج بود، حكم نوعي ماگنا كارتا یا منشور كبیر را براي ملت داشت، آن ھم چھار قرن قبل از آنكھ 
بھترین شاھد براي آنكھ قانون مزبور واقعًا بھ . بھ وجود بیایدماگناكارتایي در انگلستان براي طبقة اشراف 

شد ماجراي دوك ایستریاست كھ چون فرستادگان شارلماني او را متھم بھ ارتكاب  موقع اجرا گذاشتھ مي
اخاذیھا و حق كشیھاي مختلف كردند ، پادشاه او را مجبور كرد تا آنچھ را دزدیده بود بھ صاحبانش 

ھر كسي ظلم كرده بود جبران نماید، علنًا بھ جرایم خود اعتراف كند، و ضمانت دھد كھ  بازگرداند، در حق
  توان گفت كھ  اگر از جنگھاي شارلماني صرف نظر كنیم، مي. دیگر مرتكب خالفي نخواھد شد

 ترین حكومتي بود كھ اروپا از زمان فرمانروایي تئودوریك پادشاه گوتھا بھ این طرف بھ خود و روشنگرانھ
  .دید مي

ھاي قوانین  از تمام مصوبات شارلماني شصت و پنج قانون بھ جا مانده است كھ در زمرة جالبترین مجموعھ
این قوانین عبارت از اصول و قواعد متشكلي نبود، بلكھ تعمیم و اطالق . روند قرون وسطایي بھ شمار مي

ھا  نامھ این قانون. ات و نیازمندیھاي جدیدزمانھاي پیشین بود بر پایة مقتضی» بربري«ھاي  نامھ ھمان قانون
مثال رسومي قدیمي مانند پرداخت . اي از جزئیات بھ اندازة قوانین لیوتپراند مترقي نبود در مورد پاره

در مورد بازگشت بھ آیین شرك، یا براي . كرد ورگیلد یا خونبھا، اوردالي، دوئل، و مثلھ كردن را حفظ مي
داشت، اما طبقة كشیشان  خوردند، مجازات مرگ مقرر مي زرگ گوشت مياشخاصي كھ در ایام روزة ب

اي  اما تمامي فرامین عبارت از قوانین نبودند؛ پاره. مجاز بودند كھ بھ میل خویش از شدت مجازات بكاھند
از آنھا جواب سؤاالتي بودند در باب مسائل مختلف، برخي عبارت از پرسشھایي بودند كھ خود شارلماني 

: گفت مثال در یكي از این اندرزھا مي. م دولتي كرده بود، و بعضي جنبة اندرزھاي اخالقي داشتنداز حكا
از آنجا كھ خداوندگار امپراطور قادر نیست مراقب انضباط ھر فرد باشد، بر ھمھ واجب است كھ تا «

در » .م بردارندواپسین درجة قدرت و توانایي خویش بھ خدمت خدا كمر ببندند و در راه احكام االھي گا
. طي چند ماه، بھ نھایت درجھ سعي شده بود تا بھ روابط جنسي و زناشویي مردم نظم بیشتري داده شود

بستند، لكن از خالل تمامي این فصول پیداست كھ  بدیھي است كھ مردم ھمة این اندرزھا را بھ كار نمي
از درجة بربریت بھ سر منزل تمدن واضع آنھا آگاھانھ و از روي عمد قصد داشتھ است جامعة خود را 

  .رھبري كند

نظر شارلماني در وضع قوانین، عالوه بر ادارة امور حكومت و تحكیم اصول اخالقي، ایجاد نظامي براي 
دوران فرمانروایي وي مصادف با عھدي بود كھ، . كشاورزي، صناعت، امور مالي، فرھنگ، و دین بود

زماني . پیمود انھ، اقتصاد فرانسة جنوبي و ایتالیا قوسي نزولي ميبھ سبب تسلط ساراسنھا بر دریاي مدیتر
» .اي را در آب شناور كنند مسیحیان دیگر قدرت آن را نداشتند كھ حتي تختھ«بود كھ بھ گفتة ابن خلدون 

تمامي شالوده و اساس روابط بازرگاني میان اروپاي باختري و افریقا و كرانة خاوري مدیترانھ متزلزل 
اینك فقط یھودیان رابط میان دو نیمة متخاصم دنیاي واحدي بودند كھ زیر قبضة روم روزي از . دشده بو

وحدت اقتصادي برخوردار بود، و بھ ھمین سبب شارلماني یھودیان را با سعي تمام از حمایت خویش 
ود، در اروپاي بیزانسي و اسالو، و در صفحات شمالي كھ قلمرو قوم توتوني ب. ساخت ور مي بھره

در دریاي مانش و دریاي شمال داد و ستد رونق بسزایي داشت، اما . بازرگاني بھ جاي خویش محفوظ ماند
. نظم این بازار تجارت نیز، حتي قبل از مرگ شارلماني، بر اثر حمالت و دریازني نورسھا از ھم گسیخت

  نسھ را بھ خارج مسدود كردند و وایكینگھا در شمال، و مسلمانان در جنوب، تقریبًا راه ارتباط بنادر فرا

اي بھ جا نمانده  طبقة متوسط بازرگان رو بھ تحلیل گذاشت، و دیگر طبقھ. شد و متكي بر كشاورزي بود مي
بر اثر پیروزیھاي اسالم و بخشش زمینھا از طرف . است تا با اشراف روستایي كوس برابري زند

py  .شارلماني، شیوة فئودالیسم فرانسھ رونق گرفت
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شارلماني تالش كرد تا آزادي كشاورزان را در برابر نظام رو بھ گسترش سرفداري محفوظ دارد، اما 
حتي بر اثر مبارزات سلسلة كارولنژیان بر . قدرت اشراف و فشار مقتضیات دوران سعي وي را باطل كرد

ھر چند یك بار بر امالك شخصي پادشاه ـ كھ . فروشي رواج گرفت ضد قبایل مشرك، چند زماني بازار برده
اثر گرفتن ھدایا، ضبط اموال دیگران، گرفتن زمینھاي كساني كھ بدون وصیت مرده بودند، و احیاي 

شارلماني براي مراقبت از این . داد یافت ـ منبع مھم عواید خزانة وي را تشكیل مي اراضي توسعھ مي
توان توجھ دقیقي را  وي آن ميبا جزئیات حیرت آور وضع كرد كھ از ر» آیین نامة مخصوصي«زمینھا 

جنگلھا، زمینھاي بایر، گذرگاھھا، بنادر، و تمام . كھ بھ كلیة عواید و مخارج مملكتي داشت استنباط كرد
ھمھ گونھ وسایل تشویق بازرگاني، تا آن اندازه كھ باقي مانده . منابع معدني زیرزمیني بھ دولت تعلق داشت

شد؛ اوزان و مقادیر و قیمتھا بھ حكم قوانین معین شده بود؛  راست ميبازارھاي كاال ح. آمد بود، فراھم مي
شد، در ماینتس پل  ھا و پلھا ساختھ و تعمیر مي عوارض تعدیل شده بود؛ جلو احتكار را گرفتھ بودند؛ جاده

دد داشتند؛ و در ص كردند و آماده نگاه مي بزرگي بر روي رود راین ایجاد شده بود؛ كانالھا را الیروبي مي
پول . احداث كانالي براي اتصال راین و دانوب و، از این طریق، پیوستن دریاي شمال بھ دریاي سیاه بودند

ثابتي رایج شد، اما كمیابي طال در فرانسھ و انحطاط تجارت سبب شد كھ لیرة نقره جانشین سكة سولیدوس 
  .طالي قسطنطین شود

كرد، نامھایي كھ وي بر چھار جھت اصلي گذاشت تا بھ نیرو و اشتیاق پادشاه بھ كلیة شئون زندگي نفوذ 
براي كمك بھ مستمندان سازمان و روش خاصي بنا نھاد، و ھزینة آن را از طریق بستن . امروز باقي است

مالیات بر طبقة اشراف و روحانیون تأمین كرد؛ و پس از این ھمھ، گدایي را یكي از جرایم محسوب 
كس جز علماي دین قادر بھ خواندن و نوشتن نبود، و شارلماني از بیسوادي  از آنجا كھ تقریبًا ھیچ. داشت

عامة مردم و فقدان تعلیم و تربیت در بین درجات پایینتر روحانیون متوحش شده بود، علماي خارجي را 
پاولوس دیاكونوس را با وعده و وعید از مونتھ . دعوت كرد تا بھ احیاي آموزشگاھھاي فرانسھ بپردازند

اي كھ شارلماني در قصر سلطنتي  دعوت كردند تا در مدرسھ) ٧٨٢(نو آوردند و آلكوین را از یورك آسی
، كھ یكي از ساكسونھا بود، در نزدیكي )٨٠۴ – ٧٣۵(آلكوین . خود در آخن تأسیس كرده بود تدریس كنند

بود تحصیالت خود شھر یورك بھ دنیا آمد و در مكتبي كھ اسقف اگبرت در كلیساي جامع شھر دایر ساختھ 
ھنگامي كھ . در قرن ھشتم میالدي بریتانیا و ایرلند از لحاظ فرھنگي بر فرانسھ مقدم بودند. را تكمیل كرد

  اوفا شاه مرشا آلكوین را بھ رسالت پیش شارلماني فرستاد، شاه فرانكھا از آن دانشمند تقاضا كرد كھ 

آلكوین، خوشحال از این كھ بھ وطن » بردند ھا را ميكردند و با زناكاري حرمت دیر را مبدل بھ ویرانھ مي
وي قاصداني براي پیدا كردن كتاب استادان بھ انگلستان و دیگر . گردد، دعوت شارلماني را پذیرفت برنمي

جاھا روانھ كرد، و بزودي مكتب كاخ سلطنتي آخن یكي از مراكز فعال در تعلیم و تعلم، تجدید نظر و 
خود . ھا، و اصالحات فرھنگي شد كھ در سراسر مملكت گسترش یافت نبشتھ برداري از روي دست نسخھ

ھا، و  شارلماني، ھمسرش لیوتگارد، پسران وي، دخترش ژیزل دبیر رسائل وي، اگینھارد، یكي از راھبھ
مندترین شاگردان در فراگرفتن دانش بود  شارلماني عالقھ. جمعي دیگر از جملھ شاگردان این مدرسھ بودند

وي بھ تحصیل معاني بیان، جدل، و . ن طور بھ كسب علم راغب شد كھ در كشورگشایي اھتمام داشتو ھما
گوید كھ  كوششي ستایش آمیز در فرا گرفتن خط و رموز نوشتن مبذول داشت؛ اگینھارد مي. نجوم پرداخت

ا عادت دھد، اما ھایي گذاشتھ بود تا ھنگام فراغت دست خود را بھ كشیدن شكل الفب در زیربالش خود لوحھ«
شارلماني با حدت تمام بھ » .چون این كار را دیر در زندگي آغاز كرده بود، جھدش بي توفیق ماند

وي بھ تألیف یك . كرد فراگرفتن التیني پرداخت، ولي در دربار خویش ھمچنان بھ زبان آلماني صحبت مي
  .بان پرداختھایي از اشعار اولیة شعراي آلماني ز دستور زبان آلماني و نمونھ

چون آلكوین پس از ھشت سال تدریس در مدرسة سلطنتي خواستار زندگي در محیطي شد كھ كمتر ھیجان 
در آنجا آلكوین ). ٧٩۶(داشتھ باشد، شارلماني بھ اكراه او را بھ مقام رئیس دیر شھر تور منصوب كرد 

، كتابھاي التیني علماي دین در ھاي صحیحتر و دقیقتري از وولگات ھیرونوموس رھبانان را بھ تھیة نسخھ
صدر مسیحیت، و كتابھاي كالسیك التیني تشویق كرد، و دیگر دیرھا نیز این رویھ را سرمشق خود قرار 

توان  مي. بسیاري از بھترین متون كالسیك ما نتیجة زحمات این قبیل نساخان دیرھاي قرن نھم است. دادند
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غیر از اشعار كاتولوس، تیبولوس، پروپرتیوس، و تقریبًا كلیة گفت كھ تمام آثار منظوم موجود التیني، بھ 
ھاي وارو، تاسیت، و آپولیوس، بھ ھمت این قبیل راھبان عھد  آثار منثور التیني موجود، بھ جز نوشتھ
بسیاري از كتابھاي خطي دورة شارلماني و جانشینان وي بھ دست . كارولنژیان براي ما محفوظ مانده است

، كھ بعدًا امپراطوران »وین«اناجیل معروف . ري كھ در دیرھا مقیم بودند تذھیب یافتھنرمندان بردبا
  .تعلق داشت» مكتب كاخ سلطنتي«خوردند، بھ ھمین تذھیب كاران  آلماني ھنگام تاجگذاري بھ آن سوگند مي

بھ نام ، شارلماني خطاب بھ تمامي اسقفھا و رؤساي دیرھاي فرانكھا فرماني تاریخي صادر كرد ٧٨٧در 
بیان خالي از «و » زبان ناھنجار«وي در طي این فرمان، روحانیون را براي . »كاپیتولر كسب دانش«

اي را تشویق بھ ایجاد مدارسي كرد تا در آنجاھا  آنان سرزنش كرد، و ھر كلیساي جامع و صومعھ» فضل
  افراد طبقة روحاني و مردمان عادي بتوانند، بھ 

كھ میان پسران آزادمردان و سرفھا تبعیضي قائل نشوند، تا آنكھ ھمگي بتوانند  مراقبت باشند«ساخت تا  مي
بھ » .بھ مدرسھ آیند و بر روي نیمكتھاي یكسان بنشینند و دستور زبان، موسیقي، و ریاضیات فرا گیرند

، تعلیمات پزشكي در نظر گرفتھ شد و حكم دیگري خرافات طبي را تقبیح ٨٠۵موجب قانوني مورخ سال 
ایجاد مدارس فراوان زیر نظر كلیساھا و دیرھا در فرانسھ و آلمان باختري نشانة آن است كھ . دكر

ھاي قلمرو حكومت دیني  تئودولف، اسقف اورلئان، در تمامي حوزه. درخواستھاي شارلماني بدون اثر نماند
موزگاران كشیش را خویش دبستاني ساخت، كلیة كودكان را با آغوش باز بھ این آموزشگاھھا پذیرفت، و آ

اي منع كرد ـ در تاریخ این نخستین مورد است كھ ما بھ تعلیمات عمومي و  از گرفتن ھر نوع حق الزحمھ
و سایر   در خالل قرن نھم مدارس مھمي در تور، اوسر، پاویا، سن گال، فولدا، گان،. خوریم مجاني برمي

اي از  براي رفع كمبود معلم، شارلماني عده. ھا بودندجاھا بھ وجود آمد كھ تقریبًا تمامي آنھا وابستھ بھ دیر
بر شالودة ھمین مدارس بود . محققان و فضال را از ایرلند، بریتانیا، و ایتالیا بھ سرزمین فرانسھ دعوت كرد

  .كھ بعدًا دانشگاھھا در اروپا پدید آمدند

احیاي دانش آموزي نھضتي بود  .با تمام این مراتب، نباید دربارة خصایص عقالني این دوره مبالغھ كنیم
مختص كودكان نھ طبقة سالمندان، چنانكھ در ھمان عھد، بخصوص در دارالعلمھایي مانند قسطنطنیھ، 

تألیفات رسمي آلكوین بھ طرز . این جنبش ھیچ نویسندة بزرگي پدید نیاورد. بغداد، و قرطبھ وجود داشت
توان استنباط كرد كھ  صي و اشعار پراكندة وي ميفقط از روي مكاتبات خصو. خفقان آوري كسالتبار است

توانست خوشبختي را با پرھیزگاري سازش  این مرد فضل فروشي قلنبھ گو نبود، بلكھ آدم رئوفي بود كھ مي
در این رنسانس كوتاه مدت، عدة زیادي بھ سرودن شعر پرداختند و شعرھاي اسقف اورلئان، . دھد

اما تنھا اثر جاویدان این عھد درخشان گالیایي . ارند، در حد خود لطیفندتئودولف، با آنكھ اھمیت بسزایي ند
این كتاب عینًا بھ سبك زندگاني . زندگینامة ساده و موجز خود شارلماني است بھ قلم دبیر رسایلش، اگینھارد

و در اي از عبارات كتاب سوئتونیوس را برداشتھ  قیصرھا اثر سوئتونیوس نوشتھ شده و حتي نویسنده پاره
اي كھ خود را از روي فروتني آدمي بربري  با اینھمھ، این گناه نویسنده. مورد شارلماني بھ كار برده است

با تمام این . اغماض كردني است» كھ چندان تبحري در زبان رومي ندارد«خواند و مدعي است  مي
دار و دوست صمیمي  و خزانھ اي بود، زیرا شارلماني او را پیشكار اوصاف، اگینھارد قطعًا مرد با قریحھ

خویش نمود، و شاید ھم نظارت و طراحي قسمت اعظم معماریھاي این دوران خالقة سلطنت را بھ او 
  .محول كرد

در اینگلھایم و نایمگن كاخھایي براي امپراطور بنا شد، و در خود آخن، كھ پایتخت مطلوب شارلماني بود، 
ند كھ از میان ھزاران حادثة دھر محفوظ ماند تا آنكھ بر اثر بھ اشارة او قصر و نمازخانة معروفي ساخت

این كاخ، كھ بھ دست معماراني ناشناس از روي كلیساي . ھا و بمبھاي جنگ دوم جھاني ویران شد گلولھ
  سان ویتالھ واقع در راونا تقلید شد، از نظر شكل و اسلوب شبیھ 
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  درون كلیساي سانتاسوفیا، قسطنطنیھ

بیزانسي و سوري بود؛ حاصل آن كھ كلیساي جامعي بھ سبك شرقي در دنیاي مسیحیت غرب ساختمانھاي 
داخل بنا عبارت بود از دو . شد رأس این ساختمان ھشت ضعلي بھ گنبد مدوري منتھي مي. قد برافراشت

ھا و  همزین بود بھ چراغھایي از طال و نقره، نرد«اي شكل كھ ھر طبقھ ردیفي از ستون داشت و  طبقة دایره
، و موزائیك بسیار عالي روي »ھایي كھ از رم و راونا آورده بودند درھایي از برنز توپر، ستونھا و تنوره

  .سقف گنبد

در عین حال وي كلیة امور دیني را زیر نظر گرفت و . العاده سخي بود شارلماني نسبت بھ كلیسا فوق
. اصول عقاید دیني و طبقة روحاني را وسیلة گسترش تعلیم و تربیت و وسیلة انجام امور حكومت قرار داد

یا روحانیون دنیادار،  ضمن عتاب نسبت بھ مأموران دولتي فاسد. قسمت اعظم مكاتبات وي دربارة دین بود
شود  شدت اظھارات وي مانع از آن مي. شد مرتبًا آیاتي از كتاب مقدس مثل سیل از زبان و قلم او جاري مي

وي براي كمك بھ مسیحیاني كھ در كشورھاي . كھ تقدس وي را نوعي ریا براي مقاصد سیاسي تصویر كرد
شت، و ضمن مذاكرات خویش با فرمانروایان دا خارجي دچار گرفتاري و محنت بودند وجوھي ارسال مي

در . ورزید كھ در معاملھ با نفوس مسیحي خود انصاف را رعایت كنند مسلمان، ھمواره اصرار مي
شوراھا، مجالس، و دستگاه اداري وي اسقفھا وظایف مھمي بر عھده داشتند، اما شارلماني با اینكھ مؤدبانھ 

دانست و حتي در  نایب خدا و ایشان را مأموران و عمال خویش ميكرد، باز ھم خود را  با آنھا رفتار مي
در حالي كھ پاپھا در مقام . كرد مسائل مربوط بھ اصول دین و اخالق، بي ھیچ پروایي بھ آنھا امر و نھي مي

ھر كشیشي مكلف بود كتبًا بھ خود او . دفاع از تمثالپرستي بودند، شارلماني این عمل را مذموم شمرد
ھاي  بھ ھمان اندازه كھ براي پاپھا ھدیھ. گیرد د كھ غسل تعمید چگونھ در حوزة وي انجام ميگزارش دھ

بھ قلع و قمع گردنكشان در دیرھا پرداخت، و دستور   فراوان فرستاد، خطاب بھ ایشان امریھ صادر كرد،
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بین زنان » اريروسپیگري، بدمستي، و طمعك«ھا مراقبت شدید شود تا از  اكید داد كھ از دیرھاي راھبھ
، وي از طبقة روحاني مؤاخذه كرد كھ ٨١١اي بھ تاریخ  در طي آیین نامھ. تارك دنیا جلوگیري بھ عمل آید

روز بھ روز «؛ برخي از آنھا »بینیم ما مي«غرض دعوي آنھا از ترك دنیا كدام است، خاصھ ھنگامي كھ 
گاه براي مقصدي آتش ابدي دوزخ را وسیلة  شوند تا بر دارایي خویش بیفزایند؛ بھ انواع وسایل متشبث مي

سازند؛ بھ نام خداوند یا یكي از  دھند، و گاه رستگاري اخروي را وسیلة تطمیع خود مي ھراس قرار مي
برند و وسیلة خسران بي پایان براي وارثان قانوني این قبیل  لوح را بھ یغما مي قدیسان، اموال مردم ساده

شارلماني طبقة روحاني را در داشتن محاكم خاص خود آزاد گذاشت، مقرر  با اینھمھ،» .شوند مردمان مي
داشت كھ یك دھم كلیة محصوالت ارضي را بھ كلیساھا واگذارند، نظارت بر ازدواج و وصیت نامة افراد 
را بھ عھدة روحانیون محول كرد، و خودش دو سوم امالكش را طبق وصیت نامھ بھ اسقف نشینھاي ملك 

» تحف«كرد كھ براي كمك بھ پرداخت مخارج مملكتي  گاھگاھي اسقفھا را مكلف مي لكن. واگذاشت
  .چشمگیري بھ خزانة سلطان تقدیم دارند

ھا در تاریخ  بر اثر این تشریك مساعي صمیمانھ بین كلیسا و حكومت، یكي از درخشانترین نظریھ
راطوري مقدس روم گردید كھ مملكتداري پدید آمد، بھ عبارت دیگر قلمرو شارلماني بدل بھ یك امپ

سالیاني . خواست ھم از حیثیت، حرمت، و ثبات امپراطوري، و ھم از حكومت پاپي رم برخوردار باشد مي
كرد، آزرده  داد و نھ آنھا را حمایتي مي دراز پاپھا از تابعیت امپراطوري بیزانس، كھ نھ بھ آنھا تأمیني مي

  گیرند، وز بیشتر تحت انقیاد امپراطور در قسطنطنیھ قرار ميدیدند كھ چگونھ روز بھ ر خاطر بودند و مي
این مسئلھ بر ما پوشیده است كھ چھ كسي بھ فكر افتاد . شدند و بھ ھمین سبب از آزادي خویش ھراسان مي

آلكوین، . پاپ را وادار كند كھ تاج بر سر شارلماني بگذارد و لقب امپراطوري روم را بھ او عطا كند
شاید ابتكار عمل با آنھا . اي مذاكره كرده بودند گر نزدیكان پادشاه دربارة امكان چنین قضیھتئودولف، و دی

مشكالت بزرگي در راه اجراي چنین . بود، یا شاید این فكر ابتدا بھ خاطر مشاوران پاپھا خطور كرد
ھمھ گونھ حقوق  یكي اینكھ شھریاران یونان را قبال امپراطور روم خوانده بودند و: اي وجود داشت نقشھ

تاریخي بھ این عنوان تعلق داشت؛ دیگر آنكھ كلیسا ھیچ گونھ قدرتي براي اعطا یا انتقال عنوان دارا نبود؛ 
و مشكل دیگر آن بود كھ دادن چنین عنواني بھ یك حریف امپراطوري بیزانس ممكن بود جنگ عظیمي را 

بھ تصاحب درآمدن . یل فاتحان اسالم دھدبین شرق و غرب مسیحي تشدید كند، و اروپاي ویراني را تحو
كمكي بود بھ حل این مشكل؛ زیرا اكنون بعضیھا معتقد بودند كھ ) ٧٩٧(تاج و تخت یوناني توسط ایرنھ 

. دیگر امپراطور یونانیي وجود ندارد، و عرصھ بھ روي ھر كسي كھ مدعي چنین عنواني باشد باز است
شد، بار دیگر در غرب یك امپراطور رومي قد علم  ھ مياگر این نقشة جسورانھ بھ موقع عمل گذاشت

توانست بھ صورت یك جامعة نیرومند و متحد علیھ امپراطوري رو بھ تجزیة  كرد، مسیحیت التیني مي مي
و اروپاي بربري شده امكان داشت، بھ كمك ھراس و سحر  بیزانس و ساراسنھاي تھدید گر مقاومت ورزد، 

لماني را پشت سر نھد و فرھنگ و تمدن دنیاي كھن را بھ ارث برد و بدان نام امپراطور، چندین قرن ظ
  .صبغة مسیحي بخشد

این پاپ محبوب تودة رومي نبود، زیرا وي . ، لئو سوم را بھ مقام پاپي برگزیدند٧٩۵دسامبر سال  ٢۶در 
با او بدرفتاري مردم بر او شوریدند،  ٧٩٩آوریل  ٢۵در . دانستند را متھم بھ اعمال خالف گوناگوني مي
. لئو سوم از حبس گریخت و در پادربورن بھ شارلماني پناه برد. كردند، و در دیري محبوسش ساختند

پادشاه با محبت او را بھ حضور پذیرفت، تحت حمایت جمعي از سربازان مسلح او را بھ شھر رم 
ند در آنجا در محضر وي داشت بازگردانید، و مقرر داشت كھ سال بعد پاپ و كساني كھ او را متھم مي

در اول . ، شارلماني با كوكبة خویش قدم بھ پایتخت تاریخي نھاد٨٠٠ماه نوامبر سال  ٢۴در . گردآیند
دسامبر مجلسي مركب از فرانكھا و رومیھا موافقت كرد كھ اگر لئو بھ قید سوگند منكر خالفكاریھایي شود 

  اتھامات وارده   دھند، كھ بھ او نسبت مي

در روز كریسمس، ھنگامي كھ شارلماني بھ رسم پاتریكیوس رومانوس شنل . یح فراھم آمدمیالد مس
كوتاھي بر تن و سندلي بر پا داشت و براي اداي فرایض در برابر محراب كلیساي سان پیترو زانو زده 

كھ شاید  حاضران. بود، لئو ناگاه تاج مرصعي را كھ از انظار پنھان بود بیرون آورد و بر سر پادشاه نھاد
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قبال بھ آنھا دستور داده شده بود تا طبق شعایر باستاني بھ شیوة شوراي خلق روم تاجگذاري را تأیید كنند 
صلح كھ خدایش تاج ، امپراطور بزرگ رومیان، آورندة »آوگوستوس«درود بر «: سھ بار فریاد زدند

سر شارلماني را با روغن مقدس تدھین كردند، پاپ او را امپراطور و » !خسروي بر سر نھاد
خواند و سر عبودیت در حضورش خم كرد، یعني ھمان عملي را براي پادشاه فرانكھا انجام » آوگوستوس«

  .منحصر بھ امپراطور روم شرقي بود ۴٧۶داد كھ از تاریخ 

دانست لئو خیال تاج بر سر  را باور داریم، ظاھرًا شارلماني گفتھ است كھ اگر قبال مي اگر قول اگینھارد
شاید بھ طور كلي از این نقشھ آگاه شده بود، اما از شتاب و . نھاد نھادن وي را دارد، قدم بھ كلیسا نمي

است، زیرا این  شاید گرفتن تاج امپراطوري از دست پاپ او را خوش نیامده. شرایط اجراي آن متأسف بود
گشود؛ ھمچنین بعید نیست  امر باب قرنھا بحث و جدل بر سر حیثیت و قدرت نسبي بخشنده و گیرنده را مي

از این تاریخ بود كھ بارھا . اندیشید كھ شارلماني بھ مشكالتي كھ با امپراطوري بیزانس در پیش داشت مي
ت برآمد و تا مدت درازي از عنوان جدید نامھ و ایلچي بھ قسطنطنیھ روانھ كرد و در صدد رفع كدور

بھ ایرنھ پیشنھاد ازدواج كرد تا مگر بھ این وسیلھ عناوین مشكوك طرفین  ٨٠٢در . اي نكرد خویش استفاده
شارلماني . صورت قانوني بھ خود گیرد، اما سقوط ایرنھ از اریكة قدرت این نقشة دقیق را در ھم ریخت

امي بیزانس، با خلیفھ ھارون الرشید عقد اتحادي بست و ھارون، براي جلوگیري از ھر گونھ حملة نظ
براي صحھ گذاشتن بھ این اتحاد، كلید اماكن متبركة مسیحي بیت المقدس را با چندین فیل بھ عنوان ھدیھ 

شكني با دستگاه خالفت   امپراطور روم شرقي، در مقام تالفي، امیر قرطبھ را بھ بیعت. نزد او فرستاد
امپراطور روم شرقي شارلماني را شریك عنوان خود كرد، و شارلماني  ٨١٢سرانجام در . اشتبغدادي واد

  .نیز در عوض ونیز و ایتالیاي جنوبي را رسمًا متعلق بھ امپراطوري بیزانس دانست

این تاجگذاري، از آنجا كھ اختیارات . آمدھایي داشت كھ ھزار سال بھ طول انجامید تاجگذاري شارلماني پي
از این پس گرگوریوس ھفتم . را موكول بھ تأیید روحاني كرد، بھ دستگاه پاپي و اسقفھا اقتدار بخشید مدني

در رم روي داده بود، دستگاه روحانیت  ٨٠٠توانستند، بھ اتكاي وقایعي كھ در سال  و اینوكنتیوس سوم مي
  نیرومندتري را پي 

اتكاي آنكھ اكنون خلیفة خاص خدا شده بود  شارلماني در برابر بارونھا و دیگر امراي سركش نیز بھ
اي تقویت  بھ عالوه، این نظریھ را كھ حكومت پادشاھان موھبتي االھي است بھ طور گسترده. افزایش یافت

ھمچنین این امر بھ شقاق میان مسیحیت یوناني و التین كمك كرد؛ كلیساي یونان دیگر بھ ھیچ وجھ . كرد
تمایل شارلماني بر اینكھ . كھ با امپراطوري رقیب بیزانس متحد باشد نبود مایل بھ پیروي از یك كلیساي رم

و نھ در شھر رم، خود مؤید انتقال قدرت ) چنانكھ پاپ آرزومند بود(ھمچنان پایتخت وي در آخن باشد 
باالتر از ھمھ تاجگذاري . سیاسي از حوزة مدیترانھ بھ اروپاي شمالي، و از اقوام التین بھ توتونھا بود

شارلماني ھر چند از لحاظ نظري امپراطوري مقدس روم را مسجل نساخت، عمال مایة استقرار یك چنین 
شارلماني و مشاوران وي قدرت جدید را بھ منزلة احیاي اختیارات امپراطوري كھن . امپراطوري گردید

كھ  ١١۵۵ال پنداشتند، و فقط در زمان سلطنت اوتو اول بود كھ ویژگي رژیم جدید معلوم شد و در س
را بر القاب خویش افزود، براي نخستین بار » مقدس«واژة ) ریش قرمز(فردریك اول ملقب بھ بارباروسا 

رویھمرفتھ، امپراطوري مقدس روم، علي رغم خطري كھ متوجھ . عنوان امپراطوري مقدس رواج گرفت
و صلح و اعادة نظم و تمدن  اي بود عالي؛ رؤیایي بود از امنیت آزادي فكر و آزادي رعایا ساخت، نظریھ

  .در دنیایي كھ آن را از چنگال بربریت، تعدي، و جھل رھایي بخشیده بود

اینك . كرد تشریفات خاص امپراطوري اكنون شخص شارلماني را در مواقع و موارد رسمي بسیار مقید مي
بپوشد، و تاجي زرین  ھاي گلدوزي شده بر تن كند، كفشھایي جواھر نشان با سگكي از طال ناگزیر بود جبھ

بایست بھ خاك افتند تا بر پا یا زانویش  یافتند مي و مرصع بر سر نھد؛ و آنھایي كھ بھ حضورش بار مي
. كرد اینھا ھمھ تشریفاتي بود كھ شارلماني از بیزانس فرا گرفت، و بیزانس از تیسفون تقلید مي. بوسھ زنند

امپراطور بر خود ننھاده بود، لباسش چندان تفاوتي با لباس اما، بھ قول اگینھارد، آن روزھا كھ ھنوز لقب 
كرد و رویش نیم  عادي فرانكھا نداشت، بھ این معني كھ نیم شلواري بھ پا و پیراھني از كتان بھ تن مي
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شد دو ساق پایش را  مچ پیچي كھ با بند بستھ مي. اي از حریر داشت پوشید كھ حاشیھ اي پشمي مي تنھ
در زمستان كتي تنگ بر تن داشت كھ معموال از پوست سمور یا دلھ . شھایش چرمي بودپوشانید، و كف مي

مویي . متر بود و ھیكلتش متناسب قامتش بود ١,٩قدش بلندتر از . بست بود، و ھمیشھ شمشیري بر پھلو مي
ھ و ھمواره شاھان«اي داشت  قیافھ. بور، چشماني با روح، بینیي بزرگ، و سبیل داشت، اما ریش نداشت

گرفت، از مستي نفرت داشت؛ علي رغم ھر گونھ  در خوردن و نوشیدن راه اعتدال در پیش مي» .موقر
رفت یا سواره بھ  بیشتر اوقات بھ شكار مي. یافت سختي و سرما و گرما، ھیچ خللي راه بھ سالمتیش نمي

رم آخن استحمام ھاي آبگ شناگر ماھري بود و دوست داشت در چشمھ. پرداخت تمرینھاي بدني سخت مي
. داشت شنیدن موسیقي یا خواندن كتاب بر سر سفره را دوست مي. گسترد بندرت خوان ضیافتي مي. كند

  مانند ھر مرد بزرگي، براي وقت ارزش قایل 

  .شنید داد و یا عرایض متقاضیان را مي بامدادان، ھنگام پوشیدن لباس یا كفش، اشخاص را بار مي

یرویي داشت كھ، بھ یاري فراستي مقرون بھ نھان بیني، آن را در راه پشت سكون و جاللش شور و ن
تمام نیروي زندگیش را در راه تدارك اجراي جنگھایش، كھ از پنجاه . بست ھدفھاي خویش بھ كار مي

صرف نكرد؛ حین اشتغال بھ این جنگھا، با شور و حمیتي زوال ناپذیر بھ علوم، قوانین،   فزونتر بود،
اي از دانش ناگشوده یا نامكشوف  از اینكھ بخشي از جھان یا رشتھ. ھیات نیز بذل توجھ كردادبیات، و اال

شمرد، عمل طالعبینان و  خرافات را ناپسند مي. اي جھات، ذھني مبتكر داشت از پاره. بماند ناراحت بود
رت قانون در كرد، اما بسیاري از معجزات اساطیري را قبول داشت و دربارة قد غیبگویان را تخطئھ مي

این سادگي باطني را محاسني نیز بود، بھ این معني كھ فكر و كالمش . كرد راه خیر یا ذكاوت مبالغھ مي
ھنگامي كھ سیاست اقتضا . شود وضوح و صداقتي داشت كھ بندرت در میان مردان مملكت دیده مي

براي اشاعة مسیحیت سنگدل توانست آدمي بیرحم باشد، و بویژه در كوششھاي خود  كرد، شارلماني مي مي
كرد، در دوستي صمیمي بود، و عشقھاي  با اینھمھ، آدمي بسیار مھربان كھ از افتادگان دستگیري مي. بود

تئودولف در قطعھ شعري . ھنگام مرگ پسرانش و دخترش و پاپ ھادرینوس گریھ سر داد. فراواني داشت
اش بھ طرز دلنشیني توصیف  ر را در خانھدقایق حاالت امپراطو» در نعت شھریار شارل«تحت عنوان 

پسرش شارل . زنند ھنگامي كھ از گرفتاریھاي روزانھ باز مي گردد، كودكانش دور او حلقھ مي. كند مي
شش دخترش او را در . كند آورد، پسر دیگرش لویي شمشیرش را باز مي رداي پدر را از تنش بیرون مي

آید تا با خواندن دعا بر سر  اسقف پیش مي. آورند گل ميكشند و برایش نان، شراب، سیب، و  آغوش مي
اگینھارد . آلكوین در كنارش حاضر است تا دربارة مسائل ادبي با وي بحث كند. سفره طلب بركت كند

شارلماني بھ . نھد كوچك اندام مثل موري درآمد و رفت است و كتابھاي قطوري را پیش روي وي مي
گفت كھ تاب دوري  داشت و مي بود كھ آنھا را از خیال عروسي باز ميمند  دختران خویش آن قدر عالقھ

. نامشروع شدند  دادند و صاحب چند بچة دخترانش با عشقھاي پنھاني خود را تسلي مي. آنان را ندارد
پذیرفت، زیرا خودش، بھ سنت مألوف اخالف، چھار زن  طبعي مي شارلماني این گونھ حوادث را با شوخ

نیروي حیاتي . دیگري بھ حبالة نكاح درآورده بود و پنج ھمخوابھ یا معشوقھ داشترا یكي بعد از 
و زنھایش شراكت در وي را بھ حق  كرد،  سرشارش او را در مقابل دلرباییھاي زنانھ بسیار مفتون مي

ھاي متعدد خویش صاحب ھجده فرزند  وي از زنان و ھمخوابھ. دادند انحصاري ھر مرد دیگري ترجیح مي
روحانیون دربار خود وي و مركز حكومت . كھ تنھا ھشت تن از آنھا حاصل ازدواجھاي مشروع بودندشد 

  .گرفتند پاپي در رم این گونھ اخالقیات اسالمي این پادشاه مسیحي را از سر تساھل نادیده مي

لكن ھر گسترشي در مرز . در جھان سفیدپوستان، جز قلمرو خالفت عباسیان، از ھمھ برتر بود
اروپاي باختري درصدد برآمده بود كھ با . كشد اي را پیش مي پراطوري یا جھان علوم، مشكالت تازهام

اما اینك نوبت آن رسیده بود . داخل كردن آلمانھا در تمدن اروپایي، خود را از شر آنان محفوظ نگاه دارد
حكومتي در جوتلند تأسیس وایكینگھا  ٨٠٠تا سال . كھ آلمان را در برابر نورسھا و اسالوھا حراست كند

شارل با شتاب از رم بھ سمت شمال . شده بودند) فریسالند(كرده مشغول دست اندازي بر كرانة فریزیا 
ھا بھ تدارك ناوگان پرداخت، و در نقاط حساس  عزیمت كرد، در سواحل بھ ایجاد قالع و در رودخانھ

اما . وتلند بر فریزیا ھجوم برد و شكست خورد، پادشاه ج٨١٠در سال . پادگانھایي را بھ مراقبت برگماشت
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اي كھ رھبان سن گال نوشتھ است، شارلماني، كھ در قصر  اندكي پس از این واقعھ، طبق روایت وقایعنامھ
  .خودش واقع در ناربون مقیم بود، از مشاھدة ناوھاي دریازنان دانمارك در خلیج لیون سخت تكان خورد

كرد كھ بسیاري از نقاط امپراطوري بسیار پھناور او  لتیانوس پیش بیني ميشارلماني، شاید چون مانند دیوك
  تمامي قلمرو خویش را میان سھ پسرش ـ پپن، ٨٠۶در آن واحد احتیاج بھ مواضع دفاعي دارد، در سال 

در گذشتند، و فقط لویي باقي ماند، و او ھم  ٨١١و شارل در  ٨١٠اما پپن در . لویي، و شارل ـ تقسیم كرد
 ٨١٣با اینمھ، بھ سال . نان غرق در زھد بود كھ ظاھرًا شایستگي حكومت بر دنیایي پرآشوب را نداشتچ

میالدي، طبق تشریفاتي پرشكوه، لویي از مقام پادشاھي بھ درجة امپراطوري ارتقا یافت و شارلماني، 
رگ كھ مرا توفیق سپاس بر تو اي پروردگار بز«: شھریار پیرسال، زبان شكر بھ درگاه ایزدي گشود كھ

چھار ماه بعد، ھنگامي كھ » .!مرحمت فرمودي تا با چشم خویش جلوس پسرم را بر اریكة خودم ببینم
وي براي . گذرانید، تب شدیدي بر او عارض و بھ ذات الجنب مبتال شد شارلماني زمستان را در آخن مي

ماري ھفت روزه، در چھل و ھفتمین سال اما بعد از یك بی  معالجة خویش فقط بھ نوشیدن مایعات اكتفا كرد،
جسدش را، در حالي كھ لباسھاي امپراطوریش را ). ٨١۴(سلطنت، بھ سن ھفتاد و دو سالگي درگذشت 

دیري نگذشت كھ تمامي جھان او را بھ نام . تنش كرده بودند، زیر گنبد كلیساي جامع آخن بھ خاك سپردند
، ھنگامي كھ مرور زمان ١١۶۵واندند؛ و در سال كارولوس ماگنوس، كارل در گروسھ، شارلماني خ

خاطرات ھمخوابگانش را بكلي از اذھان مردمان سترده بود، كلیسایي كھ وي آن قدر صادقانھ بھ خدمتش 
  .قیام كرده بود او را در زمرة قدیسان محسوب داشت

  زوال خاندان كارولنژیان – ٣

اگر بھ . رنسانس كارولنژي یكي از چند دورة كوتاه درخشاني بود كھ اروپا در قرون تیرگي بھ خود دید
كفایتي جانشینان شارلماني و ھرج و مرج فئودالي خاوندھا و كشمكش خانمان برانداز  سبب جنگھا و بي

  میان كلیسا و حكومت 

یك مرد، یك . ھ قرن پیش از آبالر پایان یابدشد، امكان داشت كھ قرون تیرگي س مجارھا، و ساراسنھا نمي
جنبش كوتاه مدتي كھ پدید آمد بیش از حد منحصر بھ . دوران زندگي، استقرار تمدني جدید را نتوانستھ بود

اشراف تقریبًا ھیچ اعتنایي بھ آن نكردند، و . رعیت عادي ھیچ شركتي در آن نداشت. طبقة روحانیون بود
در از ھم . ھ حتي زحمت باسواد شدن را بر خود ھموار كردند بسیار اندك بودنداز میان این طبقھ كساني ك

وي بھ قدري روحانیون را ثروتمند كرده . گسیختگي امپراطوري خود شارلماني را ھم باید مقصر دانست
بود كھ چون دست تواناي خودش از كار بركنار شد، قدرت اسقفھا بر نیروي امپراطوري چربید؛ وانگھي، 

ماني بھ علل نظامي و اداري ناگزیر شده بود كھ میزان استقالل دادگاھھا و خاوندھاي ایالتي را تا حد شارل
مخارج حكومتي را كھ مجبور بھ كشیدن جور یك امپراطوري بود تابع وفاداري و . خطرناكي افزایش دھد

وي مثل . ددرستي این اشراف گستاخ، و موكول بھ درآمد متوسط زمینھا و معادن خود كرده بو
امپراطوران بیزانسي نتوانستھ بود بوروكراسي متشكلي از كارمندان كشوري ایجاد كند كھ فقط در برابر 

دھد،  حكومت مركزي مسئول باشند، یا بتوانند در مقابل تمام تغییراتي كھ در دربار امپراطوري رخ مي
سفراي «ز مرگ شارلماني، سازمان در عرض یك نسل بعد ا. ھمچنان بھ رتق و فتق امور دولت ادامھ دھند

را كھ وسیلة گسترش اقتدار او در كلیة ایاالت شده بود منحل كردند یا نادیده انگاشتند، و اعیان » پادشاه
سلطنت شارلماني در واقع شاھكار یك نابغھ بود؛ این . محلي سر از اطاعت حكومت مركزي برتافتند
ھ نمایش گذاشت كھ انحطاط اقتصادي بزرگترین صفت اي ب سلطنت پیشرفت سیاسي را در عصر و ناحیھ

  .شد مشخص آن محسوب مي

: اند از آن جملھ. اند بھترین معرف ماجراي این دوره است القابي كھ معاصران بھ جانشینان شارلماني داده
، و شارل )فربھ(، لویي لوبگ، شارل سوم ملقب بھ لوگرو )كچل(لویي لوپیو، شارل دوم ملقب بھ لوشو 

اي زیبا و قامتي بلند  مثل پدرش شارلماني چھره) ٨۴٠-٨١۴( لوپیرلویي ). ابلھ(ملقب بھ لوسنپل  سوم
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. اراناپذیري اھل مد داشت؛ مردي بود فروتن، سلیم النفس، بخشنده، و مثل یولیوس قیصر بھ طرز اصالح
از آنجا كھ زیر نظر كشیشان تربیت یافتھ و بزرگ شد، تمام احكام اخالقي را كھ شارلماني با چنان اعتدالي 

كلیة ھمخوابگان پدر و . فقط یك زن گرفت و ھمخوابھ ھیچ نداشت. بھ كار بستھ بود بھ جان گرامي شمرد
ان بھ اعتراض گشودند، آنھا را فاسقھاي خواھران خویش را از دربار بیرون كرد، و چون خواھرانش زب

داد كھ طبق تعالیم  وي بھ قول كشیشان اعتماد داشت و رھبانان را امر مي. ھا زنداني كرد در دیرھاي راھبھ
آمد یا  دید، در صدد جلوگیري برمي عدالتي یا استثماري مي در ھر مورد كھ بي. فرقة بندیكتیان عمل كنند

  مردم متحیر بودند . ن را جبران كندكوشید كھ ستم یا خالفكاري دیگرا مي

  .گیرد دیدند وي ھمیشھ جانب ضعفا یا فقرا را مي از اینكھ مي

دانست، امپراطوري خود را بھ چند مملكت  از آنجا كھ وي خود را مكلف بھ رعایت سنن فرانكھا مي
سر داشت ـ پپن از زن اولش سھ پ. شد پادشاھي تقسیم كرد كھ ھر كدام بھ دست یكي از پسرانش اداره مي

از زن دومش . ـ كھ ما او را لودویگ خواھیم خواند) ژرمني(اول، لوتار اول و لویي دوم ملقب بھ دردویچ 
عالقة لویي بھ این پسر . شود ژودیت صاحب پسر چھارمي شد كھ در تاریخ از او بھ شارل كچل یاد مي

چون میل داشت كھ این پسر نیز از سھمي  اش بود؛ و تقریبًا نظیر عشق وافر پدر یا مادر بزرگي بھ نواده
سھ پسر بزرگترش بھ این عمل پدر . كرده بود ملغا كرد ٨١٧برخوردار شود، تقسیماتي را كھ در سال 

قاطبة اشراف و . معترض شدند و بھ جنگ داخلي علیھ وي پرداختند، كھ مدت ھشت سال بھ طول انجامید
ت معدودي كھ ظاھرًا نسبت بھ لویي وفادار مانده بودند او جماع. روحانیون از این شورش پشتیباني كردند

یكھ و تنھا گذاشتند ـ بھ ھمین سبب بعدھا این محل بھ ) نزدیكي كولمار(را در یك نبرد بحراني در روتفلد 
لویي بھ معدودي از طرفداران خویش كھ ھنوز دورش بودند امر . مشھور شد» وادي دروغھا«لوگنفلد یا 

سھ فرزند ارشد لویي سر ژودیت را ). ٨٣٣(جان او را ترك گویند، و تسلیم پسرانش شد  داد كھ براي حفظ
شارل جوان را در دیري زنداني ساختند، و بھ پدرشان حكم كردند كھ از . تراشیدند و بھ زندانش افكندند

، در حالي كھ لویي مجبور شد در كلیسایي واقع در سواسون. مقام امپراطوري كناره بگیرد و علنًا توبھ كند
سي تن اسقف دورش را محاصره كرده بودند، در مقابل پسر و جانشینش لوتار اول، خود را تا كمر عریان 

اي مویي بھ زمین افتد، و طوماري را كھ حاوي اعتراف وي بھ جرم بود با صداي  سازد، بر روي پارچھ
بر تن كرد، و یك سال او را در كار بود  اي خاكستري كھ از آن مردم توبھ  سپس جامھ. بلند بخواند

از این تاریخ بھ بعد، در حالي كھ دودمان كارولنژیان دستخوش تجزیھ و انقراض . اي زنداني كردند صومعھ
  .كردند بود، جماعت متحدي از اسقفھا بر فرانسھ حكومت مي

اف و برخي جمعي از اشر. رفتاري كھ لوتار با پدرش لویي كرد احساسات مردم را بر ضد وي برانگیخت
در نتیجھ جنگي میان خود . از اسقفھا بھ تقاضاھاي پي در پي ژودیت براي الغاي حكم خلع لویي لبیك گفتند

اش نشاندند  پپن و لودویگ پدر خود را از زندان آزاد كردند و بار دیگر او را بر اریكھ. فرزندان درگرفت
ھیچ گونھ انتقامي نگرفت، بلكھ ھمھ را عفو لویي ). ٨٣۴(و ژودیت و شارل را بھ آغوش وي بازگرداندند 

لودویگ، كھ . ، زمینھاي امپراطوري از نو میان سھ برادر تقسیم شد)٨٣٨(ھنگامي كھ پپن درگذشت . كرد
امپراطور پیر باز بھ كارزار پرداخت و حملھ را دفع . از این تقسیم مجدد ناراضي بود، بھ ساكس ھجوم برد

آخرین ). ٨۴٠(ثر ھواي نامناسب بیمار شد و در نزدیكي اینگلھایم درگذشت كرد؛ اما، ھنگام بازگشت، بر ا
سخنانش پیامي بود براي عفو لودویگ و تقاضایي براي محافظت شارل و ژودیت از لوتار كھ اكنون بر 

  .زد مسند امپراطور تكیھ مي

فونتنوا شكست دادند لوتار سعي كرد شارل و لودویگ را دست نشاندة خویش گرداند، اما آن دو وي را در 
، و در ستراسبورگ سوگند وفاداري متقابلي یاد كردند كھ اكنون بھ عنوان كھنترین سند موجود بھ )٨۴١(

با لوتار پیمان وردن را امضا، و امپراطوري شارلماني را  ٨۴٣زبان فرانسھ محفوظ است؛ با اینھمھ، در 
. كشورھاي جدید ایتالیا، آلمان، و فرانسھ بودبھ سھ قسمت تقسیم كردند كھ آن سھ بخش تقریبًا معادل 

سرزمینھاي بین راین و الب از آن لودویگ شد؛ قسمت اعظم فرانسھ و مارك اسپانیایي بھ شارل تعلق 
گرفت؛ ایتالیا و سرزمینھاي میان حد خاوري راین و حد باختري رودھاي سكلت، سون، و رون بھ لوتار 
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كھ از خاك ھلند تا پرووانس امتداد داشتند، بھ لوتاري رگنوم یا  این سرزمینھاي غیر متجانس،. داده شد
این سرزمینھا ھیچ گونھ وحدت نژادي . قلمرو لوتار، لوتارینگیا، لوترینگار، و باالخره لورن معروف شد

یا زباني نداشتند و در نتیجھ معركة كارزاري میان آلمان و فرانسھ شدند؛ در طول تاریخ پس از جنگھاي 
شد، گاھي این و زماني آن بر خطة مزبور حكمران  كھ منجر بھ شكست یكي و پیروزي دیگري ميخونیني 

  .بودند

در حین این جنگھاي داخلي پرخرج، كھ سبب تضعیف حكومت و نیروي انساني و ثروت و روحیة اروپاي 
نسھ را مورد شد، قبایل توسعھ یابندة اسكاندیناوي بھ صورت امواجي وحشیانھ چنان خاك فرا باختري مي

. تھاجم قرار دادند كھ گویي یورش آنھا دنبالھ و مكمل غارت و وحشت مھاجران آلماني چھار قرن قبل بود
آوردند، و  كردند، نروژیھا جاي پایي در ایرلند بھ دست مي در حالي كھ سوئدیھا بھ قلمرو روسیھ رخنھ مي

ام اسكاندیناوي كھ ما آنھا را نورس یا شمالیھا اي از اقو ساختند، آمیزه دانماركیھا انگلستان را مسخر مي
خوانیم شروع كردند بھ دست اندازي بر شھرھایي از فرانسھ كھ در كرانة دریاھا و رودھا قرار گرفتھ  مي

بعد از مرگ لویي لوپیو، این حمالت بدل بھ لشكركشیھاي عظیم با ناوگاني متجاوز از صد فروند شد . بودند
در قرن نھم و دھم، نورسھا چھل و ھفت بار بر فرانسھ . مردماني جنگاور بودند كھ پاروزنھاي آنھا ھمھ

، مھاجمان مزبور روان را غارت كردند و این عمل آغاز یك قرن حمالت مداوم ٨۴٠در سال . ھجوم بردند
از  ٨۴۴در . بھ شھر نانت ریختند و اسقف را در محرابش بھ قتل رساندند ٨۴٣در . بر خاك نورماندي بود

از راه رود سن روي بھ پاریس آوردند، اما، در  ٨۴۵طریق رود گارون خود را بھ تولوز رسانیدند، و در 
ـ در حالي كھ ساراسنھا  ٨۴۶در . پوند نقره، بھ آن شھر آسیبي وارد نیاورند ٧‘٠٠٠برابر خراجي معادل 

یدند، و لیموژ را غارت آوردند ـ نورسھا فریزیا را تسخیر كردند، دوردرخت را سوزان بھ رم ھجوم مي
دوباره شھر مزبور را  ٨۴٨در . بوردو را بھ محاصره درآوردند، اما ھجوم آنھا دفع شد ٨۴٧در . كردند

در . محاصره و تسخیر كردند، دست بھ كشتار مردم و تاراج اموال آنھا زدند، و آنگاه شھر را سوزانیدند
  اگر در نظر . ، مو، اورو، و تور آوردندسالھاي بعد ھمین بال را بھ سر بووه، بایو، سن ـ لو

 ٨۶١و بار دیگر در  ٨۵۶پاریس در . بتوان بھ میزان وحشت مردم این ناحیھ از حمالت نورسھا پي برد
در اورلئان و شارتر اسقفھا بھ تدارك سپاه پرداختند و . سوزانیده شد ٨۶۵مورد چپاول قرار گرفت و در 

، یك ٨۵٩در . دریازنان دانماركي اورلئان را غارت كردند ٨۵۶ر ، اما د)٨۵۵(مھاجمان را عقب راندند 
ناوگان نورسھا از جبل طارق گذشت و وارد مدیترانھ شد و بھ شھرھاي واقع در كنار رون، حتي تا 

از . آنگاه از خلیج جنووا گذشت و پیزا و دیگر شھرھاي ایتالیا را تاراج كرد. واالنس در شمال، ھجوم برد
خوردند و از فتح  ن در مسیر خویش گاھگاھي بھ دژھاي داراي استحكامات اشراف برميآنجا كھ مھاجما

كردند، اغلب این  آنھا عاجز بودند، در عوض خزاین دیرھا و كلیساھاي بي محافظ را چپاول یا منھدم مي
در آن . دندرسان ھاي آنھا را مي سوزانیدند، و گاھي كشیشان و راھبان را بھ قتل مي قبیل ابنیھ و كتابخانھ
داشتند كھ  ضمن ادعیة خویش كھ توأم با شعایر مذھبي بود، دست بھ دعا برمي  روزگار تیره، مردم،

اي با اقوام شمالي  ساراسنھا، كھ گویي دست اندركار توطئھ» !باراالھا ما را از قھر نورسھا رھایي بخش«
ة ریویراي فرانسھ را بھ ویراني ناحی ٨٢٠ساردني و كرس را تسخیر كردند، و در  ٨١٠بودند، بھ سال 

بر قسمت اعظم سواحل فرانسوي مدیترانھ مسلط  ٩٧٢آرل را تاراج كردند، و تا سال  ٨۴٢كشیدند، در 
  .بودند

كردند؟ خاوندھا كھ خودشان مورد تھاجم قرار  در طي این نیم قرن ویراني، پادشاھان و خاوندھا چھ مي
یاري نواحي دیگر بشتابند و از این رو بھ تقاضاھایي كھ براي گرفتھ بودند بھ ھیچ وجھ حاضر نبودند بھ 

پادشاھان سرگرم جنگھایي براي حفظ اراضي یا اریكة . گفتند رسید سرسري جواب مي وحدت عمل مي
 ٨۵٩در . كردند امپراطوري خویش بودند و گاھي اقوام نورس بھ دست اندازي بر سواحل رقیب خود مي

. ورزد را شارل كچل را متھم كرد كھ در دفاع از خاك فرانسھ كوتاھي ميھینكمار اسقف اعظم رنس آشكا
سلطنت  ٨٨٨تا  ٨٧٧جانشینان شارل ـ لویي دوم لوبگ، لویي سوم، كارلومان، و شارل فربھ ـ كھ از 

بر اثر تصادفات زمان و مرگ، تمامي . كردند ھمھ افارد بي كفایتي بودند بھ مراتب بدتر از خود شارل
اني در دوران سلطنت شارل فربھ دوباره متحد شد، و آن امپراطوري رو بھ زوال فرصت قلمرو شارلم
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نورسھا نایمگن را متصرف شدند  ٨٨٠اما در . دیگري بھ دست آورد تا براي ادامة حیات خود مبارزه كند
، لیژ ٨٨١و آتش زدند، و دو شھر كورتره و گان را بدل بھ پایگاھھاي استواري براي خود كردند؛ در 

شھر تریر را گرفتند و اسقف اعظم آن شھر را كھ در  ٨٨٢پروم، و آخن را سوزانیدند؛ در   كولوني، بن،
جنگید بھ قتل رساندند؛ در ھمان سال رنس را تسخیر، و ھینكمار را مجبور بھ فرار و  رأس مدافعان مي

از طرف شاه كارلومان پوند نقره  ١٢‘٠٠٠آمین را متصرف شدند، اما با دریافت  ٨٨٣در . مرگ كردند
روان را گرفتند، و با سپاھي مركب از سي ھزار نفر كھ بر ھفتصد كشتي  ٨٨۵در سال .آنجا را ترك كردند

  حاكم شھر، كنت اودو یا اود، بھ اتفاق اسقف گوزلن در رأس . سوار بودند رو بھ پاریس آوردند

سرانجام شارل فربھ بھ . مان برآمدنددر محاصره بود و دالوران آن شھر دوازده بار در صدد دفع مھاج
پوند نقره براي مھاجمان فرستاد و بھ آنھا اجازه داد كھ ناوگان خود  ٧٠٠جاي آنكھ بھ كمك پاریس بشتابد 

جنگجویان نورس خود را بھ . را در رود سن بھ سمت باال حركت دھند و زمستان را در بورگوني بگذرانند
شارل از مقام خویش خلع شد و در سال . استند آنجا را غارت كردندخو آن محل رسانیدند و آن طور كھ مي

كنت اودو را بھ مقام سلطنت فرانسھ برگزیدند، و پاریس، كھ اینك ارزش سوق الجیشي آن . درگذشت ٨٨٨
  .بھ ثبوت رسیده بود، مقر حكومت گردید

ھیچ اقدامي براي ، جانشین اودو، نواحي سن و سون را حراست كرد، اما )٩٢٣ - ٨٩٨(شارل ابلھ 
وي نواحي روان، لیزیو، و اورو  ٩١١در . جلوگیري چپاولھاي نورس و دیگر نقاط فرانسھ بھ عمل نیاورد

را كھ در دست نورمانھا بود بھ یكي از سركردگان عشایر آن قوم موسوم بھ رولف یا رولو واگذار كرد؛ 
ودال با وي بیعت كنند؛ اما حین اجراي این نورمانھا راضي شدند كھ او را شاھنشاه خود دانستھ بھ رسم فئ

رولو با غسل تعمید موافقت كرد و مردم نیز مسیحیت را پذیرفتند و بتدریج بھ . خندیدند تشریفات بھ او مي
بھ این نحو بود كھ نورماندي، بھ عنوان فتحي براي . كار كشاورزي و رعایت مظاھر تمدن راغب شدند

  .وجود نھادنورسھا در فرانسھ، قدم بھ عرصة 

سلطان ابلھ حداقل براي پاریس راه حلي پیدا كرده بود؛ چھ از این پس خود نورمانھا راه مھاجمان را بھ 
شارتر را  ٩١١در . اما در دیگر نقاط فرانسھ ھجومھاي نورس ھمچنان ادامھ یافت. كردند رود سن سد مي

نواحي آرتوا و بووه مورد  ٩٢۴در  آكیتن و اوورني چپاول شد؛ و ٩٢٣آنژه، در  ٩١٩غارت كردند، در 
تقریبًا ھمزمان با این حوادث، مجارھا، كھ آلمان جنوبي را معرض تاخت و تاز قرار . تاراج قرار گرفتند

بھ خاك بورگوني رسیدند، بي ھیچ مانعي بارھا از مرز فرانسھ گذشتند، دیرھاي  ٩١٧داده بودند، در 
ھاي ملخ گرسنھ از آكیتن گذشتند  ، مانند دستھ)٩٣٧(ند نزدیك رنس و سانس را غارت كردند و آتش زد

، و با خیالي راحت اموال مردم بورگوني را )٩۵۴(و رنس را سوزانیدند   ھاي كامبره، الن، ، حومھ)٩۵١(
شالودة نظم اجتماعي فرانسھ بر اثر این ضربات مكرر نورس و ھون نزدیك بود بھ كلي از . بھ یغما بردند

در تروسل  ٩٠٩ع ناگوار فرانسھ از خالل ضجة شوراي عالي روحانیون كھ در وض. ھم گسیختھ شود
  :تشكیل شد بخوبي پیدا است

ھمچنانكھ آدمیان ..  . .اند، دیرھا ویران و سوختھ، مملكت خالي از دیار شده است شھرھا از سكنھ خالي شده
ند كھ در نظر خودش ز اكنون نیز ھر كس بھ كاري دست مي… كردند  نخستین بدون قانون زیست مي

كند؛ جھان  توانا بر ناتوان ستم مي..  . .شمرد نیكوست، و قوانین را اعم از قوانین االھي یا بشري حقیر مي
افراد بشر مثل ماھیھاي دریا یكدیگر را … . ماالمال از تعدي بر مسكینان و یغماي اموال روحانیون است

  . بلعند مي

چ كدام آن قدرتي را كھ الزمھ ایجاد نظم در میان این آشوب عمومي افرادي بودند صاحب حسن نیت، اما ھی
، اشراف و كشیشھاي درجھ اول فرانسھ )٩٨٧(ھنگامي كھ لویي پنجم بدون وارثي درگذشت . بود نداشتند

چنین شخصي را در میان اخالف یك . درصدد برآمدند پادشاه كشور را از میان دودمان دیگري برگزینند
كنت اودویي كھ ). ٨۶۶فتـ (نام داشت ) نیرومند(افتند، و جالب آنكھ وي روبر لوفور ماركي نوستریا ی

) ٩۵۶فتـ (نوادة ھمین روبر لوفور موسوم بھ اوگ بزرگ . پاریس را نجات داده بود فرزند این روبر بود
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رو فئودال از راه خرید زمینھا یا جنگ، تقریبًا تمام ناحیة بین نورماندي، سن، و لوار را بھ عنوان قلم
در این تاریخ كھ اشراف . خویش تصاحب كرده ثروت و قدرتي بھ ھم زده بود بمراتب فزونتر از پادشاھان

گشتند، و فرزند اوگ بزرگ موسوم بھ اوگ كاپھ ثروت، قدرت، و ظاھرًا  و اسقفھا بھ دنبال پادشاھي مي
و اسقف اعظم، بھ راھنمایي ژربر، آن آدالبر. لیاقت بھ دست آوردن این ھر دو را از پدر بھ ارث برده بود

اوگ كاپھ را بھ اتفاق آرا بھ مقام . محقق باریك بین، اوگ كاپھ را بھ عنوان پادشاه فرانسھ معرفي كرد
و بھ این ترتیب سلسلة كاپسینھا آغاز شد كھ، از طریق منسوبین مستقیم یا ) ٩٨٧(پادشاھي برگزیدند 

  .كردند یر بر فرانسھ حكومت ميبستگان غیر مستقیم، تا بروز انقالب كب

  ١٠۶۶ -  ٨١۴: ادبیات و ھنر – ۴

خواھیم  كنیم؛ چون مي شاید ما دربارة خرابیھایي كھ از ھجومھاي اقوام نورس و مجار ناشي شد مبالغھ مي
گنجانیم، طبیعتًا تصویر  تمامي این تاخت و تازھا را بھ ایجاز بیان كنیم و بنابر این آنھا را در یك صفحھ مي

شود، در صورتي كھ این زندگي گھگاه از امنیت و صلح  ین بخش از زندگاني مردم بیش از حد تیره ميا
در طي این قرن وحشتناك، یعني قرن نھم، ساختن دیرھا ھمچنان ادامھ یافت و . نیز برخوردار بوده است

ھ سبب داد و ستد با روان، علي رغم مھاجمات و آتشسوزیھا، ب. اغلب ھمین دیرھا مركز صنایع فعال بودند
كولوني و ماینتس بازرگاني حوزة راین را در اختیار خود داشتند، و در فالندر . بریتانیا نیرومندتر شد

مراكز تجارتي و صنعتي ثروتمندي درگان، ایپر، لیل، دوئھ، آراس، تورنھ، دینان، كامبره، لیژ، و واالنسین 
  .ظھور كردند

ھاي دیرھا لطمات فاجعھ آمیزي دید، و  نجینة باستاني كتابخانھدر طي ھجومھاي نورسھا و مجارھا، گ
شك بسیاري از كلیساھایي كھ طبق فرمان شارلماني مدارسي تأسیس كرده بودند ضمن این حوادث  بي

در دیرھا یا كلیساھاي فولدا، لورش، رایشنو، ماینتس، تریر، كولوني، لیژ، الن، رنس، . ویران شدند
دیر . ھا بر جا ماندند كتابخانھ… ي، تور، بوبیو، مونتھ كاسینو، سن گال و كوربي، فلوري، سن ـ دن

در اینجا . بندیكتیان در سن گال بھ خاطر نویسندگان و ھمچنین بھ خاطر مدرسھ و كتابھایش شھره بود
بھ ساختن سرودھاي مذھبي عالي، و نگارش كتاب وقایعنامة راھب ) ٩١٢ - ٨۴٠) (الكن(نوتكر بالبولوس 

بھ ترجمة آثار بوئتیوس، ارسطو، ) ١٠٢٢ -  ٩۵٠(، )لب كلفت(در ھمین جا نوتكر البئو . ال پرداختسن گ
  و سایر كتابھاي 

ھا، كھ در زمرة نخستین آثار منثور آلماني است، بھ تسجیل اشكال و قواعد آن زبان جدید  این ترجمھ. زد
  .كمك كرد

گونھ مدارس متعلق بھ دیرھا، با مشعل دانش، این حتي در فرانسھ كھ دستخوش حملھ و غارت بود ھم این 
اي عمومي در پاریس افتتاح  میالدي مدرسھ ٩٠٠رمي اوسري در سال . ساختند قرون تیرگي را روشن مي

در شارتر  ١٠٠۶در حدود سال . كرد؛ و در قرن دھم مدارسي در اوسر، كوربي، رنس، و لیژ تأسیس شد
ایجاد شد كھ قبل از آبالر آوازة شھرتش بھ عنوان مھمترین ) ١٠٢٨-٩۶٠(اي بھ ھمت اسقف فولبر  مدرسھ

سقراط «در این مكتب بود كھ فولبر یا، بھ قول شاگردانش، . آموزشگاه در تمامي خاك فرانسھ پیچیده بود
تعلیمات علوم طبیعي، پزشكي، ادبیات كالسیك، و ھمچنین االھیات، كتاب مقدس، و آداب نماز را » ارجمند

تا قبل از . اسقف فولبر مردي بود بغایت با اخالص، صبور مانند قدیسین، و بي اندازه خیرخواه. بنیاد نھاد
پایان قرن دھم دانشوران بزرگي مثل جان آو سالزبري، ویلیام كانشي، برانژه دو تور، و ژیلبر دوال پوره 

لماني بود مدتي در ضمنًا مكتب كاخ سلطنتي كھ از تأسیسات شار. در این مدرسھ كسب علم كرده بودند
  .كومپیني و زماني در الن بھ تشویق و حمایت شارل كچل بھ اوج شكوه و افتخار خود رسید

، شارل جماعت مختلفي از دانشوران ایرلندي و انگلیسي را بھ این مكتب كاخ سلطنتي دعوت ٨۴۵در 
pyباكترین متفكران قرون  در میان این گروه دانشمندي بود كھ باید وي را یكي از مبتكرترین و بي. كرد
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را حتي بر قرن دھم میالدي در ھالة تردید » دوران تیره«وسطي دانست، مردي كھ وجودش اطالق عنوان 
جان ایرلندي، «(یوھانس سكوتوس اریوگنا : نام این مرد از دو سو معرف اصل و تبارش بود. برد فرو مي

در این كتاب از این پس ما بھ طور مختصر با ضبط انگلیسي اسمش یعني اریجینا از او ) ،»ارینمتولد در 
گرچھ ظاھرًا بھ طبقة روحانیون تعلق نداشت، مردي بود با معلومات گسترده، استاد   وي،. یاد خواھیم كرد

داستاني از وي نقل شده است كھ بھ . گو ار كالسیك، و نسبتًا بذلھدر زبان یوناني، از شیفتگان افالطون و آث
گویند كھ زماني بر سر یك میز مشغول  جھاتي باید آن را از ابداعات ادباي آن عھد محسوب داشت؛ مي

وجھ «? Quid distat inter Sottum et Scotum: پادشاه از وي پرسید: صرف غذا با شارل كچل بود
» میز«: جان پاسخ داد» میان یك سفیھ و یك ایرلندي چیست؟) تحت اللفظي، حد فاصلیا بھ عبارت (تمایز 

. برد كرد، و شاید از بدعتھاي او لذت مي مند بود، بھ جلسات درسش توجھ مي با اینھمھ شارل بھ او عالقھ
در اینكھ نان  و تلویحًا. كرد كتاب جان در موضوع آیین قرباني مقدس این آیین را تشریفاتي نمادین تعبیر مي

ھنگامي كھ یك رھبان آلماني بھ نام . مطھر بدل بھ جسم و شراب بدل بھ خون مسیح شود تردید داشت
  گوتشالك ضمن تعالیم خویش مردم را بھ قبول اصالت سرنوشت 

شد، اسقف اعظم ھینكمار از  كرد و بنابراین ارادة آزاد بشري را منكر مي ازلي یا تقدیر مطلق دعوت مي
اي تحت  در نتیجھ، محقق ایرلندي، رسالھ. ا تقاضا كرد كھ جوابي بھ استدالالت آن رھبان بنویسداریجین

: تألیف كرد كھ سرآغاز بحث آن رسالة ستایش انگیزي از فلسفھ بود) ٨۵١حد (عنون در حكم تقدیر االھي 
، مالحظھ شود آید و جویاي كشف علت كلیة چیزھا مي ھنگامي كھ شخص جدًا در صدد تحقیق برمي«

اي پرھیزكارانھ و كامل در آن علم و انضباطي نھفتھ  اي براي رسیدن بھ آموزه خواھد كرد كھ ھر وسیلھ
در واقع این كتاب منكر تقدیر شد و گفت كھ اراده در مورد خدا » .اند است كھ یونانیان آن را فلسفھ نام نھاده

بایستي علت آن  زیرا اگر آگاه بود خودش مي و بشر ھر دو آزاد است؛ و خداوند بھ وجود شر آگاه نیست،
آمیزتر بود، و از این رو دو شوراي كلیسایي در تاریخھاي  این پاسخ از گفتة گوتشالك بمراتب بدعت. باشد
گوتشالك را تا ھنگام مرگ در دیري محبوس ساختند، اما پادشاه از . آن را مطرود شمرد ٨۵٩و  ٨۵۵

  .اریجینا حمایت كرد

دست نبشتة كتابي را بھ زبان یوناني نزد لویي لوپیو ) الكن(طور بیزانس میخائیل دوم امپرا ٨٢۴در 
فرستاده بود تحت عنوان سلسلھ مراتب آسماني كھ مسیحیان ارتدوكس آن را منسوب بھ دیونوسیوس 

لویي لوپیو این دست نبشتھ را بھ صومعة سن ـ دني فرستاد، اما ھیچ یك از . دانستند آریوپاگوسي مي
در این تاریخ، بھ تقاضاي پادشاه، اریجینا كمر بھ . ھبانان آن دیر قادر بھ ترجمة یوناني آن كتاب نبودندر

ترجمة این كتاب آن محقق ایرلندي را سخت تحت تأثیر قرار داد، و در االھیات . انجام این مھم بست
ھ این كاینات، در طي غیررسمي تصویر نوافالطوني از كاینات را دوباره تثبیت كرد، بدین مضمون ك

شود، و بآھستگي از طریق درجات مختلف  مراحل و درجات نزولي كمال، از خداوند منبعث یا صادر مي
  .گردد بھ الوھیت بازمي

. را تشكیل داد) ٨۶٧(این ترجمة باال، اصل نظریة شاھكار خود جان اریجینا موسوم بھ در تقسیم طبیعت 
كوشید تا االھیات و مكاشفھ  و دو قرن قبل از آبالر، با شھامت تمام مياین كتاب در دنیایي پر از اراجیف، 

جان قبول دارد كھ كتاب مقدس . را تابع عقل سازد، و میان مسیحیت و حكمت یوناني سازشي برقرار كند
سند معتبري است، اما اعتقاد دارد كھ چون اغلب معني آن مبھم است، باید آن را بھ كمك استدالل، یعني 

سندیت گاھي از عقل سرچشمھ «: گوید در این باب مي.  از طریق نمادگرایي و تمثیل تفسیر كردمعموال
زیرا ھرگونھ سندیتي كھ تعقل واقعي بر آن صحھ . شود گیرد، اما عقل ھرگز از سندیت ناشي نمي مي

گونھ ولي از آنجا كھ تعلق واقعي بر قدرت خودش متكي است، بھ ھیچ . رسد نگذارد، سست بھ نظر مي
مگر آنكھ این عمل براي ..  .ما نباید نظریات پاپھا را تقریر كنیم » «.سندیتي براي تأیید خود احتیاج ندارد

تحكیم مباحثات، در نظر كساني ضرورت داشتھ باشد كھ در تعقل مھارتي ندارند، و بیشتر در مقابل سندیت 
دال بر آن است كھ در این دوره نطفة عصر  ھا این گفتھ» .شوند تا در برابر استدالالت عقالني تسلیم مي

py  .كرد خرد در زھدان عصر ایمان حیات تكاملي خود را آغاز مي
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كند، و غرضش  اطالق مي» تمامي چیزھایي كھ وجود دارند و وجود ندارند«را بر » طبیعت«اریجینا لفظ 
بھ چھار نوع ھستي تقسیم  وي طبیعت را. ھا عبارت است از جمیع اشیا، فرایندھا، اصول، علتھا، و اندیشھ

كند ـ و  آنكھ مخلوق است و خلق مي) ٢آنكھ خالق است اما مخلوق نیست ـ یعني واجب الوجود؛ ) ١  :كند مي
مثل افالطوني، لوگوس، كھ بھ بركت اثر   ھاي اصلي خلقت، از این قبیل است علل نخستین، اصول، نمونھ

كند ـ و آن دنیاي اشیاي  نكھ مخلوق است و خلق نميآ) ٣آنھا دنیاي اشیاي بخصوصي آفریده شده است؛ 
آنكھ نھ خالق است و نھ مخلوق ـ خدایي كھ مرجع جاذب و نھایي ) ۴بخصوصي است كھ مذكور افتاد؛ و 

از آنجا كھ خداوند صانع ھمھ چیز است و در ھمھ چیز جا دارد، پس ھر چھ واقعًا موجود . كلیة اشیاست
ان حادث نشده است، زیرا قبول چنین حكمي تلویحًا دال بر تبدلي در آفرینش بھ مرور زم. است خداست

گویند خداوند ھمھ چیز را آفرید، تنھا مطلبي كھ از این گفتھ باید درك  ھنگامي كھ بھ ما مي«. وجود خداست
درك ذات » «.كنیم آن است كھ خداوند در ھمھ چیز حاضر است، بھ بیان دیگر ذات ھمھ چیز خداست

شود؛ بھ ھمین طریق، پي بردن بھ جوھر سري ھر چیزي كھ  اي حاصل نمي مك ھیچ قوة مدركھخداوند بھ ك
ـ یا » كنیم فقط عرضھاست نھ جوھرھا آنچھ ما درك مي. بھ دست وي خلق شده است نیز میسر نتواند بود

یستند، بلكھ بھ كیفیات معقول اشیا ذاتي خود اشیا ن. چنانكھ بعدًا كانت در فلسفة خود گفتھ، فنومن، نھ نومن
ورزد،  كند، محبت مي گویند خداوند اراده مي ھنگامي كھ مي«.شوند وسیلة اشكال تصور ما ایجاد مي

ھیچ چیز نباید بھ خیال ما خطور كند جز آنكھ جوھر و قدرت بیچونش را ..  .شنود،  بیند، مي گزیند، مي برمي
تا مبادا مسیحي «) عني موافق با طبیعت ھستندی(» كنند كھ با ما ھمطبعي دارند در قالب الفاظي بیان مي

لوح جرئت گفتن  آفریدگار مھر خموشي بر لب زند و براي راھنمایي مردم ساده  واقعي و پرھیزكار دربارة
بھ كار بردن عنوان مذكر یا مؤنث دربارة آفریدگار فقط براي » .چیزي را دربارة وي نداشتھ باشد

را مادة خالقھ یا جوھر تمام » پدر«اگر لفظ . كر است و نھ مؤنثوي نھ مذ. مقصودي ھمانند جایز است
را بھ » القدس روح«اند، و  را عقل كلي كھ ھمة موجودات طبق آن خلق یا اداره شده» پسر«موجودات، 

منزلة حیات یا نیروي زیست آفرینش بدانیم، آنگاه ممكن است خدا را بھ عنوان اقانیم سھ گانھ در تصور 
دوزخ عبارت است از نكبت گناه، . دوزخ اماكن بخصوصي نیستند بلكھ حاالت نفس ھستند بھشت و. آوریم

است كھ در ھمة موجودات بر نفس طیب ) تصور الھوت(و بھشت نیكبختي فضیلت و جذبة دیدار االھي 
تمام موجودات . بھشت عدن حالتي است از نفس، نھ مكاني كھ بر روي زمین واقع باشد. كند تجلي مي

اي  جانوران نیز مانند آدمیزادگان ارواحي دارند كھ بعد از مرگ بھ سوي خداوند یا روح خالقھ: نیندجاودا
تمامي تاریخ عبارت است از جریان عظیمي از خلقت كھ از . كنند كھ از آن فیضان كرده بودند رجعت مي

ز را بھ سوي خدا كند، و جزر و مد دروني مقاومت ناپذیري كھ سرانجام ھمھ چی منبع اصلي فیضان مي
  .راند بازپس مي

اند، آن ھم در اعصار روشنگري، كھ افكار فلسفي آنھا بمراتب از  البتھ كساني قدم بھ عرصة وجود نھاده
پاپ  ٨۶۵در . شمرد ھا را ماالمال از زندقھ و كفر مي اما كلیسا بحق این فلسفھ. تر بوده است این ھمھ سخت

ضا كرد یا اریجینا را براي محاكمھ بھ رم بفرستد و یا او را از قدیس نیكوالوس اول از شارل كچل تقا
ما از نتیجة » .تا دیگر نتواند بھ آنان كھ در طلب نان ھستند زھر بخوراند«مكتب كاخ سلطنتي اخراج كند 

یوھانس سكوتوس بھ انگلستان و دیر ما «كند كھ  ویلیام آو ممزبري حكایت مي. این ماجرا اطالعي نداریم
و » خواندند سوراخ شد اند، بدنش با قلمھاي آھنین كودكاني كھ زیر نظرش درس مي چنانكھ نقل كرده آمد و،

حكمایي مانند ژربر، . شاید این حكایت رؤیاي دلخواه یكي از شاگردان بود. بر اثر این حادثھ جان سپرد
عقاید این مرد اغلب در میان  آبالر، و ژیلبر دوال پوره ھمگي مخفیانھ تحت نفوذ نظریات اریجینا بودند، اما

ھنگامي كھ در قرن سیزدھم كتابش را از زوایاي فراموشي . ھرج و مرج و ظلمت عصر فراموش شده بود
آن را تقبیح كرد و پاپ ھونوریوس سوم دستور داد تا كلیة ) ١٢٢۵(بیرون آوردند، شوراي سانس 

  .ھاي آن را بھ رم بفرستند و در آنجا بسوزانند نسخھ

علي رغم نمونة ابداعي شارلماني، فرانسویان ھمچنان . زد قرون پرآشوب ھنر فرانسھ در جا مي در این
، گولییلمو دو لپیانو، رھبان و معمار ٩٩۶در حدود . ساختند كلیساھاي خود را بھ اسلوب باسیلیكایي مي

ي سبك لومبارد این شخص مقدار زیادي از طرحھا. ایتالیایي، بھ ریاست دیر نورمان در فكان منصوب شد
و رمانسك را با خود بھ فرانسھ آورد، و ظاھرًا شاگردان وي بودند كھ دیر عظیم ژومیژ را بھ سبك 
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، ایتالیایي دیگري موسوم بھ النفرانك وارد صومعة ١٠۴٢در سال ). ١٠۶٧ – ١٠۴۵(رمانسك ساختند 
عدة شاگرداني كھ از . دل كردنورمانھا در بك شد و دیري نگذشت كھ آنجا را بھ محفل روشنفكري فعالي ب

النفرانك . آوردند چنان زیاد بود كھ ساختن ابنیة جدیدي الزم آمده بود اطراف و اكناف بھ این دیر روي مي
. بھ طرح این عمارات پرداخت و شاید در این امر از بعضي افرادي كھ تبحر زیادتري داشتند كمك گرفت

 - ١٠٧٧(در كان » صومعة مردان«بھ جاي نمانده است؛ اما  اي كھ او برپا كرد امروزه یك خشت از ابنیھ
شاھد پابرجایي از سبك نیرومند رومانسكي است كھ بھ ھمت النفرانك و پیروان وي در نورماندي ) ١٠٨١

  .پدید آمد

در قرن یازدھم، در سراسر خاك فرانسھ و فالندر، كلیساھاي جدیدي ساختھ شد و ھنرمندان عھد، آنھا را با 
شارلماني دستور داده بود كھ اندرون كلیساھا باید . سازي آراستند اي دیواري، موزائیكھا، و پیكرهنقاشیھ

براي آموزش مؤمنان نقاشي شود، كاخھاي خودوي در آخن و اینگلھایم با فرسكوھایي مزین بود، و بیشك 
طعات فرسكوھاي كاخ آخرین ق. در تزیین بسیاري از كلیساھا كاخھاي شارلماني مورد تقلید قرار گرفتند

از بین رفتند؛ اما نقاشیھاي دیواري نظیر آن ھنوز بر روي دیوارھاي كلیساي سن  ١٩۴۴آخن در سال 
  این نقاشیھا با سبك و نقشھایي كھ در تذھیب . اند ژرمن در اوسر بھ جا مانده

وشتند و تذھیب در دورة سلطنت شارل كچل، رھبانان شھر تور كتاب مقدس بزرگي را با دست ن. متفاوتند
كردند و آن را بھ پادشاه ھدیھ دادند؛ این كتاب اكنون در میان كتب مقدس خطي التیني كھ در كتابخانة ملي 

انجیل لوتر ھم، كھ از این كتاب بمراتب زیباتر است، در . شوند مقام نخست را دارد پاریس نگاھداري مي
قرن نھم میالدي بود كھ رھبانان رنس كتاب ھمین عھد بھ دست رھبانان تور فراھم آمد، در طي ھمین 

ورق پوست گوسالھ حاوي مزامیر  ١٠٨این كتاب مشتمل است بر . دعاي معروف اوترشت را تھیھ كردند
ھاي  و اعتقادنامة حواریون، داراي تصاویر زنده و با روحي از جانوران مختلف و انواع ابزارھا و پیشھ

گرایي نیرومندي پیكرھاي خشك و بیروح و متعارفي را كھ زماني در این تصاویر با روح، واقع . گوناگون
  .دھد از ویژگیھاي ھنر مینیاتور بود تغییر شكل مي

  ١٠۶۶ -  ٩٨٧: اعتالي دوكھا – ۵

اي درآمده بود  اینك بھ صورت كشور جداگانھ) ٩٩۶ – ٩٨٧(اي كھ اوگ كاپھ بر آن حكمفرما بود  فرانسھ
م را قبول نداشت؛ وحدت سراسر اروپاي غربي كھ بھ دست كھ دیگر سروري امپراطوري مقدس رو

اما فرانسة . شارلماني انجام شده بود، جز مدتي كوتاه تحت فرمانروایي ناپلئون و ھیتلر، دیگر اعاده نیافت
آكیتن و بورگوني واقعًا دو دوك نشین مستقل بودند، و . شناسیم اي نبود كھ ما امروز مي اوگ كاپھ فرانسھ

اي بود از لحاظ نژاد و زبان  این فرانسھ. دانست ت قرن خود را جزیي از خاك آلمان ميلورن تا ھف
ناحیة شمال خاوري فرانسھ بیشتر جنبة فالندري داشت تا فرانسوي، و تا حدود زیادي با آلمان : نامتجانس

گران آمیزشي ھمخون بود؛ نورماندي از نظر نژاد و زبان نورس بود؛ مردم برتاني از سلتھا بودند، با دی
» ایالت«نداشتند، و زیر نفوذ مھاجران بریتانیایي قرار داشتند؛ پرووانس ھنوز از لحاظ اصل و زبان یك 

شد؛ فرانسة نزدیك پیرنھ جنبة گوتیك داشت؛ كاتالونیا با آنكھ از لحاظ فني زیر نفوذ  گل ـ رومي محسوب مي
رود لوار فرانسھ را بھ دو ناحیھ . گوت نشین بود پادشاھي فرانسھ قرار داشت، در واقع گوت ـ آلونیا یعني

امر خطیري كھ پادشاھي فرانسھ در پیش داشت . كرد كھ از لحاظ زبان و فرھنگ متفاوت بودند تقسیم مي
انجام این مھم . این بود كھ این ملتھاي ناھمگون را متحد كند و از ده دوازده قوم مختلف ملت واحدي بسازد

  .كشید ھشتصد سال طول مي

اوگ كاپھ براي رفع ھر گونھ شك و احتمال اختالف در موضوع جانشیني خویش، در نخستین سال سلطنت 
خویش، وسایل تاجگذاري پسر خود روبر را فراھم ساختھ، و وي را در ادارة مملكت با خود شریك كرده 

pyاند ـ شاید از آن  دادهلقب » پادشاھي میانھ«را ) ١٠٣١ -  ٩٩۶) (پرھیزكار(روبر دوم، ملقب بھ لوپیو . بود
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مثال ھنگامي كھ بر سر مرزھاي مملكت با امپراطور آلمان . ورزید جھت كھ از حشمت جنگ اجتناب مي
  اختالف پیدا كرد، با او قرار ) قدیس(دوم، ملقب بھ درھایلیگ ) ھاینریش(ھانري 

روبر، مانند لویي نھم، ھانري چھارم، و لویي شانزدھم، نسبت بھ . كرد، و بھ توافقي دوستانھ با وي نایل آمد
ضعفا و فقرا محبتي داشت و تا آنجا كھ مقدور بود این طبقھ را در مقابل اقویاي بي بندوبار حراست 

و، با شكیبایي تمام، ) ٩٩٨(شدسا روبر بر اثر ازدواج با دختر عم خود برتا مایة رنجش خاطر كلی. كرد مي
سرانجام از او جدا شد و . پنداشتند تحمل كرد اي مي تكفیر كلیسا و زخم زبان كساني كھ ھمسر او را ساحره

سوگواري عظیمي برپا و اندوھي «كھ ھنگام مرگش اند  گفتھ. گذرانید از آن پس با تلخكامي روزگار مي
با درگذشت وي، میان پسرانش بر سر جانشیني جنگ افتاد؛ فرزند بزرگ او » .طاقت فرسا حكمفرما شد

پیروز شد، اما این پیروزي فقط بھ كمك روبر، دوك نورماندي، بھ دست ) ١٠۶٠ - ١٠٣١(ھانري اول 
بھ پایان رسید، حكومت پادشاھي از لحاظ پول و ) ١٠٣٩ - ١٠٣١(ھنگامي كھ آن جنگ طوالني . آمد

توانست از پاره پاره شدن فرانسھ توسط اعیان نیرومند و مستقل  نفرات چنان تھیدست شده بود كھ دیگر نمي
  .جلو گیرد

میالدي،  ١٠٠٠چون مالكان بزرگ بھ تدریج زمینھاي اطراف خود را تصاحب كرده بودند، در حدود سال 
كرد؛ این ھفت منطقھ  شد كھ بر ھر كدام یك كنت یا دوك حكومت مي منطقة مھم تقسیم مي فرانسھ بھ ھفت

این دوكھا یا كنتھا تقریبًا، در . عبارت بود از آكیتن، تولوز، بورگوني، آنژو، شامپاني، فالندر، و نورماندي
ا مروونژیان بھ پاس ھاي كارولنژیان ی تمام موارد، وارث سركردگان یا سرداراني بودند كھ شاھان سلسلھ

پادشاه براي بسیج قوا و حراست ایاالت مرزي . خدمات لشكري یا كشوریشان امالكي بھ آنھا بخشیده بودند
شخص پادشاه دیگر براي تمامي قلمرو خویش  ٨٨٨بھ این قبیل مالكان بزرگ متكي شده بود؛ بعد از سال 

دوكھا و كنتھا عمل قانونگذاري، . ت آن نداشتآوري مالیا پرداخت یا كاري بھ جمع بھ تصویب قوانین نمي
بستن مالیات، تمشیت امور جنگي، دادرسي، و امور كیفري را بر عھده داشتند و در امالك شخصي خویش 

كردند و خدمات سپاھي  تقریبًا از اختیارات یك شھریار برخوردار بودند؛ فقط بیعتي ظاھري با پادشاه مي
حیطة اقتدار پادشاه در مسائل قانوني، حقوقي، و مالي بھ قلمرو درباري  .گذاشتند محدودي در اختیارش مي

ایل ـ دو ـ فرانس عبارت بود از . خود وي محدود شده بود كھ بعدًا این ناحیھ را ایل ـ دو ـ فرانس نام نھادند
  .ناحیة سون و سن میانھ از اورلئان تا بووه، و از شارتر تا رنس

نورماندي . بتًا مستقل، قدرت و نیروي نورماندي سریعتر از ھمھ باال گرفتاز میان كلیة دوك نشینھاي نس
در طي صد سال بعد از آنكھ بھ نورسھا واگذار شد، شاید بھ این سبب كھ نزدیك بھ دریا و بین پاریس و 

  انگلستان قرار داشت، با 

دیرھا تأسیس كرده  ھایي عظیم و مدارسي در نورسھا اكنون مسیحیاني پرشور شده بودند، صومعھ. بود
كردند كھ بزودي جوانان نورمان را ناگزیر كردند زادگاه خود را ترك  محابا زاد و ولد مي بودند، و چنان بي

اخالف . گویند و رو بھ كشورھاي كھنسال آورند و در آنجا پادشاھي جدیدي براي خویش بھ وجود آورند
از حد پایبند اخالقیات بودند، و نھ وسواس زیاد دست و وایكینگھا فرمانروایان نیرومندي بار آمدند، نھ بیش 

اي آھنین بر جماعات آشفتة گلھا، فرانكھا، و نورسھا سلطنت   بست، بلكھ قادر بودند با پنجھ پایشان را مي
اي  فریفتة دوشیزه ١٠٢۶ھنوز دوك نورماندي نشده بود كھ در سال ) ١٠٣۵ -  ١٠٢٨(روبر اول . كنند

طبق یكي از عادات كھن دانماركیھا، ھارلت سوگلي عزیز وي . از دباغان فالز، شد ھارلت نام، دختر یكي
شد، و بزودي پسري آورد كھ معاصرانش او را ویلیام حرامزاده نام نھادند و ما در تاریخ او را بھ نام ویلیام 

ي را ترك بھ قصد توبھ خاك نورماند ١٠٣۵روبر، گرانبار از گناھان خویش، در سال . شناسیم فاتح مي
  :قبل از حركت وي خاوندھاي مھم و اسقفھاي قلمرو خویش را گرد آورد و گفت. گفت و عازم اورشلیم شد

مرا حرامزادة جواني است كھ بھ لطف خداوند بھ ثمر . سوگند بھ ایمانم كھ شما را بي سرور نخواھم گذاشت
كنم كھ او را بھ سروري خود  از شما استدعا مي. خواھد رسید و بھ خصال نیكویش امیدي عظیم دارم

این كھ وي حاصل زناشویي نیست چندان تأثیري بھ حال شما نخواھد داشت؛ این امر از توانایي . بپذیرید
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كنم و از این لحظھ تمامي  او را من جانشین خود مي. یا در اجراي عدالت نخواھد كاست. … وي در جنگ 
  . سپارم دوك نشین نورماندي را بھ وي مي

مدتي اشراف بھ نام پسرش حكومت كردند؛ اما دیري نپایید كھ ویلیام شروع بھ . ر طول راه مردروبر د
جمعي براي خلع وي سر بھ شورش برداشتند اما ویلیام فتنھ را با سبعیتي . صدور احكامي بھ اسم خود كرد

كھ در نظر گر و شجاع، در تدابیر خویش مآل اندیش  وي مردي بود حیلھ. مقرون بھ وقار خوابانید
ھاي بیشماري را كھ دربارة  طبعي طعنھ با شوخ. النوع و بھ چشم دشمنانش شیطاني بود دوستانش رب 

) ویلیام حرامزاده(كرد و گاھگاھي، پاي فرامین، نام خود را گولیلموس نوتوس  زدند تحمل مي تولدش مي
صور شدگان از دیوارھاي شھر اما ھنگامي كھ شھر آالنسون را محاصره كرد و دید كھ مح. كرد امضا مي

قطعات چرمي آویزان كردند كھ اشاره بھ حرفة جد مادریش بود، ویلیام دست و پاي اسیران خود را برید و 
نورماندي درنده . چشمان آنھا را از كاسھ درآورده و در تیركمان خود گذاشت بھ داخل شھر پرتاب كرد

ویلیام سوءاستفادة اشراف از طبقة . ق گرفتخویي و حكومت آھنین وي را تحسین كرد و كارش رون
بر طبقة روحانیون چیره گشت و آنھا را . كشاورز را تعدیل كرد، و براي فرونشاندنشان بھ آنھا تیول بخشید

  با خلوص نیت بھ انجام فرایض دیني . ھا و ھدایا آنھا را آرام نمود زیر فرمان درآورد، و با دادن تحفھ

وي از اینكھ ماتیلدا . ویلیام عاشق ماتیلدا دختر زیباي بودوئن كنت فالندر شد. دروي پدرش را سیاه گردانی
ماتیلدا . داد و نیز از شوھر در قید حیات اما كنارة گرفتة او تشویشي بھ دل راه نمي صاحب دو فرزند بود، 

دنیا شدن بھتر است در حجاب رفتن و تارك «با اھانت دست رد بھ سینة ویلیام نھاد، و پیغام داد كھ براي او 
اما ویلیام پافشاري كرد و او را راضي ساخت و، علي رغم بدگوییھاي » .از زناشویي با یك حرامزاده

وي اسقف مالژه و النفرانك رئیس دیر را بھ سبب معیوب . روحانیون، بھ عقد ازدواج خویش درآورد
النفرانك پاپ نیكوالوس . انیدرا سوز» بك«دانستن عقد نكاحش عزل كرد و از فرط خشم بخشي از دیر 

دوم را ترغیب كرد تا ازدواج ویلیام را تصدیق نمود، و ویلیام بھ كفارة گناھش صومعة مشھور نورمانھا بھ 
بر اثر این ازدواج ویلیام خود را با كنت فالندر متفق ساخت؛ در . نام صومعة مردان را در كان بنا نھاد

بھ این ترتیب، در حالي كھ وي دو جناح . فرانسھ امضا كرده بودپیمان مودت و اتحادي با پادشاه  ١٠۴٨
  .خود را محفوظ و مصون كرده بود، بھ سن سي و نھ عزم فتح انگلستان كرد
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 فصل بیستم

  

  ترقي شمال

۵۶۶. - ١٠۶۶   

I    -  ١٠۶۶ -  ۵٧٧: انگلستان  

  ١٠١۶ -  ۵٧٧: الفرد و دینھا  – ١

استیالي اقوام آنگلو ـ ساكسون ـ جوت بر انگلستان با مقاومتي مختصر مواجھ ) ۵٧٧(پس از نبرد دیورام 
سلطنتي را در كنت بنیاد جوتھا . شد، و دیري نگذشت كھ مھاجمان مملكت را بین خودشان تقسیم كردند

نھادند؛ آنگلھا سھ كشور مرشا، نورثامبرلند، و انگلیاي خاوري را تشكیل دادند؛ و ساكسونھا بر سھ ناحیة 
وسكس، اسكس، و ساسكس ـ یا بھ عبارت دیگر ساكس باختري، ساكس خاوري، و ساكس جنوبي ـ 

تاریخ «ز اینھا كوچكتر بودند، مجموعًا این ھفت كشور كوچك با ممالكي كھ حتي بمراتب ا. حكمفرما شدند
را تشكیل دادند تا آنكھ اگبرت پادشاه وسكس، بھ ضرب شمشیر یا بھ حیلھ، قسمت اعظم آنھا را » انگلستان

  ).٨٢٩(تحت سلطة خویش متحد كرد 

 بھ دست پادشاه ساكسون شكل بگیرد، حمالت» انگل لند«اما حتي قبل از آنكھ این سرزمین جدید آنگلھا یا 
دانماركیھا آغاز شده و مقدر گردیده بود كھ جزیرة مزبور را از این سر تا آن سر ویران، و مسیحیت 

تواریخ ایام آنگلوساكسون حاكي است . نوبنیاد آن را با آیین شرك قومي وحشي و دور از معرفت تھدید كند
. دم را بھ قتل رساندندو مر… سھ فروند كشتي رو بھ سواحل ساكسون باختري نھادند  ٧٨٧در سال «: كھ

 ٧٩٣در » .آمدند اینھا اولین كشتیھاي دانماركي بودند كھ در صدد تصاحب سرزمینھاي قوم آنگل برمي
جماعت اعزامي دیگري بر نورثامبرلند ھجوم بردند، صومعة مشھور لیندیسفارن را غارت كردند، و 

اي كھ  ـ یعني ھمان نقطھ» جارو«یرمث و دینھا بھ رودخانة ویر رسیدند، و ٧٩۴در . رھبانان آن را كشتند
بید، رھبان فاضل و بزرگترین دانشمند انگلستان، نیم قرن قبل از این وقایع در آنجا بھ نوشتن آثار خویش 

ناوگاني  ٨٣٩مھاجمان رو بھ انگلیاي خاوري و كنت آوردند؛ در  ٨٣٨در . مشغول بود ـ را تاراج كردند
  ان، در رود تمز لنگر انداخت و كشتي، حامل دریازن ٣۵٠مشتمل بر 

نورثامبرلند بھ دست قوایي مركب از دینا و سوئدیھا تسخیر  ٨۶٧در . شھر كنتربري و لندن مشغول شدند
ھا تاراج شد، و چند كتابخانھ پراكنده یا  بھ ھالكت رسیدند، صومعھ» انگلیسي«ھزاران نفر از افراد . شد

دانشمندي چون آلكوین را بھ شارلماني تحویل داده بود، بھ  اش، كھ مدرسة آن یورك و حومھ. منھدم گشت
قسمت اعظم انگلستان واقع در شمال رود تمز در معرض تاخت و تاز  ٨٧١تا سال . فقر و جھالت افتاد

در آن سال یك سپاه دانماركي بھ زعامت سردار گوتروم بھ قصد ھجوم بھ شھر . مھاجمان قرار داشت
پادشاه وسكس، اثلرد اول، و برادر كوچكترش الفرد در . د، عزم جنوب كردریدینگ، كھ پایتخت وسكس بو

محل اشداون با دینھا روبرو و بر آنھا پیروز شدند؛ اما بار دوم، كھ میان آنھا در مرتن جنگ درگرفت، 
  .اثلرد بسختي مجروح شد، و لشكریان انگلیسي ھزیمت یافتند

آسر، اسقف ). ٨٧١(ة سلطنت ساكس باختري جلوس كرد الفرد بیست و دو سال بیشتر نداشت كھ بر اریك
دھد  معني مي» بیسواد«خوانده است، كھ ھم   ) illiteratus( فاضل ویلز، الفرد را در این دوره ایلیتراتوس 
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 )illiterate  ( ظاھرًا وي بھ مرض صرع مبتال بود، و در مجلس » .بي اطالع از زبان التیني«و ھم
اما او را شكارچي نیرومند، مردي خوش قیافھ و با وقار، و در فنون جنگ و  .زفاف نیز دچار حملھ شد

یك ماه پس از جلوس بر اریكة سلطنت، با سپاه كوچك . اند كیاست از برادران خویش باالتر تصویر كرده
خویش در محل ویلتن با دینھا روبرو شد، و چنان شكست سختي خورد كھ ناگزیر شد، براي حفظ تاج و 

در  ٨٧٨ش، در برابر تقاضاھاي دشمن سر تسلیم فرود آورد و صلح را خواستار شود؛ اما در تخت خوی
نیمي از سپاھیان دانماركي از دریاي مانش گذشتند تا بھ . بھ پیروزي قاطعي نایل آمد) ادینگتن كنوني(اتندن 

ز ناحیة شمال كشور ناتوان فرانسھ ھجوم برند؛ مابقي طبق عھدنامة صلح ودمور موافقت كردند كھ ا
  .اي كھ بعدًا مشھور بھ دینال، شد قدم بیرون نگذارند خاوري انگلستان، یعني ناحیھ

بر انگلیاي خاوري » فقط بھ خاطر چپاول«طبق گفتھ ھاي آسر، كھ آن قدرھا اعتماد كردني نیست، الفرد 
جاوز دینھا متحد سازد ـ و ـ شاید براي آنكھ انگلستان را در برابر ت لشكر كشید، آن خطھ را تسخیر كرد، 

آنگاه، مانند یك شارلماني كوچكتر، . خود را، عالوه بر وسكس، پادشاه انگلیاي خاوري و مرشا نیز خواند
وي قشون را از نو تشكیل داد، بھ ایجاد نیروي دریاي . عطف نظر بھ اعادة نظم و تمشیت حكومت كرد

تگاه قضایي خود را اصالح كرد، براي پرداخت، براي سھ كشور خویش عرف واحدي مقرر داشت، دس
حفظ حقوق و رعایت حال مستمندان قوانیني فراھم آورد، بھ آبادي و ساختمان شھرھا دست زد، و بھ 

. بنا كرد» با چوب و سنگ اطاقھا و تاالرھاي شاھانھ«منظور تھیة جا براي كارمندان دایم التزاید دولتش 
مندان منحصر كرد، و یك ھشتم دیگر را بھ تعلیم و تربیت یك ھشتم تمامي عواید را براي كمك بھ مست

و از  اي تأسیس كرد كھ منضم بھ كاخ شاھي بود،  الفرد در پایتخت خویش، ریدینگ، مدرسھ. اختصاص داد
  ھا گذاشت  كیسة فتوت خود مبالغ عظیمي را در اختیار كلیساھا و صومعھ

كلیساھا از كتابھا و «دكھ چھ سان در ایام كودكي وي آور وي با اندوه بھ خاطر مي. فرھنگي و مذھبي كنند
دانش «اكنون » .قبل از آنكھ ھمگي بھ دست دینھا تاراج و سوختھ شوند..  .ھاي بي شمار انباشتھ بود  گنجینھ

در میان قوم انگلستان چنان راه زوال سپرده بود كھ فقط عدة بسیار معدودي قادر بھ درك شعایر مذھبي 
الفرد قاصداني را بھ » .انگلیسي، یا ترجمة چیزي از لغت التیني بھ زبان مادري خود بودند كلیساھا بھ زبان

دنبال دانشوران گسیل داشت ـ نظیر اسقف آسر از ویلز، و اریجینا از فرانسھ، و بسیاري دیگر ـ تا بھ 
وقت زیادتري  خورد كھ چرا وي افسوس مي. پایتخت وي بیایند و خود الفرد و رعایاي او را تعلیم دھند

الفرد . كرد براي خواندن ندارد، و اینك مانند راھبي خود را منحصر بھ مطالعة علوم و كتابھاي دیني مي
داد كھ برایش كتاب  شب و روز بھ اطرافیان خویش دستور مي«ھنوز خواندن برایش دشوار بود، ولي 

روزافزون زبانھاي بومي شده بود، چون وي تقریبًا قبل از ھر اروپایي دیگري متوجھ اھمیت » .بخوانند
بھ ترجمة   خودش، با اشكال زیاد،. اي از كتابھاي اساسي را بھ زبان انگلیسي ترجمھ كنند دستور داد كھ پاره

كتاب تسلي فلسفھ اثر بوئتیوس، دلمشغولیھاي شباني تألیف گرگوریوس، تاریخ جھاني نگارش اوروسیوس، 
الفرد، باز ھم مانند شارلماني، بھ جمع آوري آوازھاي قوم . دست زد و تاریخ كلیسایي ملت انگلیس اثر بید

داد، و در خواندن آنھا با خنیاگران درباري ھمصدا  پرداخت، آنھا را بھ كودكان خود یاد مي خویش مي
  .شد مي

دینھاي ساكن دینال براي آنھا قواي امدادي . ، ھجوم جدیدي از جانب دینھا بر ساحل كنت برده شد٨٩۴در 
گسیل داشتند، و وطنپرستان ویلزي ـ آن دستھ از تیرة سلتھا كھ ھنوز مقھور آنگلوساكسونھا نشده بودند ـ با 

ادوارد پسر الفرد بر اردوگاه دریازنان دانماركي تاخت برد و آن . دینھا بھ عقد پیمان اتحادي مبادرت جستند
دو سال بعد الفرد در ). ٨٩٩(ار و مار كرد را ویران كرد، و نیروي دریایي جدید الفرد ناوگان دینھا را ت

توان او را با دالور كوه پیكري چون  نمي. سالگي و بعد از بیست و ھشت سال سلطنت درگذشت ۵٢
شارلماني مقایسھ كرد، زیرا عرصة اقدامات خطیرش كوچك بود؛ اما از نظر خصایل و سجایاي اخالقي ـ 

وتني، امساك نفس، شكیبایي، ادب، فداكاري در راه حفظ یعني از لحاظ پرھیزكاري، درستي مقرون بھ فر
اي بھ ملت انگلستان داد، كھ ملت مزبور آن  تر ـ سرمشق و انگیزه منافع رعایا، و اشتیاق بھ تحصیل گسترده

pyولتر در ستایش از وي شاید راه مبالغھ . را با امتنان قبول كرد، ولي خیلي زود بھ دست فراموشي سپرد
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كنم كھ در جھان ھرگز آدمي بوده باشد كھ بیش از الفرد كبیر سزاوار حرمت  تصور نمي«: پیمود كھ گفت
  » .باشد

اي از  دستھ ٩٩١در . نزدیك بھ پایان قرن دھم، ھجوم اقوام اسكاندیناوي بھ خاك انگلستان بار دیگر آغاز شد
، ایپسویچ را غارت وایكینگھاي نروژي بھ سرداري اوالف اول تروگواسون بھ ساحل انگلستان ھجوم برد

از آنجا كھ انگلیسیھا تحت فرماندھي پادشاه خویش اثلرد . كرد، و سپاھیان انگلیسي را در مالدن شكست داد
  ، ملقب بھ ١٠١٣ -  ٩٧٨(دوم 

قادر بھ مقاومت بیشتري در برابر مھاجمان نبودند، از طریق ) پذیرفت مشورتھاي اشراف خویش را نمي
مبالغي   مشھور است، دینگلدمومي، كھ بھ روش نامیمون و خانمان برانداز اولین رشتھ از مالیاتھاي ع

، پوند ۴٨‘٠٠٠، ٣۶‘٠٠٠، ٢۴‘٠٠٠، ١۶‘٠٠٠،  ١٠‘٠٠٠آوري كرده متوالیًا با پیشكشھاي متوالي  جمع
اثلرد در مقام جلب متفقي بیگانھ، در صدد عقد پیمان . ا را از سر خویش دفع كردندنقره، غایلة ھجوم دینھ

اتحادي با نورماندي برآمد و اما، دختر ریچارد اول، دوك نورمان، را بھ عقد ازدواج خویش درآورد ـ 
ساكن  كرد كھ دینھاي خیال مي  اثلرد كھ تظاھر یا واقعًا. بخشي از تاریخ اروپا از این وصلت ناشي شد

انگلستان درصدد توطئة قتل وي و نمایندگان ویتناگموت یا پارلمنت ملتند، مخفیانھ فرمان داد كھ در جزیرة 
بھ طور قطع معلوم نیست كھ این فرمان تا ). ١٠٠٢(انگلستان ھر جا دینھا را یافتند، آنھا را قتل عام كنند 

ل رسیدند كھ از لحاظ سن توانایي حمل اسلحھ شاید از افراد ذكور دینھایي بھ قت. چھ حد كامال اجرا شد
پادشاه ) ریش چنگالي(داشتند، و از زنان، بعضیشان؛ یكي از آنھا خواھر سوین اول، ملقب بھ فوركبیرد 

، و دوباره در ١٠٠٣سوین، كھ كمر بھ انتقام و قصاص خون خواھر بستھ بود، در سال . دانمارك بود
اشراف دربار اثلرد از گرد وي . بھ خاك انگلستان ھجوم برد و این بار با تمامي قواي خویش، ١٠١٣

ھنگامي كھ سوین . الرقاب انگلستان شد پراكنده شدند، و او بھ نورماندي گریخت، و سوین پادشاه و مالك
، اثلرد از نو مبارزه را آغاز كرد؛ اشراف بار دیگر او را تنھا گذاشتند و با فرزند سوین )١٠١۴(درگذشت 
  اثلرد در شھر محاصره شدة لندن درگذشت؛ پسرش ادمند دوم،). ١٠١۵(ت از در صلح درآمدند بھ نام كنو

شجاعانھ جنگید، ولي در میدان اسندن بھ دست كنوت در ھم كوبیده ) آھنین پھلو، شجاع(ملقب بھ آیرونساید 
و استیالي  از آن پس دیگر تمامي انگلستان كنوت را بھ عنوان پادشاه خویش پذیرفتند،). ١٠١۶(شد 

  .دانماركیھا كامل شد

  ١٠۶۶ - ۵٧٧: تمدن آنگلوساكسون  – ٢

بنیادھا، زبان، و عادات آنگلوساكسون در عرض . استیالي قوم دینھا بر انگلستان فقط جنبة سیاسي داشت
شش قرن چنان ریشھ دوانیده بود كھ اینك درك حكومت یا خصوصیات نژادي یا زبان انگلیسي بدون آنھا 

در فواصل خالي از حوادث بین جنگھا، یا جرمھا، كشاورزي و تجارت تجدید سازمان یافتھ، . تمیسر نیس
  .در ادبیات رستاخیزي پدید آمده، و نظم و قانون بآرامي شكل گرفتھ بود

  این توھم بي اساس كھ انگلستان باستاني اقوام آنگلوساكسون بھشتي بود، كھ در آن زارعین 

رھبران اقوام . اي در تاریخ ندارد كردند ھیچ زمینھ وكراتیكي زندگي ميآزاد در جوامع روستایي دم
آنگلوساكسون زمینھا را تصاحب كردند؛ تا قرن ھفتم كار بھ جایي رسید كھ چند خانوادة معدود مالك دو 
یك  سوم زمینھاي انگلستان شدند؛ و تا قرن یازدھم بیشتر شھرھا یا تعلق بھ یك نفر از نجبا داشتند، یا از آن

در طول حمالت دانماركیھا بسیاري از زارعین، در عوض استظھار . اسقف بودند، یا متعلق بھ خود پادشاه
وضع بھ قراري بود كھ اكثریت قریب بھ اتفاق  ١٠٠٠بھ حمایت ارباب، از تملك چشم پوشیدند، و تا سال 

. كردند دادند، یا براي آنھا كار مي االجاره، یا بھ این قبیل اشراف مالك جنس تحویل مي آنھا، در برابر مال
، كھ اجتماعات »ھاندر ـ موتس«یا » موتس ـ  فولك«یا اجتماعات شھري، و » تون ـ موتس«در این تاریخ 

pyدادند؛ اما فقط مالكین بھ شركت در این  را انجام مي» شایر«روستایي بودند، كار مجالس و دادگاھھاي ھر 
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كم از اھمیت افتادند و تعداد جلسات آنھا  قرن ھشتم این قبیل مجالس كم قبیل اجتماعات مجاز بودند؛ و بعد از
امور حكومت انگلستان . اي جانشین آنھا شدند رو بھ كاھش نھاد، و محاكم اربابي مالكان بھ طور گسترده

بود ـ مجلس نسبتًا كوچكي مركب از نجبا یا ) اجماع عقال(» ویتناگموت«اساسًا در دست مجلس ملي 
انتخاب و بقاي سلطنت ھیچ پادشاھي بدون رضایت این . اسقفھا، و وزیران برجستة پادشاهاشراف، 

توانست بدون جلب موافقت چنین مجلسي بھ  بھ عالوه، شخص پادشاه نمي. پارلمنت بدوي ممكن نبود
 تصویب قانون بپردازد، داوري كند، مالیات بگیرد، جنگ آغازد، صلح كند، یا ربع جریب زمین بر امالك

اشرافي   اي كھ دستگاه سلطنت علیھ این طبقة تنھا چاره. شخصي خویش كھ از آن ممر مرتبي داشت بیفزاید
از قبل و بعد از استیالي نورمانھا حكومت انگلیسي . داشت اتحادي بود غیر رسمي میان پادشاه و كلیسا

ازمان سیاسي مملكت براي تعلیم و تربیت عمومي، نظم اجتماعي، وحدت ملي، و حتي اجراي وظایف س
)  ٩۴۶ - ٩۴٠(قدیس دانستان رئیس دیر گالستنبري در دوران سلطنت ادمند . متكي بھ طبقة روحانیون بود

وي در مقابل اشراف حامي طبقات متوسط و پایین شد، . مشاور كلي دربار شد) ٩۵۵ - ٩۴۶(و ادرد 
نفي بلد شد، بھ ) ٩۵٩ -  ٩۵۵(دویگ شجاعانھ از سالطین و شاھزادگان انتقاد كرد، بھ دستور پادشاه ا

بھ مقام خویش بازگشت، و موفق شد تاج سلطنت را براي ادوارد شھید ) ٩٧۵ - ٩۵٩(اشارة پادشاه ادگر 
وي بھ ساختمان كلیساي قدیس پطرس در گالستنبري اقدام نمود، آموزش و . حفظ كند) ٩٧٨ - ٩٧۵(

قبل از تامس ا بكت ). ٩٨٨(د كھ در گذشت پرورش و ھنر را تقویت كرد، و اسقف اعظم كنتربري بو
  .دانستند دانستان را بزرگترین و محترمترین قدیسان انگلستان مي) اسقف اعظم شھید انگلستان(

پیمود، از این رو  در این حكومت بھ اصطالح مركز گریز، قوانین ملي آھستھ آھستھ مدارج تكامل را مي
مقتضیات جرح و تعدیل یافتھ بود، تكافوي حوایج مردم را  قوانین كھنة ژرمني، كھ در عبارات و بھ حكم

در انگلستان سھ فقره از رسوم قضایي ژرمني باقي ماند كھ عبارت بود از تبرئة شخص متھم بھ . كرد مي
موكول ساختن برائت . قید سوگند از طرف شھود، پرداخت ورگیلد از طرف بزھكار در برابر مجازات

دادن ورگیلد . كسي اطالعي نداشت) دوئل(ما در این سرزمین از جنگ تن بھ تن ا. افراد بھ نتیجة اوردالي
نقدي براي قتل  مثال ورگیلد یا جریمة: كرد اي در قانون آنگلي تفاوت مي یا جریمة نقدي بھ طور آموزنده

، ٢٠٠٠، براي یك نفر اشرافي یا كشیش  ١۵‘٠٠٠، براي اسقف )دالر ١٣‘٠٠٠(تریمسا  ٣٠٠٠٠پادشاه 
كرد،  طبق قانون ساكسونھا، چنانچھ یك نفر دیگري را مجروح مي. تریمسا بود ٢۶۶راي یك زارع آزاد و ب

  حد (اگر جراحت وارده یك اینچ 

برید، محكوم بھ پرداخت سي  پرداخت؛ اگر یك گوش طرف را مي بود، یك یا دو شیلینگ مي) میلیمتر ٢۵,۴
شیلینگ جریمھ بود؛ اما این نكتھ را باید در نظر گرفت كھ در آن ایام یك شیلینگ بھاي یك رأس گوسفند 

اي بھ  لف بود جریمھكرد مك طبق قوانین دورة حكمراني اثلبرت ھر كس كھ با زن دیگري زنا مي. بود
» قانون شكن«كرد  كسي را كھ از رأي دادگاه سرپیچي مي. شوھر او بپردازد و زن دیگري براي او بخرد

توانست بدون ترس از مؤاخذه او  كردند، و ھر كس مي خواندند، اموالش را بھ نفع خزانة شاھي ضبط مي مي
روم، و مجازاتھاي شدیدي در مورد وي اجرا در بعضي موارد بزھكار را از پرداخت ورگیلد مح. را بكشد

بیني، یا   بھ غالمي واداشتن؛ تازیانھ زدن؛ خصي كردن؛ بریدن دست، پا، لب باال،: كردند، از آن جملھ مي
  . گوش؛ یا اعدام بھ وسیلة دار، سر بریدن، سوزانیدن، سنگسار كردن، غرقھ ساختن، و بھ گرداب انداختن

. اقتصاد مانند قوانین جنبة بدوي داشت و پیشرفت آن كمتر از اقتصاد دوران تسلط رومیھا بر بریتانیا بود
كارھاي زیادي براي زھكشي و پاك كردن اراضي صورت گرفتھ بود، اما در قرن نھم ھنوز نیمي از خاك 

نند خرس، گراز و گرگ داد، و جانوران وحشي زیادي ما انگلستان را جنگل، بیشھ، یا مرداب تشكیل مي
افراد ممكن بود بر اثر . بیشتر كارگران مزارع مملكت غالمان و بردگان بودند. ھا پنھان بودند در بیشھ

شدند ممكن بود زنان  شوھران و پدراني كھ دچار استیصال مي. ارتكاب بزه یا بدھكار شدن بھ بردگي درآیند
ك كنیز، حتي اگر پدر آنھا از مردان آزاد بود، برده ھمة اطفال ی. و كودكان خود را مثل برده بفروشند

توانست كنیزي را آبستن كند،  مالك حق داشت غالم خود را بھ دلخواه بھ قتل برساند؛ مي. شدند محسوب مي
غالم حق دادخواھي در دادگاه را نداشت؛ و اگر بھ . و آنگاه او را در معرض خرید و فروش قرار دھد

گرفت؛  رسید، ورگیلد اندكي كھ بھ حكم قانون معین شده بود بھ مالك وي تعلق مي دست ناشناسي بھ قتل مي
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تجارت عمدة بریستول . توانست او را بھ قصد كشت تازیانھ بزند شد، مالك مي گریخت و دستگیر مي اگر مي
قریھ و شھرستانھاي آن را در واقع باید . تقریبًا تمامي جمعیت مملكت روستایي بودند. تجارت بردگان بود

لندن، اكستر، یورك، چستر، بریستول، گالستر،  .آوردقصبھ، و شھرھاي آن را باید شھرستان بھ حساب 
اري الفرد اما بعد از دوران زمامد آكسفرد، ناریچ، ووستر، و وینچستر ھمگي شھرھاي كوچك بودند، 

براي موعظھ بھ لندن آمد در آنجا  ۶٠١ھنگامي كھ اسقف میلتوس در سال . بسرعت رو بھ رشد نھادند
بیش نیافت، حال آنكھ این یكي از شھرھاي مھم دوران تسلط رومیان بھ شمار » جمع قلیلي مردم كافر«

د تمز بار دیگر رو بھ الجیشي خود در كنار رو در قرن ھشتم لندن بھ سبب موقعیت مھم سوق. رفت مي
  .ترقي گذاشت و در دوران سلطنت كنوت پایتخت تمامي انگلستان شد

كردند؛ اما نساجان و قالبدوزان بمراتب پیشرفت بیشتري  صنعتگران معموال براي یك بازار محلي كار مي
رناك بود حمل و نقل كاري سخت و خط. كردند ھاي خود را بھ ممالك اروپایي صادر مي نمودند و فراورده

تا قرن ھشتم گلھ و رمھ ھمچنان بھ عنوان وسیلة مبادلھ باقي ماند، اما در . و بازرگاني خارجي بسیار اندك
  ھاي نقرة شیلینگ و پوند را پول رایج مملكت  آن قرن چند تن از پادشاھان سكھ

. ارزش داشت در انگلستان قرن دھم یك رأس گاو چھار شیلینگ، و یك رأس گاو نر شش شیلینگ. ساختند
ھایي چوبي كھ سقف آنھا با كاه و برگ خشك  مردم مستمند در كلبھ. دستمزد كارگران بھ تناسب كم بود

نان گندم و گوشت اختصاص بھ . و خوراك آنھا سبزیجات و بقوالت بود  كردند، پوشیده شده بود زندگي مي
دان كاخھاي بیقوارة خود را با ثروتمن. شد طبقة مرفھ مملكت داشت، یا غذاي روز یكشنبھ محسوب مي

ھاي خود را با  داشتند، جامھ آراستند، تن خود را با پوست خز و قاقم گرم نگاه مي ھاي منقوش مي پرده
  .ساختند قالبدوزیھا، اندام خود را با زیور و جواھرات مزین مي

ادبي،  دربارة بي. تھاي بعدي تاریخ انگلستان را نداش آداب و اخالقیات آن وقار و ادب بعضي از دوره
خویي، دروغگویي، تزویر، دزدي، و دیگر رذایل دیرینة بشري داستانھاي فراواني  خشونت، درنده

كردند كھ از  اي از آنھا حرامزاده بودند، اقرار مي ، كھ پاره١٠۶۶دزدان دریایي نورمان سال . شنویم مي
ماندند، آب و ھواي مرطوب  حیر ميمشاھدة سطح نازل فرھنگ و اخالقیات اقوام مغلوب انگلستان مت
ھمچنانكھ (كرد؛ در نظر آنھا جشن آبجو  آنگلوساكسونھا را بھ پرخوري و افراط در میگساري ترغیب مي

قدیس بونیفاكیوس با عبارات . حكایت اجتماع افراد در یك محفل یا تعطیل عمومي بود) پنداریم ما ھم مي
پرست كھ از  ھم مسیحي و ھم بت«ا آدمي توصیف كرد روشن مبالغھ آمیزي فرد انگلیسي قرن ھشتم ر

ورزد، ولي بھ تقلید از اسبان شیھھ كش و خران عرعركن بھ فسق  ازدواج با زن بھ حكم شرع خودداري مي
پادشاه آنگلوساكسون، چنین  قدیس بونیفاكیوس خطاب بھ اثلبالد،  ٧۵۶در » .گذراند و زناكاري روزگار مي

  :نوشت

اما از آنجا كھ تو در . بود مشروع اگر بھ خاطر مجرد زیستن بود، سزاوار تحسین مي تنفر تو از ازدواج
ایم  شنیده… . ھا پروایي نداري، عملت فضاحت بار و منفور است وري و حتي از زنا با راھبھ تجمل غوطھ

د و ان كھ تقریبًا عموم اشراف مرشا كردار تو را سرمشق قرار داده و زنان مشروع خود را ترك گفتھ
این نكتھ را گوش دار كھ اگر قوم آنگلھا … . گذرانند ھا مي روزگار را با آمیزش حرام با روسپیان و راھبھ

از ازدواج مشروع روبگرداند و دستخوش ھواي نفس شود و بھ زناكاري گراید، سرانجام از این گونھ … 
ا ترك آداب و رسوم خویش، مملكت را پیوندھا نژادي بدگھر و بي اعتنا بھ باري تعالي پدید خواھد آمد كھ ب

  . بھ ورطة فنا سوق دھد

توانست بھ طیب خاطر زن خود را طالق دھد و  در قرون اولیة سلطة اقوام آنگلوساكسون، شوھر مي
كم نفوذ كالم كلیسا  این رسم را تقبیح كرد، و كم) ۶٧٣(سینود ھرتفرد . دوباره با زن دیگري ازدواج كند

براي زنھا احترام فراواني قایل بودند، لكن این احترام مانع از آن نبود كھ . فراد شدمایة تثبیت ازدواج ا
بھره  زنھا از تعلیمات مدرسھ تقریبًا بي. گاھي زنان را بھ عنوان كنیز در معرض خرید و فروش بگذارند

ان بھ زنان مغرور داشت؛ پادشاھ بودند، اما این نقص آنھا را از شیفتن مردان و مؤثر بودن در آنھا باز نمي
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نشستند و در امور سیاست با زنان خویش مشورت  باختند و با شكیبایي تمام بھ امید وصال آنھا مي دل مي
السلطنھ و ملكة كشور مدت یك نسل در مرشا بھ پیروي از  اثلفلیدا، دختر الفرد، بھ عنوان نایب. كردند مي

شھرھا و طرح تدابیري براي مبارزات پرداخت بھ احداث . اوامر وجداني و بھ طرزي مؤثر حكومت كرد
: نویسد ویلیام آو ممزبري در شرح حال او مي. و داربي، لستر، و یورك را از چنگ دینھا بیرون آورد

  چون در اولین زایمان مشقتھا دید، از آن پس ھرگز حاضر بھ «

» .نامطلوب در پي داشتھ باشدپادشاه زیبنده نیست تسلیم لذتي شود كھ بعد از چند زماني این چنین عواقب 
كرد ارل لئوفریك نام داشت؛ لیدي  یكي از اشراف كھ بر مرشا حكومت مي) ١٠۴٠حد (در این دوران 

ھاي آنگلوساكسون نقش جالبي ایفا كرد و بعدھا شھر كاونتري خاطرة  گودایوا ھمسر او بود، كھ در افسانھ
  .داشتاي زنده نگاه  این واقعھ را با ایجاد مجسمھ

آموزش و پرورش نیز مثل سایر چیزھا بر اثر استیالي اقوام آنگلوساكسون لطمھ دید، و بعد از آنكھ این 
یدیكت بیسكوپ ، بن۶۶٠در حدود سال . كم اعتبار از دست رفتھ را باز یافت اقوام بھ مسیحیت گرویدند، كم

اسقف . بید، اسقف ویلز، یكي از شاگردان این مدرسھ بود. اي در ویرمث تأسیس كرد اي صومعھ مدرسھ
شد و بعدھا  كھ زیر نظر كلیسا اداره مي) ٧٣۵(اي دایر كرد  اعظم اگبرت در یورك كتابخانھ و مدرسھ

راه دیگر آموزشگاھھا در نیمة این مدرسھ بھ ھم. مھمترین مركز آموزش متوسطھ در تمامي انگلستان شد
  .دوم قرن ھشتم میالدي انگلستان را در شمال جبال آلپ سرآمد مراكز دانش اروپایي ساخت

توان از وجود شاخص بزرگترین محققان زمانة خویش  اخالص بي غل و غش مدرسین این دیرھا را مي
خوي وي، با . اند درك كرد قب دادهل) معزز یا محترم(» ونرابیلس«كھ او را ) ٧٣۵ - ۶٧٣(یعني اسقف بید 

  :كند ایجازي مقرون بھ فروتني، زندگي خویش را چنین خالصھ مي

این . بید، خادم مسیح، كشیشي از صومعة دو حواري مطھر پطرس و بولس است، واقع در ویرمث و جارو
ومعھ سپردند ضعیف چون در قلمرو آن صومعھ پا بھ عرصة وجود نھاد و ھفتسالھ شد، ابوینش او را بھ ص

، رئیس دیر، پرورش یابد؛ و از آن روز این بنده )بیسكوپ(تا زیر نظر عالیجاه، قدسي مآب، بنیدیكت 
مصروف » كتاب آسماني«تمامي ایام عمرش را در ھمان دیر گذرانیده، ھمة ھم خویش را بھ مطالعة 
كلیسا شركت جستھ، و ھمواره  داشتھ، پیوستھ بھ رعایت انضباط پرداختھ، روزانھ در مراسم نیایش و آواز

در سیزدھمین سال زندگي، این ضعیف را بھ مقام شماسي ..  . .از تعلم یا تعلیم یا نوشتن متلذذ بوده است
و از آن تاریخ تا پنجاه و نھمین سال … كلیسا منصوب كردند، و در سال سي ام در سلك اسقفان درآمدم 

  ..  .ام آثار ذیل مصروف داشتھو تدوین » كتاب مقدس«زندگي، ھم خویش را بھ 

، موعظات »كتاب مقدس«شد بر یك سلسلھ تفسیرھایي بر  تمامي آثار وي بھ زبان التیني بود، و مشتمل مي
دیني، كتابي دربارة تاریخ عالم، رساالتي دربارة دستور زبان و ریاضیات و علوم و االھیات، و مھمتر از 

این كتاب، برخالف اكثر تواریخ دیرھا، عبارت از ذكر ). ٧٣١(» تاریخ كلیسایي ملت انگلیس«ھمھ كتاب 
شاید در اواخر آن بیش از حد دربارة معجزات سخن گفتھ است، و ھمواره . یك سلسلھ وقایع خشك نیست

شود، چنانكھ گویي زیبندة ذھني است كھ از ھفتسالگي در  خوشباوري معصومانھ از خالل آن ھویدا مي
  با اینھمھ نثري روشن و   محصور مانده است؛ چھار دیواري تعالیم مذھبي

شود، مثل موردي كھ دربارة استیالي اقوام  اي مي گیرا دارد كھ گاھگاھي بدل بھ فصاحت ساده
در نوشتن وقایع سعي فراوان مبذول . بید صاحب وجداني ھوشیار بود. راند آنگلوساكسون سخن مي

مأخذ خود را مشخص كرد، دنبال مدركي دست اول  وي. داشت، و بھ طور كلي آنچھ نوشتھ دقیق است مي
: گفت خود او مي. رفت، و ضمن نگارش تاریخ خویش اسناد موجود و مربوط بھ موضوع را نقل كرد

ـ و امیدواریم كھ غرض از كودكانش » .ھایم یك كلمة دروغ بخوانند خواھم كودكان من در میان نوشتھ نمي«
pyوي چھار سال بعد از نوشتن ترجمة . خواندند كتب وي درس ميششصد نفر شاگردي بوده باشند كھ در م
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لطافت و ایمان مردم مقدس قرون وسطي در جمالت آخر . احوال خویش كھ بدان اشارت رفت، در گذشت
  :این تذكرة احوال بید بخوبي آشكار است

از كلمات علم  و از تو، اي عیساي مھربان، استدعا دارم بھ كسي كھ تو از راه كرم خویش رخصت دادي تا
تو مذاق جان را شیرین سازد، ھمچنان از سر لطف سرشار خود مقرر فرمایي تا روزي بھ نزد تو، اي 

  .سرچشمة ھمة خودھا، بشتابد و تا ابد پیش روي تو بھ پا ایستد

انگلیسي، : گفتند شود كھ در انگلستان آن روزگار مردم بھ پنج زبان سخن مي بید در تاریخ خویش متذكر مي
اما با زبان  زبان آنگلھا بود، » انگلیسي«. ، و التیني)اسكاتلندي(، ایرلندي، پیكت )سلتي(بریتانیایي 

این اقوام پنجگانھ بھ . فھمیدند ساكسون چندان تفاوتي نداشت و فرانكھا و نروژیھا و دینھا نیز آن را مي
ادبیات . از آلماني بھ وجود آمدكردند، و انگلیسي بتدریج  ھاي مختلفي از زبان آلماني صحبت مي لھجھ

مالك قضاوت ما باید اغلب مبتني بر باقیماندة این آثار . آنگلوساكسون حتي پیش از قرن ھفتم قابل توجھ بود
بھ جاي الفباي رون، كھ خط آنگلوساكسون (باشد، چھ با اشاعة مسیحیت، كھ سبب رواج رسم الخط التیني 

نھا از میان رفتند؛ در این دوران بود كھ بر اثر ھجوم دانماركیھا گردید، بیشتر آ) شد با آنھا نوشتھ مي
ھا ویران شد و، با استیالي نورمانھا، كلمات فرانسوي سیل آسا زبان انگلیسي را احاطھ  بسیاري از كتابخانھ

پرستي داشت و از طریق  بھ عالوه، بسیاري از این اشعار آنگلوساكسون اختصاص بھ دوران بت. كرد
بھ طور شفاھي از نسلي بھ نسل دیگر منتقل شده بود؛ چون اینھا مردماني بودند كھ در زندگي و  خنیاگران

با اینھمھ، . سخن گفتن ھرزه و دریده بودند، راھبان و كشیشان مجاز بھ شنیدن آوازھا و اشعارشان نبودند
دیگر ترجمة آزاد  یكي از قدیمیترین آثار ادبي آن عھد كھ اكنون بخشي از آن موجود است، بھ عبارت

رسد، احتمال دارد اثر طبع یك راھب قرن  كھ از جنبة الھامي بھ پاي اصل نمي» سفر پیدایش«منظومي از 
مطلب دیگري كھ در این قطعة منظوم افزوده شده است ترجمة یك حكایت آلماني است دربارة . ھشتم باشد

كند كھ شیطان را بھ صورت متمردي جسور  ھبوط؛ در این مورد نظم بیشتر از آن نظر حالت زنده پیدا مي
اي از اشعار  پاره. شاید میلتن از خواندن این قطعھ بھ فكر ساختن لوكیفر خود افتاد. دھد و شوریده نشان مي

كند كھ اقامتگاه  اي مي كھ حكایت از ایام خوش گذشتھ» آواره«نظیر قصیدة . آنگلوساكسون جنبة مرثیھ دارند
سراسر این خشتھایي كھ محكم بر زمین «اینك ارباب خانھ مرده است و . یده استاربابي خاوند بھ خود د

انگیزترین گل ماتمي كھ در این ماتمكده روییده است خاطرات خوش  غم«و » شود اند تھي مي استوار شده
 دستي چون دانتھ نیز قادر این توصیف بھ قدري بدیع است كھ حتي شاعر چیره» .آورد گذشتھ را بھ یاد مي

معموال این اشعار باستاني با سرخوشي و زنده دلي بھ توصیف جنگ . نبود پایة كالم را از این باالتر برد
  بانوي «چكامة موسوم بھ . پردازد مي

بیند دلیري است؛ و جنگاور  تنھا چیزي كھ در شكست لشكریان انگلیسي مي) ١٠٠٠حد (» نبرد مالدن
نعش موالي مقتول خویش ایستاده است، با كلماتي كھ گویي  فرتوت این داستان بیرتوولد، كھ بر باالي

منادي ظھور تامس ملري سرایندة بزرگترین حماسة رومانتیك انگلیسي است، بھ ساكسونھاي مغلوب این 
  .آموزد گونھ درس شجاعت مي

جا در این. شود ھر قدر قدرت ما رو بھ كاھش نھد، ذھن ما تیزتر، دل ما گرمتر، و روحیة ما قویتر مي
غم و اندوه تا ابد از آن كسي باد كھ این بازي ! ایم ساالر ما بھ خاك افتاده است، و او را بھ ھالك افكنده

بر سر آنم كھ در كنار . من پیرمردي فرتوتم، اما از اینجا گامي فراتر نخواھم نھاد! جنگ را ترك گوید
  : شمرد زیزش ميدر كنار مردي كھ بھ جان ع. خداوندگار خویش مرا بھ خاك بسپارند

است كھ گویا در خالل قرن ھفتم یا ھشتم » بیوولف«طوالنیترین و عالیترین اشعار آنگلوساكسون حماسة 
میالدي در انگلستان تصنیف گردید و یك نسخة خطي قدیمي از آن در موزة بریتانیایي مضبوط است كھ 

در . دارد، بظاھر اثر كاملي است بیت ٣‘١٨٣این نسخھ، كھ . گردد برمي ١٠٠٠تاریخ نگارش آن بھ سال 
این حماسھ، شعر بدون وزن است، اما ھمصدایي كلمات ترجیع بند، وزن خاصي بھ لھجة ساكسون باختري 

رسد، و آن چنین  داستان این منظومھ كودكانھ بھ نظر مي. دھد كھ امروزه بكلي براي ما نامفھوم است مي
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گذرد تا  در سوئد جنوبي از دریا مي) گوتھا بوده استكھ شاید غرض (است كھ بیوولف امیر قوم گیتھا 
بیوولف بر آن اژدھا و حتي مادر گرندل . ھروتگار پادشاه دانمارك را از چنگال اژدھایي گرندل نام برھاند

گردد، و مدت پنجاه سال عادالنھ سلطنت  نشیند و بھ سرزمین گیتھا برمي شود، بھ كشتي مي پیروز مي
شود و سرزمین گیتھا را ویران  ژدھاي سومي كھ جانوري آتشخوار است ظاھر ميكند؛ پس از چندي ا مي
یكي از یارانش ویگالف نام بھ یاري وي . شود تازد، و بسختي مجروح مي كند؛ بیوولف بر آن خصم مي مي
 سپرد، بیوولف از زخمي كھ برداشتھ است جان مي. رسانند شتابد، و آن دو با ھم جانور را بھ ھالكت مي مي

. آید كودكانھ نیست این حكایت آن قدرھا ھم كھ بھ نظر مي. سوزانند اي بھ آتش مي و جسد او را بر تل ھیمھ
اي است كھ در حول و حوش شھرھاي اروپایي در  در ادبیات قرون وسطي اژدھا نشانة جانوران درنده

در ھراس بودند، این  شگفتي آور نیست اگر در مخیلة مردماني كھ سخت. كردند ھا كمین مي درون بیشھ
زندگي كساني را كھ بر این   شد و، از راه حقشناسي، ھاي غریب و عجیب توأم مي گونھ جانورھا با اندیشھ

  .آمیخت ھا و اساطیري در مي كردند، با افسانھ شدند و قصبات را ایمن مي جانوران درنده چیره مي

ة مسیحي دارند، چنانكھ گویي ویراستار راھبي اي نامتناسب جنب اي از قسمتھاي این حماسھ بھ گونھ پاره
خواستھ است، با افزودن ابیاتي چند دربارة دینداري، یك شاھكار ادبي بت پرستانھ را از دستبرد زمانھ  مي

زنان «آنچھ مورد عالقة این . اما لحن اشعار و جزئیات حوادث داستان شرك صرف است. محفوظ دارد
ي و عشق و جنگ در این دنیاي خاكي بود، نھ بھشت خالي از كشمكشي بود زندگ» زیباروي و مردان دلیر

در آغاز حكایت، ھنگامي كھ جسد شیلد پادشاه دانماركي را بھ رسم . دادند كھ بعد از مرگ شخص نوید مي
تواند  ھیچ كس نمي«: گوید افكنند، سرایندة اشعار مي قوم وایكینگ در قایقي بدون پاروزن بھ دریا مي

اما این نكتھ را باید در نظر داشت كھ این شرك پر » .ید كھ چھ كس آن بار را دریافت داشتبراستي بگو
گیرد و حتي بھ مجلس بزم كاخ ھروتگار راه  لحني افسرده سراسر این چكامھ را فرا مي. سروري نبود

  از خالل كلمات موزون و آه و افسوسھاي . یابد مي

  :ازخوان آن را بشنویمھاي چنگ آو توانیم نالھ ابیاتي سلیس، مي

سخن از زخم خویش گفت، از آن زخم جانكاه؛ وي … . آنگاه بیوولف بر نیمكتي در كنار دیوار نشست
سپس دلیران جنگي سواره بھ گرد تودة خاكي كھ مدفن … . دانست كھ ایامش سپري شده است بخوبي مي

ورند، بر پادشاه شیون كنند، و ھمگي دم وي بود راندند؛ بھ آنھا یادآور شدند كھ اندوه خویش را بر زبان آ
بگیرند و سخن از سرور خویش گویند؛ جملگي زبان بھ ستایش زندگي دلیرانة وي گشودند و با تمام نیرو 

گفتند كھ در میان شھریاران جھان وي بامداراترین مردان بود، … . اش پرداختند بھ ستایش اعمال شجاعانھ
از این رو، … مھربان و مالیم بود و بیشتر از ھمھ مشتاق تحسین و نسبت بھ رعایاي خویش بي اندازه 

ھنگامي كھ كسي بھ حكم ضرورت مجبور است از كالبد بیجان سرور مھربان خویش جدا شود و تركش 
  . و او را از صمیم قلب دوست بدارد… . گوید، شایستھ است كھ این خداوندگار را بستاید

) ۶٨٠فتـ (ي است كھ در ادبیات بریتانیا بھ جا مانده است؛ اما كدمن ا قدیمترین منظومھ» بیوولف«محتمال 
تنھا جایي كھ بھ این شاعر اشاره دارد عبارات لطیفي است از . اند قدیمیترین شاعري است كھ از او نام برده

ھ تكلفي مقام داشت ك آمده است كھ در صومعة ویتبي رھبان بي» تاریخ كلیسایي ملت انگلیس«در . كتاب بید
اي  دید كھ در گوشھ رسید، آن قدر این كار را دشوار مي ھر وقت در كلیسا نوبت خواندن سرود بھ او مي

یك شب ھمچنانكھ در مخفیگاه خویش بھ خواب رفتھ بود، چنین بھ نظرش رسید كھ . كرد خود را پنھان مي
داند؛  ت كھ خواندن نميرھبان برآشف» !كدمن، آوازي براي من بخوان«: اي بر وي ظاھر شد و گفت فرشتھ

بامدادان كھ سر از . كدمن كوشش كرد و از توفیق خویش بغایت متعجب شد. فرشتھ امر كرد كھ بخواند
سفر «و . خواب برداشت آن آواز را بھ خاطر آورد و خواند؛ از آن پس در شمردن اعداد دچار لكنت شد

از این » .و دلنشیني بسیار بھ شعر درآوردبا حالوت «، و اناجیل را بھ قول بید »سفر خروج«، » پیدایش
یك سال بعد، . اشعار چیزي بھ جا نمانده است، مگر چند بیتي كھ خود بید بھ التیني ترجمھ كرده است

، یكي از رامشگران دربار نورثامبرلند، در صدد برآمد قصص )٧۵٠حد : متـ ] (كونھ وولف[كینوولف 
اما این . ـ را بھ نظم درآورده آنھا را مجسم نماید» ژولیانا«، و »آندرئاس«، »مسیح«مذھبي مختلفي ـ مانند 
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ھمزمانند، در مقام قیاس با آن منظومھ، بھ سبب صنایع لفظي و تعبیرھاي » بیوولف«آثار، كھ با حماسة 
  .نمایند تصنعي آنھا، ھمچون قطعاتي مرده و بیروح مي

آیند، ھمان گونھ كھ قوة عقالني  وم بھ وجود ميدر تمامي ادبیات اقوام جھان نثر ادبي بعد از قطعات منظ
شود؛ افراد بشر آن ھنگام كھ ھنوز فراغ بال  كند بھ سرحد رشد نایل مي مدتھا بعد از آنكھ تخیل شكوفھ مي
بھ نثر سخن » آنكھ بدانند بي«اند كھ نثر را بھ قالب ھنر درآورند، قرنھا  یا آن خودبیني را بھ دست نیاورده

توان دید، الفرد نخستین نویسنده است؛  اریخ ادبیات منثور انگلستان، تا آنجا كھ بوضوح ميدر ت. گویند مي
ھاي وي بھ سبب صداقت و سادگي كالم فصیح بود؛ و ھمو بود كھ از طریق جرح و  ھا و دیباچھ ترجمھ

ر را كھ دبیران كلیساي اعظم وینچست» طومار اسقف«تعدیلھاي پي در پي و اضافات و ملحقات خود 
ـ یعني اولین اثر » تواریخ ایام آنگلوساكسون«نوشتند، بھ صورت معتبرترین و روشنترین بخشھاي  مي

بھ دست استاد آن پادشاه، » زندگي الفرد«ممكن است كھ قسمت بیشتر تاریخ . منثور زبان انگلیسي ـ درآورد
  یعني آسر، نوشتھ شده باشد و احتماال 

بھ ھر حال، این یكي از . دارد) ٩٧۴حد (ي بعد از عھد خود الفرد ا ھم تصنیف این كتاب تعلق بھ دوره
اولین مواردي است كھ انگلیسیھا از آغاز امر عالقة خود را براي استعمال زبان انگلیسي و مرجح شمردن 

افتاد كھ  اند، و این درست در عھدي اتفاق مي آن بر التیني در تصنیف تاریخ و كتابھاي علوم دیني نشان داده
  .شدند شرمسار مي» عامیانھ«وپاییان از فكر نوشتن این گونھ موضوعات وزین بھ زبان ار

كردند كھ  حتي در گرماگرم جنگاوري و شاعري، مردان و زنان این سرزمین روحیھ و مجال آن را پیدا مي
در  الفرد. بھ اشیاي مورد استفادة خویش زیبایي و بھ آنچھ در نظرشان قدر و اھمیت داشت شكل بخشند

اتلني بھ تأسیس ھنرستاني دست زد و از اطراف و اكناف رھباناني را كھ در ھنرھاي ظریفھ و صنایع 
در اثناي جنگھاي مكرر «نویسد كھ الفرد  آسر مي. مختلف مھارتي داشتند بھ این مركز ھنري جلب كرد

» .آموخت يخویش ھمچنان بھ كارگران خود صنعت زرگري و بھ دیگر كارورزان انواع صنایع را م
دانستان، كھ فقط بھ قدیس بودن و مملكتداري راضي نبود، با مھارت تمام بھ زرگري و فلزكاري اشتغال 

. دار براي كلیساي اعظم خویش در گالستنبري ساخت داشت، موسیقیدان قابلي بود، و یك دستگاه ارگ ني
دست بھ دست حجاران دادند و جواھرسازان . ھنر درودگري، فلزكاري، و لعابكاري، ھمچنان رواج گرفت

فتـ (مجسمة معروفي از پادشاه كدوالو . ساختند) ٧٠٠حد (صلیبھاي تراشیده و مرصع رائول و بیوكاسل را 
ھا، و قالبدوزیھایي  زنان روتختیھا، فرشینھ. سوار بر اسب، در نزدیكي الدگیت، از برنز ریختھ شد) ۶٧٧

صومعة وینچستر یك جلد كتاب دعاي قرن دھم را با راھبان . كردند عرضھ مي» با لطیفترین نخھا«
میالدي بھ ساختمان كلیساھاي  ۶٣۵در خود وینچستر و یورك حتي از . درخشانترین رنگھا تذھیب كردند

بنا كرد سبك  ۶٧۴بنیدیكت بیسكوپ با كلیسایي كھ در ویرمث در سال . پرداختند جامعي از سنگ مي
در شھر كنتربري بھ تجدید ساختمان كلیساي جامعي  ٩۵٠در . داد معماري لومبارد را در انگلستان رواج

خود شرح » تاریخ كلیسایي ملت انگلیس«بید در كتاب . دست زدند كھ از عھد رومیان بھ جا مانده بود
تا تمام مردمي كھ قدم بھ « دھد كھ كلیساي بنیدیكت بیسكوپ را با نقاشیھاي كار ایتالیا مزین كرده بودند  مي

كردند یا در بحر  اي نداشتند، بھ ھر طرف كھ رو مي گذاشتند، حتي اگر از نعمت سواد بھره مي ساحت آن
یا از دیدن منظرة روز واپسین داوري كھ پیش چشم ..  .منظر ھمیشھ زیباي مسیح و حواریون وي فرو روند

در بریتانیا ابنیة فراواني بھ طور كلي در قرن ھفتم » .تر بیازمایند آنھا بود بھ فكر افتند كھ خویشتن را سخت
استیالي آنگلوساكسونھا تكمیل شده، و تسلط دانماركیھا ھنوز آغاز نشده بود؛ معماراني كھ تا . بھ وجود آمد

بردند اكنون براي پي افكندن مزارھاي عظیم سنگي، ھم  این تاریخ در ساختمانھاي خود چوب بھ كار مي
گران، و  ا اینھمھ، باید اذعان كرد كھ بنیدیكت معماران، شیشھب. مصالح الزم را داشتند و ھم روحیة آن را

اسقف ویلفرید پیكرتراشان و نقاشاني از ایتالیا آورد تا . زرگران خویش را از سرزمین گل وارد كرد
، كھ بھ طرز دلپسندي تذھیب )٧٣٠حد (» اناجیل لیندیسفارن«كلیساي قرن ھفتم او را در ھكزم تزیین كنند؛ 

ر رھبانان ایرلندي بود كھ در پرتو شور و حمیت زاھدانھ یا اشاعة مسیحیت از زادگاه خود دل شده بود، كا
pyتھاجم دینھا این رنسانس . كنده و در آن جزیزة پرت و سرد نزدیك ساحل نورثامبرلند اقامت گزیده بودند
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بھ اوج جاللش رسید  كوتاه مدت را پایان داد، و معماري انگلیسي فقط ھنگامي دنبالة ترقي خود را گرفت و
  . كھ بنیان حكومت پابرجاي كنوت استوار شده بود

  ١٠۶۶ – ١٠١۶: بین دو پیروزي – ٣

اعتبار نام او در اوان سلطنت بھ سبب . كنوت نھ فقط یك سردار فاتح، بلكھ دولتمردي برجستھ نیز بود
كرد، و برادر ادمند را بھ قتل رساند كودكان ادمند آیرنساید را تبعید : داشت لكھ دار شد ستمھایي كھ روا مي

ولي بعدًا چون متوجھ شد كھ بیوه و پسران . تا از بازگشت خاندان آنگلوساكسون بھ اریكة سلطنت جلو گیرد
پادشاه اثلرد ھنوز در شھر روان زنده ھستند، بسیاري از مشكالت خود را با دادن پیشنھاد ازدواج بھ اما 

اما بھ این . م كنوت بیست و سھ سالھ بود و اما سي و سھ سال داشتدر این ھنگا). ١٠١٧(برطرف كرد 
ازدواج رضا داد، و كنوت با این عمل، ھم ھمسر گرفت، ھم اتحاد برادر اما ریچارد دوم دیوك آونورماندي 

از آن لحظھ بھ بعد دوران سلطنت وي براي انگلستان نعمتي . را بھ دست آورد، و ھم تاج و تختي امن را
. ت اشراف سركشي را كھ وحدت و روحیة انگلستان را متزلزل ساختھ بودند تحت انضباط آوردكنو. شد

جزیرة انگلستان را در برابر حمالت اقوام خارجي حفظ كرد، و مدت دوازده سال بھ آن كشور آرامش 
چنین مسیحیت را پذیرفت، كلیساھاي متعددي ساخت، مزاري در اسندن بھ یاد آنگلوساكسونھا و ھم. بخشید

وي وعده داد كھ از قوانین . دینھایي كھ در آنجا جنگیده بودند بھ پا كرد، و خودش بھ زیارت قبر ادمند رفت
یكي آنكھ اصرار : و بنیادھاي موجود در انگلستان پیروي كند، و بھ جز دو مورد بھ عھد خود وفا كرد

خوار شده بود، باید زیر نظر ورزید حكومت مملكت، كھ تا آن تاریخ بر اثر اعمال اشراف خودكامھ 
گماشتگان خود او اداره شود؛ و دیگر آنكھ اسقف اعظم انگلستان را از مقامش عزل، و وزیري غیر 

كنوت كارمنداني اداري و دستگاھي براي . روحاني را بھ عنوان عالیترین مشاور شاه جانشین وي كرد
بعد از سالھاي نخستین . ھ حكومت تداوم بخشیداي ب انجام خدمات دولتي بھ وجود آورد كھ بھ طرز بیسابقھ

سلطنتش كھ ھمراه با ناامني بود، تقریبًا عموم مأموراني كھ از جانب او بھ رتق و فتق امور منصوب 
وي دایمًا بھ انجام امور خطیر مملكت اشتغال داشت، و مدام از ھر گوشة قلمرو . شدند انگلیسي بودند مي

وقتي پا بھ خاك انگلستان نھاد یك دین . اي عدالت و رعایت قوانین باشدكرد تا ناظر اجر خویش دیدن مي
كنوت پادشاه انگلستان و دانمارك ھر دو بود و در سال . بود، و ھنگامي كھ درگذشت یك انگلیسي شده بود

  .كرد پادشاه نروژ شد، اما كشورھاي سھ گانة خویش را از شھر وینچستر اداره مي ١٠٢٨

فرایند طوالني ھجوم بیگانگان و اختالط نژادي را، كھ منجر بھ غلبة نورمانھا و  استیالي دانماركیھا
سلت و گل، آنگل و ساكسون و جوت، و دین و نورمان، . باالخره پیدایش ملت انگلستان شد، تداوم بخشید

بھ ھمگي بر اثر ازدواج یا عواملي دیگر ھمخون شدند تا انگلیسي فاقد تشخص و ابتكار عھد رومیان را 
  صورت ماجراجویان پرخروش عصر الیزابت و 

شد مردم دعوت پرمخاطرة دریا براي  بھ دریا را با خود بھ انگلستان آوردند؛ عشقي كھ سبب مي
از نظر فرھنگي، ھجومھاي دانماركیھا بھ . ماجراجویي و داد و ستد در سرزمینھاي دوردست را بپذیرند

راه زوال سپرد؛ و پیشرفت  ٩۵٠تا  ٧۵٠ماند؛ ھنر تذھیب از معماري راكد . منزلة سدي در راه ترقي بود
فكري كھ آن قدر مورد تشویق الفرد بود مسدود شد، درست مانند حمالت نورسھا بر گل كھ زحمات 

  .داد شارلماني را بھ باد مي

ن كرد ممكن بود بیش از این خرابیھایي را كھ قوم وي بر سرزمین انگلستا اگر عمر كنوت بیشتر وفا مي
اما مرداني كھ دست اندركار جنگ یا امور حكومت ھستند زود فرسوده . وارد آورده بود جبران كند

نروژ بیدرنگ یوغ اسارت دانماركي را بھ دور . بھ سن چھلسالگي درگذشت ١٠٣۵كنوت در . شوند مي
ن داشت براي انداخت؛ ھارثكنوت، فرزند ارشد كنوت كھ بھ جانشیني پدر تعیین شده بود، تا آنجا كھ توا

پا (محافظت دانمارك در برابر تھاجم نروژ كوشید؛ فرزند دیگر كنوت، ھرلد اول، ملقب بھ ھرفوت 
مدت پنج سال بر انگلستان حكومت كرد، و سپس مرد؛ ھارثكنوت نیز دو سالي بر آن ) خرگوشي، تندپا
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واج بین اثلرد و اما بھ وي، قبل از مرگ، فرزندي را كھ از ازد). ١٠۴٢(سامان سلطنت كرد، و درگذشت 
جا مانده بود از نورماندي فرا خواند و این برادر ناتني آنگلوساكسون را وارث تاج و تخت انگلستان اعالم 

  .كرد

ادوارد، . ھمان قدر نسبت بھ انگلستان بیگانھ بود كھ دینھاي دیگر) ١٠۶۶ -  ١٠۴٢(لكن ادوارد خستوان 
رماندي آورده بود، مدت سي سال در دربار نورماندي گذرانید، كھ پدرش او را در دھسالگي بھ سرزمین نو

ھنگامي كھ وي بھ انگلستان . ریا بار آمد زیر نظر اعیان و كشیشان آنجا تربیت شد، و آدمي پرھیزكار و بي
ھمین دوستان وي شاغل مناصب . آمد زبان، عادات و رسوم، و معاشران فرانسوي خود را بھ ھمراه آورد

مقامات اسقفي شدند؛ امتیازاتي انحصاري از شخص پادشاه دریافت كردند؛ دژھایي بھ سبك مھم مملكتي و 
نورمانھا ساختند؛ عادات و زبان انگلیسي را حقیر شمردند؛ و، یك نسل قبل از آنكھ ویلیام فاتح قدم بھ خاك 

  .انگلستان بگذارد، غلبة نورمان را آغاز كردند

پذیر، با آن دوستان  مال نفوذ بر ادوارد، آن پادشاه مالیم طبع نرمشفقط یك انگلیسي بود كھ توانست در اع
وي، اولین مشاور امور مملكت در دوران سلطنت . ارل گادوین، فرماندار وسكس: فرانسوي رقابت كند

كنوت، ھرلد، و ھارثكنوت، مردي بود كھ ثروت و خرد ھر دو را جمع داشت؛ در فن سیاست استاد بود، 
ساخت، در امور دیواني مھارتي بھ سزا داشت، و خالصة كالم اولین سیاستمدار  جاب ميبالغتش ھمھ را م

اي كھ وي در امور مملكتداري داشت او را بر شخص پادشاه  تجربھ. غیر روحاني در تاریخ انگلستان بود
 از این ازدواج ادوارد صاحب فرزندي نشد،. دخترش ادیث بھ عقد ازدواج ادوارد درآمد. مسلط ساخت

ھنگامي كھ تاستیگ، پسر گادوین، ژودیت دختر كنت فالندر . وگرنھ گادوین ممكن بود جد یك پادشاه بشود
  را بھ 

اي بھ وجود آورده بود كھ او را مقتدرترین مرد اروپاي شمالي، و بمراتب نیرومندتر از پادشاھش  سھ گانھ
ختند؛ وي گادوین را از مقامش كنار دوستان نورماندي شاه حسادت وي را برانگی. ادوارد خستوان، ساخت

ارل گادوین بھ فالندر گریخت، و در خالل این احوال پسرش ھرلد بھ ایرلند رفت و در آنجا . گذاشت
اشراف انگلیسي، كھ مخالف با تفوق نورمانھا بودند، از ). ١٠۵١(سپاھي براي مبارزه با ادوارد تدارك دید 

ھرلد بھ . ضمانت كردند كھ بھ زور اسلحھ از وي حمایت كنند گادوین دعوت كردند كھ بھ وطن بازگردد و
انگلستان ھجوم برد، لشكریان پادشاه را ھزیمت داد، ساحل جنوب خاوري مملكت را تاراج و ویران كرد، 

مردم لندن بھ پیشواز آمدند و . بھ پدر خویش پیوست و با سپاھي جرار از كنارة رود تمز رو بھ شمال نھاد
یك مجلس ویتناگموت، مركب از اسقفھا . اسقفھا و عمال نورمان پا بھ گریز نھادند. پذیره شدندمقدم آنھا را 

و اشراف انگلیسي، پیروزمندانھ بھ استقبال گادوین شتافت؛ و گادوین بار دیگر قدرت سیاسي و اموال از 
  .ذشتیك سال بعد، فرسوده از مشقات و پیروزي، درگ). ١٠۵٢(كف دادة خود را بھ دست آورد 

اكنون سي و یك سال از عمرش . ھرلد ارل وسكس شد، و تا حدودي از اختیارات خاص پدر برخوردار شد
گذشت؛ جواني بود بلند باال، زیباروي، نیرومند، رشید، و بیباك؛ بھ ھنگام جنگ بیرحم، و گاه صلح  مي

انگلستان فتح كرد و سر  ضمن یك رشتھ مبارزات دالورانة برق آسا، سرزمین ویلز را براي. جوانمرد بود
در ). ١٠۶٣(گروفیذ رئیس عشایر ویلز را بھ حضور ادوارد خوشحال و در عین حال متوحش تقدیم كرد 

مرحلة آرامتري از این زندگاني پرتھور و خشونت، ھرلد مبالغ عظیمي را بي ریا صرف ساختن دیر و 
سة كلیساي جامع مزبور پدید آمده بود كمك اي كھ از مدر و بھ گسترش دانشكده) ١٠۶٠(كلیسا در والتم كرد 

  .مردم تمامي انگلستان این جوان پرشور و كم تجربھ را ستودند. نمود

ھنگامي كھ ). ١٠۵۵(بزرگترین اثر معماري دوران سلطنت ادوارد شروع ساختمان دیر وستمینستر بود 
ود؛ اكنون، ھنگام ساختن كرد با سبك معماري نورمانھا مأنوس شده ب ادوارد در شھر روان زندگي مي

دیري كھ قرار بود مزار و ضریح نبوغ انگلیسي شود، دستور یا اجازه داد كھ آن بنا را بھ سبك رمانسك 
نورمانھا پي افكنند، نظیر دیر و كلیساي بزرگي كھ ساختمان آن پنج سال قبل از این تاریخ در ژومیژ آغاز 

بناي دیر . ھا پیش از آمدن ویلیام فاتح بھ انگلستان بوداین نیز نمونة دیگري از غلبة نورمان. شده بود
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وستمینستر سرآغاز دوران غناي معماري بود كھ در طي آن انگلستان صاحب باشكوھترین ابنیة سبك 
  . رمانسك در اروپا شد

در ششم . بود كھ جنازة ادوارد خستوان را در آن كلیساي فخیم بھ خاك سپردند ١٠۶۶اوایل سال پر حادثة 
ھنوز ھرلد تاج بر سر ننھاده بود كھ . نویھ، مجلس ویتناگموت ھرلد را بھ مقام سلطنت انگلستان برگزیدژا

ویلیام . خبر آوردند ویلیام، دیوك آو نورماندي، مدعي تاج و تخت انگلستان شده و در تدارك جنگ است
  بھ او  ١٠۵١كرد كھ ادوارد در سال  ادعا مي

ظاھرًا . بخشد در برابر سي سال حمایت از جانب نورماندي بھ او مي داده است كھ سلطنت انگلستان را
ادوارد چنین قولي داده بود، اما ادوارد، حال یا این موضوع را از یاد برده یا از وعدة خویش پشیمان شده 

توانست  اي نمي بود، قبل از مرگ ھرلد را جانشین خود خوانده بود؛ بھ ھر حال طبیعي است كھ چنین وعده
اما ویلیام مدعي بود كھ ھرلد ضمن مالقاتي در شھر روان . تبر باشد مگر با موافقت مجلس ویتناگموتمع
عنوان شھسواري را از او قبول كرده است، از اتباع وي شده و بنابراین ) كھ تاریخ آن معلوم نیست(

ارد بشناسد و در این اطاعتي بھ وي مدیون است، و نیز وعده داده است كھ ویلیام را وارث تاج و تخت ادو
اما ملت انگلستان بھ ھیچ وجھ خود را . ھرلد قبول داشت كھ چنین قولي داده است. امر از وي حمایت كند

دانست كھ بھ قول ھرلد وفا كند؛ نمایندگان آن ملت آزادانھ ھرلد را بھ مقام سلطنت برگزیده بودند؛  ملزم نمي
ویلیام بھ پاپ ملتجي شد؛ و پاپ آلكساندر دوم، بھ . كندو ھرلد اینك مصمم بود كھ از آن گزینش دفاع 

توصیة ناصح خویش ایلد براندو، ھرلد را غاصب دانست، وي و طرفدارانش را تكفیر كرد، و ویلیام را 
مدعي قانوني تاج و تخت انگلستان دانست؛ و براي تھاجمي كھ او در نظر گرفتھ بود آرزوي توفیق كرد، و 

با انگشتري الماسي نزد ویلیام فرستاد كھ یك تار موي سر پطرس حواري نیز با آن اي را  علم تقدیس شده
كند  اي براي تعیین حق تاج و تخت و عزل پادشاھان از جانب پاپ ایجاد مي ایلد براندو از اینكھ سابقھ. بود

پادشاه آلمان خوشحال بود؛ ده سال بعد كھ خودش بھ مقام پاپي رسید، این شیوة مسبوق را با ھانري چھارم 
اي درگرفت،  پادشاه انگلستان مرافعھ] لكلند[، نیز وقتي میان پاپ و جان ١٢١٣بھ كار بست؛ بعدًا ، در 

النفرانك، رئیس دیر بك، با ویلیام ھماواز شد و مردم نورماندي، و در واقع تمامي . ھمین شیوه بھ كار آمد
  .ستان دعوت كردمردم مملكت، را بھ جھادي علیھ پادشاه تكفیر شدة انگل

گناھاني كھ ھرلد در بحبوحة جھالت جواني مرتكب شده بود اینكھ بھ ھنگام خیراندیشي بلوغ دامنگیرش 
ھرلد در ھنگام سلطنت خویش بھ برادرش تاستیگ، كھ مدتھا قبل از این وقایع بھ حكم مجلس . شد مي

لیام متحد شده بھ تدارك سپاھي در شمال اكنون تاستیگ با وی. ویتناگموت تبعید شده بود، اعتنایي نكرده بود
، را تشویق كرد كھ اگر در این )سختگیر(مشغول شد، و ھرالد سوم پادشاه نروژ، ملقب بھ ھور روده 

ھنگامي كھ ناوگان عظیم  ١٠۶۶در سپتامبر . لشكركشي سھیم شود، تاج و تخت انگلستان را بھ او بخشد
زم انگلستان بود، تاستیگ و پادشاه نروژ بھ خاك كشتي از نورماندي عا ١‘۴٠٠ویلیام مركب از 

یورك در برابر آنھا تسلیم شد و ھرالد در آنجا تاج بر سر گذاشت و خود را پادشاه . نورثامبرلند ھجوم بردند
ھرلد با قوایي كھ در اختیار داشت شتابان عازم شمال شد و مھاجمان را در ستمفرد بریج . انگلستان خواند

ھرلد اینك با سپاھي كمتر از آن . ؛ در حین آن نبرد، تاستیگ و ھرالد جان سپردند)تامبرسپ ٢۵(شكست داد 
  كلیة . كھ بتواند جلوي لشكریان جرار ویلیام را بگیرد عزم جنوب كرد

كرد، و ھرلد خود را ملزم دید از سرزمیني كھ زماني آن را ویران ساختھ بود و اینك بھ  خاك یكسان مي
 ١۴(در محل سنلك در نزدیكي ھیستینگز دو لشكر با ھم روبرو شدند . دفاع كند داشت، جان عزیزش مي

ھرلد، كھ تیري بھ چشمش اصابت كرده و بھ واسطة فوران خون . ساعت با ھم جنگیدند ٩و مدت ) اكتبر
یكي سرش را از بدن جدا كرد، : نابینا شده بود، بھ خاك افتاد و بھ دست شھسواران نورمان تكھ تكھ شد

ھنگامي كھ . ري یك ساق پایش را قطع كرد، و سومي امعا و احشاي او را در میدان جنگ پراكنددیگ
خویي و ھرج و مرج  درنده. سپاھیان انگلیسي ساالر خویش را در خاك و خون دیدند، پا بھ گریز نھادند

بیابند، تا اینكھ ادیث چنان عظیم بود كھ رھباناني كھ بعدًا مأمور پیدا كردن جسد ھرلد شدند نتوانستد او را 
ادیث بدن تكھ تكھ شدة معشوق را شناسایي كرد، . سوانزنك، كھ معشوقة وي بود، آنھا را بھ محل واقعھ برد
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 ١٠۶۶در كریسمس سال . و آن اندام تكھ تكھ شده را در كلیساي والتم كھ خود ھرلد ساختھ بود دفن كردند
  .ویلیام اول تاج شاھي انگلستان را بر سر نھاد

II   - ١٠۶۶ - ٣٢۵: ویلز  

ھنگامي كھ رومیان از . میالدي فرونتینوس و آگریكوال ویلز را براي روم فتح كرده بودند ٧٨در سال 
در . بریتانیا عقب نشستند، ویلز آزادي خود را از سر گرفت و دوباره بھ حكومت پادشاھان خود تن در داد

ختري ویلز توطن گزیدند؛ در سالھاي بعد ھزاران نفر قرن پنجم جماعتي از مھاجران ایرلندي در نواحي با
. گریختند، بھ ویلز پناھنده شدند از بریتونھا، كھ از برابر فاتحان آنگلوساكسون از جزایرشان مي

. خواندند» بیگانھ«آنگلوساكسونھا در مرز ویلز توقف كردند و قوم مقھور ناشدة آن خطھ را ویلھاس یعني 
ویلز یك تیرة سلتي ھمخون خویش یافتند، و بزودي این سھ جماعت بھ ھم پیوستند و  ایرلندیھا و بریتونھا در

مردم ویلز . را تشكیل دادند؛ این نام ملت آنان شد و كیمرو نام سرزمینشان) »افراد ھموطن«(قوم كیمري 
ـ شالودة نظام مانند بیشتر اقوام سلتي ـ برتونھا، كورنوالیھا، ایرلندیھا، و گیلھاي ساكن اسكاتلند شمالي 

اجتماعي خویش را تقریبًا بكلي بر خانواده و طایفھ قرار دادند، و بھ این دو چنان پابند بودند كھ از حكومت 
روح قبیلھ دوستي آنھا با . نگریستند ناپذیر مي اعتمادي آشتي تنفر داشتند و بھ ھر فرد یا قوم نژاد بیگانھ با بي

كرد؛ و بي انضباطي آنھا را شجاعت، زندگي دشوار و  یدا ميمیھمان نوازي بي حد و حصرشان تعادل پ
آب و ھواي نامساعد آنھا را موسیقي و آواز و وفاداري در دوستي، و فقرشان را عواطف تخیلیي جبران 

پنداشتند و ھر مردي را چون پادشاه گرامي  كرد كھ بھ حكم آن ھر دختري را شاھزاده خانمي مي مي
  .داشتند مي

  این جماعت عالوه بر . دادند ن بھ قدري ارجمند بود كھ آنھا را بعد از پادشاه قرار ميمقام رامشگرا

نظایر ایشان صدھا . تالسین و انورین كھ نامشان در تاریخ ماندگار است: دو نفر بھ قرن ششم تعلق دارند
رانسھ بھ صورت پرداختند از دریاي مانش بھ خطة برتاني گذشتند و در ف نفر بودند، و داستانھایي كھ مي

رامشگران طبقة خاصي بودند از دبیران شاعر پیشھ كھ ھیچ كس اجازه نداشت . اي درآمدند مھذب و آراستھ
كسي را كھ . بھ سلك آنھا درآید، مگر آنكھ ابتدا در دانستنیھاي قوم خویش تبحري بسزا حاصل كرده باشد

خواند مبینوگي  تي كھ چنین داوطلبي ميموضوعا نامیدند؛ شد مبینوگ مي داوطلب ورود بھ این طبقھ مي
این داستانھا، با . شد؛ و بھ ھمین سبب داستانھایي كھ از آنھا باقي است بھ مبینوگیون اشتھار دارد نامیده مي

رود، اما احتماال قدمتشان بھ پیش از این  صورتي كھ در حال حاضر دارند، از قرن چھاردھم عقبتر نمي
ھا سادگي دوران   این افسانھ. ي كھ مسیحیت ھنوز در ویلز مستقر نشده بودرسد، یعني بھ زمان دوران مي

انگیز و جانوران عجیب  اند، و ذكر ماجراھاي شگفت آمیز جان گرایانھ اي شرك بدویت را دارند، بھ گونھ
 اي بھ تبعید، شكست، و مرگ وجود دارد كننده  آنھا را مخوف كرده است؛ در این داستانھا اطمینان دلتنگ

دھد، با اینھمھ، از لطافتي برخوردارند كھ یك دنیا از جھان پرتعدي و شھوت  كھ جنبة غمناكي بھ آنھا مي
در . نیبلونگنلید دور استھاي نورسھا، و افسانة بسیار قدیمي ژرمنھا یعني »ساگا«ھاي ایسلندي، »ادا«

خلوت كوھستانھاي ویلز ادبیات رمانتیكي بھ وجود آمد كھ موضوع اصلي آنھا سرسپردگي بھ ملت، 
وفاداري بھ زن، و ـ با ظھور مسیحیت ـ اخالص بھ مریم عذرا و مسیح بود و بھ پیدایش طبقة سلحشوران 

بت «شجاع و عاشقي كھ سوگند خوردند  انگیز پادشاه آرثر و شھسواران فداكار و آن داستانھاي حیرت
  .كمك كرد» پرستان را منكوب كنند و در اعتالي مسیحیت بكوشند

در قرن ششم میالدي بود كھ مسیحیت در ویلز رواج گرفت، و دیري نگذشتھ بود كھ مدارسي در دیرھا و 
از شھر و كلیساي   بود،نویس الفرد  آسر، آن اسقف دانشمندي كھ منشي و زندگینامھ. كلیساھا بھ راه افتاد

ترین ھجومھاي  این آبادیھا و زیارتگاھھاي مسیحیان در معرض شدید. سنت دیوید در پمبروك شر برخاست
آنھا را بكلي شكست داد، و ) ٨٧٨ - ٨۴۴(دریازنان نورماندي قرار گرفت، تا آنكھ پادشاه رودري كبیر 

سراسر ویلز را ) ٩۵٠ - ٩١٠(ملقب بھ نازنین پادشاه ھوئل دھا، . سلسلة پابرجایي در ویلز تأسیس كرد
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) ١٠۶٣ -  ١٠٣٩(گروفیذ آپ لوالین . متحد كرد و قانون نامة متحدالشكلي را براي آن سرزمین فراھم آورد
پادشاھي بیش از حد كامیاب بود؛ ھنگامي كھ بھ مرشا یعني یكي از نزدیكترین شھرھاي انگلستان لشكر 

  كشید و سپاھیان آن 

  ).١٠۶٣( اد و آن سرزمین را براي بریتانیا فتح كرداعالن جنگ د

III    - ١٠۶۶ - ۴۶١: تمدن ایرلندي  

و تا قرن یازدھم میالدي، ایرلند بھ ھفت مملكت ] معروف بھ رسول ایرلند[ھنگام مرگ قدیس پاتریكیوس 
انات، لنستر، شد كھ سھ تا از اینھا در آلستر بود و چھار تاي دیگر عبارت بودند از ك پادشاھي تقسیم مي

از آنجا كھ فقدان وسایل حمل و نقل، لشكركشي بھ دیگر اقالیم و نواحي را غیرممكن . مانستر، و میث
اما از قرن سوم بھ بعد است كھ بھ . كرد، این مملكتھاي پادشاھي ھفتگانھ مدام بین خودشان جنگ داشتند مي

وقایعنگاران این گونھ . خوریم بریتانیا برمي ھاي باختري ھجومھاي ایرلندیھا و كوچنشینھاي آنھا در كرانھ
در تمام این دوره . داده است معني مي» آوارگان«اند كھ در زبان سلتي بظاھر  مھاجمان را سكوتھا نامیده

جنگ از . خوریم، باید بدانیم كھ غرض یك نفر ایرلندي است و بس برمي» سكوت«ھر جا بھ واژة 
رھبانان و كشیشان ملزم بودند دوش  ٨٠۴زنھا و تا سال  ۵٩٠سال تا . خصوصیات نژادي قوم ایرلند بود

» بربري«اي وجود داشت اصوال نظیر قوانین اقوام  قانون نامھ. بھ دوش مبارزان عادي بھ جنگ روند
یا قضات و وكالي بسیار كارآزموده گذاشتھ بودند، و » بریھنھا«اروپا كھ كار اجراي آن را بھ عھدة جمعي 

دادند و بھ تألیف رساالتي حقوقي بھ زبان گیلي  قرن چھارم در مكاتب حقوقي درس مياین جماعت از 
ایرلند مانند اسكاتلند چون بھ دست كشورگشایان رومي فتح نشد، از موھبت حقوق رومي . مشغول بودند

فعال قانون ھرگز نتوانست دادرسي را جانشین انتقام، یا ان. اي نگرفت و حكومت منظمي بھ خود ندید بھره
اي باقي ماند و فقط در مواردي زودگذر، بھ قلمرو  حكومت اساسًا بھ صورت قبیلھ. را تبدیل بھ انضباط كند

  .واحد و یك وحدت ملي نایل آمد

دادند، از چند عشیره  چندین خانواده یك عشیره را تشكیل مي. واحد جامعھ و اقتصاد عبارت بود از خانواده
ھمة اعضاي یك قبیلھ بھ قرار معلوم اخالف نیاي . آمد ك قبیلھ بھ وجود ميیك طایفھ، و از چندین طایفھ ی

 oیا  Uiھا براي آنكھ نسب خود را مشخص كنند، پیشوند  در قرن دھم بسیاري از خانواده. مشتركي بودند
نیل  افزودند، چنانكھ خانوادة اونیل مدعي بود كھ نسب از خود مي  بھ نام قبیلة) كھ بھ معني نواده است(را 

) كھ بھ معني پسر است( Macبسیاري دیگر نام پدر او را با پیشوند . برد ، مي٩١۶گلندو، پادشاه ایرلند در 
دارایي خصوصي . ھا بودند ھا یا عشیره بیشتر زمینھا در قرن ھفتم ملك اشتراكي طایفھ. نھادند بر خود مي
بزودي یك جماعت . گسترش یافتھ بودلكن تا قرن دھم مالكیت فردي  ٣۵شد بھ اثاثة خانھ؛  منحصر مي

اشرافي كوچك صاحب امالكي بزرگ، طبقة عظیمي از كشاورزان آزاد، طبقة كوچكي از مستأجران، و 
از نظر مادي وسیاسي، در طي سھ قرن بعد از رواج . طبقة بمراتب كوچكتري ازغالمان بھ وجود آمد

  تر از  ، ایرلندیھا عقب افتاده)٧۵٠ - ۴۶١(مسیحیت 

  .كردند ي مردماني بودند كھ در شمال جبال پیرنھ و آلپ زندگي ميتمام

ازدحام محققان بریتانیایي و گالیایي كھ بر اثر ھجومھاي : ھاي فراواني داشت این ناھماھنگي عجیب ریشھ
اقوام ژرمني در قرن پنجم پا بھ گریز نھاده بودند، افزایش مراودات بازرگاني میان بریتانیا و گل، و در 

ھا انواع و اقسام  انان و كشیشان و راھبھرھب. امان بودن ایرلند تا قبل از قرن یازدھم از تھاجم اقوام بیگانھ
در كلونارد دایر شد  ۵٢٠آموزشگاھي كھ در . مدارس بزرگ و كوچك، مھم و كم اھمیت را تأسیس كردند

مدارس دیگري . نفر دانشجو داشت ٣‘٠٠٠) اگر بھ قول تاریخنویسان وطنپرست ایرلندي اعتمادي باشد(
در چند تا از این مدارس . برپا شده بودند) ۵۶٠(، و بنگور )۵۵٠(، كلونفرت )۵۴۴(نیز در كلون مكنویز 

pyرسید، و  دوران تحصیل دوازده سال بود، كھ در پایان آن دانشجو در رشتة فلسفھ بھ درجة اجتھاد مي
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موضوعات تحصیلي آنھا عبارت بودند از تحقیقاتي دربارة كتاب مقدس، االھیات، ادبیات كالسیك التیني و 
معونت . دستور زبان گیلي، ریاضیات و نجوم، تاریخ و موسیقي، پزشكي و حقوقیوناني، ادبیات و 

ھاي آنھا استطاعت نگاھداري آنان را نداشتند از محل خزانة عمومي  دانشجویان بیبضاعتي كھ خانواده
كردند و ایرلندیھا براي كمك بھ پیشرفت  شد، چھ بیشتر دانشجویان خود را براي كشیشي آماده مي تأمین مي

مدتھا بعد از آنكھ اطالع و احاطھ بھ زبان . ورزیدند این گونھ دانشجویان از ھیچ نوع فداكاریي دریغ نمي
یوناني تقریبًا در كشورھاي اروپایي ناپدید شده بود، این آموزشگاھھاي ایرلندي ھمچنان بھ تدریس زبان و 

جان سكوتوس . ن مكنویز تحصیل كردآلكوین، محقق معروف، در مدرسة كلو. دادند ادبیات یوناني ادامھ مي
اریجینا، كھ مھارتش در زبان یوناني مایة اعجاب دربار شارل كچل پادشاه فرانسھ شد، یوناني را در 

  .مدارس خود ایرلند فرا گرفتھ بود

اي از اذھان بھ علوم  گاھگاھي پاره. ادبیات و مشرب عھد براي تخیلپردازي و افسانھ بافي مساعد بود
شناسي مانند دانگال یا ھندسھ داني مثل فرگیل ظھور كردند كھ  شدند، چنانكھ در ھمین عھد ستاره متمایل مي

دیكویل جغرافیدان خبر داد كھ  ٨٢۵در حدود . دادند موضوع كرویت زمین را بھ شاگردان خویش تعلیم مي
ھ شب تابستان ایرلند موفق بھ كشف ایسلند شده بودند و، در مقام توصیف نیم ٧٩۵رھبانان ایرلندي در سال 

شود، بیان داشت كھ در آن ھنگام ھوا بھ قدري روشن خواھد بود كھ شخص  كھ ظاھرًا مثل روز روشن مي
شاید بھ سبب آنكھ عروض ایرلندي بغرنجترین نوع خود در . تواند ككھا را از میان پیراھن خود پیدا كند مي

رو بھ فزوني نھادند و بھ مقامات شامخي در  شعرا. شد، دستوردانان فراوان بودند آن عصر محسوب مي
معموال این قبیل افراد وظایف آموزگار، حقوقدان، شاعر، و تاریخنویس را یكجا بھ عھده . جامعھ نایل آمدند

شدند، بسیاري از  داشتند؛ و از آنجا كھ در مكاتب خاص خود بھ دور یكي از شعراي برجستة عھد جمع مي
  روئیدھاي دوران اختیارات خاص و امتیازات د

در قرن دھم چھار تن از شعرا در بین . شد، از قرن ششم تا ھفدھم میالدي بدون وقفھ در ترقي بود مي
این چھار نفر عبارت بودند از فلن مك لونین، كنث او ھارتیگن، یوكد او فیلدن، . تمامي مردم مشھور بودند

  .د، وي را سمت ملك الشعرایي بخشیدشاه واالي ایرلن و شاعر نامدار مك لیاگ كھ بر این برو،

بیشتر این قبیل حكایات مربوط بھ دوران پیش . در این عصر، ساگاھاي ایرلندي شكل ادبي بھ خود گرفت
از قدیس پاتریكیوس بود، اما نسال بعد نسل دھان بھ دھان منتقل شده بود؛ اكنون این ساگاھا بھ شكل بحر 

شدند؛ و ھر چند ساگاھایي كھ بھ صورت دست نبشتھ  تنظیم ميطویلي مركب از نثر موزون و شعر غنایي 
اند ھمھ مربوط بھ ادوار بعد از قرن یازدھم ھستند، اما این نكتھ را نباید از نظر دور داشت كھ  بھ ما رسیده

یك مجموعھ از این . وارد شدن ساگاھا در ادبیات بھ بركت زحمت و ھمت شعراي این عھد میسر شده است
) اوسیاني(» اوشن«یا » فیني«دستة دیگري ، كھ بھ ساگاي . رة نیاكان اساطیري قوم ایرلند بودساگاھا دربا

اي موسوم بھ فین  معروف شده است، در خالل بندھایي ھیجان انگیز، بھ توصیف ماجراھاي قھرماني افسانھ
رمان ایرلندي كھ اوشن بیشتر این اشعار را بھ فرزند این قھ. پرداخت مكول و اخالف وي فیانا یا فینیان مي

گویند كھ وي سیصد سال عمر كرد و، در عھد قدیس پاتریكیوس، بعد از آنكھ  دھند و مي نام دارد نسبت مي
از این ساگاھا با شاه فرتوت » حماسي«یك مجموعة . اش در آن قدیس اثر بخشید، درگذشت افكار مشركانھ

كم بھ صد مجلس با نشاط از سوز و عشق و شرارة ایرلند كوھولین ارتباط دارد، كھ خوانند ضمن آن دست 
عالیترین این ساگاھاي ایرلندي شرح ماجراي دیردري دختر فلیم، بزرگترین خنیاگر . خورد جنگ برمي

كند كھ او  شود، یكي از كاھنان دروئید پیشگویي مي ھنگامي كھ این دختر متولد مي. دربار شاه كونور، است
اما شاه » !او را بكشید«زنند كھ  مردم فریاد مي. خویش آلستر خواھد آوردمصایب فراواني بر سر زادگاه 

آید كھ او را بھ عقد ازدواج خود  كند و در صدد برمي كونور دختر را در كنف حمایت خود بزرگ مي
شود تا آنكھ از قضاي اتفاق روزي جوان زیبارویي نایسي نام  روز بھ روز آن دوشیزه زیباتر مي. درآورد
دختر گویي را كھ بھ اشتباه پرتاب شده . بیند كھ با جمعي دیگر از جوانان مشغول گوي بازي است را مي

این حادثھ عواطف دختر . فشرد نایسي دست دوشیزه را با لذت مي. كند گیرد و بھ جوان تسلیم مي است مي
ي من زنده باشم، پیامي از اي دایة مھربان اگر مایل«: گوید انگیزد، چنانكھ پنھاني بھ كنیزك خود مي را برمي

آید و از بادة  نایسي مي» .من بھ او ببر و بھ وي بگو كھ امشب پنھاني بھ سراغ من آید و با من سخن گوید
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شب بعد نایسي و دو برادرش انلھ و اردان دختر را، كھ از روي میل . شود جمال آن زیباروي سرمست مي
پادشاه . گذارند گذرند، و قدم بھ خاك اسكاتلند مي دریا ميربایند، از  حاضر بھ فرار است، از كاخ شاه مي

شود، و برادران، آن دوشیزه را در اراضي كوھستاني شمال اسكاتلند پنھان  اسكاتلند دلباختة دیردري مي
  فرستد كھ اگر بھ ایرلند بازگردند، مورد عفو قرار  پس از چندي سلطان كونور پیامي بھ آنھا مي. كنند مي

دارد، نایسي، كھ  اي كھ در كمین اوست برحذر مي ھر چند كھ دیردري معشوق را از خدعھ. تخواھند گرف
ھنگام مراجعت بھ . دھد براي بازگشت بھ زادگاه اصلي و قرارگاه ایام جواني خویش بیقرار است، رضا مي

مگي بھ قتل جنگند، اما ھ برند؛ برادران شجاعانھ مي ایرلند، لشكریان كونور ناگھان بھ آنھا ھجوم مي
افكند، خون معشوق  و دیردري، كھ از فرط اندوه دیوانھ شده است، خود را بھ روي خاك مي  رسند، مي

  :پردازد نوشد، و بھ خواندن نوحة عجیبي مي مقتول را مي

  .… بساط طرب گسترده بودند ) اسكاتلند(در آن روزي كھ اعیان آلبان 

  بھ دختر ساالر دانترون

  .اي داد بوسھنایسي پنھاني 

  اي فرستاد تیز رو، اورا گوزن مادینھ

  داشت، النوعي بھ زیر پا مي گوزني از بیشھ كھ رب

  گشت، و چون از ضیافت اینورنس باز مي

  آھستھ بھ دیدار دختر ساالر رفت،

  اما چون این سخن بھ گوش من رسید،

  دلم از رشك ماالمال شد،

  زورق كوچكم را بر فراز امواج رھا كردم،

  .نایي نداشتم كھ جان سپرم یا زنده بمانماعت

  انلھ و اردان، كھ ھرگز سخن دروغ نگفتھ بودند،

  بھ دنبال من شنا كنان آمدند

  و مرا دوباره بھ خشكي آوردند ـ 

  .كردند آن دو كھ صد تني را مغلوب سرپنجة خود مي

  نایسي بھ صدق كالم خویش مرا پیمان داد

  د خوردو در برابر سالح خویش سھ بار سوگن

py  تا آن دم كھ از من جدا نشده و بھ لشكر مردگان نپیوستھ،
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  .ھرگز جبین مرا افسرده نسازد

  شنید اگر او امشب مي! دریغا

  كھ نایسي رخ در نقاب خاك كشیده است

  گریست، بي شك سخت مي

  .دادم و من ھفت برابر او با او گریھ سر مي

صخرة عظیمي « :شود با كالم سادة نیرومندي این طور ختم مي» دیردري دختر مصایب«قدیمیترین نسخة 
اش در ھم شكست و در دم  دیردري سر خود را چنان بر آن سنگ كوفت كھ جمجمھ. در آن نزدیكي بود

  » .جان داد

. ند نزدیكي داشتدر قرون وسطي در ایرلند نیز، مثل دیگر نقاط جھان، شعر و موسیقي با ھم پیو
دوشیزگان ھنگام بافتن پارچھ یا رشتن نخ یا دوشیدن شیر گاو، و مردان موقع شخم زدن زمین یا رھسپار 

  شدن بھ سوي میدان 

آالت موسیقي مورد پسند عبارت بود از چنگ سي زھي كھ آن را با نوك . نواختند مستعمین چنگ مي
ن ھشت زھي كھ داراي كمان یا مضرابي بود، و ني انبان آوردند، تیمپن نوعي ویل انگشتان بھ صدا در مي

مدعي بود ) ١١٨۵(جیرالدوس كمبرنسیس یا جرالد ویلزي . دمیدند كردند و در آن با دھان مي كھ حمایل مي
چنین كالمي از زبان یكي از . كھ چنگیان ایرلندي عالیترین نوازندگاني بودند كھ در عمرش دیده بود

  .شد ت ویلز ستایشي عظیم محسوب ميساكنان خطة موسیقي دوس

انگیزي كھ براي مراسم عشاي رباني  عالیترین نمونة ھنر ایرلندي این عھد جام معروف آردا ـ ظرف حیرت
كھربا، بلور، لعابكاري،   قطعھ برنز، نقره، طال، ٣۵۴) ١٠٠٠حد (رفت ـ نبود كھ در ساختن آن  بھ كار مي

بودند، بلكھ كتاب مقدس كلز بود مشتمل بر انجیلھاي چھارگانھ بر  و شیشھ را با مھارت تمام بھ كار برده
روي پوست گوسالھ كھ در قرن نھم بھ دست رھبانان ایرلندي در كلز، واقع در شھرستان میث، یا در 

جزیرة آیونا در نزدیكي ساحل باختري اسكاتلند تھیھ شد و اكنون نفیسترین شيء تاریخیي است كھ در كالج 
بھ سبب ارتباط متقابل تدریجي بین . شود نگاھداري مي) پایتخت جمھوري ایرلند(دوبلن ترینیتي شھر 

رھبانان ممالك مختلف، اسلوبھاي تذھیبكاري استادان بیزانسي و مسلمان وارد ایرلند شد و در اندك مدت در 
صاویر جانوران نقش در این مورد نیز، مانند مینیاتورھاي اسالمي، اندام آدمي یا ت. آنجا بھ اوج كمال رسید

نشان . این قبیل نقوش بھ اندازة نصف یك كلمة اختصاري ارزش نداشتند. كردند بي اھمیتي را ایفا مي
اختصاصي این ھنر تذھیبكاري در آن بود كھ یك حرف یا یك جزء تزییني واحدي را گرفتھ، آن را از 

چنان بزرگ كرده و بھ آن شاخ و  زمینة آبي رنگ یا طالیي بیرون كشیده، و با رغبت و مشربي تفنني
در میان كتابھاي خطي مذھب مسیحیان ھیچ . پوشاند برگ داده بودند كھ تقریبًا تمامي صفحة كتاب را مي

جرالد ویلزي، ھرچند . اي ظریفتر از این انجیلھاي چھارگانة مشھور بھ كتاب مقدس كلز نیست دست نبشتھ
دانست كھ بھ ھیئت  رد، این كتاب را كار فرشتگاني ميخو كھ ھمواره بر ھنرمندان ایرلندي غبطھ مي

  . آدمیزادگان درآمده بودند

ھمان طور كھ پیدایش این عصر طالیي ایرلند معلول آزاد شدن از قید مھاجماني ژرمني بود كھ بقیة 
اروپاي التین را چندین قرن عقب انداخت، بھ ھمان روال، پایان گرفتن این عصر معلول مھاجماتي از 

نب نورسھا بود كھ نظایرش در قرون نھم و دھم در فرانسھ و انگلستان پیشرفتھاي صعب الحصول جا
شاید بھ نروژ و دانمارك، كھ ھنوز دو كشور مشرك بودند، خبر رسیده . شارلماني و الفرد را خنثا كرده بود

pyلحاظ سیاسي بھ  بود كھ دیرھاي ایرلند پر از طال و نقره و جواھرات است و، از آنجا كھ ایرلند از
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در سال . رود كھ عموم ملت دست بھ مقاومت یكپارچھ بزنند قلمروھاي مختلفي تقسیم شده است، امكان نمي
ھجومي بھ عنوان آزمایش صورت گرفت كھ خسارات چنداني بھ بار نیاورد، اما این تھاجم شایعاتي  ٧٩۵

، ھجومھاي عظیمتري صورت گرفت كھ ٨٢٣در . را كھ دربارة این طعمة بي محافظ رسیده بود تأیید كرد
  ضمن آن دو ناحیة كورك و كلوین تاراج، دیرھاي 

گاھي سپاھیان كوچك دلیري این مھاجمان را ھزیمت . گرفت تقریبًا ھر سال این گونھ ھجومھا صورت مي
جمان نورس ھایي از مھا دستھ. پرداختند گشتند و در ھمھ جا بھ چپاول مي دادند، اما بار دیگر آنھا باز مي مي

در نزدیكي ساحل اقامت گزیدند و شھرھاي دوبلن، لیمریك، و واترفرد را بنیاد نھادند و از حكمرانان نیمة 
پادشاه آنھا، تورجست، شھر آرما زادگاه قدیس پاتریكیوس را . شمالي جزیره بھ گرفتن خراج پرداختند

محراب كلیساي سنت كیرن در  پرست خود را در پایتخت حكومت مشركانة خویش گردانید و ھمسر بت
كردند، اما در عین  شاھان ایرلند جدا جدا با مھاجمان مبارزه مي. شھر كلون مكنویز بر اریكة سلطنت نشانید

مالكي، پادشاه میث، تورجست را دستگیر و  ٨۴۵در سال . حال میان خودشان نیز بھ جنگ مشغول بودند
وم بھ اوالف سفید، سلطنتي در دوبلن تأسیس كرد كھ تا امیري نروژي، موس ٨۵١در آب غرق كرد، اما در 

عصر دانش و ادب جاي خود را بھ دوران كشمكشھاي . قرن دوازدھم ھمچنان بھ صورت نورس باقي ماند
اي داد كھ در ضمن آن، لشكریاني مسیحي و مشرك ھر دو بھ چپاول و سوزانیدن دیرھا، از بین  بیرحمانھ

یكي از تاریخنویسان قدیمي ایرلند . ز ھم پاشیدن ھنر قرون مشغول شدندبردن كتابھاي خطي قدیمي، و ا
و نھ موسیقیدان بود كھ حرفة   در سراسر ملك دیگر نھ رامشگر، نھ حكیم،«نویسد  دربارة این دوره مي

  » .مألوف خود را دنبال كند

ا در زیر لواي واحدي سرانجام مردي نیرومند قد علم كرد كھ قادر بود تمامي قلمروھاي مختلف ایرلند ر
. برادر میھن پادشاه مانستر، و سركردة ایل دلگس بود) ١٠١۴ - ٩۴١(این مرد براین برو . متحد گرداند

آنكھ زنھار دھند، بھ  و آنھا را ، بي) ٩۶٨(دو برادر در نزدیكي تیپرري لشكریان دانماركي را شكست دادند 
و ھر یك از افراد قوم نورس را كھ یافتند بھ قتل  پس از آن لیمریك را تسخیر كردند. ھالكت رساندند

اما دو تا از امراي كم اھمیت تر ایرلند، یعني مولوي آودزمند و داناوان آوھاي كاربري كھ . رساندند
ترسیدند مبادا دو برادر حین پیشروي خود قلمرو آنان را تسخیر كنند، با مھاجمان دانماركي عقد اتحاد  مي

براین، كھ اكنون بھ جاي برادر بر اریكة سلطنت تكیھ ). ٩٧۶(دند و بھ قتل رساندند بستند و میھن را ربو
از آنجا كھ براین تصمیم گرفتھ بود . زده بود، بار دیگر دانماركیھا را شكست داد و مولوي را بھ قتل رسانید

كرد، با  نمي اي فروگذار كھ تمامي ایرلند را متحد كند و براي رسیدن بھ چنین مقصودي از ھیچ وسیلھ
دانماركیھاي دوبلن متحد شد و بھ كمك آن پادشاه میث را خلع كرد، و او را فرمانرواي تمامي ایرلند 

بعد از چھل سال جنگ، اینك با استقرار صلح كلیساھا و دیرھا را از نو آباد كرد،   وي،). ١٠١٣(شناختند 
ي بنیاد نھاد، كشور را آرامش بخشید، و جلو ھا توجھ نمود، مكتبھا و آموزشگاھھای بھ تعمیر پلھا و جاده
پدید آمده » صلح پادشاه«نسلھاي خیالپرداز بعدي، در توصیف امنیتي كھ بر اثر این . بزھكاري را گرفت

بھ این مضمون كھ چطور دخترك زیبایي ) خورد كھ اغلب در سایر جاھا بھ گوش مي(بود، داستاني ساختند 
  و تنھا، از یك سر مملكت بھ آراستھ بھ جواھرات گرانبھا، تك 

نورسھا در ایرلند بھ تدارك سپاه دیگري پرداختند و براي جنگ با آن پادشاه كھنسال بھ حركت   این احوال،
، در ١٠١۴آوریل  ٢٣بھ تاریخ ) یادبود مصلوب ساختن مسیح(براین برو در روز جمعھ . درآمدند

ا را ھزیمت داد؛ اما فرزندش مارا حین نبرد بھ قتل كلونتارف، نزدیك دوبلین، با آنھا روبھ رو شد و آنھ
  .اش كشتھ شد رسید، و خود براین در خیمھ

در قرن یازدھم ھنر و ادبیات از نو . چند صباحي آن كشور زجر كشیده از نعمت صلح برخوردار بود
یبًا بھ پاي كتاب لنستر و كتاب سرودھاي روحاني، كھ از لحاظ شكوه و ظرافت تذھیبكاري تقر  رونق یافت،

تاریخنویسان و محققان زیادي از مدارس متعلق بھ . رسید، بھ این دوره تعلق دارند كتاب مقدس كلز مي
سراسر مملكت دوباره بھ قلمروھاي . ولي روح سركش ایرلندي ھنوز رام نشده بود. دیرھا بیرون آمدند

، مشتي از ١١٧٢در سال  .متعدد سالطین متخاصم تقسیم شد و نیروي خود را صرف جنگ داخلي كرد
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ماجراجویان انگلستان و ویلز استیالي بر ایرلند را امري سھل یافتند، بگذریم از اینكھ حكومت بر آن 
  .چندان امر آساني نبود» جزیرة پزشكان و قدیسان«

IV - ١٠۶۶ – ٣٢۵: اسكاتلند  

اي از مھاجران گیلي، مشھور بھ اسكات، صفحات شمالي ایرلند را ترك  در اواخر قرن پنجم میالدي، قبیلھ
كردند، متوجھ جنوب باختري اسكاتلند شدند، و نام خویش را ابتدا بھ یك بخش و سپس بر تمامي آن شبھ 

ي »كالدونیا«تملك این سھ قوم دیگر در . جزیرة بدیع منظري نھادند كھ در شمال رود توید قرار دارد
اول پیكتھا، یك قبیلة سلتي كھ در باالي خلیج فورث : باستاني با یكدیگر بھ رقابت برخاستند، از این قرار

برابر سیل ھجومھاي آنگلوساكسون بھ سرزمین مقام گزیده بودند، دوم بریتونھا یا بومیان بریتانیا، كھ در 
اسكاتلند پناھنده شدند و بین رود درونت و خلیج كالید اقامت گزیدند؛ سوم آنگلھا یا انگلیسیھا، كھ در ناحیة 

از ھمة این اقوام مختلف قوم اسكاتلندي بھ وجود آمد كھ از . میان رود تاین و خلیج فورث مسكن داشتند
ز نظر دین مسیحي، آتشین مزاج چون ایرلندي، و طرفدار عمل چون انگلیسي، و لحاظ زبان انگلیسي، ا

  .اي از نژاد سلت بود نازك بین و فكور بھ مانند ھر تیره

شدند كھ حكومت واحدي  اسكاتلندیھا، مانند ایرلندیھا، از ترك تشكیالت خویشاوندي بیزار بودند، حاضر نمي
طبقاتي آنھا بھ حدي بود كھ فقط با وفاداري تفاخر آمیز نسبت بھ شدت تضاد . اي شود جانشین سازمان طایفھ

رومیان نتوانستند بر آنھا . كرد طایفة خود، و مقاومت سرسختشان در مقابل دشمنان خارجي، برابري مي
  استیال یابند؛ بر عكس، نھ دیواري كھ 

تر باالتر میان دو خلیج ، و نھ سدي كھ آنتونیوس پیوس صد كیلوم)١٢٠(سالوي و رود تاین احداث كرد 
، و نھ نبردھاي تئودوسیوس )٢٠٨(، نھ مبارزات سپتیمیوس سوروس )١۴٠(فورث و كالید ایجاد كرد 

، ۶١٧در . ھیچ كدام نتوانست بھ ھجومھاي ھر چند یك بار پیكتھاي گرسنھ بر بریتانیا خاتمھ دھد) ٣۶٨(
ھمان (پیكتھا را تسخیر كردند و آن را ادینبورگ  ساكسونھا بھ فرمان ادوین، پادشاه نورثامبرلند، دژ استوار

پیكتھا و سكوتھا را زیر ) مردي از آلپ(، كنث اول، ملقب بھ مك آلپین ٨۴۴در . نامیدند) ادنبورگ امروزي
، عشایر مزبور بار دیگر ادنبورگ را از چنگ ساكسونھا بیرون آوردند و ٩۵۴در . لواي خویش متحد كرد

را فتح و آن را بھ قلمرو پیكتھا ) ناحیة شمال توید(، ملكم دوم لوذین ١٠١٨در . ندآنجا را پایتخت خود ساخت
بظاھر برتري سلتي مسلم شده بود، لكن ھجومھاي دانماركیھا ھزاران نفر از . و سكوتھا منضم كرد

در ھا را بھ نواحي جنوبي اسكاتلند راند، و بھ این طریق عنصر نیرومندي از آنگلوساكسون را » انگلیسي«
  .خون اسكاتلندي جاري ساخت

تمامي اقوام چھارگانھ، یعني پیكتھا، سكوتھا، سلتھاي بریتانیایي، و ) ١٠۴٠ -  ١٠٣۴(دانكن اول 
شكست دانكن از سپاھیان انگلیسي در . آنگلوساكسونھا را با ھم متحد كرد و سلطنت اسكاتلند را بنیاد نھاد

ھ مدعي تاج و تخت شود، زیرا گروخ، ھمسر مكبث، نوادة دارم بھانھ بھ دست مكبث سردار اسكاتلند داد ك
، مدت ھفده سال سلطنت كرد، و خود بھ دست ملكم )١٠۴٠(مكبث دانكن را بھ قتل رساند . كنث سوم بود

بر اسكاتلند حكمراني  ١٠۵٧و  ٨۴۴از ھفده تن سالطیني كھ در خالل سالھاي . سوم فرزند دانكن كشھ شد
این دوران پرمخافتي بود از زدوخوردھایي خونین در طلب خوراك . قتل رسیدندكردند، دوازده نفرشان بھ 

و آب، و آزادي و قدرت؛ در آن ایام تلخ، اسكاتلند چندان فرصتي براي ظرایف وحشو و زواید یك جامعة 
. بایست سپري شود تا چشمة ادبیات آن سرزمین شروع بھ فیضان كند سھ قرن دیگر مي. متمدن نداشت

الجزایر اوركني، فارو، شتلند، و ھبریدیزرا را تسخیر كردند؛ اسكاتلند مدام در  نورس مجمعمھاجمان 
برد كھ مشغول پراكندن قدرت و بذر خویش در  معرض تھدید استیالي وایكینگھاي بیباكي بھ سر مي
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V -  ١٠۶۶ - ٨٠٠: نورسھا یا شمالیھا  

  ساگاي شاھان – ١

ھا عبارت از توتونھایي بودند كھ نیاكانشان از طریق دانمارك و از دریاي بین نروژ و دانمارك ظاھرًا شمالی
یا سكاژراك و دریاي بین سوئد و دانمارك یا كاتگات سفر كرده، خود را بھ سوئد و نروژ رسانیده، جانشین 

دیھا و اسكیموھا را بیرون جمعیت سلتي شده بودند كھ آنھا نیز بھ نوبة خود یك قوم مغولي ھمخون با الپالن
  رانده و در اماكنشان مسكن گزیده 

دانمارك مركب (كوچ، دان میكیالتي نامي، سر كرده و امیر این قوم نام خود را بر سرزمین دانمارك نھاد 
قبیلة كھنسال سویون، كھ ). از دو كلمة دان و مارك است، كھ مارك یا مارش بھ معني ایالت بوده است

ر رومي تاسیت آن را حكمفرما بر آن شبھ جزیرة عظیم توصیف كرده بود، نام خود را بر تاریخنویس شھی
فقط ) یا نورژ(نروژ . نھاد و بسیاري از سالطین این سرزمین خود را سوین خواندند) یا سوریج(سوئد 

در زبان  این نام. پلیني، كھ بر تاسیت قدمت داشت، سوئد را سكین نامیده بود. داد معني مي» راه شمالي«
التین تحریف شده، بھ صورت سكاندیا درآمده است؛ واژة اسكاندیناوي از ھمین مآخذ است كھ اینك بر سھ 

شود كھ زبان ھر كدام براي آن دوتاي دیگر  اطالق مي) سوئدیھا، نروژیھا، و دانماركیھا(ملت ھمخوني 
روي تخیل مردان بمراتب از در تمام این سرزمینھاي سھ گانھ بارآوري زنان یا نی. قابل درك است

طبقة جوان یا ناراضي بر كشتیھاي خود نشستند و بھ طلب خوراك، برده، . ثمربخشي زمین فزوني گرفت
. شناخت، نھ قوانیني را قبول داشت گرسنگي این مردان نھ مرزي مي. زن، یا طال بھ جستجو پرداختند

یر شدند، سوئدیھا بھ طرف روسیھ رو آوردند، و نروژیھا بھ اسكاتلند و ایرلند و ایسلند و گروئلند سراز
  .دانماركیھا بھ خاك انگلستان و فرانسھ رخنھ كردند

. بھ دانمارك وحدت بخشید) ٩٣۵ - ٨۶٠(گورم . شود كوتاھي عمر مانع از شمارش خدایان یا سالطین مي
. در آن كشور شدمسبب رواج مسیحیت ) ٩٨۵ - ٩۴۵(فرزندش ھارال بلوتان، بھ معني ھارال كبود دندان 

انگلستان را فتح كرد و مدت یك نسل دانمارك را بھ صورت یكي ) ١٠١۴ - ٩٨۵) (فوركبیرد(سوین اول 
سوئد را یك كشور ) ١٠٢٢ -  ٩٩۴(پادشاه اوالف سكوتكونانگ . از نیرومندترین ممالك اروپایي درآورد

ود از مجموعة متراكمي مركب نروژ عبارت ب ٨٠٠در سال . مسیحي و شھر اوپساال را پایتخت خود كرد
كردند و ھر منطقھ  ھا، یا خلیجھایي آنھا را از یكدیگر جدا مي از سي و یك امرنشین كھ كوھستانھا، رودخانھ

یكي از این سركردگان سلحشور موسوم بھ ھلفدان،  ٨۵٠در حدود . زیر سلطة امیر سلحشوري قرار داشت
ھیم اكثر امراي دیگر را مقھور خود كرد و اولین پادشاه ملقب بھ سیاه، از پایتخت قلمرو خویش در ترون

را چند تني از امراي یاغي ) ٩٣٣ -  ٨۶٠) (موبور(فرزندش ھارال اول، ملقب بھ ھورفاگر . نروژ شد
داد كھ او  وي دلباختة زني گیدا نام بود، اما زن فقط بھ شرطي بھ ازدواج تن مي. مملكت بھ مبارزه طلبیدند

ھارال سوگند یاد كرد كھ ھرگز موي سر را شانھ یا كوتاه نكند مگر آنكھ وي را . یر كندتمامي نروژ را تسخ
این امر در مدت ده سال عملي شد، سپس ھارال ، گیدا و نھ زن دیگر را بھ . چنین توفیقي نصیب شده باشد

صاحب چند ھارال . نایل آمد» ھورفاگر«عقد ازدواج درآورد، موي سر را كوتاه كرد، و بھ دریافت لقب 
سال با كفایت تمام بر نروژ  ٢٧مدت ) ٩۶١ - ٩٣۵(فرزند بود كھ از بین آنھا ھاكون اول، ملقب بھ نازنین 

: گفت كھ یكي از جنگجویان وایكینگ بھ شكایت مي» دوران صلح آن قدر بھ طول انجامید«حكومت كرد و 
  ھاكون دیگري، » .ترسم مبادا بھ پیري در چھاردیواري خانھ بر روي بستر جان دھم مي«

، لكن بھ ھنگام پیري خشم )٩٩۵ -  ٩۶۵(سال بر نروژ سلطنت كرد  ٣٠اشتھار دارد، در عین لیاقت مدت 
گرفت و پس از یكي دو ھفتھ  طبقة كشاورزان آزاد را برانگیخت، زیرا دختران آنھا را براي ھمخوابگي مي

ند و او را از سلطنت خلع كردند و اوالف اول كشاورزان متحد شد. فرستاد آنھا را بھ خانة پدرانشان پس مي
py  .تروگواسون را بھ جانشیني وي برداشتند
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سنوري ستورلوسون، اھل ایسلند، دربارة . بود) ھورفاگر(اوالف فرزند تروگواسون و نبیرة ھارال اول 
اك اندازه دست و دل باز، در پوش آدمي بود بسیار سرخوش و شوخ، بشاش، معاشرتي، بي«: گوید وي مي

شد  تنومند، و زیباترین مردان، كھ در تمرینات بدني ھیچ كس از شمالیھا، تا آنجا كھ مي… مشكل پسند، 
توانست وقتي خادمان وي مشغول پارو  بھ قدري چاالك بود كھ مي» .سراغ گرفت، بر وي سبقت نجستھ بود

بازان با سھ دشنة نوك تیز  دهزدن در كشتي او بودند، در خاج از میان پاروھا بدود، در آن واحد مثل شعب
» .با ھر دوست بھ یكسان قدرت بریدن داشت«بازي كند، و دو نیزه را در یك آن با ھم پرتاب كند، و 

اوالف در دوران عمر كشمكشھا و ماجراھاي فراوان دید؛ ھنگامي كھ در بریتانیا بود بھ مسیحیت گروید، و 
ھا را ویران  بتكده) ٩٩۵(ھ مقام سلطنت نروژ برداشتند از مروجان بیرحم آن دین شد، موقعي كھ او را ب

كشاورزان . كرد، بھ ساختن كلیساھاي مسیحي پرداخت، و كماكان بھ پیروي از شیوة چندگاني ادامھ داد
آزاد با دین جدید بشدت مخالفت ورزیدند و خواستار شدند كھ اوالف، بھ سنت اجداد خویش، بھ حضور 

ترین قرباني را بھ حضور  اوالف پذیرفت، اما پیشنھاد كرد كھ شایستھ. ني دھدقربا  النوع آنھا، تور، رب
آنھا از شنیدن این پیشنھاد دست از مخالفت . النوع عرضھ دارد ـ یعني از سران خود كشاورزان را رب

ة برداشتند و بھ مسیحیت درآمدند، و چون یكي از آنھا موسوم بھ راند در آیین شرك اصرار ورزید، بھ اشار
اوالف دست و پایش را بستند، ماري را گرفتند و دمش را سوزانیدند و از حلقوم آن مرد فرو كردند؛ مار 

اوالف بھ سیگرید ملكة سوئد پیشنھاد . و راند بر اثر این امر جان سپرد بھ شكم و پھلوي راند رخنھ كرد، 
اوالف با دستكش بر . ف نظر كندازدواج داد؛ او موافقت كرد، اما حاضر نشد از آیین مشركانة خویش صر

مرا چھ حاجت كھ پیرزني از طراوت افتاده و ھرزة بیدیني چون تو را بھ «: صورت آن زن نواخت و گفت
دو سال بعد، » .این حرف روزي بھ قیمت جانت تمام خواھد شد«: سیگرید در جواب گفت» زني گیرم؟

وي در یك نبرد دریایي بزرگ . ا اوالف برخاستندپادشاه سوئد و دانمارك و اریك اول امیر نروژ بھ جنگ ب
نزدیكي روگن شكست خورد و، در حالي كھ سراپا غرق اسلحھ بود، خود را بھ دریا افكند و دیگر سر از 

  .نروژ میان فاتحان تقسیم شد). ١٠٠٠(آب بیرون نیاورد 

لواي واحدي درآورد اوالف دیگري ـ اوالف دوم، ملقب بھ قدیس اوالف ـ بار دیگر نروژ را بھ زیر 
، آرامش را برقرار ساخت، در عین عدالت و انصاف بھ مرافعات مردم رسیدگي كرد، و ترویج )١٠١۶(

  . دین مسیح را در نروژ كمال بخشید

و تا » مردي بود نازنین و بسیار مھربان، كم حرف و بخشنده، اما حریص پول«نویسد كھ  این اوالف مي
بھ اشارة وي زبان یكي از كشاورزان آزادي را كھ حاضر بھ . ھاي متعدد خوابھاي معتاد بھ گرفتن ھم اندازه

كشاورزان بھ تنگ آمده با . قبول مسیحیت نبود از بیخ بریدند، و چشمان دیگري را از كاسھ درآوردند
وژ كنوت پادشاه دانمارك و انگلستان توطئھ كردند، و او با پنجاه كشتي بھ كمك آنان آمد و اوالف را از نر

دیري نگذشت كھ اوالف با سپاھي بازگشت و براي پس گرفتن تاج شاھي در محل ). ١٠٢٨(بیرون راند 
). ١٠٣٠(ستیكلستا بھ نبرد پرداخت؛ لكن شكست خورد و بر اثر جراحاتي كھ برداشتھ بود جان سپرد 

پسر وي مگنوس . دندنسلھاي آینده او را قدیس حامي نروژ خواندند، و بھ یادش در ھمانجا كلیسایي برپا كر
قلمرو پدر را از نو بھ چنگ آورد و بھ وضع قوانین و حكومت ) ١٠۴٧ -  ١٠٣۵(ملقب بھ نیكو   اول،

، با عدالتي عاري از رحم، تا سالي كھ )١٠۶۶ - ١٠۴٧(نوادة وي ھرالد ھورروده . صحیحي پرداخت
  .ان داشتویلیام دیوك آو نورماندي بر انگلستان غلبھ یافت نروژ را در زیر فرم

جماعتي از شمالیھا كھ از نروژ یا دانمارك بھ حركت درآمده بودند، جزیرة ایسلند را  ٨۶٠در حدود سال 
دوباره كشف كردند و از اینكھ آن سرزمین را درست مانند وطن اصلي خود پوشیده از خلیج و مھ یافتند، 

ه خویش ھارال ھورفاگر نروژیھا، كھ اكنون از حكومت استبدادي جدید پادشا. خیلي ھم ناخشنود نشدند
عدة مردم مقیم آن جزیره بھ ھمان  ٩٣۴بھ ایسلند كوچ كردند، و تا تاریخ  ٨٧۴آزرده خاطر بودند، در 

شد كھ ھر كدام ثینگ  ایسلند از چھار ایالت تشكیل مي. اندازه زیاد بود كھ قبل از سالھاي جنگ جھاني دوم
مجلس متحد تأسیس شد كھ یكي از قدیمیترین  یك آلثینگ یا ٩٣٠در سال . یا مجلسي خاص خود داشت

نھادھا در تاریخ حكومت مجلسي بود و با ایجاد آن ایسلند در این تاریخ اولین جمھوري كامال آزاد در جھان 
لكن ھمان جوشش و استقالل رأیي كھ انگیزة مھاجرت و وسیلة پیدایش این مجلس شده بود، تأثیر . گشت
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افراد مقتدري كھ در امالك وسیع خویش ریشھ دوانیده بودند . كرد حكومت و قوانین عوام را محدود
الرقاب اراضي خود شدند، و دیري نگذشت كھ در ایسلند ھمان مرافعاتي را بھ راه انداختند كھ در  مالك

مجلس متحد ایسلند رسمًا مسیحیت را قبول  ١٠٠٠در سال . نروژ عرصھ را بر پادشاھان تنگ ساختھ بود
اه نروژ، قدیس اوالف، از شنیدن این خبر كھ ایسلندیھا ھمچنان بھ خوردن گوشت اسب و كرد، اما پادش

شاید بھ علت سرد و طوالني بودن شبھاي زمستاني، . كودك كشي اشتغال دارند سخت متحیر و متوحش شد
ي ھا اساطیر و ساگاھایي در میان ساكنان این جزیره بھ وجود آمد كھ بظاھر از نظر كم و كیف بر قصھ

  .شد برتري یافت ھمانندي كھ در سرزمینھاي اقوام نورس گفتھ مي

  شانزده سال بعد از كشف مجدد ایسلند، یك ناخداي نروژي موسوم بھ گونبیورن اولفسون ضمن سفر بھ 

بیرن ھریولفسون موفق بھ كشف البرادور شد؛ و در  ٩٨۶در سال . نروژي را در گروئنلند تأسیس كردند
درست اطالع نداریم كھ . یك سرخ موسوم بھ لیف اریكسن قدم بھ قارة امریكا نھادفرزند ار ١٠٠٠سال 

دانیم كھ لیف اریكسن  ھمین قدر مي. محل ورود وي البرادور بود یا نیوفندلند یا خلیج معروف بھ كاد
، برادرش ١٠٠٢در سال . گذرانید و آنگاه بھ گروئنلند بازگشت) سرزمین شراب(زمستان را در وینلند 

طبق یك مشت عبارات الحاقي كھ بر . وروالد بھ اتفاق سي تن دیگر یك سالي را در وینلند گذرانیدندت
افزوده شده است، و تاریخ آن ) ١٢۴١ - ١١٧٨(بھ قلم سنوري ستورلوسون » ساگاي اوالف تروگواسون«

راد نورس پنج ھیئت اكتشافي جداگانھ از اف ١٠١١تا  ٩٨۵نیست، در خالل سالھاي  ١٣٩۵مؤخرتر از 
بھ ایسلند  ١۴٧٧دھد كھ در  خود كریستوف كلمب شرح مي. تشكیل شد و بھ عزم قارة امریكا حركت كرد

  . سفر كرد و روایاتي را كھ دربارة قارة جدید بر سر زبانھا بود مورد مطالعھ قرار داد

  وایكینگتمدن  – ٢

نظم اجتماعي در بین اقوام نورس مثل سایر جاھا مبتني بود بر انضباط خانوادگي، تعاون اقتصادي، و 
كند، ھیچ چیزي  در نھاد آن كس كھ خوب تأمل مي«: گوید یكي از عبارات چكامة بیوولف مي. اعتقاد مذھبي

نھادند تا ھالك شوند، اما  ناخواستھ را بر سر راه ميكودكان » .قادر نیست شعلة خویشاوندي را فرو نشاند
. شد اي از انضباط و محبت نصیب او مي شد معجون عاقالنھ ھمینكھ بچھ از طرف پدر و مادر پذیرفتھ مي

، )ھرالدزاده(اوالف ھرالدسون : افزود نورسھا نام خانوادگي نداشتند؛ ھر پسري نام پدر را بر اسم خود مي
اسكاندیناویھا، مدتھا قبل از اینكھ مسیحیت بدانان برسد، ھنگام . ھاكون مگنوسون مگنوس اوالفسون، و

  .ریختند نامگذاري یك كودك، بھ نشانة دادن رخصت براي ورود بھ جرگة خانواده، آب بر روي او مي

بجو داري از جملھ تھیة آ دختران فنون خانھ: تعلیم و تربیت بھ مقتضاي نیازھاي اجتماعي جنبة عملي داشت
بازي، درودگري و  آموختند؛ و پسران ھم خویش را صرف فراگرفتن دقایق شناگري، اسكي را مي

) »قالب«،  hoek، از واژة دانماركي  hockey( فلزكاري، كشتي گیري، قایقراني، اسكیت، بازي ھاكي 
. جھي بودپرش، تمرین بدني طرف تو. كردند پراني مي شكار، جنگ با تیر و كمان، شمشیرزني یا نیزه

توانستند با جوشن و سراپا مسلح از ارتفاعي بلندتر از قامت خویش بپرند، یا مسافت  برخي از نروژیھا مي
  بسیاري از . چند كیلومتر را شنا كنند؛ بعضي قادر بودند بر تیزروترین اسبان سبقت گیرند

كردند؛ عدة معدودي  خواني مي زن و مرد ھر دو با شوق تمام آوازه. شدند براي طبابت یا قضاوت تربیت مي
از زنان و مردان قادر بھ نواختن آالت موسیقي، معموال چنگ، بودند، چنانكھ در افسانة اداي مھین 

توانست با انگشتان پاھایش چنگ بنوازد و بھ كمك الحان آن مارھا را  خوانیم، گونار پادشاه نورس مي مي
  .افسون كند

ازدواجھا را معموال پدر و مادرھا و اغلب از طریق . نیا مرسوم بودچندگاني تا قرن سیزدھم بین طبقة اغ
pyآزاد زن محق بود با این قبیل قرارھا مخالفت ورزد، اما اگر برخالف رأي . دادند خرید و فروش ترتیب مي
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كردند، و ممكن بود، طبق قانون ایلي، بستگان  كرد، شوھرش را حرام اعالم مي پدر و مادرش ازدواج مي
توانست بھ میل خویش زنش را طالق دھد، اما اگر قادر نبود عذر موجھي  مرد مي. را بكشند زن شوھر

پوشیدن لباس جنس مخالف دلیل . براي این عمل بیاورد، او ھم ممكن بود بھ دست خانوادة زن كشتھ شود
گوید، و  كرد، شوھر محق بود او را طالق موجھي براي طالق بود، چنانكھ مثال اگر زن شلوار بھ پا مي

اگر شوھري . اش باز بود، زن حق داشت او را ترك كند برعكس اگر مرد پیراھني مي پوشید كھ سینھ
دید، محق بود جابجا او را بدون بیم عقوبت بكشد ـ بھ  مردي را حین ارتكاب عمل عنیفي با زن خویش مي

زنان . آمدند قاتل برنمي شد، بستگانش در صدد انتقام از عبارت دیگر اگر مردي بھ این نحو كشتھ مي
. سختكوش بودند، اما آن قدر دلپسند بودند كھ مردان را حتي تا پاي مرگ بھ رقابت با یكدیگر وادارند
مرداني كھ در امور ھمگاني حكمشان نافذ بود، مثل ھمھ جاي دنیا، در چھار دیواري خانھ شوھراني 

ن بھ مراتب واالتر بود تا ادوار بعدي كھ مسیحیت بھ طور كلي در دوران جاھلیت مقام ز. فرمانبردار بودند
شد، بلكھ مادر مرداني دلیر بود؛  در اسكاندیناوي رواج یافت؛ از جملھ اینكھ زن ما در گناه محسوب نمي

سھم او یك سوم ـ و بعد از بیست سال زناشویي نصف ـ تمام دارایي شوھرش بود؛ شوھر در تمام جزئیات 
گذاشتند  كرد، و زن آزادانھ با مرداني كھ قدم بھ خانة شوھر مي مشورت ميمربوط بھ كار خویش با زن 

  .حشر و نشر داشت

آمد،   صید ماھي صنعت بزرگي بھ حساب مي. شد، و ھمة طبقات در آن شریك بودند كار محترم شمرده مي
كھ قدرت اراده و عرق جبیني را در نظر مجسم كنید . و شكار بیشتر یك كار ضروري بود تا ورزش

ھاي یخبندان جبال نروژ را براي كشت آماده ساخت؛  ھاي سوئد را از موانع پاك گردانید، و دامنھ بیشھ
امالك وسیع معدود بودند؛ . مزارع غلة مینسوتا حاصل ثمربخشي خاك امریكا و خصلت نژاد نروژي است

كشورھا برتري داشتھ  قرنھاست كھ اسكاندیناوي در توزیع قسمت اعظم اراضي بین زارعین آزاد بر دیگر
كاست؛ مثال اگر خانة  یك نوع بیمھ غیر مكتوب وجود داشت كھ از شدت نامالیمات زندگي مي. است

كردند؛ اگر بر اثر  آمدند و آن را دوباره بنا مي سوخت، ھمسایگانش بھ كمكش مي كشاورزي در آتش مي
اي كھ نابود شده بود  تعداد نصف گلھ ھمسایگانش بھ  رفت، گلة وي از بین مي» بالي آسماني«بیماري یا 

  تقریبًا ھر مردي شمالي . كردند خسارت كشاورز را جبران مي

نورسھا بمراتب دیرتر از دیگر اقوام از آھن استفاده كردند، چھ آھن فقط در قرن ھشتم بھ دست . استاد بود
ھا، و زیورآالت محكم و زیبایي  حھبا اینھمھ، از این تاریخ بھ بعد بھ ساختن انواع ابزارھا، اسل. آنھا رسید

سپرھا، شمشیرھاي مرصع، انگشتریھا، سنجاقھا، و یراقھاي ساخت این . از برنز، نقره، و طال پرداختند
ساختند كھ  كشتي سازان نورس قایقھا و كشتیھاي جنگي مي. دوران بیشتر اشیایي بودند نفیس و مایة تفاخر

بود، ظاھرًا محكمتر از آنھا مي نمود؛ كف این كشتیھا را براي گرچھ بزرگتر از ناوھاي اعصار باستاني ن
ساختند، و لبة دماغھ را براي در ھم شكستن ناوھاي دشمن تیز  آنكھ از تكانھاي مداوم جلو گیرد مسطح مي

متر درازا داشت؛ و قوة محركة آن بخشي از  ۵۵تا  ١٨متر عمق، و  ١‘٨تا  ١‘٢٠ھر كدام . كردند مي
شتر از زور بازوي پاروزنھا، كھ تعداد آنھا بھ نسبت حجم كشتي از ده، شانزده، یا شصت نفر بادبانھا، و بی

این ناوھاي ساده كاشفان، بازرگانان، دریازنان، و سلحشوران . شد در ھر طرف كشتي بود، تأمین مي
سلند و نورس را از طریق رودھاي روسیھ بھ دریاي خزر و دریاي سیاه، و از راه اقیانوس اطلس بھ ای

  .رسانید البرادور مي

، و )كشاورزان صاحب ملك(، بوندي )اشراف(وایكینگھا اجتماع خود را متشكل از سھ طبقة یارلز 
بھ كودكان خود بھ طور جدي ) مثل مربیان در جمھور افالطون(دانستند؛ و  زرخریدھا یا غالمان مي

ایمان جرئت تغییر دادن آن را  قط افراد بيآموختند كھ طبقة ھر فرد فرماني است از جانب خدایان كھ ف مي
پا بھ پاي این پذیرش . گزیدند سالطین را از میان ساللة شاھان، و حكام ایاالت را از بین یارلز برمي. دارند

بیریاي حكومت پادشاھي و اشرافیت بھ مثابھ ضمایم طبیعي جنگ و كشاورزي، دموكراسي شایان توجھي 
الكان محل در یك ھاس ثینگ یا اجتماع رؤساي خانواده، مجلس قریھ، در جریان بود كھ بھ حكم آن م

در میان این . دادند ملي كار قانونگزاران و قضات مملكتي را انجام مي» مجلس متحد«مجلس ایالتي، یا یك 
قصاص . قضاوت با قانون قاعده بود، و انتقام شخصي استثنا. اقوام، حكومت، حكومت قوانین بود نھ افراد
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كم پرداخت  م آمیز ساگاھاي وایكینگ را خونرنگ ساخت، اما حتي در آن عھد خون و پوالد نیز كمانتقا
شد؛ و تنھا مرداني كھ ھیچ قانوني جز پیروزي یا  ورگیلد در مورد بزھكاران جانشین انتقام فردي مي

افرادي را كھ بر  شد تا از مجازاتھاي شدیدي استفاده مي. شكست را قبول نداشتند دریانوردان جسور بودند
اثر مبارزه با طبیعت سخت جان شده بودند بھ پیروي از صلح و رعایت آرامش وادارند؛ زناكاران را بھ 

آویختند، یا زیر سم اسبان مي افكندند تا بھ ھالكت رسند؛ مفسدان را بر روي تلھایي از ھیمھ  دار مي
كردند و گرگ  نت كرده بودند وارونھ آویزان ميسوزاندند، افرادي را كھ بھ پدر و مادر یا وطن خود خیا مي

شد بھ چند  آویختند؛ آن را كھ نسبت بھ حكومت یاغي مي اي را نیز بھ ھمین منوال از پھلوي آنھا مي زنده
بستند و كشان كشان  كردند، یا او را بھ دم گاومیش وحشي مي بستند و بھ این نحو بدنش را شقھ مي اسب مي

  بھ قتل 

حتي دریازني ھم سرانجام تابع قانون شد و دریازنان بھ .شد گر مي بھ شكل اجتماعي جلوهاز صورت فردي 
بیشتر قوانین . انداختند صورت بازرگاناني درآمدند كھ مكر و حیلھ را بھ جاي زور و بازو بھ كار مي

در دوران . رواج گرفت ھانسایيدریایي اروپا اصوال از ناحیھ نورسھا ناشي شد و از طریق اتحادیة 
قوانین نروژ را بر طوماري نوشتند كھ بھ سبب رنگش آن را ) ١٠۴٧ - ١٠٣۵(سلطنت مگنوس نیكو 

این طومار، كھ ھنوز باقي است، حاوي یك سلسلھ فرامین براي نظارت در . نامیدند» غاز خاكستري«
اوزان و مقادیر، مقرراتي براي ادارة بازارھا، و بنادر، و نظاماتي دربارة كمك دولت بھ بیماران و 

  . باشد ضعفاست كھ حاكي از كمال روشنفكري و ترقیخواھي مي

خدایان توتوني در نظر . دین بھ قانون و خانواده كمك كرد تا جانوران دوپا را بھ صورت شارمند درآورد
ترسیدند یا  اساطیري نداشتند، بلكھ موجوداتي بودند آسماني كھ مردم واقعًا از آنھا مياقوام نورس جنبة 

در تنگناي حیرت و . كرد ھزاران معجزه و شیفتگي آنھا را صمیمانھ با بشر مربوط مي. دوستشان داشتند
 وحشت ارواح بدوي، تمام نیروھا و تجلیات عظیم طبیعت بھ صورت خدایاني شخصي درآمده بود كھ

. اي بود عظیم كھ از قرباني آدمیزاد دست كمي نداشت تسكین خشم نیرومندترین اینھا مستلزم دادن كفاره
عالوة انواع  النوع ؛ بھ النوع و دوازده ربة اي عظیم مركب از دوازده رب عبارت بود از جرگھ والھاال

؛ و ھمچنین مشتي از والكوره، و جمعي )نورنھا(، االھگان سرنوشت )جوتونھا(  شیاطین غولپیكر
ب بزرگتر از ارباب انواع موجوداتي بودند بھ مرات. ساحرگان، پریان كوچك اندام، و اجنة كوتاه قد

شدند،  شدند، بھ خواب احتیاج داشتند، بیمار مي آمدند، گرسنھ مي آدمیزادگان كھ مثل بشر بھ دنیا مي
این ارباب انواع فقط از نظر جثھ، و طول . مردند شدند، و مي داد، اندوھناك مي احساسات بھ آنھا دست مي

یا رب االرباب، در زمان ) ني ودنالنوع آلما ھمان رب(اودین . عمر، قدرت بر بشر تفوق داشتند
كرد و در آنجا آسگارد یا خانة  حكمفرمایي قیصر امپراطور روم در نزدیكي دریاي آزوف زندگي مي

بھ علت آنكھ از كمي جا در تنگنا بود، اروپاي . خدایان را براي خانواده و مشاوران خویش بنا كرده بود
مثل یك زن ماھیگیر او را سرزنش  لوكي. بدون حریفوي نھ قادر مطلق بود و نھ . شمالي را فتح كرد

  وي بھ جستجوي . كرد، و تور ھیچ اعتنایي بھ او نداشت مي

بھ اختراع حروف اي از آب كرد؛ آنگاه  عقل گرد زمین سفر كرد و بر سر چاه عقل یك چشم را فداي جرعھ
بیني  دست زد، و ملت خود را نوشتن، شعر، و صنایع آموخت و بھ آنھا قوانین عطا كرد؛ و چون پیش

كرد كھ دورة زندگي اینجھاني او بھ سر آمده است، سران اقوام سوئدي و گوت را جمع كرد، و در  مي
آسگارد بازگشت تا بھ صورت حضور ایشان نھ جاي بدن خود را زخم كرد، قالب تھي كرد، و دوباره بھ 

  .النوعي زندگي از سر گیرد رب

النوع تندر، جنگ، كار، و قانون  در نظر ایسلندیھا وي رب. تر از ادوین بود در ایسلند تور بمراتب با اھمیت
ابرھاي تیره گرھھاي جبین او بودند، غرش رعد صداي او بود، و درخشش برق چكشي . شد محسوب مي

شعراي نورس، كھ شاید از لحاظ شكاكیت نسبت بھ ارباب انواع بھ پاي ھومر . كرد ب ميكھ از آسمانھا پرتا
انداختند، درست ھمان طور كھ یونانیھا  ھاي خود بارھا تور را دست مي رسیدند، در چكامھ شاعر یوناني مي

د؛ با اینھمھ، تور ساختن با ھفایستوس یا ھراكلس كرده بودند؛ آنھا او را بھ انواع مشقات و رنجھا گرفتار مي
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اي تحریف شده  بھ قدري محبوب ھمگان بود كھ از ھر پنج نفر ایسلندي دست كم یكي نام او را، بھ گونھ
  .نھاد مانند تورولف، توروالد، و توراستین، بر خود مي

بالدر فرزند اودین رب النوعي بود از نظر پرستش كم اھمیت، اما در اساطیر صاحب مقامي بس ارجمند 
. شد ارباب انواع محسوب مي» ز نظر اندام و سیما برازنده، و مالیمترین، خردمندترین، و فصیحترینا«كھ 

در آغاز رواج مسیحیت مبلغان مسیحي اغلب دچار این وسواس بودند كھ او را ھمان شخص مسیح معرفي 
اب انواع در میان بیند كھ بزودي خواھد مرد، و این موضوع را با ارب شبي در عالم خواب بالدر مي. كنند
گیرد كھ ھیچ كدام آزاري بھ او  از ھمة جمادات، جانوران، و نباتات تعھد مي فریگااالھھ . گذارد مي

طوري كھ خدایان براي  كند، بھ از آن پس بدن باشكوھش تمام موارد زیان آور را دفع مي. نرسانند
تمام سالحھا بي آنكھ زخمي بر . كنند سرگرمي خویش بھ طرفش سنگ و زوبین و تبر و شمشیر پرتاب مي

» گیاه كوچكي موسوم بھ گیاه بوسھ«اما فریگا، ھنگام گرفتن تعھد، . گذرند بدنش وارد سازند از كنارش مي
لوكي، رب النوع . داند كھ بھ كسي آسیبي برساند مي گیرد، زیرا گیاه مزبور را ضعیفتر از آن را نادیده مي

النوع نابینایي را  جویي كھ حرمتي براي وي قایل نبودند، شاخة كوچكي از این گیاه را بریده رب مفسده
كند،  بھ بدن بالدر اصابت مي» گیاه بوسھ«كند كھ آن را بھ سوي بالدر پرتاب كند؛ بھ مجردي كھ  تشویق مي

شود كھ او  النوع موسوم بھ نپ از مرگ شوھر چنان داغدار مي ھمسر این رب. رساند او را بھ ھالكت مي
سپرد و جسد آن دو را با اسبش، كھ بھ طرز زیبایي تجھیز شده بود، بر روي یك تل ھیمھ در  ھم جان مي

  . سوزانند آتش مي

مجاز بودند كھ ) ان مقتولانتخاب كنندگ(ھا  بنابر معتقدات اقوام نورس، قاصدان ارباب انواع یا والكوره
سپردند بھ حیطة فرمانروایي ھل ـ  كساني كھ بھ خواري جان مي. تاریخ مرگ ھر كسي را مسجل سازند

ھا بھ  سپردند بھ رھبري والكوره كردند، و آنھایي كھ در میدان جنگ جان مي االھة مردگان ـ نزول مي
زندان محبوب اودین بھ حكم تناسخ از نیرو و زیبایي در آنجا این جماعت بھ عنوان فر. یافتند والھاال راه مي
بنابر (اما . شدند تا روزھا را بھ نبردھاي مردانھ و شبھا را بھ نوشیدن آبجو مشغول باشند برخوردار مي

ـ بھ ارباب   زماني فرا رسید كھ جوتونھا ـ آن شیاطین غولپیكر اغتشاش و ویراني) اساطیر متأخر نورسھا
در این دوره از . اي درگرفت كھ منجر بھ فناي ھر دو طرف شد ادند و میان آنھا مبارزهانواع اعالن جنگ د

نھ فقط خورشید و سیارات و اختران، بلكھ سرانجام خود : زوال خدایان تمامي كاینات دچار ویراني شد
آنكھ با حركت  فقط امید بھ جا ماند ـ امید بھ. والھاال با تمامي سلحشوران و خدایانش بھ ورطة نیستي افتاد

شاید این . النوعي واالتر از اودین یا تور بھ وجود آید آرام چرخ زمانھ زمیني نو، عدالتي بھتر، و رب
كرد كھ آن دو اوالف در  داستان نیرومند نمادي بود از پیروزي مسیحیت و ضربات جانكاھي را مجسم مي

شعراي وایكینگ دربارة ارباب انواع اقوام پرستي وارد ساختند؛ یا شاید  راه اعتالي مسیحیت بر پیكر بت
  خویش بھ شك افتاده و آنھا را مدفون ساختھ بودند؟

. انگیزي بود كھ از نظر فریبندگي بعد از اساطیر یونان قرار داشت اساطیر وایكینگ مبحث شگفت
 لط آن راقدیمیترین شكلي كھ از این اساطیر بھ دست ما رسیده است در ھیئت آن اشعار عجیبي است كھ بغ

اي اشعار  اسقفي در كتابخانة سلطنتي كپنھاگ بھ كتاب خطي برخورد كھ حاوي پاره ١۶۴٣در . اند نامیده ادا
 -  ١٠۵۶حد (ي سایمند خردمند ـ كشیش دانشور ایسلندي »ادا«قدیمي ایسلندي بود و بھ اشتباه آنھا را 

لھاي نامعلومي در فاصلة اند كھ آن اشعار بھ سا اكنون عموم دانشپژوھان بر این عقیده. ـ خواند) ١١٣٣
اي از شاعران ناشناس  قرون ھشتم و دوازدھم میالدي در نروژ، ایسلند، و گروئنلند از طبع و قلم عده

آنھا را نسروده   تراوش كرده بود، و احتمال دارد كھ سایمند آنھا را گردآوري كرده باشد، لكن خودش مسلمًا
كشد و ھم بر  مرور زمان ھم بر اشتباه قلم عفو مي. استنبوده » ادا«ھا  بود، و اصال عنوان آن سروده

. محققان بناي كار را بر مصالحھ گذاشتند و این اشعار را اداي منظوم یا اداي مھین نامیدند. سرقتھاي ادبي
ھا باالدھایي روایتي ھستند مربوط بھ دالوران یا ارباب انواع اسكاندیناوي یا ژرمني  بیشتر این چكامھ

ھا براي نخستین بار ما بھ زیگورد مشھور بھ ولسونگ و دیگر قھرمانان مرد  خالل این چكامھدر . باستان
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خوریم كھ در ولسونگا ساگا و داستان باستاني نیبلونگنلید شكل مشخصتري  زن و موجودات شریري برمي
كھ در طي آن ست » ولوسپا«نیرومندتر از ھمھ، قطعة » ادا«در میان مجموعھ اشعار . گیرند بھ خود مي

ي پیشگو با استعاراتي شاھانھ و مالل انگیز از آفرینش جھان، انھدامي كھ در كمین آن است، و »ولوا«
عنوان قطعة دیگري است با سبكي كامال » سرود ذات متعال«. دھد سپس از رستاخیز نھایي آن خبر مي

رفت بھ احوال اقسام مردان، عقاید النوع اودین، بعد از دیدن سختیھاي فراوان و مع متفاوت، كھ در آن رب
  :ماند النوع نمي كند كھ ھمیشھ بھ گفتار یك رب خویش را دربارة خرد در قالب یك رشتھ قواعدي بیان مي

رسیدم آبجو یا ھنوز حاضر نبود، یا  اندازه زود یا بسیار دیر رسیدم؛ ھنگامي كھ مي بھ بسیاري جاھا یا بي 
بھ ..  . .تي ھنگامي است كھ ھمھ كس بعد از آن عقل خود را بازیابدبھترین مس… . آن را نوشیده بودند

… اند؛  ھاي آنان مكر نھاده سخنان یك دوشیزه یا یك زن، ھیچ كس نباید اعتماد كند؛ زیرا كھ در سینھ
و از آن دوشیزه … ھنگامي كھ در صدد اغواي آن دوشیزة دوراندیش بودم، این نكتھ را بھ تجربھ دریافتم؛ 

روز را ھنگام غروب، شمشیر را بعد از آزمودن، و یك زن را پس از … . ز نصیب من نشدھیچ چی
. پردازد گوید اغلب تاوانش را مي ھر سخني كھ مردي بھ دیگري مي… . خاكستر شدن در آتش باید ستود

دون آنجا كھ آدم . حتي سھ كلمھ با آدم فرومایھ بحث كردن خطا است. زبان مایة بر باد دادن سر است… 
ھر آنكھ چشم طمع بھ مال یا زن دیگري دارد … . شود سرسختي مي كند، اغلب انسان واالگھر تسلیم مي

مگذار كھ ھیچ آدمي … . رو باشد نھ اینكھ در عقل افراط كند آدمي باید عاقل میانھ… . باید سحرخیز باشد
دل مرد … . تشویق خواھد بودقبال از سرنوشت خویش آگاه باشد؛ چھ بدین سان ذھنش بي اندازه خالي از 

بھترین محل، منزل … . خانة آدمي بھترین جاست، اگرچھ كوچك باشد… . بخرد بندرت شادمان است
  . آدمي و منظرة آفتاب است

ھا ضبط شد و در آن  بھ احتمال اشعار مجموعة اداي مھین تا قرن دوازدھم دھان بھ دھان منتقل و در سینھ
در عھد وایكینگ، مثل صفحات شمالي آلمان و انگلستان زمان آنگلوساكسونھا، الفبا . قرن بھ كتابت درآمد

با اینھمھ، . نوشتند حرف نمادي را تقریبًا بھ سیاق خط شكستة یوناني و التین مي ٢۴الفباي رون بود؛ این 
انواع توانست از حروف الفبا بي نیاز باشد؛ چھ خنیاگران سرودھایي دربارة ارباب  در آن عھد ادبیات مي

كھ از قرن (» عصر پھلواني«خواندند، و شفاھًا سرودھاي آن  سپردند، مي ساختند، بھ حافظھ مي توتوني مي
ـ یعني دوراني كھ اقوام ژرمني بھ گسترش قدرت خویش در اروپا مشغول بودند ـ ) چھارم تا قرن ششم بود

راكنده از این سرودھا را در بین ستورلوسون و دیگران قطعاتي پ. كردند را بھ نسلھاي آینده منتقل مي
مشھورترین اینھا . اند اند، و بھ ذكر نام بعضي از این شعراي رامشگر پرداختھ منشئات خود محفوظ ساختھ

سیگوات توردارسون بود كھ در دوران سلطنت قدیس اوالف شاعر درباري و مشاور مشفق پادشاه 
نام داشت كھ رجل برجستة عھد خویش در ) ٩٨٣ -  ٩٠٠(یكي دیگر اگیل سكاالگریمسون . شد محسوب مي

  این شاعر آتشین مزاج، در عین حال سلحشوري نیرومند و . ایسلند بود

خواست خود  بھ ھنگام پیري فرزند جوانش در آب غرق شد و از فرط اندوه مي. خاوندي مستقل الرأي بود
. خویش را بھ رشتة نظم درآوردرا بكشد؛ ولي دخترش او را تشویق كرد، بھ جاي خودكشي، مراتب اندوه 

گشاید، او را مسئول  وي خطاب بھ اودین زبان كفر مي) »داغ فرزند«(در قطعة موسوم بھ سونار تورك 
النوع مزبور را بیابد و، بھ ھمان سان كھ  تواند رب كند از اینكھ نمي داند؛ اظھار تأسف مي مرگ پسرش مي

آورد كھ ارباب انواع فقط  آنگاه چون بھ یاد مي. جنگ آغازدبا دیگر دشمنان خویش جنگیده است، با اودین 
نشیند؛  اند، شعلة خشمش فرو مي اند بلكھ از موھبت شاعري نیز برخوردارش كرده اندوه نصیب وي نساختھ

شود كھ زنده بماند، و بار دیگر مقام شامخ خویش را در مجالس عالي  دھد و مصمم مي رضا بھ قضا مي
  . گیرد وطن بھ دست مي

سپرد،  وایكینگ راه مبالغھ مي  شكي نیست كھ در این دوره، ادبیات اسكاندیناوي دربارة خشونت جامعة
ھمچنانكھ وقایع نگاري و تاریخ، با سوق دادن توجھ خواننده بھ نوادر زندگي، او را از دقت نظر در جریان 

دگي، در اوان تاریخ اسكاندیناوي، با اینھمھ، بھ حكم شرایط دشوار زن. دارد طبیعي زندگي مردمان باز مي
توانستند پایدار بمانند؛ و از سنن باستاني انتقام و  ترین افراد مي تنازع بقا چنان بود كھ فقط پوست كلفت
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اي  حساب و كتابي كھ در دریاھاي بیصاحب جھان جریان داشت نوعي اخالقیات نیچھ دشمني و دریازني بي
در این عھد بود كھ یك نفر وایكینگ چون از . توجھ بھ قیود اخالقي پدید آمد كھ اساس آن شجاعتي بود بي

» .من بھ قدرت خودم ایمان دارم«شنید كھ  ، جواب مي»بگو بھ كدام آیین باور داري«پرسید  دیگري مي
دوستش ھاكون . سلطنت نروژ بود و خیال داشت كھ آن را بزور تصاحب كند  ھارال ھورفاگر طالب اریكة

از خودت بپرس كھ مردانگي انجام چنین عملي را داري؟ زیرا رسیدن بھ چنین «اد كھ بھ وي اندرز د
خواھد شجاع و ثابت قدم كھ در راه انجام امري این سان خطیر، نیك و بدش یكسان  مقصدي مردي مي

ریبًا داشتند تق شدند كھ از زخمي كھ برمي اي از این مردان در جنگ بھ درك چنان لذتي نایل مي پاره» .نماید
ي یا حالتي كھ »برسركر«داد مشھور بھ  بھ برخي ھنگام نبرد جنوني دست مي. كردند دردي احساس نمي

كرد؛ برسركرھا، یا بھ عبارت  داد و جز لذت جنگ احساسي نمي جنگجو بھ كلي مشاعرش را از دست مي
، و مثل جانوران شدند ، قھرماناني بودند كھ بدون جوشن وارد معركة كارزار مي»خرس جامگان«دیگر 

گرفتند، و آنگاه، چون نبرد بھ پایان  جنگیدند، سپرھاي خود را از شدت خشم گاز مي كشیدند و مي زوزه مي
گذاشتند؛ و ھر كس كھ در  فقط شجاعان قدم بھ والھاال مي. افتادند رسید، از فرط كوفتگي بھ حال اغما مي مي

  .شد ناھانش بخشیده ميداد تمامي گ راه اقران خود در میدان جنگ جان مي

  ي كھ اینسان در سختیھا و مسابقات وحشیانھ باز آمده بودند »فیوردمردان «وایكینگھا یا 

ایرلند، ایسلند،  بر كشتیھاي خود سوار شدند و در روسیھ، پومراني، فریزیا، نورماندي، انگلستان،
این اقدامات پرمخاطره نھ حكم جھادھاي . و سیسیل بر قلمروھایي چند استیال یافتند گروئنلند، ایتالیا، 

سپاھیان جرار مسلمان را داشت، نھ بھ ایلغار مجارھا شبیھ بود، بلكھ تاخت و تاز بیمحاباي مشتي از مردان 
  پنداشتند؛ تشنة زمین، زن، ھر نوع قدرتي را خیري ميكردند و  بود كھ ھر نوع ضعفي را جنایتي تلقي مي

این جماعت در . كردند كھ شركت در نعمات دنیوي حق االھي آنھاست ثروت، و قدرت بودند و احساس مي
رولو بھ نورماندي، ویلیام . ابتدا مانند دریازنان بودند و در پایان بھ صورت جماعتي از دولتمردان درآمدند

فاتحان، در ھریك از این موارد، خون تازة . اي بخشید و روژة دوم بھ سیسیل نظم خالقھ فاتح بھ انگلستان،
شمالي خود را مانند دارویي نیروبخش با خون مردماني كھ یكنواختي زندگي روستایي آنان را دچار 

نباشد ـ  افتد كھ تاریخ چیزي را از بین ببرد كھ مستحق آن كمتر اتفاق مي. رخوت كرده بود در ھم آمیختند
  .سازد سوزاندن علفھاي ھرزه، زمین را براي بذرافشاني بعدي غنیتر مي

VI - ١١٠۶ - ۵۶۶: آلمان  

  سازماندھي قدرت – ١

حمالت ناگھاني نورسھا مرحلة نھایي آن ھجومھاي اقوام بربري بود كھ پنج قرن قبل از آلمان ناشي شده، 
حال ببینیم بھ . اروپاي باختري را بھ وجود آورده بودامپراطوري روم را متالشي كرده و از آن كشورھاي 

  سر ژرمنھایي كھ در خود خاك آلمان مانده بودند چھ آمد؟

خروج قبایل بزرگي مانند گوتھا، واندالھا، بورگونیاییھا، فرانكھا، و لومباردھا چند صباحي نفوس آلمان را 
بود از ممالك بالتیك بھ طرف مغرب كوچ  وندھاي اسالوي براي پر كردن خلئي كھ ایجاد شده. تقلیل داد

كردند؛ تا قرن ششم رود الب سر حد قومي میان دنیاي اسالوھا و ملل غرب بود ـ چنانكھ امروزه سرحد 
در مغرب الب و زالھ قبایل باقیماندة ژرمني سكنا داشتند؛ بھ این معني كھ ساكسونھا در . سیاسي آن است

نكھاي شرقي در امتداد راین سفال اقامت داشتند، تورینگنیھا میان قسمت شمالي آلمان مركزي بودند، فرا
كھ زماني ( در كنارة دانوب وسطي، وسوابیاییھا ) كھ زماني بھ ماركومانھا مشھور بودند(آنھا، باواریاییھا 

اي در امتداد میان راین علیا و دانوب علیا و در طول سلسلھ جبال ژور) بھ سوئبھا یا سوئوھا اشتھار داشتند
pyسرزمین آلمان وجود نداشت، بلكھ این ناحیھ اقامتگاه مشتي قبایل ژرمني . خاوري و آلپ شمالي مقیم بودند

m
an

se
ta

re
h@

ya
ho

o.
co

m



شارلماني با غلبھ بر این اراضي آنھا را وحدت بخشید، و عوامل ضروري یك نظم و قاعدة عمومي را . بود
نژیان سبب سست شدن این عالیق براي این اقوام مختلط فراھم ساخت، اما در ھم ریختن امپراطوري كارول

  اي و دلبستگي خاصي كھ نسبت بھ  شد و، تا ظھور بیسمارك، حمیت قبیلھ

اي محصور بود  و جبال آلپ بھ طرز ناآسوده  قبایل ژرمني شد، و ملتي را كھ از جانب دشمنان، دریا،
  .ضعیف كرد

ھ لویي ژرمني، نوادة شارلماني، بود كھ لویي یا لودویگ، مشھور ب) ٨۴٣(در واقع بھ موجب پیمان وردن 
قلمرو بیشتري را نصیب لویي كرد و آلمان را سرزمیني میان ) ٨٧٠(پیمان مرسن . اولین پادشاه آلمان شد

. دو رود راین و الب، بھ اضافة بخشي از لورن، و سھ اسقف نشین ماینتس، ورمس، و شپایر تعیین كرد
قلمرو وي میان آنھا تقسیم ) ٨٧۶(داشت كھ ھنگام مرگ وي سھ پسر . لویي زمامداري بسیار برجستھ بود

بعد از ده سال ھرج و مرج، كھ در خالل آن شمالیھا بر شھرھاي راین ھجوم بردند، آرنولف فرزند . شد
، و آرنولف )٨٨٧(برگزیدند » فرانسیاي شرقي«حرامزادة كارلومان، پسر لویي، را بھ مقام سلطنت 

، جوانتر و )٩١١ -  ٨٩٩) (كودك(شین وي لویي سوم، ملقب بھ داس كیند اما جان. مھاجمان را عقب نشاند
ساكس ) ٩٠١(كارینتیا ) ٩٠٠(ضعیفتر از آن بود كھ بتواند جلو ھجوم و خرابیھاي مجارھا را بر باواریا 

حكومت مركزي در حفاظت این ایاالت شكست خورد؛ . بگیرد) ٩٠٩(و آلمانیا ) ٩٠٨(تورینگن ) ٩٠۶(
زیر بود خود اسباب دفاع خویش را تدارك كند؛ دوكھاي والیتي با دادن تیولھایي بھ مالزمان ھر ایالتي ناگ

سپاھیاني كھ بھ این نحو تدارك شدند . خویش، كھ حاضر بھ خدمت لشكري بودند، سپاھھایي تشكیل دادند
ھنگام . آوردنددوكھا را از نظر معنوي از پادشاه مملكت مستقل گردانیدند و یك آلمان فئودالي بھ وجود 

مرگ لویي كودك، اعیان و اسقفھا، كھ پیروزمندانھ مدعي حق انتخاب شاه بودند، تاج و تخت مملكت را بھ 
كونراد دوران زمامداري خویش را بھ كشمكش ). ٩١٨ -  ٩١١(كونراد اول دوك فرانكونیا واگذار كردند 

صیري بود، ھنري را نامزد جانشیني از آنجا كھ آدم ب  دوك ساكس صرف كرد، اما،) ھاینریش(با ھنري 
، بھ سبب عشقي كھ بھ شكار داشت، )شكارچي طیور(اول، ملقب بھ فاولر ) ھاینریش(ھنري . خویش كرد

وي وندھاي اسالوي را تا رود اودر عقب راند، آلمان را در برابر ھجوم مجارھا . شد بھ این نام خوانده مي
كست داد، و با مساعي توأم با شكیبایي خویش زمینھ را لشكریان مجار را ش ٩٣٣تقویت كرد، در سال 

  .براي كامیابیھاي عظیم پسرش اوتو اول فراھم كرد

ھنگام جلوس بر اریكة سلطنت فقط . ، بھ منزلة شارلماني آلمان بود) ٩٧٣ - ٩٣۶(اوتو اول، ملقب بھ كبیر 
از . ز یك پادشاه مجرب نداشتگذشت، با اینھمھ از نظر منش و توانایي دست كمي ا سال از عمرش مي ٢۴

گذاشت، دوكھاي لورن، فرانكونیا، سوابیا، و باواریا را تشویق  آنجا كھ بھ تشریفات و آداب ظاھري ارج مي
گرفت، بھ  كرد تا در مراسم تاجگذاري وي در كلیساي آخن، كھ زیر نظر اسقف اعظم ھیلدبرت انجام مي

ھ قدرت روزافزون وي علم طغیان برافراشتند و برادر بعدًا دوكھا علی. عنوان مالزمانش حاضر باشند
اوتو از ماجرا آگاه شد، فتنھ را . كوچكترش، ھنري، را مجبور كردند تا در توطئة خلع برادر شریك شود

خوابانید، و ھنري را عفو كرد؛ اما ھنري بار دیگر در توطئة دیگري شركت كرد و باز مورد عفو برادر 
  پادشاه . قرار گرفت

دوكنشینھاي جدیدي را میان دوستان و بستگان خویش تقسیم كرد و بتدریج دوكھا را مطیع و منقاد  زیرك
سالطین بعدي عزم و كارداني از او بھ ارث نبردند، و بھ ھمین سبب قسمت اعظم آلمان قرون . ساخت

اسقفھاي در این كشمكش . ھایي شد كھ میان سالطین و امراي فئودال جریان داشت وسطي درگیر ستیزه
آلماني بھ حمایت از پادشاه قیام كردند و از صاحبمنصبان مھم اداري، مشاورھا، و گاھي سرداران وي 

كرد، اسقفھا و اسقف اعظم را نیز بھ كار  پادشاه ھمان طور كھ مأموران حكومت را معین مي. شدند
ا بھ دستگاه روحاني پاپي كلیساي آلمان بھ یك بنیاد ملي بدل شد كھ فقط عالیق آزادي آن ر. گماشت مي
اوتو كبیر از مسیحیت بھ عنوان نیروي وحدتبخش استفاده كرد، قبایل آلماني را بھ ھم جوش . پیوست مي

py  .داد، و از آنھا ملت نیرومندي بھ وجود آورد
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اوتو، بھ ترغیب اسقفھاي خویش، بر وندھا حملھ كرد و خواست كھ بھ ضرب شمشیر آنان را بھ قبول 
وي پادشاه دانمارك و دوكھاي لھستان و بوھم را وادار كرد تا او را، طبق رسم فئودال، . اردمسیحیت وا د

پروراند،  از آنجا كھ آرزوي اریكة سلطنت امپراطوري مقدس روم را نیز در سر مي. سرور خود بشناسند
را از شر اھانتھاي دعوت آدلھاید بیوة زیباي لوتر دوم پادشاه ایتالیا را استقبال كرد و درصدد برآمد او 

بھ : اوتو با زبردستي امور سیاسي را با عشق ورزي درھم آمیخت. پادشاه جدید، برنگاریو دوم، برھاند
ایتالیا ھجوم برد، آدلھاید را بھ عقد ازدواج خود درآورد، و سلطنت برنگاریو را تیول نشین پادشاه آلمان 

ا امپراطور و سرور ایتالیا بشناسند؛ بھ ھمین اشراف رومي حاضر نشدند یك آلماني ر). ٩۵١(گردانید 
چون در غیاب اوتو پسرش . سبب از این تاریخ كشمكشي آغاز شد كھ مدت سھ قرن بھ طول انجامید

لودولف و دامادش كونراد علم شورش برافراشتھ بودند، اوتو ترسید كھ مبادا در كسب امپراطوري سلطنت 
ھنگامي كھ مجارھا بار دیگر بھ خاك . ایتالیا را ترك گفت خودش را نیز از كف بدھد، و بھ ھمین سبب

اوتو . ، لودولف و كونراد برایشان راھنماھایي فرستادند و آنھا را خوشامد گفتند)٩۵۴(آلمان ھجوم بردند 
فتنھ را خوابانید، لودولف را بخشید، سپاه خود را از نو سامان داد، و در لشفلد، نزدیكي آوگسبورگ، چنان 

اكنون اوتو . طعي بر مجارھا وارد آورد كھ تا مدتي مدید آلمان از امنیت و صلح برخوردار شدشكست قا
نظم را دوباره برقرار ساخت، ریشة جرایم را از بن بر : كوشش خویش را وقف امور داخلي مملكت كرد

  .ترین كشورھاي زمان خود بود كند، و چند صباحي آلمان متحدي بھ وجود آورد كھ مرفھ

، )٩۵٩(ي كھ پاپ یوآنس دوازدھم در مقام مبارزه با برنگاریو پادشاه ایتالیا از اوتو یاري خواست ھنگام
اوتو با سپاه جراري بھ ایتالیا ھجوم برد و با آرامش وارد . فرصت دیگري براي ایجاد امپراطوري پیش آمد

اندكي پس از . ر سرش نھادیوآنس دوازدھم او را امپراطور روم غربي نامید و تاج ب ٩۶٢شھر رم شد؛ در 
  این واقعھ، پاپ، كھ از كردة خویش پشیمان 

اوتو بھ اقدام بسیار شدیدي مبادرت ورزید؛ بھ این معني كھ با سپاھیان . پاپي بوده بھ وي باز نگردانیده است
ا از مقام خود وارد شھر رم شد، اسقفھاي ایتالیایي را بھ یك سینود فرا خواند، و آنھا را واداشت تا یوآنس ر

بدین ترتیب قلمرو ). ٩۶٣. (پاپي عزل كنند و یك فرد غیر روحاني را بھ نام لئو ھشتم بھ مقام پاپي برگزینند
مابقي ایتالیاي مركزي و شمالي جذب یك . پاپ منحصر بھ دوكنشین شھر رم و ناحیة سابین شده بود

ثر این وقایع بود كھ بعدًا سالطین آلمان بر ا. العمر پادشاه آلمان شد امپراطوري مقدس روم و تیول مادام
تواند بھ مقام امپراطوري  اند، و پاپھا نتیجھ گرفتند كھ ھیچ كس نمي مدعي شدند كھ ایتالیا را بھ ارث برده

  .روم غربي نایل آید مگر آنكھ پاپ تاج امپراطوري را بر سر وي بگذارد

یوآنس سیزدھم را واداشت تا تاج بر سر  اوتو، نزدیك مرگ خویش، براي جلوگیري از ھرج و مرج، پاپ
فرزند وي اوتو دوم بگذارد، و بھ این نحو، قبل از مرگ، پسر را شریك مسئولیتھاي امپراطور كرد 

با این پیوند، ). ٩٧٢(؛ تئوفانو دختر رومانوس دوم امپراطور بیزانس را براي پسرش گرفت )٩۶٧(
آنگاه اوتو، كھ . مپراطوري براي مدت كوتاھي تحقق یافتآرزوھاي دیرینة شارلماني براي اتحاد میان دو ا

، و تمامي آلمان )٩٧٣(از نظر اعمال مردي فرتوت بود و از نظر سن فقط شصت سال داشت، درگذشت 
تمام سعي خود را صرف بر آن ) ٩٨٣ - ٩٧٣(اوتو دوم . از مرگ بزرگترین سالطین خویش سوگوار شد

خویش منضم كند؛ ولي جان بر سر این كار نھاد و زودتر از موعد  كرد كھ ایتالیاي جنوبي را بھ قلمرو
ھنگام مرگ پدر سھ سال بیش نداشت؛ بھ ھمین سبب مادرش ) ١٠٠٢ - ٩٨٣(اوتو سوم . طبیعي جان سپرد

تئوفانو در عرض . اش آدلھاید مدت ھشت سال در مقام نیابت سلطنت انجام وظیفھ كردند تئوفانو و جده
اي از كماالت خاص بیزانس را وارد آلمان كرد و در دوران  نفوذ بود پارهھجده سالي كھ صاحب 

  .زمامداري دو اوتو محرك رنسانسي در ادبیات و ھنر شد

وي، تحت . بھ نام خویش سلطنت را آغاز كرد) ٩٩۶(ھنگامي كھ اوتو سوم بھ سن شانزدھسالگي رسید 
كھ رم را پایتخت خود قرار دھد و عموم  و دیگرروحانیون، بھ فكر افتاد] سیلوستر دوم[نفوذ ژربر 

مسیحیان را بار دیگر زیر لواي امپراطوري روم جدیدي درآورد كھ امپراطور و پاپ با ھم آن را اداره 
اي براي استقرار سلطة آلمان و بیزانس بر  اشراف و تودة رم و لومباردي، كھ این نقشھ را توطئھ. كنند
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اوتو . تأسیس كردند» جمھوري رومي«الفت با نقشة اوتو برآمدند و یك كردند، در صدد مخ ایتالیا تعبیر مي
وي  ٩٩٩در سال . غایلة مخالفان را فرو نشاند و رھبر آنان را كھ كرسنتیوس نام داشت بھ قتل رسانید

سال از حیات اوتو و دوران چھار سالة پاپي ژربر كوتاھتر از آن  ٢٢ژربر را بھ مقام پاپي برگزید، لكن 
اي لحاظ یك فرد عادي  اوتو، كھ از پاره. بتوان در طي آن سیاست پادشاه آلمان را جامة عمل پوشانید بود كھ

او راضي شد كھ ھمخوابھ و . و در عین حال یك نیمھ مقدس بود، بھ ستفانیا، بیوة كرسنتیوس، دل باخت
  كرد،  پادشاه جوان كھ مرگ را در رگھایش احساس مي. مسموم كنندة اوتو باشد

  . سالگي در ویتربو درگذشت ٢٢گریست، از اعمال خود توبھ كرد و در سن  مي

ساكسون، براي اعادة قدرت شھریاري، در ایتالیا  آخرین پادشاه آلماني سلسلة) ١٠٢۴ – ١٠٠٢(ھنري دوم 
و آلمان، یعني دو كشوري كھ در آنجا پادشاھي دو پسربچھ موقعیت دوكھا را مستحكم و ممالك ھمسایھ را 

، مؤسس )١٠٣٩ - ١٠٢۴(كونراد دوم، ملقب بھ سالیان . كرده بود، كوشش بلیغي مبذول داشت جسور
سلسلة امپراطوران فرانكونیا یا دودمان سالیان، ایتالیا را آرام كرد و سلطنت بورگوني یا آرل را بھ آلمان 

چنان گزاف فروخت  بھ سبب احتیاجي كھ بھ پول نقد داشت، اسقفنشینھا را در برابر مبالغي. منضم ساخت
سپس سوگند یاد كرد كھ ھرگز در مقابل واگذاري مقامات روحاني پول از كسي . كھ وجدانش آسوده باشد

سوم، ملقب بھ درشوارتسھ ) ھاینریش(پسرش ھنري » .تقریبًا موفق شد بھ وعدة خود وفا كند«نگیرد و 
در كنستانس،  »آمرزش«در روز . ید، امپراطوري جدید را بھ اوج اقتدارش رسان)١٠۵۶ - ١٠٣٩) (سیاه(

، تمام كساني را كھ در صدد آزار وي برآمده بودند بخشید و اتباع خویش را نصیحت كرد كھ دل ١٠۴٣در 
ود وي ـ شاید ھم قدرتش ـ از منازعات دوكھا مدت ده سالي تعالیم و رفتار خ. از انتقام و نفرت بشویند

و در نتیجھ   نامیدند تشویق كرد، مي» متاركة االھي«كاست و آنھا را بھ رعایت صلحي كھ در آن عھد 
وي از علم و دانش حمایت كرد؛ بھ تأسیس مدارس . اروپاي مركزي عصر طالیي كوتاھي بھ خود دید

اما وي قدیسي نبود كھ صلح جاوداني را . س را تكمیل كرددست زد، و كلیساھاي شپایر و ماینتس و ورم
وي سھ تن را . با مجارستان آن قدر جنگید تا مجارھا سروري او را بھ رسمیت شناختند. تضمین كرده باشد

كھ در مقام رقابت با یكدیگر مدعي مقام پاپي بودند از كار كنار گذاشت، و دو تا از پاپھا را یكي پس از 
بالمآل چنان . در تمام اروپا ھیچ كس از لحاظ قدرت با وي ھمسنگ نبود. سمت منصوب كرددیگري بھ این 

لكن   در اعمال اختیارات خویش بھ افراط گرایید كھ مخالفت طبقة روحانیون و دوكھا ھر دو را برانگیخت،
جا نھاد یك قبل از آنكھ این مخالفت بھ درجة انفجار برسد، درگذشت و میراثي كھ براي ھنري چھارم بھ 

  .دستگاه پاپي متخاصم و قملرویي پرآشوب بود

ھنري چھار سالھ بود كھ در شھر آخن تاج شاھي بر سرش نھادند، و ھنگامي كھ پدرش در گذشت شش 
در مقام نیابت سلطنت بھ رتق و فتق  ١٠۶۵مادرش و دو تن از اسقفھاي اعظم تا سال . سال بیش نداشت

سر پانزدھسالھ را بالغ اعالم كردند، و ھنري جوان خود را صاحب چنان در آن سال پ. پرداختند امور مي
  اختیارات وسیعي دید كھ تصور آن ھر جواني را از جادة 

اي از اشراف عالیجاه با وي  كھ طبق آن شیوه بر رعایاي خویش حكومت كند؛ دیري نگذشت كھ پاره
دید، مخالفان تمامي قلمرو  ا كاري آسان نميمخالف یا در ستیز شدند، و چون ھنري جوان منازعھ با آنھا ر

ورزیدند و  ساكسونھا با مالیاتھایي كھ بھ ایشان تحمیل شده بود مخالفت مي. وي را تقریبًا تجزیھ كردند
مدت پانزده سال . اي را كھ ھنري مدعي مالكیت آنھا بود پس بدھند حاضر نبودند كھ اراضي خالصھ

آنھا را شكست  ١٠٧۵صر مخالف در جنگ بود، و ھنگامي كھ در وي متناوبًا با عنا) ١٠٨٨ - ١٠٧٢(
داد، تمام قوا، از جملھ مغرورترین اعیان و اسقفھاي مبارز قوم، را وا داشت كھ بي سالح و پاي برھنھ از 

در ھمان سال پاپ . میان صفوف سپاھیان وي عبور كنند و سند تسلیم خود را جلو پایش بر زمین گذارند
با صدور فرماني تفویض مقامات اسقفي و ریاست دیرھا را از جانب افراد غیر روحاني گرگوریوس ھفتم 

براي ھنري، برپایة سوابقي كھ یك قرن قدمت داشت، ھرگز شكي باقي نبود كھ انتصاب اسقفھا . ممنوع كرد
وي مدت ده سال، با سیاست و جنگ، با گرگوریوس مخالفت ورزید، . و ریاست دیرھا حق مشروع اوست

اشراف . این كار را كھ یكي از شدیدترین كشمكشھاي تاریخ قرون وسطي بود تا پاي مرگ ادامھ داد و
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یاغي آلمان از این منازعھ براي تحكیم اختیارات فئودالي خویش استفاده كردند و ساكسونھاي تحقیر شده 
دیت ماینتس  ١٠٩٨پسران ھنري نیز بھ جمع شورشیان پیوستند، و در . دوباره علم شورش برافراشتند

پسر، پدر خود را بھ زندان انداخت و او را مجبور بھ . پنجم را پادشاه اعالم كرد) ھاینریش(ھنري 
پدر گریخت و مشغول تدارك سپاه بود كھ در لیژ بھ سن پنجاه و ). ١١٠۵(گیري از تاج و تخت كرد  كناره

كھ تكفیر شده ولي توبھ نكرده بود  توانست كسي را پاپ پاسكالیس دوم نمي). ١١٠۶(ھفتسالگي فوت كرد 
اعتنا بھ پادشاه و پاپ، براي ھنري چھارم  طبق آیین مسیحي اجازة كفن و دفن دھد، اما مردم شھر لیژ، بي

  .اش را در كلیساي جامع خود بھ خاك سپردند كفن و دفني شاھانھ ترتیب دادند و جنازه

  ١١٠۶ -  ۵۶۶: تمدن آلماني – ٢

ساعي مردان و زناني كھ بھ كشت اراضي و پرورش نونھاالن مشغول بودند راه در طول این پنج قرن، م
جنگلھاي پھناور و ترسناك كنام جانوران درنده و مانعي در راه رسیدن بھ . تمدن را بر آلمان ھموار كرد

 قھرمانان بي نام جنگلھا بھ قطع درختان پرداختند، و شاید در این كار بیش از حد. وحدت و ارتباط بود
ھاي خودرو و مردابھاي عفن مدت ھزار سال بھ طول انجامید، و  در ساكس مبارزه با بیشھ. پروا بودند بي

نسلھاي متمادي كشاورزان با استقامت و . فقط در قرن سیزدھم بود كھ بشر در این مبارزه پیروز شد
گ دوسر رام كردند، ھاي انبوه را شكست دادند، زمین را بھ كمك شخم و كلن نیرومند درندگان و بیشھ

درختان میوه را غرس كردند، بھ گلھ پروري و تاكستانداري پرداختند، و تنھایي خویش را با عشق و دعا، 
گلھا و موسیقي، آبجو تسكین بخشیدند؛ معدنچیان نمك، آھن، مس، قلع، و نقره را از دل زمین بیرون 

  كشیدند؛ صنایع دستي، كھ در 

شاورزان متداول بود، مھارت آلماني را با دقایق ھنر رومي درھم آمیخت؛ ھاي ك اربابي و دیرھا و كلبھ
. ھا بھ دریاي شمال و دریاي بالتیك دست یافتند بازرگانان، بمراتب سھلتر از سابق، از طریق رودخانھ

سرانجام مبارزة عظیم بھ پایان رسید و، گرچھ ھنوز بربریت در قوانین و خون مردم نھان شده بود، با 
 ٩۵۵از . ھ، برزخ میان ھرج و مرج ایلي قرن پنجم و رنسانس عھد اوتو در قرن دھم ھموار شده بوداینھم

رفت و تنھا تالي آن تكھ از ایتالیاي شمالي بود كھ  ترین كشورھاي اروپا بھ شمار مي آلمان مرفھ ١٠٧۵تا 
یر، ماینتس، و كولوني شھرھاي رومي قدیم مانند تر. قوانین و نظم را از پادشاھان آلماني گرفتھ بود

ھمچنان آباد برجا ماند، و شھرھاي جدیدي در حول و حوش اسقفنشینھا در شپایر، ماگدبورگ، و ورمس بھ 
  .خورد براي نخستین بار اسم نورنبرگ بھ گوش مي ١٠۵٠در حدود سال . وجود آمد

مدارسي متعلق . ھده داشتدر این عصر كلیسا عالوه بر تربیت مردم آلمان وظیفة ادارة مملكت را نیز بر ع
بھ دیرھا ـ یعني در واقع كالجھایي ـ در فولدا، تیگرنزي، رایشنو، گندرزھایم، ھیلدزھایم، و لورش تأسیس 

بعد از آنكھ مكتب آلكوین را در تور درك كرد، رئیس دیر معظم ) ٨۵۶ -  ٧٧۶ ? ( رابانوس ماوروس . شد
مھد محققان و مادر بیست و دو مؤسسة فرھنگي وابستھ  فولدا در پروس شد و مدرسة آن دیر را، بھ عنوان

ھاي متعددي از علوم گسترش داد و  وي برنامة تدریس را بھ رشتھ. بدان، در تمام خاك اروپا بلند آوازه كرد
. دانست تقبیح كرد افكار خرافي عھد را كھ بسیاري از حوادث طبیعي را ناشي از نیروھاي غیبي مي

امروزه براي آثاري كھ از . ھاي اروپا درآمد بھ صورت یكي از بزرگترین كتابخانھكتابخانة مدرسة فولدا 
سوئتونیوس، تاسیت، و آمیانوس ماركلینوس بھ دست ما رسیده است، باید خود را مرھون كوشش بانیان این 

اي موسوم بھ بیا اي روح القدس،  طبق روایت مشكوكي، تصنیف سرود مذھبي شاھانھ. كتابخانھ بدانیم
شود، بھ ھمین رابانوس  آفریدگار را، كھ معموال در مراسم تقدیس پاپھا، اسقفھا، و پادشاھان خوانده مي

قدیس برونو كھ ھم دوك لورن و ھم اسقف اعظم كولوني بود، و در زمان سلطنت اوتو كبیر . اند نسبت داده
ت طبقة حكام و عمال اي براي تربی بھ مقام صدراعظمي امپراطوري منصوب شد، در كاخ شاھي مدرسھ

دولتي تأسیس كرد و بھ ھمین منظور تعدادي كتاب و جمعي از فضال را از بیزانس و ایتالیا بھ آلمان آورد و 
py  .خودش بھ تدریس حكمت و زبان یوناني پرداخت
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روحانیون و بھ   شد بھ دست طبقة تقریبًا ھر چھ نوشتھ مي. زبان آلماني تا این تاریخ ھنوز ادبیاتي نداشت
یكي از رھبانان سوابیا ) ٨۴٩ -  ٨٠٩(بزرگترین شاعر آلماني این عھد واالفرید سترابو . زبان التیني بود

وي مدتي معلم شارل كچل در كاخ لویي لوپیو، در آخن بود، و در اثناي این دوران . ساكن رایشنو بود
سمت رئیس دیر بھ ھنگامي كھ وي بھ . ژودیت ھمسر زیبا و جاه طلب لویي را حامي روشنفكري دید

  رایشنو بازگشت، تمام اوقات خویش را وقف دین، ادبیات، و باغباني كرد و 

  .كرد توصیف نمود گلھایي را كھ با عالقة وافر در باغ كاشتھ بود و مراقبت مي

وي یكي از زنان متعدد . اي بود روسویتا نام در طي این قرون بزرگترین رقیب وي در ادبیات آلماني راھبھ
متولد شد،  ٩٣۵روسویتا، كھ حدود . آلماني است كھ در این عھد بھ سبب ادب و كماالت خویش مشھور شد

قطعًا پایة تعلیم و تعلم این عھد بمراتب عالیتر از آن بود كھ . ھاي بندیكتي در گندرزھایم درآمد بھ سلك راھبھ
اي  م آشنا شد، و معلوماتش بھ درجھبھ تصور ما آید، زیرا در این دیر روسویتا با آثار شعراي مشرك رو

اي از قدیسان را در قالب  روسویتا زندگي پاره. توانست بھ راحتي و رواني بھ التیني بنویسد رسید كھ مي
اما آثاري كھ مایة شھرت و . شعر شش وتدي التیني بھ نظم كشید و دربارة اوتو كبیر حماسة كوچكي ساخت

بھ طور كھ خودش . یني بود بھ سبك ترنتیوس، كمدي نویس رومياعتالي نام او شد شش كمدي منثور الت
بھ كمك قریحة ناچیزي كھ باري تعالي ارزاني داشتھ بود، در زیر چكش «نویسد، غرض وي آن بود كھ  مي

او دربارة عدم عفاف كمدي التیني دوران جاھلیت زبان » .ایثار، صداي ضعیفي در ستایش خداوند برآورد
با اینھمھ، نمایشھاي . كند كھ خودش نعم البدلي بھ سنت مسیحي عرضھ دارد شنھاد ميگشاید و پی شكوه مي

تواند تمایالت جسماني شاعر را بكلي از نظر خواننده پنھان  زند كھ نمي خود وي از عشق ناپاكي دم مي
از دختر گوید تا  در بھترین درام كوتاه وي، آبراھام، یك مسیحي تارك دنیا صومعة خود را ترك مي. دارد

گریزد، و چون معشوق او  دختر ابتدا بھ اغواي مردي از خانھ مي. برادرش كھ یتیم شده است نگاھداري كند
بھ . شود گیرد و در جامة مبدل وارد خوابگاه او مي آبراھام رد دختر را مي. شود كند، فاحشھ مي را رھا مي

در طي . كشد شرم خود را عقب ميشناسد و از  بوسد، عموي خود را مي مجردي كھ دختر او را مي
كند كھ دست از آن زندگي گناه آلود بردارد و  صحبتي محبت آمیز و شاعرانھ، آبراھام دختر را تشویق مي

ھیچ روشن نیست كھ آیا ھرگز این نمایشھاي كوتاه دراماتیك را در روي صحنة . بھ خانة پدري بازگردد
ھا، كھ طنیني از آثار ترنتیوس بود، بھ وجود  ز این قبیل نمایشنامھدرام جدید ا. اند یا نھ تماشاخانھ اجرا كرده

» فارس«ھاي كلیسا، بھ اضافة كمدیھاي  نیامد، بلكھ سرچشمة درام جدید پیوندي بود از تشریفات و تعزیھ
  .»میم«بازیگران سیار 

مان سان براي ھنر كلیسا بھ ھمان نحو كھ چھار دیواري خود را مأمن ادبیات، درام، و تاریخنگاري كرد؛ ھ
راھبان آلماني، بھ پیروي از ھنرمندان بیزانس و . نیز موضوع پیدا كرد و متكفل مخارج آثار ھنري شد

كارولنژي و در سایة حمایت شاھزاده خانمھاي آلماني، در این عھد، صد نسخة خطي مذھب بسیار نفیس بھ 
اي از فرھنگ عھد  بود، تقریبًا خالصھاسقف ھیلدزھایم  ١٠٢٢تا  ٩٩٣برنوالد، كھ از . وجود آوردند

رفت؛ بھ این معني كھ این مرد نقاش، خطاط، فلزكار، موزائیكساز، مدیر، و در عین  خویش بھ شمار مي
با گرد آوردن ھنرمنداني از ایاالت و مھارتھاي مختلف، زادبوم خویش را بدل بھ   وي،. حال از قدیسین بود

ھمچنین با دو دست خویش، بھ ساختن صلیبھاي جواھرنشان،  یك مركز ھنري كرد و با كمك آنان، و
  شمعدانھاي طال و 

نقرة منقوش بھ شكل جانوران و گلھا، و یك دست جام عشاي رباني مزین بھ جواھرات عتیقھ پرداخت كھ 
درھاي برنزي معروفي كھ ھنرمندان او براي كلیساي . یك پارچة آن تصویر عریان االھگان رحمت بود

اختند، در قرون وسطي، اولین درھاي فلزي منقوش بھ شكل جانوران و گلھا بودند كھ، بھ شیوة جامع وي س
. ھاي مسطحي كھ بھ چوب چسبانده باشند نبودند، بلكھ بھ طور یكپارچھ ریختھ شدند متعارف، مركب از تنكھ

حشمت و جالل مي  در ساختمان ابنیھ، ھنوز از آن اشكال زیبایي كھ در دوران رنسانس بھ شھرھاي آلماني
بخشید خبري نبود، اما در ساختمان كلیساھا اینك چوب متروك، و سنگ رایج شده بود، و در احداث بازوي 

و   عرضي كلیسا، جاي خوانندگان، محراب، و برجھا اسلوب رومي را از لومباردي اقتباس كرده بودند،
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. و كلوني در شرف ساختمان بود كلیساھاي جامع ھیلدزھایم، لورش، ورمس، ماینتس، تریر، شپایر،
ایراد » كلیساھاي اسلوب راین«منتقدان خارجي از سقفھاي چوبي مسطح و تزیینات بیشمار بیروني این 

  فصل بیست و یكمگرفتند؛ اما این كلیساھا حاكي از استحكام پدر  مي

  

  مسیحیت در كشمكش

۵١٠٨ - .٢٩۵   

   

I –  ۵۴٣ - ۴٨٠حد : قدیس بندیكتوس  

میالدي كھ مدارس حكمت آتن بستھ شد، مونتھ كاسینو معروفترین صومعة جھان مسیحیت  ۵٢٩در سال 
، اصال در شھر سپولتو در )نورسیایي(بنیادگذار این دیر، بندیكتوس نورچایي . التیني نیز گشایش یافت

. لق داشتتع  اي كھ رو بھ زوال بود، اي بھ دنیا آمد كھ ظاھرًا بھ طبقة اشراف رومي، یعني طبقھ خانواده
گري و لھو و لعب مردم سخت  ابتدا او را براي تحصیل بھ شھر رم فرستادند، و در آنجا بود كھ از ھرزه

اي دل باخت و او را از دست داد، دچار  اي از وقایعنگاران، چون بھ دوشیزه تكان خورد و، بھ قول پاره
ھاي سابین  یلومتري سوبیاكو در تپھاي در ھشت ك در پانزدھسالگي بھ نقطة دورافتاده. التھاب روحي شد

اي مقام گزید و مانند رھبان تارك دنیایي چند سالي در آنجا  گریخت؛ در آنجا، پایین پرتگاھي، در مغازه
دھد كھ بندیكتوس چطور شجاعانھ  اپپ گرگوریوس اول در كتاب مقاوالت خویش شرح مي. زندگي كرد
  :ش كندكرد تا زني را كھ دوست داشت فرامو مبارزه مي

ساخت و روح خادم خداوند از شھوات چنان ملتھب  نفس اماره خاطرة او را در ذھن وي مجسم مي
لكن . كرد كھ آن بیغولھ را ترك گوید كھ تقریبًا مقھور سرپنجة لذت شده، بھ خیالش خطور مي… گردید  مي

ار و انبوھي از ھاي بسیاري از خس و خ ناگھان بھ یاري الطاف االھي بھ خود آمد، و متوجھ شد كھ بوتھ
ھا افكند و آن قدر در میان  جامھ از تن بیرون آورد و خود را بھ میان آن بوتھ. اند گزنھ در آن اطراف رستھ

بھ این سان، با . خارھا غلتید كھ چون برخاست، تمامي گوشت بدنش بھ طرز فجیعي پاره پاره شده بود
  . زخمھاي تنش، زخمھاي روحش را التیام بخشید

كھ بندیكتوس چند سالي را در آن گوشة انزوا گذرانید و بھ سبب ثبات قدم مشھور شد، رھبانان بعد از آن
اي كھ در آن نزدیكیھا قرار داشت نزد وي آمدند و با اصرار تقاضا كردند كھ وي ریاست دیر آنھا  صومعھ

  بندیكتوس بھ . را قبول كند

پس از چند ماھي چنان از انضباط . ھ صومعھ رفترھبانان پافشاري كردند و او بھ ھمراھشان ب. خواھد بود
بندیكتوس بار دیگر گوشة انزوا گزید، اما . سخت بندیكتوس بھ ستوه آمده بودند كھ در شرابش زھر ریختند

پدران، . جماعتي از پارسایان جوان پیش او آمدند، با او زندگي كردند، و ارشاد وي را خواستار شدند
دوازده صومعة  ۵٢٠تا سال . آوردند تا در محضرش تربیت شوند زد وي ميفرزندان خود را از شھر رم ن

كوچك، ھر كدام با دوازده رھبان، در اطراف غار وي برپا شده بود؛ ھنگامي كھ حتي از این رھبانان نیز 
جمعي تعالیم و انضباط وي را بسیار سخت یافتند، بندیكتوس با پرشورترین پیروان خویش متوجھ مونتھ 

متر باالي سطح دریا و مشرف بر شھر قدیمي كاسینو، در  ٧/۵١٩اي بود بھ ارتفاع  شد، كھ تپھكاسینو 
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در آنجا بندیكتوس معبدي را كھ بھ دوران شرك تعلق داشت . شصت و پنج كیلومتري شمال باختري كاپوا
ا و خط مشي ، و نظامات بندیكتیان را وضع كرد كھ بعدًا راھنم)۵٢٩حد (اي بنا نھاد  خراب كرد، صومعھ

  .بیشتر دیرھاي مغرب زمین شد

اشتباه رھبانان ایتالیا و فرانسھ در این بود كھ از شیوة انزوا و ریاضت جویي مشرق زمین تقلید كرده 
آب و ھوا و روحیة فعال اروپاي باختري چنین ریاضتي را براي یك رھبان عملي بسیار مشكل . بودند

گیران خرده  بندیكتوس بر گوشھ. گیري صرف نظر كنند شھشد كھ بسیاري از گو كرد، و باعث مي مي
تر از  نگرفت و ریاضت را مردود نشمرد، بلكھ معتقد بود كھ انزواي دستھ جمعي بمراتب عاقالنھ

و در رھبانیت غرض ھرگز نباید ظاھرسازي یا چشم و ھمچشمي باشد؛ در تمام . گیري انفرادي است گوشھ
رئیس یا پیر دیر باشد و ریاضت باید تا جایي ادامھ یابد كھ بھ سالمت عقل  مراحل باید ادارة افراد زیر نظر

  .اي وارد نسازد و بدن لطمھ

. تا این تاریخ در غرب فردي كھ زندگي در صومعھ را مي پذیرفت مكلف بھ دادن قول و بستن پیماني نبود
ان نوآموزي را بگذراند و از بندیكتوس متوجھ شد كھ ھر كس مایل باشد وارد جرگة رھبانان شود باید دور

رود، و فقط بعد از این  طریق تجربھ دریابد كھ تا چھ حد از او انتظار امساك نفس و رعایت انضباط مي
اگر شخص از این آزمایش سربلند بیرون آمد، باید كتبًا خود را . تواند قول بدھد دورة آزمایشي داوطلب مي

وي مقرر داشت كھ وقتي داوطلب در . بنماید» ر، و اطاعتبھ ماندگار شدن در دیر، اصالح رفتا«ملزم 
حضور شاھدي كتبًا چنین قولي داد و سند را امضا كرد خودش طي مراسم باشكوھي دستخط خود را بر 

روي محراب دیر قرار دھد، و از آن پس رھبان دیگر اجازة خروج از دیر را نداشتھ باشد، مگر با اجازة 
مقرر داشت كھ پیر دیر را خود رھبانان باید از میان خود برگزینند، و در  بندیكتوس ھمچنین. رئیس دیر

كلیة امور مھم با وي مشورت كنند، اما تصمیم نھایي ھمواره با پیر باشد، و تمام رھبانان در عین سكوت و 
نیز قرار شد كھ دیرنشینان فقط بھ ھنگام ضرورت مھر . فروتني اوامر وي را بھ موقع اجرا بگذارند

اموشي از لب بردارند، بھ صداي بلند خنده و شوخي نكنند، و ھنگام راه رفتن چشمان خود را بر زمین خ
  ھیچ . دوزند

وابستگي قبلي راھب بھ طبقة » .و ھمة اشیا بھ جمیع افراد تعلق داشتھ باشد… و نھ قلمي ـ مطلقًا ھیچ چیز 
  :ثروتمندان یا غالمان بكلي نادیده انگاشتھ و فراموش شود

آزاد مرد بر فردي كھ از میان طبقة غالمان ..  . .ئیس دیر نباید ھیچ گونھ تمایزي میان دیرنشیان قایل شودر
زیرا ما، چھ بنده باشیم چھ آزاد، . برخاستھ بود برتري نداشتھ باشد، مگر علت معقول دیگري در بین باشد

  . شمرد دیگران مقدم نمي خداوند توانگران و متنفذان را بر… . ھمھ از لحاظ مسیح یكي ھستیم

كند خیرات و  ھر صومعھ بھ اندازة استطاعت مالي خویش موظف بود بھ ھر كس كھ دست نیاز دراز مي
كوبند باید چنان گرامي داشت كھ انگار خود مسیح  ھمة میھماناني را كھ حلقھ بر در مي«مبرات كند 

  » .ھستند

ھاي دیر كار كند و بھ  ومعھ، در آشپزخانھ، در غرفھھر رھباني موظف بود كھ در كشتزارھا یا دكانھاي ص
از . خوردن ھیچ چیز تا ھنگام ظھر، و در ایام روزه تا غروب آفتاب، مجاز نبود… . كتابت نسخ بپردازد

نیمة ماه سپتامبر تا عید قیام مسیح رھبانان فقط مجاز بھ خوردن یك وعده غذا در روز بودند، و در ماھھاي 
نوشیدن شراب مجاز بود، اما ھیچ كس . ازي روز حق داشتند دو وعده غذا بخورندتابستان بھ علت در

ساعات كار و یا خواب را بارھا با شركت در نماز دستھ . اجازة خوردن گوشت ھیچ چھارپایي را نداشت
بندیكتوس، تحت تأثیر مشرق زمینیھا، روز را طبق احكام شریعت براي خواندن دعا . كردند جمعي قطع مي

رھبانان مكلف بودند كھ ساعت دو بعد از نیمشب برخیزند، رو بھ نمازخانھ . تقسیم كرد» ساعات معیني«بھ 
یعني منتخباتي از كتاب مقدس، دعا، و سرودھاي » قطعات شبانھ«بیاورند، و در آنجا بھ قرائت یا خواندن 

ر ساعت شش بامداد براي ، د»نماز حمد«یا » دعاھاي صبحانھ«ھنگام طلوع فجر براي . روحاني بپردازند
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در » دعاي ششمین«، ھنگام روز براي »دعاي سومین«، در ساعت نھ بامداد براي »دعاي نخستین«
، موقع غروب آفتاب براي نماز مغرب، و ھنگام رفتن بھ بستر »دعاي نھمین«ساعت سھ بعدازظھر براي 

معموال ھنگامي بود كھ شب فرا موقع خواب . ، كھ پایان دعاھا بود، حاضر باشند»نماز واپسین«براي 
خوابیدند،  با ھمان لباسي كھ بر تن داشتند مي. كردند رھبانان تقریبًا از روشنایي چراغ استفاده نمي. رسید مي

  . كردند و بندرت استحمام مي

اي از نصایح كلي را براي رھبري مسیحي بھ سوي كمال نفس عالوه  بندیكتوس بر این نظامات ویژه پاره
  : كرد

در مرحلة نخست راھب باید خداي متعال را از صمیم قلب و با تمامي روح و توان خویش دوست ) ١
و گرد ..  .آنگاه مرتكب قتل نفس نشود) ٣. آنگاه ھمسایھ را آن سان نوازد كھ خویشتن را) ٢. بدارد

 )١١… . تمامي مردمان را محترم شمرد) ٨… . آز، و شھادت دروغ نگردد… سرقت، … زناكاري، 
. از مستمندان دستگیري كند) ١۴. روزه را دوست داشتھ باشد) ١٣… . بدن را از آلودگي پاك نگاه دارد

بردیگران زخمي وارد نسازد، و اگر ) ٣٠… . از بیماران عیادت كند) ١۶. برھنگان را لباس بپوشاند) ١۵
  خود زخمي 

. مند بھ سخن گفتن زیاد نباشد عالقھ) ۵٣… . دشمنان خود را دوست داشتھ باشد) ٣١… . دارد شكیبا باشد
قبل   پس از یك اختالف،) ٧١… . بلكھ خود قدیسي باشد… آرزو نداشتھ باشد او را قدیسي خوانند ) ۶١… 

  . و ھرگز از بخشایش االھي نومید نشود) ٧٢از غروب آفتاب آشتي كند، 

ري پر از جنگ و ھرج و مرج، و تردید و سرگرداني، صومعة بندیكتیان مأمني آرامشبخش در عص
كشاورزاني را كھ از زمین رانده یا خانھ خراب شده بودند، دانشپژوھاني را كھ آرزوي . شد محسوب مي

داد و بھ  پیدا كردن گوشة امني داشتند، و مرداني را كھ از ستیز و غوغاي زندگي بھ ستوه آمده بودند پناه
جاي شگفتي نبود كھ » .دست از غرور و آزادي خود بردارید و امن و صلح را در اینجا بیابید«: آنھا گفت

صدھا صومعة ھمانند در سراسر اروپا بھ وجود آمد كھ ھر كدام مستقل از دیگران بود، ھمگي فقط از 
حكم جزایري از اجتماعات  كردند، و در دریاي خروشاني از استقالل انفرادي اوامر پاپ اطاعت مي

مرور زمان ثابت كرد كھ فرقھ و نظامات بندیكتیان پایدارترین ابداعات انسان قرون . اشتراكي را داشتند
آن  ۵٨٩جماعت بربري لومبارد در . خود صومعة مونتھ كاسینو مظھر آن پایداري است. وسطي بوده است

آن را  ٨٨۴ساراسنھا در . صومعة خود بازگشتندرا غارت كردند، لومباردھا عقب نشستند و راھبان بھ 
زلزلھ آن را خراب كرد، رھبانان دوباره بھ ساختن  ١٣۴٩ویران كردند؛ رھبانان از نو آن را ساختند، در 

ھا و بمبھاي جنگ  گلولھ ١٩۴۴در . بھ تاراج آن دست زدند ١٧٩٩آن كمر بستند؛ سپاھیان فرانسوي در 
رھبانان بندیكتوس با دستھاي خویش بار ) ١٩۴٨(امروز . یكسان كرددوم جھاني آن صومعھ را با خاك 

  .كند قطعش كن، بار دیگر شكوفھ مي: طبق ضرب المثل التیني. دیگر بھ بناي آن مشغولند

II - ۶٠۴ - ۵۴٠? : گرگوریوس كبیر  

رگرم در حالي كھ قدیس بندیكتوس و رھبانان وي، در صلح و آرامش، بھ كار و دعا در مونتھ كاسینو س
مانند شعلة سوزاني از شمال تا جنوب ایتالیا را فرا گرفت، و بھ ھر جا ) ۵۵٣ - ۵٣۶(جنگ گوتھا   بودند،

بنیادھاي سیاسي . اقتصاد شھري دچار ھرج و مرج شد. سرایت كرد جز آشوب و فقر چیزي بھ جا نگذاشت
عاملین امپراطوري كھ اندكي بھ ھم ریخت؛ در رم ھیچ گونھ اقتدار مادي و دنیوي بھ جا نماند مگر آن 

بھ سبب فرو . مورد حمایت سربازان بي جیره و مواجبي بودند كھ در نواحي دور از مركز رقابت داشتند
ریختن این قدرتھاي مادي و برقرار ماندن سازمان روحاني بود كھ باقیماندة كلیسا، حتي در نظر 

pyیانوس بھ موجب فرماني مقرر داشت كھ یوستین ۵۵۴در . نجات مملكت تلقي شد  امپراطوران، وسیلة
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توانند اشخاص صالح و كارآمدي را كھ قادر بھ ادارة امور حكومت محلي  اسقفھا و اعاظم ھر ایالتي مي«
  اما ھنوز جنازة » .باشند بھ سمت حكام ایاالت برگزینند

را در ایتالیا تھدید  دیگر دچار بربریت و آریانیسم شد، و این ھر دو رھبري و تمامي دستگاه روحاني كلیسا
بحراني كھ پدید آمده بود ظھور یك مرد مقتدر را ضروري نمود، و تاریخ بار دیگر بر تأثیر نبوغ . كرد

  .صحھ نھاد

اي تولد یافت  وي در دامان خانواده. گرگوریوس سھ سال قبل از درگذشت بندیكتوس در شھر رم بھ دنیا آمد
گرگوریوس ایام كودكي را در كاخ زیبایي واقع بر تپة . ودندكھ افراد آن از سناتورھاي روم باستان ب

بھ علت تعلق بھ خانوادة . ھنگامي كھ پدرش فوت كرد، میراث ھنگفتي بھ وي رسید. كایلیوس گذرانید
از مدارج ترقي سیاسي بسرعت باال رفت، چنان كھ در سي و سھ سالگي شھردار رم   اشرافي، و ثروت،

بعد از آنكھ دورة یكسالة منصب مزبور سپري شد و اوضاع . مور سیاسي نداشتاي بھ ا اما وي عالقھ. شد
كرد، وي قسمت اعظم دارایي خویش  ایتالیا در نظر گرگوریوس داللت بر انقراض قریب الوقوع عالم مي

را صرف ساختن ھفت صومعھ كرد، و باقي را بھ صورت صدقھ بھ بینوایان بخشید؛ از تمام عالیقي كھ 
ود بود چشم پوشید؛ كاخ خود را مبدل بھ دیر سن آندره كرد، و خودش اولین رھبان آن دیر خاص طبقة خ

ھا و  تقریبًا تمام این ایام را بھ خوردن میوه. گرگوریوس خود را بھ شدیدترین ریاضتھا مقید كرد. شد
كھ در آن روز گرفت كھ ھنگام فرا رسیدن شنبة مقدس،  گذرانید، و آن قدر زیاد روزه مي سبزیجات خام مي

نمود كھ اگر یك روز دیگر از  بیش از ھر روزي فرد مسیحي مكلف بھ رعایت روزه بود، ظاھرًا چنین مي
آورد كھ سھ  با اینھمھ ھمواره بھ خاطر مي. شود خوردن غذا خودداري كند، از فرط گرسنگي ھالك مي

  .سالي كھ در دیر مزبور گذرانیده بود خوشترین ایام زندگیش بوده است

را بھ وي » ھفتمین شماس«پاپ بندیكتوس اول گرگوریوس را از این محیط قرین آرامش احضار و مقام 
پاپ پالگیوس دوم او را بھ عنوان سفیر خویش بھ دربار امپراطوري بیزانس  ۵٧٩در سال . تفویض كرد

ھمچنان از نظر در میان دغلبازیھاي دیپلوماسي و دبدبة كاخھاي امپراطوري، وي . در قسطنطنیھ فرستاد
با اینھمھ، در این دوران، تجربیات ثمربخشي از . كرد پوشاك و خوراك و نیایش مثل یك رھبان زندگي مي

  .گریھاي آنھا اندوخت مردم دنیاپرست و حیلھ

میالدي بروز طاعون  ۵٩٠در . او را بھ رم احضار و بھ ریاست دیر سن آندره منصوب كردند ۵٨۶در 
اسقفھا . خود پالگیوس بھ این مرض مبتال شد و درگذشت. شھر رم را درو كردخیاركي چون داسي نفوس 

گرگوریوس، كھ بھ ھیچ وجھ مایل . و مردم شھر بي درنگ گرگوریوس را بھ جانشیني وي انتخاب كردند
اي بھ امپراطور یوناني نوشت و در طي آن خواستار شد كھ این انتخاب را تأیید  بھ ترك صومعھ نبود، نامھ

و ھنگامي كھ گرگوریوس در تدارك فرار بود او را دستگیر كردند و   شھردار رم جلو نامھ را گرفت،. نكند
اند، بھ وسیلة گرگوریوس دیگري تقدیس  در آنجا، چنانكھ گفتھ. بزور بھ كلیساي سان پیترو در رم آوردند

  . شد و بھ مقام پاپي رسید

  رگ و طاس، رنگي تیره، دماغي مانند اكنون گرگوریوس مردمي پنجاھسالھ بود، با سري بز

. منقار عقاب، ریشي تنك و گندمگون، احساساتي آتشین، گفتاري مالیم، مقاصدي شاھانھ، و عواطفي ساده
بھ سبب مسئولیتھاي فراوان و رنجھایي كھ بر خود ھمواره كرده بود سالمتیش مختل، و دچار سوءھاضمھ 

كرد كھ در صومعھ كرده بود،  یز وي بھ ھمان منوال زندگي ميدر كاخ پاپي ن. و تب مالت و نقرس شده بود
كرد، و با كشیشان و رھباناني  بھ این معني كھ لباس خشن رھباني بر تن و از ارزانترین خوراكھا تغذیھ مي

از آنجا كھ قاعدتًا مجذوب مسائل دیني و . گذرانید كھ مددكار وي بودند زندگي را بھ طور دستھ جمعي مي
زماني مطرب . مي توانست یكباره نرم شود و در كارھا و گفتارش محبتي پدرانھ نشان دھدملك بود، 

گرگوریوس بھ مطرب اجازه داد . گردي كھ ارغنون و میموني بھ دست داشت بر در سراي پاپي آمد دوره
وي بھ عوض آنكھ عواید كلیسا را خرج ساختمان . كھ داخل شود و برایش طعام و نوشابھ فراھم ساخت
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ابنیة جدید كند آن را در راه صدقات، دادن ھدیھ بھ مؤسسات مذھبي در سراسر جھان مسیحي، و اعطاي 
اي از  براي ھر خانوادة فقیر در شھر رم جیرة ماھیانھ. كرد فدیھ براي رھایي اسیران جنگ صرف مي

، و ھر روز گندم، شراب، پنیر، سبزیجات، روغن، ماھي، گوشت، لباس، و مقداري وجھ مقرر كرده بود
ھاي وي خطاب بھ روحانیون  نامھ. بردند مأموران او خوراكھاي پختھ براي بیماران و مردمان علیل مي

مسامحھ كار یا فرمانرویان سیاسي لحني بسیار تند دارد، ولي ھر گاه مردمان بینوا و درمانده را مخاطب 
اي خطاب بھ زارعي كھ  نامھ: ھ استدھد، بھ منزلة گوھرھایي ھستند از دلسوزي؛ و از آن جمل قرار مي

ھا درآید؛ و  خواھد در سلك راھبھ زمینھاي موقوفة كلیسا را غصب كرده است؛ خطاب بھ كنیزكي كھ مي
وي چنین اعتقاد داشت كھ . خطاب بھ زني از خانوادة اشراف كھ از گناھان خویش پریشان خاطر شده است

وسفندان خویش مراقبت كند، و پاپ نیكوكردار از ھر كشیش در واقع شباني است كھ مأموریت دارد از گ
؛ این كتاب راھنما بھ مرور )۵٩٠(لحاظ محق است بھ نگارش اثر خود حاوي اندرز براي اسقفھا بپردازد 

تر از سن حقیقي خویش  ھر چند گرگوریوس ھمواره علیل و فرتوت. ایام یكي از آثار كالسیك مسیحي شد
خود را در جھت ادارة تشكیالت روحاني، رتق و فتق امور سیاسي قلمرو  بود، با این وجود تمام اوقات

الجیشي نظامي، نوشتن رسائل متعددي در االھیات، فرو  پاپي، نظارت فایقھ بر امور كشاورزي و سوق
وي غرور مقام . كرد ھاي رازورانھ، و توجھ مشتاقانھ بھ انجام ھزار امر كوچك زندگي مي رفتن در جذبھ

پاپي خویش كھ ھنوز موجود است   كرد، و در نخستین رسالة فروتني ایماني كھ داشت پاك مي خویش را با
  .اند نامید؛ پس از وي، بزرگترین پاپھا این عبارت شریف را پذیرفتھ» خادم خادمان خداوند«خود را 

از ویژگیھاي دوران خالفت وي بصیرتش در امور اقتصادي كلیسا و اصالحات سختي بود كھ مجري 
وي سعي بلیغي مبذول داشت تا از تجارت اشیاي متبركھ و ھمخوابھ گرفتن در بین كشیشان . داشت

انضباط را دوباره در دیرھاي ممالك التین برقرار و روابط میان آنھا و پاپ و كشیشاني را . جلوگیري كند
  . شدند تنظیم كرد كھ از طرف مقامات غیر روحاني منصوب مي

جلو . كلیسا نیز كمك كرد» گرگوریوسي«د، و شاید بھ ظھور شیوة سرودخواني آیین قداس را اصالح كر
اما عوایدي را . سوءاستفاده در امالك پاپي را گرفت، بھ كشاورزان مستأجر وام داد، و ربحي مطالبھ نكرد

را آوري كرد، زیركانھ بھ آن دستھ از یھودیاني كھ مسیحیت  كھ بھ كلیسا تعلق داشت بدون اتالف وقت جمع
االجاره كرد، و زمینھاي موروثي خاوندھایي را كھ بر اثر شنیدن  پذیرفتھ بودند پیشنھاد تخفیف مال

  . فرا رسیدن روز قیامت ھراسان شده بودند براي كلیسا پذیرفت  ھاي وي دربارة موعظھ

بر  در این ضمن با الیقترین فرمانروایان عھد خویش در مبارزات تن بھ تن سیاسي مواجھ شد؛ گاھي
شد، اما سرانجام وقتي از جھان دیده بربست، قدرت و حیثیت  آمد، و گاھي مغلوب مي حریف غالب مي

بمراتب افزونتر ) بھ عبارت دیگر ایاالت قلمرو پاپ در ایتالیاي مركزي(» میراث پطرس«دستگاه پاپي و 
لكن در عمل بھ  گرگوریوس بظاھر حق حاكمیت امپراطور روم شرقي را پذیرفت،. و وسیعتر شده بود

ھنگامي كھ دوك سپولتو، حین مبارزه با نمایندة امپراطور روم . طور كلي آن امپراطور را نادیده انگاشت
شرقي در راونا، رم را تھدید كرد، گرگوریوس، بدون مشورت با نماینده یا خود امپراطور روم شرقي، 

را محاصره كردند، خود در تدارك دفاع عھدنامة صلحي را با دوك امضا كرد و موقعي كھ لومباردھا رم 
  .از شھر شركت كرد

خورد، و از جماعاتي كھ براي شنیدن  شد افسوس مي اي كھ صرف امور دنیوي مي وي بر ھر دقیقھ
خواست كھ، بھ سبب پریشاني حواس بر اثر گرفتاریھاي مادي،  آمدند عذر مي ھاي وي گرد مي موعظھ

پیدا  در طول سالھاي معدود صلح، گرگوریوس مجال آن را. ھاي تسلي بخشي را ندارد قدرت ایراد موعظھ
وي اسقفھاي سركش لومباردي . كرد كھ با اشتیاق تمام سعي خود را صرف اشاعة مسیحیت در اروپا كند

را مطیع كرد، اعتقادات صحیح مذھب كاتولیك را بار دیگر در افریقا رواج داد، تقاضاي اسپانیا را، كھ 
و با چھل نفر رھبان، انگلستان  تاكنون پیرو آریانیسم بود، براي تبعیت از اصول مذھب كاتولیك قبول كرد،

pyفروشان رم بھ چشم  در حالي كھ پیر دیر سن آندره بود و در بازار برده. را براي عالم مسیحیت تسخیر كرد
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فروشند، تصمیم خود را گرفت و، بنابر گفتار  خود دیده بود كھ چند تني از اسیران انگلیسي را بھ غالمي مي
  لیسي، گرگوریوس از بید اسقف و تاریخنویس وطنپرست انگ

اي چند بھ آنھا  پوست سفید و سیماي خوش منظر و موھاي بسیار زیباي آنان در شگفت شد و چون لحظھ
بھ وي . اند نگریست، بھ قول مشھور، از آنان جویا شد كھ از كدام ناحیھ یا سرزمین آن جماعت را خریده

و باز چون پرسید كھ آیا مردمان آن . نجا چنین استآیند و ظاھر ساكنان آ پاسخ دادند كھ آنھا از بریتانیا مي
دریغ باشد كھ «: آنگاه این مرد نیكوكار گفت. پاسخ شنید كھ از جماعت كفارند… جزیره مسیحي ھستند 

چنین مردمان زیباروي و خوش طلعتي از اھریمن پیروي كنند، و مردماني كھ ظاھري چنین باشكوه و 
جواب . پس از این، وي جویاي نام آن قوم شد» .ري از لطف معنويدرخشان دارند صاحب ذھني باشند عا

  براستي كھ خوب نامي «: سپس وي گفت. دادند كھ اینھا را آنگلھا نامند

است كھ چنین مردماني جانشین فرشتگان آسمان و شایستھ  دارند،زیرا چھرة فرشتگان . اند بر آنھا نھاده
  » .بودند مي

گرگوریوس از پاپ پالگیوس دوم ) كھ بسیار جالبتر از آن است كھ باور كردني باشد(طبق این داستان 
خواھد كھ با جمعي از مبلغان مسیحي عازم انگلستان شود، و پاپ نیز با چنین طرحي موافقت  اجازه مي

اي از كتاب مقدس كھ  گرگوریوس قصد حركت داشتھ است، ملخي بر روي صفحھكند؛ اما ھنگامي كھ  مي
معني این پیش ) ملخ! (لوكوستا«: آورد از دیدن ملخ فریاد برمي. افتد وي مشغول خواندن آن بوده است مي
و بھ ھمین سبب از ] دھد ميزیرا لوكوستا در التین چنین معني [» .آمد آن است كھ از جایت حركت مكن

گرگورویس بعد از آنكھ بھ مقام پاپي منصوب شد، انگلستان را . شود حركت بھ سوي انگلستان منصرف مي
نایب رئیس دیر سن آندره، بھ   ، ھیئتي را زیر نظر آوگوستینوس،۵٩۶در . ھنوز فراموش نكرده بود

این دستھ چون بھ گل رسیدند، چنان داستانھاي ھولناكي دربارة وحشیگري ساكسونھا . یتانیا روانھ داشتبر
اي  آن فرشتگان جانوران درنده«بھ رھبانان مزبور گفتند كھ . از زبان فرانكھا شنیدند كھ ناچار برگشتند

و خون مسیحي را بھتر از   دھند، تشنة خون آدمي ھستند، ھستند كھ كشتن را بر غذا خوردن ترجیح مي
آوگوستینوس با این قبیل گزارشات بھ شھر رم بازگشت، اما گرگوریوس » .خون ھر كسي دوست دارند

وي را شماتت و تشویق كرد و بار دیگر بھ سوي انگلستان روانھ داشت تا، با صلح و آرامش، در عرض 
  .بھ طور موقتي، انجام داده بود دو سال كاري كند كھ امپراطوري روم بر اثر نود سال جنگ، آن ھم

گرگوریوس نھ یك فیلسوف و عالم االھي مانند قدیس آوگوستینوس بود، و نھ استادي در سبك نگارش مانند 
ھاي وي چنان افكار مردمان قرون وسطي را بشدت تحت  آن مرد برازنده یعني ھیرونوموس؛ لكن نوشتھ

رونوموس در برابر وي بظاھر حكم دو نفر از نویسندگان نفوذ قرار داد و تشریح كرد كھ آوگوستینوس و ھی
كتابھاي دیني عامھ پسندي كھ از وي بھ جا مانده چنان ماالمال از ترھات است كھ شخص . كالسیك را دارند

اي مانند او بھ آنچھ نوشتھ است واقعًا اعتقاد داشتھ یا صرفًا این  شود از اینكھ مدیر برجستھ مشكوك مي
كرده است بھ حال آنھا مفید واقع  جھت براي مردم ساده لوح و گناھگار نوشتھ كھ خیال مي حرفھا را از آن

این تذكره عبارت از . اي كھ وي در احوال بندیكتوس نوشتھ است دلپسندترین این كتابھاست تذكره. شود مي
خطور  شرح زیبایي است در مقام تعریف و تكریم بندیكتوس كھ در طي آن نویسنده ھرگز بھ خاطرش

بھترین میراث ادبي وي . نكرده است كھ از نظر نقد ادبي در صدد جدا كردن حقیقت از افسانھ برآید
  . ھشتصد نامھ است كھ از قلم خود گرگوریوس تراوش كرده است

برد، زیرا نویسنده بھ طور ناخودآگاه تصویر  خواننده بھ عواطف و حاالت گوناگون این مرد متغیر پي مي
اندازه دوست  كتاب مقاوالت وي را مردم بي. فكار و اوضاع زمانة خویش را ترسیم كرده استبیریایي از ا

انگیزترین داستانھاي الھامات غیبي، پیشگوییھا، و  اند، زیرا در خالل سطور این مجموعھ شگفت داشتھ مي
یافت كھ چگونھ  مي با خواندن این كتاب خواننده در. معجزات قدیسان ایتالیا بھ عنوان تاریخ ذكر شده بود

توانست خودش را نامرئي سازد، چھ  كردند، چگونھ قدیسي مي ھاي عظیم بھ بركت دعا حركت مي صخره
آسا فراھم و فراوان  شد، آذوقھ بھ چھ ترتیب بھ طرزي معجزه طور با اشارة صلیب زھرھایي بي اثر مي
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در خالل تمام این گفتگوھا قدرت . رفتگ یافت، و مرده چگونھ از نو جان مي شد، بیمار چھ سان شفا مي مي
شد، اما ھیچ چیز از زنجیرھایي كھ  اشیاي متبركي كھ از اولیاي دین و حواریون بھ جا مانده بود نمایان مي

انگیزتر  رفت دست و پاي بولس و پطرس، دو حواري بزرگ مسیح، را با آنھا بستھ بودند شگفت تصور مي
ھایي از آنھا را بھ عنوان تحفھ  شمرد و براده احترام فراوان عزیز ميگرگوریوس این زنجیرھا را با . نبود

فرستاد؛ در یك مورد، قدري از آن را براي یك نفر كھ مبتال بھ چشم درد بود فرستاد و  نزد دوستانش مي
ھا را پیوستھ در چشمت كشند، زیرا از ھمین تحفھ  بگذار قدري از این براده«: خطاب بھ وي نوشت

ھا عقل یا قلم آن پاپ بزرگ را در چنگ خود  مسیحیت توده» .اري بھ وقوع پیوستھ استمعجزات بسی
  .گرفتھ بود

تحقیقات عمیقتر وي در مبحث االھیات بھ صورت كتابي درآمد بھ نام ماگنا مورالیا، كھ تفسیري شش جلدي 
اریخي واقعي قبول بر كتاب ایوب بود، در این مورد گرگوریوس ھر خطي از داستان ایوب را بھ عنوان ت

كند، اما در عین حال در ھر جملھ بھ دنبال یك معني رمزي یا تمثیلي است، و سرانجام بھ این نتیجھ  مي
در نظر وي كتاب مقدس از ھر لحاظ كالم . رسد كھ تمام االھیات آوگوستینوس در خود ایوب جمع است مي

ھیچ كس نباید با خواندن آثار كالسیك . یيخداوند است و بھ نفسھ یك مجموعة كاملي است از خرد و زیبا
با اینھمھ، كتاب مقدس گاھي مبھم و پیچیده . دوران شرك وقت خود را ضایع و اخالق خود را فاسد كند

است و اغلب عبارات آن بھ زباني در خور فھم عامھ یا تعابیري تصویري بیان شده است، و الزم است كھ 
از آنجا كھ كلیسا پاسدار سنت مقدس است، بھ ھمین سبب تنھا . كند اذھان كارآزموده آن را با دقت تفسیر

اي است ضعیف  عقل انفرادي وسیلھ. تواند كتاب مقدس را بھ طرز صحیحي تفسیر كند مرجعي است كھ مي
ھنگامي كھ قوة متفكره درصدد «افكن كھ براي مقابلھ با حقایق وراي انساني ساختھ نشده است، و  و نفاق

آید كھ وراي اختیاراتش قرار دارد، آن وقت حتي آنچھ را كھ درك كرده  ل چیزھایي برميوقوف بھ احوا
توانیم بگوییم كھ خداوند چھ چیز نیست،  ما فقط مي. خداوند از فھم ما بیرون است» .دھد است از دست مي

ھ زبان آمده است، تقریبًا ھر آنچھ دربارة خداوند گفتھ شده است، بھ ھمان دلیل كھ ب«. نھ آنكھ چھ چیز ھست
  بھ ھمین سبب » .در خور ذاتش نیست

آیا روان عبارت . اي از ذات احدیت است تواند دریابد كھ این اشاره كھ با مالحظة روان آدمي، شخص مي
اند  بسیاري بارھا دیده… در عھد خود ما «: گوید از نیروي حیاتي و راھنماي جسم نیست؟ گرگوریوس مي

بدبختي بشر این است كھ طبیعتش بر اثر گناه ذاتي فاسد است و او را بھ » .شوند ميكھ ارواح از بدنھا جدا 
كند، و این نقص روحي اساسي، از طریق عمل تولید مثل، از پدر و مادر بھ كودك  تباھكاري متمایل مي

تي مستوجب كند و براس اگر آدمي را بھ حال خود رھا گذارند، گناه بر روي گناه انباشتھ مي. یابد انتقال مي
انتھایي است در زیرزمین كھ از آغاز  دوزخ فقط اسم بي مسمایي نیست، بلكھ ورطة بي. شود لعن ابدي مي

تواند روح و جسم  نشیند؛ جسماني است و با اینھمھ مي جھان آفریده شده، و آتشي است كھ ھرگز فرو نمي
كند، یا از حساسیت آنھا  ھالك نمي ھر دو را بسوزاند؛ ابدي است و در عین حال ھرگز مردمان ملعون را

اي از درد، وحشت درد منتظر، ترس دیدن عقوبات عزیزاني كھ  و بھ ھر لحظھ. كاھد در مقابل درد نمي
اند، و نومیدي از اینكھ ھرگز آدمي از این عذاب نخواھد رست، یا از  آنان نیز بھ لعن ابدي گرفتار آمده

بعدًا گرگوریوس لحن مالیمتري در پیش گرفت، اصول . شود ينعمت فنا برخوردار نخواھد گشت افزوده م
عقاید آوگوستینوس را دربارة برزخي پرورانید كھ در آنجا مردگان دوراني را براي كفارة گناھان بخشوده 

ھمچنین گرگوریوس، مانند آوگوستینوس، بھ كساني كھ آنھا را از عذاب اخروي . گذرانند شدة خود مي
طف خدا را خاطرنشان كرد و آنھا را بھ شفاعت قدیسان، ثمرات فداكاري مسیح، و اثر ترسانیده بود عطیة ل

  .نجات دھندة مرموز شعایر دیني، كھ در دسترس جمیع مسیحیان تایب قرار دارد، دلگرم كرد

شاید االھیات گرگوریوس بازتابي باشد از ضعف مزاجي وي و ھمچنین ھرج و مرج وحشتناك دوراني كھ 
. ام بسترم را ترك گویم در عرض یازده ماه بندرت توانستھ«: نوشت ۵٩٩در سال . كرد مي در آن زندگي

در سال » .ھر روز مشتاقم مرگ جانم را برھاند… دارد كھ  نقرس و تشویشھاي رنج آلود چنان معذبم مي
 ام و چنان دچار درد كھ حتي در ھنگام عید بندرت مدت دو سال است كھ بستري بوده«: نوشت  ۶٠٠

ھمھ روز در آستانة مرگم، و ھر روز از آن . توانم سھ ساعت سر پا ایستم تا در مراسم قداس شركت كنم مي
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با . ام بسترم را ترك گویم دیر زماني است كھ توانستھ«: نوشت ۶١٠و در سال » .شوم بھ دور رانده مي
  .ر آمدمحنتش بھ س ۶٠۴و سرانجام در سال » .كشم اشتیاق فراوان انتظار مرگ را مي

گرگوریوس بر پایان قرن ششم تسلط داشت، ھمچنانكھ برتري یوستینیانوس در آغاز این قرن مسلم بود، و 
پیامبر اسالم بر وي ] ص[نفوذش در این عصر تاریخي بر دین چنان عظیم بود كھ ھیچ كس بھ جز محمد 

ھ علت سادگي خویش مردم عھد وي نھ آدم دانشمندي بود و نھ عالم متبحري در االھیات، اما ب. پیشي نجست
را بمراتب عمیقتر از آوگوستینوس، كھ با فروتني جالب بھ پیروي از روش او گام برداشتھ بود، تحت تأثیر 

  در . از لحاظ تفكر وي اولین قرون وسطایي بھ تمام معنا بود. قرار داد

. امت قریب الوقوع بودھاي شیاطین حاضر در ھمھ جا، و قی تنھا معطوف بھ فساد طبیعت آدمي، وسوسھ
اي پرداخت كھ قرار بود قرنھا افكار بشر را تاریك نگاه  وي با اقتدار تمام بھ اشاعة آن دین مرعوب كننده

ھاي عامھ پسند و ھمة اثرات جادویي آثار قدیسان، تندیسھا، و دستورات را  دارد، وي تمام معجزات افسانھ
ه فرشتگان، شیاطین، افسونگران، و ارواح بود؛ ھر گونھ كرد كھ جوالنگا پذیرفت؛ در دنیایي زندگي مي

در چنین دنیایي علم بھ ھیچ وجھ . باور بھ وجود یك نظم عقالني در كاینات از فكر وي رخت بربستھ بود
ھفت قرن آینده مجبور بود این االھیات را قبول كند، و . راه نداشت و فقط یك ایمان ھولناك بھ جا مانده بود

چنین حكمتي . سكوالستیك ناگزیر بودند با رنج فراوان آن را با موازین عقالني تطبیق دھندحكماي بزرگ ا
  .كرد انگیز كمدي االھي دانتھ را فراھم مي بود كھ دورنماي غم

اما ھمین مرد خرافاتي و خوشباور كھ از لحاظ جسماني بر اثر زھدي وحشتناك خرد شده بود، از نظر 
داشت، در قضاوت سخت  بود كھ ھرگز از مقاصد خود دست بر نمي عمل و اراده یك رومي باستان

وي براي رھبانیت قانوني وضع كرد، . گرفت، دوراندیش، طرفدار عمل، و عاشق انضباط و قانون بود مي
ھمچنانكھ بندیكتوس براي آن نظاماتي آورده بود؛ اختیارات غیر روحاني دستگاه پاپ را بر اساس محكمي 

ا از بند تفوق امپراطور روم شرقي رھانید، و با چنان خرد و درستي وظایف خلیفة استوار ساخت، آن ر
روحاني رم را انجام داد كھ از این پس، در طول قرنھاي پرآشوب، ھمواره مردم دستگاه پاپي را براي خود 

یندگان از جانشینان حقشناس وي گرگوریوس را در عداد قدیسان دین بھ شمار آوردند و آ. پنداشتند پناھي مي
  .اند سر تحسین او را گرگوریوس كبیر لقب داده

III    -  ٨۶٧ - ۶٠۴: امور سیاسي پاپ  

. چند تني كھ بعد از گرگوریوس تكیھ بر مسند پاپي زدند برابري با وي را در تقوا یا قدرت دشوار دیدند
فتند، و ھر كوششي كھ در بیشتر آنھا برتري امپراطور روم شرقي یا نمایندگان او را در خاك ایتالیا پذیر

امپراطور ھراكلیوس بعد از آنكھ . راه مخالفت با امپراطور مبذول داشتند بارھا بھ خفت خود آنھا منجر شد
قلمرو خود را از آسیب تجاوزكاران محفوظ داشت، براي رسیدن بھ وحدت، درصدد برآمد كھ میان جھان 

و مسیحیان اصیل آیین غرب ) ب وحدت طبیعت بودندكھ در آنجا كلیسا و مردم معتقد بھ مذھ(مسیحي شرق 
) ۶٣٨(» اكتسیس«بیانیة ھراكلیوس بھ اسم . كھ اعتقاد بھ ثنویت عیسي داشتند دوباره آشتي برقرار كند

. خواست، بھ وسیلة آموزة وحدت مشیت مسیح، میان دو جھان مسیحي مشخص سازگاري برقرار كند مي
اي است كھ آن  نكتھ«قت كرد و افزود كھ قضیة یك یا دو مشیت پاپ ھونوریوس اول با این آموزه مواف

اما عالمان االھي غرب قبول پاپ را مردود » .گذارم قدرھا اھمیت ندارد و من آن را بھ دستوردانان وا مي
اي بھ طرفداري از عقیدة وحدت مشیت مسیح صادر  ھنگامي كھ امپراطور كنستانس دوم اعالمیھ. شمردند

  مارتینوس اول آن  ، پاپ)۶۴٨(كرد 

. كنستانس بھ نمایندة خود، فرماندار راونا، دستور داد كھ پاپ را بگیرد و بھ قسطنطنیھ بیاورد. را رد كرد
ششمین شوراي ). ۶۵۵(پاپ، كھ حاضر نشد سر تسلیم فرود آورد، بھ كریمھ تبعید شد و در آنجا درگذشت 

مشیت مسیح را محكوم، و پاپ ھونوریوس را  در قسطنطنیھ تشكیل شد، نظریة وحدت ۶٨٠جامعھ كھ در 
كلیساي روم شرقي كھ از تسخیر سوریھ و . تقبیح كرد» ھواخواه بدعتگذاران«بعد از مرگ بھ عنوان 
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مصر قبطي بھ دست مسلمانان متنبھ شده بود با تصمیم مزبور موافقت كرد، و بھ این نحو چند صباحي میان 
  .شدعالمین االھي شرق و غرب صلحي برقرار 

اما تحقیر مكرر دستگاه پاپي از جانب امپراطوران روم شرقي، تضعیف امپراطوري بیزانس بر اثر بسط 
نفوذ مسلمانان در آسیا و افریقا و اسپانیا، تسلط مسلمانان بر دریاي مدیترانھ، و ناتواني قسطنطنیھ یا راونا 

مھ سبب شد كھ پاپھا از امپراطوري رو بھ در حراست ایاالت پاپي ایتالیا در برابر ھجومھاي لومباردھا ـ ھ
، كھ )٧۵٧ - ٧۵٢(پاپ ستفانوس دوم . زوال بیزانس رو گردانند و از فرانكھاي در حال ترقي یاري جویند

ترسید مبادا تسخیر روم از جانب لومباردھا دستگاه پاپي را بھ صورت یك اسقف نشین محلي در زیر  مي
ك بھ سوي امپراطور قسطنطین پنجم دراز كرد، اما بیزانس ھیچ سلطة سالطین لومبارد درآورد، دست كم

پاپ ناگزیر دست بھ اقدامي زد كھ نتایج سیاسي فراوان داشت، بھ این معني كھ . گونھ مددي بھ وي نرسانید
لومباردھا را شكست داد و با صدور فرماني كھ بھ   بھ فرانكھا پناه آورد پپن كوتاه بھ كمك وي شتافت؛

؛ بھ )٧۵۶(مشھور شد با بخشیدن تمام ایتالیاي مركزي بھ پاپ قلمرو وي را وسعت بخشید » دھش پپن«
این سیاست درخشان پاپي تا بدانجا رسید كھ لئو . این طریق شالودة اختیارات غیر روحاني پاپھا تحكیم یافت

ور از آن پس ھیچ كس را در غرب امپراط). ٨٠٠(سوم با دست خویش تاج بر سر شارلماني نھاد 
بھ این نحو اسقف نشین گرگوریوس اول، كھ از فرط . شناختند مگر آنكھ پاپ وي را تدھین كرده باشد نمي

وقتي شارلماني درگذشت . حمالت اقوام مختلف بھ ستوه آمده بود، یكي از نیرومندترین قدرتھاي اروپا شد
م، روحانیون فرانسھ پادشاھان اي كھ حكومت فرانكھا بر كلیسا داشت دگرگون شد؛ قدم بھ قد ، سلطھ)٨١۴(

ریخت، قدرت و نفوذ كلیسا  آن سامان را مطیع خود كردند؛ و در حالي كھ امپراطوري شارلماني فرو مي
  .گذاشت رو بھ فزوني مي

. در آغاز جماعت اسقفھا بودند كھ از ضعف و كشمكش پادشاھان فرانسھ و آلمان نھایت استفاده را كردند
كھ با پادشاھان متحد شده بودند، در مورد امالك، اسقفھا، و كشیشان صاحب  در آلمان اسقفھاي اعظم،

بظاھر، دشمني اسقفھاي آلماني كھ از . اختیارات فئودالي شدند و فقط اطاعتي زباني در مقابل پاپھا داشتند
غرض از این مجموعھ . شد» احكام جعلي«این استبداد اسقفھاي اعظم بھ خشم آمده بودند سبب ایجاد 

رامین، كھ بعدھا مایة تحكیم مقام پاپي شد، در وھلة اول تسجیل حق اسقفھا بود تا بتوانند نسبت بھ احكام ف
ما از تاریخ یا منشأ این فرامین ھیچ گونھ اطالعي در . صادره از طرف مطرانھا از پاپھا استیناف بخواھند

لف یك كشیش فرانسوي بود كھ خود مؤ. در شھر مس گردآوردند ٨۴٢شاید آنھا را بھ تاریخ . دست نداریم
اي  این مجموعھ عالوه بر توده. اي بود گردآوري این اسناد عمل زیركانھ. نامید را ایسیدوروس مركاتور مي

از احكام موثق صادره از جانب شوراھاي دیني یا پاپھا، نیز شامل فرمانھا و مراسالتي بود كھ آنھا را بھ 
این اسناد قدیمي را در . دادند ـ نسبت مي )٣١۴ - ٣١١(تا ملكیادس ) ١٠٠ -  ٩١(پاپھا ـ از كلمنس اول 

ھاي كلیسا، بدون مصلحت و  مجموعھ گنجانیده بودند تا ثابت كنند كھ، بھ حكم قدیمیترین سنن و رویھ
  رضایت پاپ ھیچ اسقفي را 

شود از مقامش عزل كرد، ھیچ شوراي دیني حق اجالس ندارد، و روحانیون دربارة ھیچ موضوع  نمي
بھ استناد این شواھد، حتي پاپھاي اوایل دوران اشاعة مسیحیت خود را خلفاي . مھمي حق اخذ تصمیم ندارند

ن برھان، پاپ بھ موجب ھمی. مسیح بر روي زمین دانستھ و مدعي اختیارات مطلق و جھاني شده بودند
، صاحب تمام اختیارات مذھبي و غیر روحاني در »دھش قسطنطین«موافق ) ٣٣۵ - ٣١۴(سیلوستر اول 

چیزي نبود مگر برگرداندن اموال » دھش پپن«در نتیجھ، عطیة . سراسر اروپاي باختري شده بود
ین بھ نظر طبق ھمین شواھد، چن. اي كھ تعلق بھ صاحب قانوني آن یعني شخص پاپ داشت مسروقھ

رسید كھ انكار سروري امپراطور بیزانس توسط پاپ با قرار دادن تاج بر سر شارلماني در واقع اعمال  مي
. اي بود كھ بنیادگذار امپراطوري روم شرقي بھ پاپ بخشیده و مدتھا در بوتة اجمال مانده بود حق دیرینھ

ترجمة قدیس ھیرونوموس نقل » دسكتاب مق«متأسفانھ بسیاري از مدارك غیر موثق عباراتي را از 
كردند، حال آنكھ این مترجم گرانقدر بیست و شش سال بعد از مرگ ملكیادس قدم بھ عرصة وجود نھاده  مي
توانست بر ھر محقق كارداني آشكار شود، اما باید در نظر داشت كھ در  جعلي بودن این اسناد مي. بود

ھمین قدر كھ بیشتر ادعاھاي منسوب بھ اسقفھاي اولیة روم . خالل قرن نھم و دھم كار تحقیق بسیار زار بود
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كرد كھ جلو زبان  در این مدارك جعلي را یكي دو تن از پاپھاي بعدي تكرار كرده بودند، خود كفایت مي
مدت ھشت قرن پاپھا اصالت این اسناد را مسلم گرفتند و براي تحكیم خط مشیھاي . منتقدان را بگیرد

  .جستندستناد خویش بھ آن مدارك ا

ھا در تاریخ پاپھا منتشر  ترین چھره اندكي قبل از انتخاب یكي از برجستھ» احكام جعلي«از حسن تصادف، 
كلیسا برخوردار شده از تعلیمات بسیار مبسوطي در شریعت و سنن ) ٨۶٧ – ٨۵٨(نیكوالوس اول . شد

بود و قبل از آنكھ بھ مقام شامخ خویش نایل شود، رموز كار را بر اثر دستیاري با چند تن از پاپھا فرا 
بود، و از لحاظ حدود ) اول و ھفتم(از نظر نیروي اراده، وي ھمسنگ دو گرگوریوس كبیر . گرفتھ بود

اي بود كھ عموم مسیحیان آن را  ي وي قضیھاساس ادعا. دعاوي و توفیق بمراتب از آنھا جلوتر افتاد
پذیرفتھ بودند ـ بھ این معني كھ عیسي فرزند خدا پطرس را اولین حارس دین خود ساختھ و شالودة كلیسا را 

. بر آن قرار داده بود، و اسقفھاي رم اختیارات خود را مستقیمًا از پطرس قدیس بھ ارث برده بودند
چنین نتیجھ گرفت كھ پاپ، بھ عنوان نمایندة خدا بر روي زمین، باید بر  نیكوالوس از راه استدالل منطقًا

عموم مسیحیان جھان، الاقل در مسائل مربوط بھ ایمان و اخالقیات، حق سروري داشتھ باشد، اعم از آنكھ 
 نیكوالوس با فصاحت تمام این بحث ساده را پرورانید، و كسي در. پادشاھان ممالك باشند یا رعایاي عادي

پادشاھان و اسقفھاي اعظم فقط امیدوار بودند كھ وي این . دنیاي مسیحي التین جرئت نكرد آن را تكذیب كند
  .دعا را آن قدرھا جدي نگیرد

ھنگامي كھ لوتاردوم پادشاه لورن در صدد برآمد ملكة خود توتبرگا را طالق دھد و . اما بزودي نومید شدند
واج خویش درآورد، اعاظم روحانیون كشورش بھ این امر رضا دادند والدرادا ھمخوابة خود را بھ عقد ازد

توتبرگا بھ نیكوالوس پناه آورد، و پاپ چند نماینده بھ مس فرستاد تا دربارة كم و كیف قضایا ). ٨۶٢(
  لوتار رسوالن پاپ را بھ رشوه فریفت تا طالق را تأیید كنند . تحقیق كنند

نیكوالوس از نیرنگ لوتار آگاه شد، آن دو . یم را پیش پاپ بردنددو اسقف اعظم تریر و كولوني این تصم
. خود را بیرون كند و ھمسر خود را بپذیرد  اسقف اعظم را تكفیر كرد، و بھ لوتار دستور داد كھ ھمخوابة
نیكولواس مدت چھل و ھشت ساعت در . لوتار خودداري كرد و با سپاھي بھ عزم شھر رم حركت كرد

لوتار دل و جرئت خود را از دست داد و . در رم متحصن شد و بھ روزه و دعا پرداخت كلیساي سان پیترو
  .سر تسلیم در برابر فرامین پاپ فرود آورد

ھینكمار اسقف رنس، كھ بعد از خود پاپ بزرگترین نخست كشیش اروپاي التین بود، اسقفي راتراد نام را 
نیكوالوس بعد از رسیدگي بھ قضیھ، ). ٨۶٣(ده شد از كار بركنار كرد؛ وي نیز بھ پاپ نیكوالوس پناھن

دستور داد كھ راتراد را دوباره بھ مقامش منصوب كنند؛ و چون ھینكمار تردید نشان داد، پاپ تھدید كرد 
كھ اگر از حكم وي سرپیچي شود، دستور تعلیق مراسم نیایش را در تمامي كلیساھاي ایالت رنس صادر 

ھاي  نیكوالوس در نامھ. ن جریان بسیار خشمگین بود، مجبور بھ اطاعت شدھینكمار كھ از ای. خواھد كرد
كرد كھ گویي بر  خویش خطاب بھ پادشاھان و ھمچنین اسقفھاي اعظم ممالك ھمواره چنان لحني اتخاذ مي

. ھمة آنھا نظارت عالیھ دارد، و فقط فوتیوس اھل قسطنطنیھ بود كھ جرئت تكذیب چنین ادعایي را نشان داد
الت بعدي نشان داد كھ تقریبًا در ھر موردي پاپ جانب عدالت را اختیار كرده است؛ دفاع شدید وي از تحو

ھنگامي . اصول اخالقي، در عصري غرق در فساد، حكم چراغ و دژ امني را براي مردم سرگشتھ داشت
  .ار گرفتھ بودكھ وي دیده از جھان فروبست قدرت دستگاه پاپي بمراتب بیش از پیش مورد قبول مردم قر

IV -  ٨٩٨ - ۵۶۶: كلیساي یوناني  

مدتھاي مدید . توانستند تفوق عالیة اسقف رم را، بھ یك دلیل ساده، بپذیرند بطركھاي كلیساي روم شرقي نمي
دست از ادعاي خود دربارة حق  ٨٧١آنھا تابع امپراطوران یوناني بودند، و این امپراطوران نیز تا تاریخ 

pyبطركھا گاھي از امپراطوران انتقاد و سرپیچي و حتي . داشتند و پاپھاي آن بر نمي حاكمیت خویش بر رم
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اما عزل و نصب بطركھا بھ دست امپراطوران بود، كھ خود امر بھ انعقاد . كردند اظھار بیزاري مي
ید خود كردند، و فرامین و عقا دادند، با تصویب قوانین دولتي امور كلیسا را تنظیم مي شوراھاي كلیسایي مي

تنھا قید و مانع در پیش پاي . ساختند را دربارة مسائل دیني خطاب بھ طبقة روحانیون جھان منتشر مي
استبداد روحاني امپراطور در عالم مسیحیت مشرق عبارت بود از اختیارات رھبانان، تیغ زبان بطرك، و 

یچ گونھ بدعتي در كلیسا وارد سوگندي كھ امپراطور ھنگام تاجگذاري در مقابل بطرك یاد كرده بود كھ ھ
  .نكند

ھا بمراتب فراوانتر  ھا و دیرھاي راھبھ اكنون در قسطنطنیھ ـ و در واقع تمامي جھان یوناني شرق ـ صومعھ
. شور رھبانیت بعضي از امپراطوران بیزانس را نیز بھ دام خود افكند. از دنیاي مسیحي مغرب شده بود

كردند، ھمھ روز در مراسم قداس شركت  مرتاضھا زندگي مي این عده در میان تجمل درباري مانند
  كردند، و  جستند، در خوردن خوراك امساك مي مي

مردان و زنان بلند پایھ كھ از عالئم مرگ متوحش . محتضر خزانة دیرھا را با تحف و موقوفات انباشت
ھا بردند كھ دیگر  ون صومعھبودند در صدد ورود بھ دیرھا برآمدند و با خود ثروت ھنگفت جالبي را بھ در

كردند و بھ این نحو  ھا مي جمعي دیگر اموال خود را وقف یكي از صومعھ. شد مشمول مالیات مملكتي نمي
بسیاري از دیرھا مدعي بودند كھ آثار و اشیایي را در . داشتند تا آخر عمر مستمري ثابتي دریافت مي
آساي این قبیل اشیا در اختیار  قد بودند كھ نیروي معجزهمردم معت. تصرف دارند متعلق بھ قدیسان واالمقام

. كردند تا مورد استفاده قرار گیرد اي ھنگفت، نقدینة خود را تقدیم آنھا مي رھبانان است و، و بھ امید استفاده
جمع اندكي از رھبانان بھ سبب تناساني، لھو و لعب، و توطئھ و آز ایمان خود را بھ باد دادند، اما بیشتر 

رویھمرفتھ دیرنشینان از احترام عامة مردم، ثروت . گذراندند نھا روزگار را بھ پرھیزكاري و صلح ميآ
. توانست آن را نادیده انگارد مادي، و حتي نفوذ سیاسیي برخوردار بودند كھ ھیچ امپراطوري نمي

ماعت شاخص زھد و قدرت ج  ، رئیس دیر ستودیوم در قسطنطنیھ، نمونة)٨٢۶ - ٧۵٩(تئودوروس 
ھنگامي كھ تئودوروس كودك نورسي بود، مادرش وي را وقف كلیسا كرد، و او افكار و . رھبانان بود

تعالیم مسیحیت را چنان دقیق آویزة گوش خویش ساخت كھ ھنگام آخرین بیماري مادرش وي را بھ واسطة 
مشتمل بر نظامات  اي نامھ وي براي رھبانان خویش آیین. فرا رسیدن مرگ و جالل خداوندي تھنیت گفت

كار، دعا، تقوا، و پرورش قواي عقالني وضع كرد كھ بھ ھیچ وجھ دست كمي از قواعد بندیكتوس دیرھاي 
از تندیسھاي مذھبي حمایت كرد، و در حضور امپراطور لئو پنجم شجاعانھ منكر آن شد كھ . غربي ندارد

بھ سبب این ناسازگاري كھ نشان  .یك مقام غیر روحاني حق نظارت بر امور روحاني را داشتھ باشد
داد، چھار بار تبعید شد، اما از تبعیدگاه خویش نیز تا ھنگام مرگ ھمچنان با امپراطوران تمثالشكن در  مي

  .ستیز بود

اختالفات موجود در زبان، دعا و نیایش جمعي، و اصول مذھب در طي این قرون بیش از پیش مایة جدایي 
اي را پیدا كرد كھ از نظر مكاني جدا  مسیحیت حكم انواع موجودات زنده. شد میان مسیحیت التیني و یوناني

دعا و نیایش جمعي یوناني، لباسھاي رسمي كلیسایي، ظروف، و . و از لحاظ زماني دگرگون شده باشد
تر از غرب بود؛ صلیب یوناني چھار بازوي  تر، مزینتر، و از لحاظ ھنري پرداختھ زیورھا، بمراتب پیچیده

یونانیھا ھنگام غسل . زدند خواندند، و التینھا زانو مي پیروان كلیساي یوناني ایستاده دعا مي. اوي داشتمتس
. كردند بردند، و حال آنكھ التینھا بھ پاشیدن آب بر روي شخص بسنده مي تعمید آدمي را در آب فرو مي

. كلیساي التین ممنوع بود روحانیون كلیساي یونان حق تأھل داشتند، ولي چنین امري براي روحانیون
كشیشان التین در امور . گذاشتند تراشیدند، روحانیون یوناني ریش بلندي مي كشیشان التین ریش خود را مي

بدعت در مسائل دیني ھمواره تقریبًا از یك محفل . سیاسي تخصص داشتند، كشیشان یوناني در االھیات
بر اثر . تناھي را از یونانیان بھ ارث برده بودشد كھ عشق بھ معني كردن الی روحاني شرق ناشي مي

  بدعتھاي كھنسال گنوسي فرقة دیصانیھ در سوریھ، و شاید بھ سبب سرایت افكار 

اي موسوم بھ پاولیسینھا یا بیالقھ پیدا شد كھ  در ارمنستان فرقھ ۶۶٠مانویھا بھ طرف غرب، در حدود سال 
قدیم، آیینھاي مقدس، احترام نسبت بھ تندیسھا و شمایل نام بولس حواري را بر خود نھادند و كتاب عھد 
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ھا و پندارھا، بھ مثابھ بذرھایي كھ  این گونھ فرقھ. بزرگان دین، و نمادپردازي صلیب را مطرود شمردند
این جماعات شجاعانھ . بسرعت رو بھ نمود گذارد، از خاور نزدیك بھ بالكان، ایتالیا، و فرانسھ سرایت كرد

اي از آنھا ھنوز بھ صورت  ترین تعقیب و آزارھا تاب مقاومت آوردند، و تا امروز عده مانھدر برابر بیرح
  .ھاي مولوخاني، خلیستي، و دوخوبورھا پابرجا ھستند فرقھ

اي بود كھ بیشتر از جانب امپراطوران آغاز شد تا عامة مردم، و  بحث بر سر وحدت مشیت مسیح، مناظره
، كھ بھ طرزي رقت انگیز شقاق میان مسیحیت »ابن«بر سر كلمة  بدون شك مردم در موضوع اختالف

مدت دویست و پنجاه سال مھمترین اصل . التیني و یوناني را افزون كرد، ھیچ گونھ دستي نداشتند
، و ھمین نظریھ براي روحانیون ».شود ناشي مي) پدر(روح القدس، از اب «گفت كھ  اعتقادنامة نیقیھ مي

  از اب«یك شوراي كلیسایي در تولدو این عبارت را تحریف كرد و بھ صورت  ۵٨٩ر اما د. كرد كفایت مي
این كلمة اضافھ در سرزمین گل مورد قبول افتاد و شارلماني با . درآورد» شود ناشي مي) پسر(و ابن ) پدر(

ده ناشي نش» ابن«االھیون یوناني اعتراض كردند كھ روح القدس از خود . شور فراوان آن را پذیرفت
پاپھا چند صباحي با شكیبایي تمام توازن را حفظ كردند، . است، بلكھ ابن آلت اجراي این عمل بوده است

  .تا قرن یازدھم رسمًا بھ عنوان یكي از مباني مذھب كلیساي التین مورد قبول واقع نشد» ابن«لكن قضیة 

ان رھباناني كھ از دست جور در می. ضمنًا اختالفات میان افراد نیز بر این تضاد عقاید افزوده شد
 ٨۴٠در . امپراطوران تمثالشكن گریختھ بودند یكي ایگناتیوس فرزند امپراطور میخائیل اول بود

ایگناتیوس مردي بود . امپراطریس تئودورا آن رھبان را احضار و وي را بھ مقام بطركي منصوب كرد
كھ زنش را طالق داد و با بیوة  وي عمل سزار بارداس صدراعظم امپراطور را،. پرھیزكار و شجاع
كرد، رسمًا تقبیح كرد، و چون بارداس در عمل زناي با محارم اصرار ورزید،  پسرش زندگي مي

ترین فضالي عصر،  بارداس ایگناتیوس را تبعید، و ورزیده. ایگناتیوس او را از كلیسا اخراج كرد
عالمي بود متبحر در ) ٨٩١ -  ٨٢٠(وس فوتی). ٨۵٨(فوتیوس، را بھ مقام بطركي قسطنطنیھ منصوب كرد 

گفت، جماعتي از  ھنگامي كھ در دانشگاه قسطنطنیھ درس مي. شناسي، فن خطابھ، علوم، و فلسفھ لغت
شاگردان صمیمي و فداكار را بھ دور خویش گرد آورده و در خانھ و كتابخانة خود را بھ روي آنان گشوده 

المعارف مانندي  الكتب دایرة ركي ارتقا یابد، بھ تدوین یك مخزنفوتیوس اندكي قبل از آنكھ بھ مقام بط. بود
بھ . فصل پرداختھ بود كھ ھر فصلي اختصاص بھ خالصة مندرجات و نقد كتاب مھمي داشت ٢٨٠در 

فوتیوس، بھ . بركت این تألیف عظیم، بسیاري از عبارات ادبیات كالسیك از دستبرد زمانھ محفوظ مانده بود
  فراتر از تعصب جاھالنة تودة مردم  سبب وسعت معلومات،

ترفیع ناگھاني وي از مقامي غیر روحاني بھ . اي میان وي و امیر كرت وجود دارد بھ چھ علت روابط حسنھ
ایگناتیوس از دادن . عالیترین درجات روحاني ـ بطركي ـ روحانیون قسطنطنیھ را رنجیده خاطر ساخت

پاپ نیكوالوس اول براي تحقیق در این مرافعھ . ده شداستعفا خودداري ورزید و بھ اسقف رم پناھن
ھایي خطاب بھ امپراطور میخائیل سوم و  نمایندگان خویش را بھ قسطنطنیھ روانھ داشت و، در طي نامھ

اي از عالم مسیحیت ھیچ مسئلة مھمي را كھ ارتباط  فوتیوس، بھ وضع این قاعده پرداخت كھ در ھیچ نقطھ
امپراطور بھ تشكیل یك شوراي كلیسایي . توان بدون مصلحت پاپ حل و فصل كرد با دیانت داشتھ باشد نمي

. شوراي مزبور انتصاب فوتیوس را تصویب كرد، و نمایندگان پاپ نیز این نظر را تأیید كردند. فرمان داد
پا از ھنگامي كھ نمایندگان پاپ بھ رم بازگشتند، نیكوالوس حكم آنان را نپذیرفت، چھ معتقد بود كھ آنھا 

اند، و بھ امپراطور روم شرقي حكم كرد كھ ایگناتیوس را دوباره بھ مقام  دستورالعمل خود فراتر نھاده
بارداس، ). ٨۶٣(چون امپراطور بھ فرمان وي وقعي ننھاد، پاپ فوتیوس را تكفیر كرد . خویش بازگرداند

. دارد خلع وي بھ رم گسیل مينیكوالوس را تھدید كرد كھ اگر در رویة خود اصرار ورزد، سپاھي براي 
پاپ در طي نامة جوابیة فصیحي، از روي استھزا، خاطر نشان كرد كھ چگونھ امپراطور در برابر 

  :اسالوھا و ساراسنھا سر تسلیم فرود آورده بود، و نوشت

نجة یونان را مقھور سرپ» ما«ایم؛  از آباداني و مردم سیسیل نكاستھ» ما«ایم؛  بر كرت ھجوم نبرده» ما«
ایم؛ با اینھمھ، در حالي  بھ سوزانیدن كلیساھا در خود حومة شھر قسطنطنیھ نپرداختھ» ما«ایم؛  خود نكرده
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» ما«پردازند،  مي) اراضي شما(كھ این كافران بدون ترس از مؤاخذه بھ فتح، آتش سوزي، و ویران كردن 
كنید و مسیح  شما برابا را آزاد مي. مگیری مسیحیان كاتولیك با وحشت پوچ اسلحة شما مورد تھدید قرار مي

  . رسانید را بھ قتل مي

» بدعتھاي«و ) ٨۶٧(فوتیوس و امپراطور شوراي كلیسایي دیگري تشكیل دادند كھ پاپ را تكفیر كرد 
كلیساي رم را مذموم شمرد ـ از این جملھ بود اعتقاد بھ تجلي روح القدس از اب و ابن، تراشیدن ریش میان 

بھ سبب این رسم، در غرب بھ كودكان «بھ قول فوتیوس، . مجرد ماندن اجباري روحانیونكشیشان، و 
  ».شناسند خوریم كھ پدران خود را نمي زیادي برمي

گوییھا بھ رم بودند، وضع یكباره با جلوس باسیلیوس اول  در حالي كھ رسوالن یوناني حامل این بذلھ
و میخائیل سوم را با حضور و زیر نظر وي كشتھ بود،  ، كھ سزار بارداس را بھ قتل رسانده بود)٨۶٧(

فوتیوس امپراطور جدید را بھ جنایت متھم كرد، و حاضر بھ اجراي شعایر دیني در مورد وي . تغییر كرد
باسیلیوس امر بھ تشكیل یك شوراي كلیسایي داد، كھ آن شورا، از سر فرمانبرداري، فوتیوس را خلع . نشد

اما ھنگامي كھ اندكي پس از این . و ایگناتیوس را بار دیگر بھ مقامش منصوب كردو تحقیر و تبعید كرد، 
  باسیلیوس را از گوشة تبعید فرا خواند، یك شوراي كلیسایي او را بھ . واقعھ ایگناتیوس درگذشت

حو بھ این ن. پاپ یوآنس ھشتم نیز این انتخاب را تأیید كرد) در خالل این مدت نیكوالوس اول درگذشتھ بود
شقاق میان شرق و غرب، بر اثر مرگ مدافعان مھم عقاید مذھبي این دو گروه، براي مدت كوتاھي بھ 

  .تعویق افتاد

V -  ١٠۵۴ -  ۵٢٩:غلبة مسیحیت بر اروپا  

مھمترین واقعھ در تاریخ مذھبي این قرون كشمكش میان كلیساي التین و یوناني نبود، بلكھ ظھور اسالم بود 
دین مسیح ھنوز فتوحات خود را در . در غرب بھ ھماوردجویي با مسیحیت قیام كرد كھ ھم در شرق و ھم

میان امپراطوري كفار و استیالي خود را بر بدعتگذاران تحكیم نكرده بود كھ ناگھان پیروان كیشي كھ ھم 
یحي، را االھیات و ھم اخالقیات مسیحیت را بھ باد تمسخر گرفتھ بودند با چنان حرارتي بسھولت ایاالت مس

المقدس و  ھاي انطاكیھ و بیت بھ سبب تساھل مسلمانان در حوزه. جدا كردند كھ مایة رعب و ھراس شد
اسكندریھ، ھنوز بطركھا در مناصب روحاني خویش باقي بودند؛ اما جالل مسیحیت از این نواحي رخت 

ارمنستان، سوریھ، و . كرد بربستھ بود؛ و مسیحیتي كھ در این نواحي بھ جا ماند جنبة رافضي و ملي پیدا
یونان . مصر، بدون توجھ بھ رم یا قسطنطنیھ، ھر كدام براي كلیساي خود سلسلھ مراتبي معین كرده بودند

از دست عالم مسیحیت بھ در نرفت، در آنجا رھبانان بر فالسفھ پیروز شدند، و دیر بزرگ الوراي مقدس، 
ود، از نظر حشمت با پارتنون، كھ اكنون یك كلیساي بر فراز كوه آتوس بنیاد نھاده شده ب ٩۶١كھ در 

در قرن نھم، در افریقا ھنوز مسیحیان فراوان بودند، اما بھ سبب قیود . كوفت مسیحي بود، كوس برابري مي
مسیحیت پس از آنكھ در آسیا و افریقا با . شد و مشكالت حكومت اسالمي از عدة آنھا بسرعت كاستھ مي

  .وي شمال آورد و فتح اروپا را از سر گرفتشكست روبرو شد، رو بھ س

ایتالیا، كھ شجاعانھ اما با زحمت فراوان از چنگ ساراسنھا نجات یافتھ بود، میان ممالك مسیحي و التین و 
در دوران . مونتھ كاسینو تقریبًا بر روي خط فاصل میان این دو دنیاي مسیحي قرار داشت. یوناني تقسیم شد

وي نھ فقط . بود كھ مونتھ كاسینو بھ اوج اشتھار خود رسید) ١٠٨٧ - ١٠۵٨( طوالني رھبري دزیدریوس
از قسطنطنیھ بھ آوردن دو لنگھ در برنزي باشكوه براي دیر اقدام كرد، بلكھ براي تزیینات دروني صومعھ 

. با موزائیك، لعابكاري، و ظریفكاري بر روي فلز و عاج و چوب صنعتگراني را از آن شھر جلب كرد
مونتھ كاسینو تقریبًا بھ صورت دانشگاھي درآمد كھ در آن صرف و نحو، ادبیات كالسیك و مسیحي، دیر 

pyرھبانان بھ تقلید از ھنرمندن بیزانسي . آموختند مند مي علوم االھي، پزشكي و حقوق را بھ شاگردان عالقھ
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با خطوط تذھیبكاري  ھاي خطي مذھبي بسیار نفیس تھیھ كردند، و آثار كالسیك روم دوران شرك را نسخھ
  نوشتند ـ از این طریق بود كھ پاره 

رم در دوران زمامداري پاپ بونیفاكیوس چھارم و جانشیان وي بھ جاي آنكھ معابد عصر شرك را بھ دست 
بناي . ویراني گذشت زمان رھا كند، آنھا را تقدیس كرد و مورد استفاده و زیر نظر روحانیون قرار داد

، معبد یانوس كلیساي قدیس دیونوسیوس )۶٠٩(مریم عذرا و تمامي شھداي دین شد كھنسال پانتئون وقف 
در تجدید عمارت ) ٨۵۵ - ٨۴٧(لئو چھارم . گشت، و معبد ساتورنوس بدل بھ كلیساي منجي مسیحیان شد

بھ واسطة بسط دستگاه پاپي و ورود زایران بھ روم، دور چند عمارتي . و تزیین كلیساي سان پیترو كوشید
اي پدید آمد با نفوسي با زبانھاي گوناگون كھ نام تپة قدیمي  اختصاص بھ پاپ و روحانیون داشت حومھ كھ

  .واتیكان را بر آن نھادند

پادشاھان سلسلة مروونژیان، كھ . اكنون غنیترین كشوري كھ كلیساي التین در تصرف داشت فرانسھ بود
ز چندگاني اطمینان داشتند، مرتبًا اراضي و عوایدي اكنون بھ خریدن بھشت پس از ارتكاب بھ قتل و تمتع ا

در فرانسھ نیز، مانند سایر ممالك، كلیسا بھ دریافت موقوفاتي از . دادند در اختیار اسقف نشینھا قرار مي
اندكي پس از آنكھ . بازرگانان عمدة توبھ كار و زنان مؤمني كھ اموال كالني را بھ ارث برده بودند نایل آمد

از جملھ . ن قبیل وصایا را ممنوع داشت، گونترام با صدور فرماني حكم سلف خود را ملغا كردشیلپریك ای
شوخیھاي متعدد تاریخ یكي این است كھ روحانیون گل تقریبًا بكلي از میان نفوس گل رومي انتخاب 

بر آنھا  زدند كھ بھ ضرب شمشیر فرانكھاي مسیحي شده در برابر ھمان كساني زانو بر زمین مي. شدند مي
استیال یافتھ بودند، و آنچھ را در جنگ بھ غنیمت ربوده بودند، بھ حكم دینداري، بھ صورت عطایایي بھ 

  در سرزمین گل كشیشان الیقترین و فاضلترین افراد بودند و كمتر از ھمة. كردند ملت مغلوب تقدیم مي
نھا بود و، ھر چند كھ اقلیت كوچكي سواد تقریبًا منحصر بھ آ. كردند مردم از اصول اخالقي سرپیچي مي

كوشیدند تا مردمي را كھ از دست آز و  گذراندند، بیشتر آنھا خالصانھ مي روزگار را بھ لھو و لعب مي
اسقفھا در قلمرو . جنگھاي پادشاھان و ساالرھاي خویش در عذاب بودند با سواد و پیرو اصول اخالقي كنند

اني ھر دو را داشتند، و دادگاھھاي آنھا پناه مطلوب متقاضیان تصدي خویش عالیترین مقامات ملي و روح
ھمھ جا یتیمان و بیوگان، و مستمندان و غالمان را در حمایت خویش . حتي در مرافعات غیر مذھبي بود

در بسیاري از اسقف نشینھا كلیسا بھ تدارك بیمارستانھا اقدام كرد؛ یكي از این قبیل مراكز معروف . گرفتند
قدیس ژرمن اسقف پاریس در نیمة دوم قرن ششم بھ خاطر . در پاریس افتتاح شد ۶۵١دیو بھ سال  بھ ھتل ـ

داشت  آوري وجوه و بذل از كیسة فتوت خویش در راه آزادي بندگان مبذول مي مجاھداتي كھ در راه جمع
راین پرداخت؛  در تمامي خاك اروپا شھرتي بسزا یافتھ بود، سیدونیوس اسقف ماینتس بھ ساختن سد بر رود

ھایي پرداخت؛  فیلیكس اسقف نانت مسیر رود لوار را تسطیح كرد، دیدیھ، اسقف كائور، بھ ساختن آبراھھ
، اسقف اعظم لیون، كھ سرمشقي براي دینداري و دشمن خرافات بود، دادرسي )٨۴٠ -  ٧٧٩(قدیس آگوبار 

  از طریق مبارزة تن بھ تن یا بھ روش اوردالي، 

ھینكمار اسقف اعظم رنس » .در عھد خود صاحب روشنترین افكار بود«وي . بیح كردجادوگران بود تق
دست كم بر بیست شوراي كلیسایي ریاست داشت، بھ   ، كھ از طبقة اشراف زمان خود بود،)٨٨٢ - ٨۴۵(

تصنیف شصت و شش مجلد كتاب پرداخت، در دوران زمامداري شارل كچل بھ مقام صدراعظمي نایل 
  .پایھ گذار حكومت روحانیون در فرانسھ بود آمد؛ و تقریبًا

در ایرلند رازورانھ، . در ھر كشوري مسیحیت خصال و سجایاي ملي آن مرز و بوم را بھ خود گرفت
احساساتي، فردگرا، و آتشین مزاج گشت؛ پریان، شعر، و تخیل سركش و ظریف نژاد سلت را اقتباس 

یدھا و اساطیر رامشگران اعصار باستان را بھ ارث كرد؛ كشیشان آن سرزمین نیروھاي سحرآمیز دروئ
اي ایرلند از عدم تمركز در دستگاه كلیسا طرفداري كرد، چنانكھ تقریبًا ھر ناحیھ  بردند؛ سازمان قبیلھ

متعددتر و متنفذتر از اسقفھا و كشیشان جماعت رھبانان بودند كھ ھمواره . مستقل شد» اسقف«صاحب یك 
نفر كمتر نبود، در سراسر جزیره بھ تشكیل دیرھاي نیمھ منزوي و  ١٢شان از گروھي از آنان، كھ شمار

اغلب خودمختار دست زدند؛ اینان پاپ را بھ عنوان صدر كلیسا قبول داشتند، اما تابع ھیچ گونھ نظارت 
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كردند، بھ  ھایي جداگانھ زندگي مي در اوایل اشاعة مسیحیت، رھبانان ھر كدام در حجره. خارجي نبودند
شدند؛ رھبانان یك نسل بعد،  پرداختند، و فقط ھنگام خواندن دعا بھ دور ھم جمع مي یاضتي سھمگین مير

اند، از این سنت مصري منحرف شدند و براي مطالعھ و  نام نھاده» قدیسان ایرلندي  دومین دستة«كھ آنھا را 
از روي كتابھا پرداختند، و برداري  تحصیل بھ دور ھم گرد آمدند، بھ فرا گرفتن زبان یوناني و نسخھ

در خالل قرون ششم و ھفتم میالدي بود كھ از . مدارسي براي روحانیون و مردم عادي تأسیس كردند
مدارس ایرلند متوالیًا گروھي از قدیسان نامدار و با ابھت بھ اسكاتلند، انگلستان، گل، آلمان، و ایتالیا روي 

اي بخشند و مردم سرگشتھ را بھ نور علم رھبري  ت جان تازهآوردند تا بھ جھان در ظلمت فرو رفتة مسیحی
تقریبا تمامي ایرلند با لشكري از فالسفھ رو بھ «: یكي از افراد قوم فرانك نوشت ٨۵٠در حدود سال . كنند

ھمان سان كھ ھجومھاي اقوام ژرمني بر گل و بریتانیا، فضالي آن كشورھا را » .نھند ھاي ما مي كرانھ
مبلغان مسیحي ایرلندي با شور . شد گشت و آن دین ادا مي ساختھ بود، اینك آن موج باز ميمتوجھ ایرلند 

در حالي  فراوان متوجھ اقوام فاتح بیدیني چون آنگلھا، ساكسونھا، نروژیھا، و دینھا در انگلستان شدند و، 
ھمت بھ تربیت كھ كتاب مقدس را در یك دست و نسخ خطي آثار كالسیك را در دست دیگر داشتند، كمر 

اندك زماني ظواھر امر نشان از آن داشت كھ سلتھا ممكن . مسیحیان بیسواد و نیمھ وحشي گل و آلمان بستند
در خالل قرون . اند از طریق مسیحیت باز ستانند قھریھ از كف داده  است سرزمینھایي را كھ در برابر قوة

  .تیرگي بود كھ تابناكترین تجلیات روح ایرلندي پدید آمد

اطالعات ما دربارة این مرد بسیار . بزرگترین مرد برجستھ در میان این مبلغان ایرلندي قدیس كولومبا بود
 ۶٧٩زیاد است، زیرا بھ كتاب ترجمة احوالش كھ ادمنان یكي از جانشینان وي در جزیرة آیونا حدود سال 

  نوشتھ است دسترسي 

د وي، مثل بودا، قدیسي بود كھ اگر ترك دنیا نگفتھ بود، خو. خانوادة وي ھمھ از تبار پادشاھان بودند. آمد
رفت چنان اخالصي بھ كسب  ھنگامي كھ در موویل بھ مدرسھ مي. توانست بر اریكة شاھي تكیھ زند مي

از بیست و پنجسالگي وي بھ . نام نھاد) ستون كلیسا(داد كھ معلمش او را كالومكیل  علوم دیني نشان مي
اما وي، . ي زیادي پرداخت، كھ معروفترین آنھا در دري، دارو، و كلز قرار داشتتأسیس كلیساھا و دیرھا

مردي بود درشت استخوان، با صدایي «رفت، آدمي بود مبارز،  در عین حال كھ از قدیسان بھ شمار مي
 داشت و سرانجام منجر بھ جنگ وي كھ خلق آتشین وي بارھا او را بھ مجادلھ با دیگران وا مي» بسیار غرا

مشھور است كھ در این جنگ پنج ھزار نفر كشتھ شدند و كولومبا، ھر چند پیروز شد، . با پادشاه درمید شد
و عزم خود را جزم كرد كھ، بھ شمار كشتگان نبرد كولدرونا، نفوس بیدین را ) ۵۶٣(از ایرلند گریخت 

دیكي ساحل باختري اسكاتلند پس از جالي وطن، كولومبا در جزیرة آیونا در نز. پیرو آیین مسیحیت گرداند
از آنجا وي و پیروانش . ھاي قرون وسطي شد بھ تأسیس دیري پرداخت كھ یكي از مشھورترین صومعھ

كولومبا بعد از آنكھ ھزاران تن از . تعالیم عیسي را بھ ھبریدیز، اسكاتلند، و صفحات شمالي انگلستان بردند
بھ دست رھبانان وي تذھیب شد، در ھمان دیر » فیسكتب ن«كفار را بھ مسیحیت گروانید و سیصد مجلد 

  .مشھور، بھ سن ھفتاد و ھشت سالگي، ھنگامي كھ در جلو محراب مشغول نیایش بود، درگذشت

در لنستر متولد شد  ۵۴٣كولومبانوس حدود سال . قدیس كولومبانوس بود  ھمانند وي، از نظر روحیھ و نام،
ھاي جبال وژ در فرانسھ كرد، ذكري از وي در  رھایي در بیغولھو تا سي دو سالگي كھ شروع بھ تأسیس دی

  :داد كھ در لوكسوي وي بھ نوآموزان مدرسة خویش دستور مي. رود تاریخ نمي

ھر روز باید روزه بگیرید، ھر روز باید دعا كنید، ھر روز باید كار كنید، و ھر روز را بھ مطالعھ 
، و در مصاحبت بسیاري از برادران باشد تا آنكھ فروتني را از یك رھبان باید زیر فرمان یك پیر. بگذرانید

ھنگامي كھ ..  . .یكي، شكیبایي را از دیگري، سكوت را از سومي، و مالیمت را از نفر چھارم فرا گیرد
  . كند، باید آن قدر خستھ باشد كھ حین عزیمت بھ خواب رود وي قصد رفتن بھ بستر مي

كرد، یا قبل از شركت  گر رھباني ھنگام شروع یك سرود روحاني سرفھ ميمجازاتھاي شدید بود، چنانكھ ا
كرد، یا ھنگام تناول عشاي  گرفت، یا ضمن مراسم نیایش تبسم مي در مراسم قداس ناخنھاي خود را نمي
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زد، معموال مجازاتش شش ضربھ شالق بود، اگر دعاي سر سفره را  رباني بھ جام مقدس دندان مي
شد؛ مجازات تأخیر حضور در مجلس دعا پنجاه، براي جدال و  زده ضربھ محكوم ميخواند، بھ دوا نمي

با وجود این روش . ستیزه با دیگران یكصد، و براي گرم گرفتن با زنان دویست ضربھ تازیانھ بود
دیر لوكسوي شصت رھبان داشت كھ بسیاري از آنھا . شد استبدادي، ھرگز از عدة نوآموزان كاستھ نمي

  این . ھاي ثروتمند بودند خانوادهمتعلق بھ 

   

  

  چھرة یك قدیس، كتاب كلز

كردند، مزارع را  پرداختند، جنگلھا را پاك مي جماعت با خوردن نان، سبزیجات، و آب بھ سد جوع مي
در اینجا . گذرانیدند كردند، و روزگار را بھ روزه و دعا مي افشاندند، خرمن درو مي زدند، بذر مي شخم مي

در تمام اوقات شب و روز،   را بنیاد نھاد؛ بھ عبارت دیگر،» نیایش بي پایان خدا«لومبانوس رسم بود كھ كو
اي در منقبت عیسي، مریم، و قدیسان  رھبانان وي دستھ دستھ، یكي پس از دیگري، بھ خواندن ادعیھ

  .ھ وجود آمددر خالل قرون وسطي ھزار صومعھ مانند لوكسوي در اطراف و اكناف اروپا ب. مشغول بودند

سختگیري كھ این نظامات را وضع كرد طبعًا حاضر بھ سازش با ھیچ نظریة دیگري نبود؛ كولومبانوس، 
كھ جدال و ستیزه را میان رھبانان خویش ممنوع كرده بود، خود بارھا با اسقفھایي كھ بھ قدرت آنھا ھیچ 

پرداخت، و  د بھ مناظره ميكر كرد، با غیر روحانیوني كھ مداخالتشان را دفع مي اعتنایي نداشت مجادلھ مي
كردند  زیرا رھبانان ایرلند عید قیام مسیح را طبق محاسباتي برپا مي. خاست حتي با پاپھا بھ مبارزه برمي

در اختالف نظري . از جانب كلیسا متروك شده بود ٣۴٣كھ در آغاز گسترش مسیحیت متداول شده، اما در 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



ند روي داد، دستة اول بھ پاپ گرگوریوس كبیر پناه كھ بر سر این موضوع میان روحانیون گل و ایرل
ایرلندیھا در نجوم از «كولومبانوس دستورات پاپ را رد كرد و پیغام داد كھ . آوردند و از وي فتوا خواستند

و از گرگوریوس درخواست كرد كھ طرز محاسبات ایرلندیھا را قبول كند، و » .شما رومیھا بمراتب برترند
غرب شما را بدعتگزار خواھند خواند و بھ نظر حقارت در شما خواھند نگریست و كلیساھاي م»  گرنھ

سرانجام آن ایرلندي سركش را بھ سبب نكوھش كارھاي ناشایست ملكھ برونھیلدا » .انكارتان خواھند كرد
كشتي مزبور را مجبور بھ . از سرزمین گل اخراج و بزور بر یك كشتي كھ عازم ایرلند بود سوار كردند

كولومبانوس از خاكي كھ اجازة اقامت در آنجا نداشت عبور كرد و در باواریا بھ . زگشت بھ فرانسھ كردندبا
مسلمًا وي آن قدر آدم مھیبي نبود كھ نظامات و ماجراھاي دوران زندگیش . راھنماي جماعت كفار پرداخت

نشستند و میان  ھایش مي روي شانھاند كھ سنجابھا آزادانھ بر  كند، زیرا در احوال وي گفتھ او را تصویر مي
كولومبانوس بعد از آنكھ كار تأسیس دیر سن گال را در نزدیكي دریاچة . كردند باشلق وي جست و خیز مي

، با دلي پر درد از گردنة سن گوتار گذر كرد و )۶١٣(كنستانس بھ یكي از ھموطنان ایرلندي خویش سپرد 
پا ساخت؛ در ھمین صومعھ بود كھ در گوشة خلوت حجرة صومعة بوبیو را در لومباردي بر ۶١٣درسال 

  .بي پیرایة خویش، دو سال بعد، جھان را ترك گفت

در بریتانیا  ٢٠٨گوید كھ در سال  ترتولیانوس، از نویسندگان اولیة كلیساي التین، سخن از مسیحیاني مي
بر اثر تعقیب و آزارھاي شمرد كھ  زیستند؛ بید در تاریخ خویش قدیس آلبنز را یكي از شھدایي مي مي

ژرمانوس اسقف . حضور داشتند) ٣۴٧(دیوكلتیانوس جان دادند؛ اسقفھاي بریتانیایي در شوراي سردیكا 
  بھ بریتانیا رفت تا بدعتگذاران  ۴٢٩اوسر در سال 

از قرار (دارد كھ اسقف مزبور  ویلیام آو ممزبري بھ نحو قاطعي ابراز مي. پالگیوسیان را سركوب كند
خداوند را حمد « ھللویاهبریتانیایھاي تازه مسیحي شده را وادار كرد تا با فریاد ) م در سفر بعدي خویشمعلو

یت ضمن ھجومھاي آنگلوساكسون، مسیح. سپاھي مركب از ساكسونھا را تار و مار كنند» !بگویید
بریتانیایي از این حالت پرشور رو بھ ضعف نھاد و تقریبًا از میان رفت، چھ در تاریخ ھیچ اسمي از 

مسیحیان مجمع الجزایر مزبور نیست، مگر در پایان قرن ششم كھ شاگردان كولومبا وارد نورثامبرلند 
شك پاپ گرگوریوس شنیده بي . شدند، و آوگوستینوس با ھفت تن دیگر از رھبانان از رم بھ انگلستان رسید

بود كھ اثلبرت پادشاه بیدین دیار كنت با برتا، یك شاھزاده خانم مسیحي سلسلة مروونژیان ، ازدواج كرده 
اثلبرت با ادب تمام اظھارات آوگوستینوس را شنید، بھ ھیچ وجھ مجاب نشد، اما بھ وي آزادي . است

. وگوستینوس و رھبانان ھمطریق وي گذاشتموعظھ داد، و در كنتربري منزل و خوراك در اختیار آ
سخنان ملكھ در پادشاه اثلبرت اثر كرد، پادشاه بھ آیین جدید گروید، و بسیاري از رعایاي ) ۵٩٩(سرانجام 

گرگوریوس رداي مطراني را براي آوگوستینوس بھ انگلستان فرستاد و بھ  ۶٠١در . او نیز مسیحي شدند
اي بود كھ بھ دریافت مقام اسقف اعظمي  یك سلسلھ مردان برجستھاین نحو آوگوستینوس اولین فرد از 

گرگوریوس در مقام آیین شرك دیرپاي انگلستان نرمش بھ خرج داد؛ با تبدیل معابد . كنتربري نایل آمدند
كھنسال بھ كلیساھاي مسیحي ھیچ گونھ مخالفتي نكرد؛ و اجازه داد كھ رسم قرباني كردن گاوھاي نر براي 

شود؛ بدین » كشتن آنھا در سپاس از خداوند براي تردماغي خود مردم«ع بھ آرامي بدل بھ ارباب انوا
ترتیب، تنھا تغییري كھ در زندگي انگلیسیھا روي داد این بود كھ اكنون ھنگام خوردن گوشت گاو خدا را 

  .خوردند گفتند، و حال آنكھ قبال ھنگام حمد خدا گوشت گاو مي حمد مي

). ۶٢٧(مسیحي ایتالیایي پاولینوس بھ ترویج مسیحیت در نورثامبرلند پرداخت  یكي دیگر از مبلغان
اوزوالد، پادشاه نورثامبرلند، از رھبانان جزیرة آیونا دعوت كرد كھ بھ قلمرو وي بروند و رعایایش را 

نة براي قبول مسیحیت آماده كنند؛ و، براي تسھیل كار این رھبانان، جزیرة لیندیسفارن در نزدیكي كرا
اي را بنیاد نھاد  در آن جزیره بود كھ قدیس ایدان صومعھ. خاوري نورثامبرلند را بھ آنھا واگذار كرد

ھاي مذھب رھبانانش، نام  نبشتھ كھ بھ سبب اخالص بیدریغ مبلغان مسیحي آن دیر، و جالل دست) ۶٣۴(
 ۶٣۵? ( بود كھ قدیس كاثبرت در آنجا و در دیر ملروز . لیندیسفارن در تمامي جھان مسیحیت بلندآوازه شد

pyتقدس این . گویي، و حسن تدبیر خویش بھ جا نھاد خاطرات شیریني از شكیبایي، دینداري، بذلھ) ۶٨٧ - 
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گونھ مردان، و شاید بھ سبب صلح و امنیتي كھ آنھا در چار دیواري دیرھا در گرماگرم جنگھاي متناوب 
  ن و داشتند، بسیاري از نوباوگان را بھ دیرھاي رھبانا

نمودند، با  كردند و مثل مردمان عادي رفتار مي با آنكھ گاھي رھبانان از شیوة مرضیة خویش عدول مي
در این خطھ نیز مانند فرانسھ . ھا بھ كار كردن حیثیتي بخشیدند اینھمھ با عرق جبین خود در مزارع و بیشھ

. ، خشونت، ھرزگي، بدمستي، و آز شدندھا، جھالت و آلمان رھبانان، طالیة سپاه تمدن علیھ مردابھا، بیشھ
آورند؛  ھا روي مي بید، اسقف انگلستان، نیز معتقد بود كھ عدة بسیار زیادي از مردم انگلستان بھ صومعھ

پرداختند؛ و  اشراف براي آنكھ اموال خود را از مالیات معاف كنند، بھ ساختن تعداد بیشماري از دیرھا مي
لیات بود، مشتمل بر مقدار بسیار زیادي از زمینھاي زراعتي انگلستان اراضي كلیسایي، كھ معاف از ما

بید، بر وجھ ھشدار، نوشت كھ تعداد سربازان براي محافظت خاك مملكت در برابر ھجومھاي . شد مي
دیري از این مقدمھ نگذشتھ بود كھ ھجوم دینھا و نورمانھا بھ خاك انگلستان . بیگانگان بسیار كم است

  .رھبان خردمند را تأیید كرد صحت گفتار آن

ھنگامي كھ رھبانان بندیكتیان صفحات جنوبي انگلستان كھ تقویم و شعایر رومي را پذیرفتھ بودند با 
رھبانان ایرلندي شمال رابطھ پیدا كردند و تقویم و آداب نماز آنھا را با خود مغایر دیدند، آتش اختالفات بھ 

بالغت كالم قدیس ) ۶۶۴(در مجمع سینود ویتبي . بھ ھم خورد دیرھا كشیده شد و آرامش زندگي رھباني
ویلفرید بھ این مرافعھ پایان داد و، از نظر قراردادي، روز عید قیام مسیح را ھمان روزي تثبیت كرد كھ 

كلیساي بریتانیا، كھ . مبلغان مسیحي ایرلند ناچار جنگجویانھ این تصمیم را پذیرفتند. مطلوب نظر رم بود
حد شده و ھم خود را وقف اشاعة دین ساختھ بود، براي خود قدرت سیاسي و اقتصادي بھ ھم زد و اكنون مت

  .در متمدن ساختن مردم و رتق و فتق امور مملكت نقش عظیمي بھ عھده گرفت

ویلیبرورد، رھباني از ناحیة  ۶٩٠در . رواج مسیحیت در آلمان دستاورد رھبانان ایرلندي و انگلیسي بود
د، كھ در سرزمین ایرلند بھ كسب علوم دیني پرداختھ بود، ھمراه دوازده تن از ھمفكران نورثامبرلن

ماجراجوي خویش از دریاي شمال گذشت و شھر اوترشت را مركز تعالیم دیني خود كرد، و مدت چھل 
از نشین، چون ویلیبرورد را  لكن این مردم واقعبین جلگھ. سال در مسیحي كردن مردم مشرك فریزیا كوشید

ترسیدند كھ مبادا با گرویدن بھ مسیحیت بھ زیر سلطة فرانكھا  دانستند، مي ایادي ولینعمت وي پپن كھین مي
یكي از . بھ عالوه، میل نداشتند بشنوند كھ جمیع اسالف تعمید نشدة آنھا گرفتار عذاب دوزخ باشند. درآیند

مقولھ چیزي بھ او گفتھ بودند، حاضر بھ  پادشاھان فریزیا كھ بھ مجلس غسل تعمید رفتھ بود، چون از این
  . دھد در آخرت با نیاكان خویش محشور باشد قبول مسیحیت نشده و اظھار داشتھ بود كھ ترجیح مي

وینفرید . تر از ویلیبرورد مسیحي كردن اقوام مشرك فریزیا را از سر گرفت ، مردي قوه اراده٧١۶در 
اني از فرقة بندیكتیان بود كھ پاپ گرگوریوس دوم وي را یكي از اشراف انگلیسي و رھب) ٧۵۴ -؟  ۶٨٠(

  بونیفاكیوس لقب داد، و 

وینفرید در نزدیكي فریزالر واقع در ھسن بھ درخت بلوطي برخورد . خواندند» رسول آلمان«آمدند او را 
وینفرید درخت را از ریشھ قطع كرد، و خالیق . دانستند كھ مردم ناحیھ آن را مقر یكي از ارباب انواع مي

ادثھ، مردم دستھ دستھ براي غسل پس از این ح. از اینكھ بھ او ھیچ گزندي نرسید. بي اندازه متحیر ماندند
. ساختھ شد) ٧۶٣(، و لورش )٧۴۴(، فولدا )٧٢۴(دیرھاي عظیمي در رایشنو . تعمید بھ نزد وي شتافتند

وي اسقفھا را در حوزة روحاني خویش انتخاب كرد و . بونیفاكیوس را اسقف اعظم ماینتس كردند ٧۴٨در 
بعد از آنكھ . اخالقي ـ اقتصادي ـ سیاسي جامعھ بدل ساخت كلیساي آلمان را بھ دستگاه نیرومندي براي نظام

وینفرید مأموریت خود را در ھسن و تورینگن انجام داده و در صدد بود كھ، با چشیدن شربت شھادت در 
راه اعتالي دین، كامیابیھاي خود را بھ عالیترین مرحلة كمال رساند، از مقام پرافتخار سراسقفي خویش 

مدت سھ سال بھ تبلیغ دین پرداخت، . بھ اتمام رساندن كار ویلیبرورد وارد فریزیا شددست شست و بھ عزم 
pyیك نسل بعد، شارلماني با آتش و شمشیر . تا آنكھ جماعتي از كفار بر او ھجوم بردند و بھ قتلش رساندند
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ید را فریزیاییھاي سرسخت اكنون تسلیم شدن در برابر دین جد. مسیحیت را بھ سرزمین ساكسونھا برد
  .مقتضي دیدند، و بھ این طریق استیالي مسیحیت رومي بر فاتحان رم كامل شد

روستیسالف،  ٨۶١در . پیروزي نھایي آیین مسیح در اروپا قبوالندن تعالیم مسیحیت بر اقوام اسالو بود
ماز نشده دید كھ با رواج تعالیم كلیساي التین در قلمرو وي زبان بومي وارد آداب ن امیر موراوي، چون مي

است، از امپراطوري بیزانس درخواست كرد تا مبلغاني را بھ كشور وي بفرستد كھ در مراسم دعا و 
ا روانة موراوي ر سیریل،امپراطور بیزانس دو برادر، متودیوس و . موعظھ از زبان عامیانھ استفاده كنند

مقدم دو . كردند كرد كھ ھر دو چون در سالونیكا بزرگ شده بودند زبان سالوونیك را بسھولت صحبت مي
برادر گرامي شمرده شد، اما آنھا متوجھ شدند كھ اسالوھا ھنوز صاحب الفبایي نیستند تا بتوانند نیات و 

دانستند براي بیان مفاھیم خویش  كھ نوشتن مي معدودي از اسالوھا. مقاصد خود را كامال بھ كتابت درآورند
از این رو سیریل الفباي یوناني را، با مالحظة معاني و اصواتي كھ . بردند الفباي التیني و یوناني بھ كار مي

 Bتا قرن نھم بر اثر استعمال پدید آمده بود، اقتباس كرد و از روي آن خط و الفباي اسالو را ساخت ـ مثال 
ھمچنین سیریل براي . سكوتي بود chمعادل صداي  chi، و )انگلیسي I ( Eمثل  Hشد،  مي تلفظ Vمانند 

آن دستھ از اصوات زبان سالوونیك كھ الفباي یوناني قدرت بیان آنھا را نداشت حروف مصوت خاصي 
د قدیم را بود كھ سیریل متون دعاھا و ترجمة ھفتادي كتاب عھ] الفباي سیریلي[بھ كمك این الفبا . ابداع كرد

  از یوناني بھ زبان سالوونیك ترجمھ كرد و بھ 

  .این طریق ادبیات و زبان نویني را بنیاد نھاد

پاپ . متعاقبًا، میان دو دنیاي مسیحي التین و یوناني براي قبضھ كردن اسالوھا كشمكشي درگرفت
د در حلقة رھبانان بھ سیریل در آنجا بھ قصد ورو. نیكوالوس اول سیریل و متودیوس را بھ رم دعوت كرد

متودیوس بعد از آنجھ از جانب ). ٨۶٩(اداي سوگند پرداخت، از قضا در بستر بیماري افتاد، و درگذشت 
پاپ یوآنس ھشتم اجراي مراسم نیایش . پاپ تقدیس و بھ مقام سراسقفي منصوب شد، بھ موراوي بازگشت

كھ (وع كرد، موراوي، بوھم، و سلوواكي را بھ زبان سالوونیك مجاز دانست، ستفانوس پنجم آن را ممن
، و بعدھا مجارستان و لھستان تابع )دھد امروزه مجموع این اراضي كشور چكوسلواكي را تشكیل مي

كلیساي التین و شعایر آن شدند؛ در حالي كھ بلغارستان، صربستان، و روسیھ آداب نماز و الفباي 
  .دند، و فرھنگ خود را از دنیاي بیزانس گرفتندسالوونیك را پذیرفتند، با كلیساي یونان بیعت كر

غرض از تشویق آلمانھا بھ پیروي از . محاسبات سیاسي در این تغییرات و تبدالت مذھبي مؤثر افتاد
ھرالد بلوتان مسیحیت . مسیحیت آن بود كھ مرز و بوم آن اقوام را بھ طور ثابتي ضمیمة قلمرو فرانكھا كنند

، زیرا این یكي از شرایطي بود كھ امپراطور آلمان، اوتودوم، )٩٧۴(رد را بھ ملت دانمارك تحمیل ك
پادشاه بلغارھا، بوریس، بعد از آنكھ چندي با دستگاه پاپي الس . انجامش را در مقابل صلح خواستار بود

. گاھي داشتھ باشد تا در مقابل آلماني كھ رو بھ گسترش گذاشتھ بود تكیھ) ٨۶۴(زد، پیرو كلیساي یونان شد 
كھ خیال داشت آنا، خواھر باسیلیوس دوم ) ٩٨٨(والدیمیر اول روسیھ را از آن جھت مسیحي كرد 

. امپراطور یونان، را بھ عقد ازدواج خویش درآورد و بخشي از كریمھ را كھ جھیز او بود تصاحب كند
خود را مدت دو قرن كلیساي روسیھ رھبري بطرك قسطنطنیھ را قبول داشت؛ در قرن سیزدھم بود كھ 

، كلیساي روسیھ عالیترین مرجع قدرت )١۴۵٣(مستقل اعالم كرد، و بعد از سقوط امپراطوري روم شرقي 
  .در دنیاي ارتدوكس یوناني شد

رھبانان بھ . ھا بودند در این استیالي مسیحیت بر اروپا، سربازان فاتح رھبانان، و پرستاران آنھا راھبھ
ھا را ھموار كنند،  ھا را بھ زیر كشت درآورند، جنگلھا و بوتھ ھكشاورزان پیشگام كمك كردند تا بیغول

ھمین قبیل افراد بودند كھ . مردابھا را زھكشي كنند، برروي آبگیرھا پل بزنند، و بھ راھسازي بپردازند
برداري از روي كتابھاي خطي و احداث  مراكز صنعتي و مدارس و محافل خیریھ را بنیاد نھادند؛ بھ نسخھ

اي كھ ارتباطشان با سنن دیرینھ، مراسم مذھبي، یا  ھاي نسبتًا كوچكي پرداختند؛ و بھ افراد سرگشتھ كتابخانھ
رئیس دیر معروف آنیان، كھ . وطنھایشان بكلي قطع شده بود نظم اخالقي، جرئت، و تسلي خاطر بخشیدند
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كرد؛  رمن را درو ميكند، و خ ریخت، زمین را مي بندیكتوس نام داشت، در میان رھبانان خویش عرق مي
  راھب 

  .مرگش، خیش را بھ عنوان یادگاري براي احترام بھ روح وي حفظ كردند

ھا، پس از آنكھ با نیرویي فوق انساني بھ تقویت پاكدامني، ایثار، و پایداري  ھر چند یك بار رھبانان و راھبھ
در داخل دیرھا اصالحاتي ضرورت گشتند، و تقریبًا در ھر قرني  كوشیدند، مجددًا بھ طبیعت آدمي برمي مي

برخي از . داشت تا دوباره رھبانان را در پیروي از نظامات بھ مراحل عالیي برسانند كھ غیر طبیعي بود
رھبانان قاعدتًا ھنگامي بھ جرگة برادران پیوستھ بودند كھ تمایلي عرضي براي پرھیزكاري و تسلیم و 

نھاد، قادر نبودند خود را با  و جذبة آنھا رو بھ كاھش مي دیدند؛ بھ ھمین سبب، چون شور رضا در خود مي
بعضي نذر دیر شده بودند، بھ این معني كھ در ھفتسالگي یا در سنین از ھفت . انضباط محیط دیر وفق دھند

ھا  بھ باال، و بعضي اوقات ھنگامي كھ كودكي شیرخوار بیش نبودند، پدر و مادرشان آنھا را بھ صومعھ
این پیمانھاي نیابتي را . بایست در خدمت دیر باشند ین نذرشدگان نیابتي تا زنده بودند ميسپردند، و ا مي

بھ موجب فرامین پاپ مقرر شد كھ اطفال وقتي بھ سن چھارده  ١١٧٩دانستند، تا آنكھ در  برگشت ناپذیر مي
از انضباط سست پادشاه فرانسھ، لویي لوپیو، كھ  ٨١٧در سال . رسیدند، حق لغو آنھا را داشتھ باشند

ھاي كشور خود بھ وحشت افتاده بود، عموم پیران دیرھا و راھبان را امر بھ تشكیل مجلسي ملي  صومعھ
در آخن كرد، و بندیكتوس رئیس دیر آنیان را مأمور كرد تا دستورات قدیس بندیكتوس نورچایي را از نو 

كوششي مداوم بھ انجام فرمان پادشاه كمر بندیكتوس جدید با . در تمام دیرھاي مملكت معمول و متداول كند
  .درگذشت ٨٢١بست، اما در 

دیري نگذشت كھ، بر اثر مبارزات پادشاھان، امپراطوري فرانكھا دچار ھرج و مرج شد، و ھجومھاي 
رھبانان بیخانمان در قلمرو دنیاي غیر . نورمانھا، مجارھا، و ساراسنھا صدھا صومعھ را ویران كرد

اي  ، و آنھایي كھ پس از فرونشستن این امواج ویراني و چپاول بھ دیرھا بازگشتند پارهروحاني آواره شدند
خاوندان فئودال دیرھا را . ھا بھ ارمغان بردند از رسوم مادي را با خود بھ داخل چاردیواري صومعھ

تا  .متصرف شدند، درآمدشان را ضبط، و ھمھ جا بھ میل خویش افراد را بھ ریاست آنھا منصوب كردند
ھاي مغرب تقریبًا مانند جمیع مؤسسات اروپاي التین بھ پایینترین درجھ از تاریخ قرون  ، صومعھ٩٠٠سال 

برخي از كشیشان، اعم از آنھایي ) ٩۴٢فتـ (بھ قول قدیس اودو اھل كلوني . وسطایي خویش تنزل یافتھ بود
كردند،  قامات روحاني انجام وظیفھ ميشدند یا آنھایي كھ بھ حكم م كھ بھ اشارة حكومتھا بھ كار منصوب مي

گیرند، زیرا در ساحت خود دادگاھھاي وي، و حتي در ھمان  مقام فرزند مریم عذرا را بھ ھیچ مي«
ھایي كھ بھ بركت اخالص مؤمنان برپا شده است تا آنكھ در حریم آنھا عفاف مصون و محفوظ  مسافرخانھ

گردند كھ مریم عذرا جایي براي نھادن كودك  لبریز مي شوند، و از شھوت چنان ماند، مرتكب زناكاري مي
  .ھا آغاز شد از ھمین دیر كلوني بود كھ اصالحات عظیم صومعھ» .خود عیسي ندارد

رئیس دیر مزبور، اودو، در  ٩٢٧در . برپا كرده بودند كھ تقریبًا واقع در مرز میان آلمان و فرانسھ بود
و از سختگیریھاي جسماني كاست، و سعي خود را بیشتر  نظامات صومعھ جرح و تعدیلي بھ عمل آورد

صرف انضباط اخالقي كرد؛ بھ این معني كھ ریاضت را مردود شمرد، استحمام را تجویز كرد، مقدار 
زیادي بر خوراك افزود، رھبانان را در نوشیدن آبجو و شراب آزاد گذاشت؛ اما، بھ سنت كھن، تعھدات 

در دیگر . مال دنیوي، اطاعت، و پاكدامني ھمچنان بھ قوت خود باقي ماند رھبانان دایر بر چشم پوشیدن از
اي تا این تاریخ خودش در عین بي  اما در حالي كھ ھر صومعھ. نقاط فرانسھ تأسیسات مشابھي پدید آمد

دیرھاي بندیكتیان . كرد نظمي واضع نظامات خود بود، یا تا حدي از اوامر اسقف یا خاوند محل پیروي مي
در دوران ریاست سھ . د با دیر كلوني متفق شدند و رئیس ھر دیري تابع رئیس كلوني و پاپھاي رم شدجدی

ـ   ) ١١٠٩ -  ١٠۴٩(، و اوگ )١٠۴٩ - ٩٩۴(، اودیلو )٩٩۴ - ٩۵۴(تن از رؤساي دیر كلوني ـ مایول 
ستان، ایتالیا، و بود كھ نھضت وابستگي دیرھا بھ یكدیگر از فرانسھ بھ انگلستان، آلمان، لھستان، مجار

، در حدود دو ١١٠٠تا سال . پیوستند» جرگة كلونیان«اسپانیا سرایت كرد و بسیاري از دیرھاي قدیمي بھ 
قدرتي چنین سازمان یافتھ، . شمردند ھزار از این قبیل دیرھا، دیر كلوني را مادر و فرمانفرماي خود مي
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ر اختیار دستگاه پاپي گذاشت تا بھ كمك آن بر آزاد از مداخلة حكومت و نظارت اسقفھا، اسلحة جدیدي د
در عین حال، پیدایش این نیروي متشكل اجراي . سلسلھ مراتب مادي و دنیوي كلیساھا آمر و ناظر باشد

از بي نظمي، تنبلي، تجملپرستي، . اصالحات شدیدي را در دیرھا بھ دست خود رھبانان ممكن كرد
بشدت جلوگیري شد، و براي مردم ایتالیا این از غرایب بود بداخالقي، و خرید و فروش مناصب روحاني 

كھ مي دیدند اودو، یك نفر رھبان فرانسوي، بھ منظور اصالح خود دیر مونتھ كاسینو بھ كشورشان دعوت 
  . شده است

VI - ١٠۴٩ -  ٨۶٧: حضیض دوران قدرت پاپھا  

نفوس شھر مزبور ھمیشھ، حتي در دوراني كھ عقاب امپراطوري . اصالحات آخر از ھمھ بھ رم رسید
اكنون پاپھا، كھ فقط بھ حشمت . كردند، مردماني رام ناشدني بودند لژیونھایي را در چنگالھاي خود اداره مي

شرافیتي حسود و منصب و وحشت كیش خود و ھمچنین بھ لشكریان معدودي متكي بودند، خود را اسیر ا
رومیھا متكبرتر . دید خالیقي دیدند كھ دینداریشان بھ سبب نزدیكي با سریر روحاني قدیس پطرس لطمھ مي

از آن بودند كھ از دیدن پادشاھان مرعوب شوند و آشناتر از آن بودند كھ براي پاپھا احترامي آمیختھ بھ 
دیدند مثل خودشان دستخوش بیماري، خطا،  مي را مردمي» نایبان مسیح«اینھا . ترس در خود احساس كنند

  بھ ھمین سبب دستگاه پاپي براي آنھا نھ حكم یك دژ نظم را داشت و نھ یك برج و . گناه، و شكست

بھ حكم سنت كلیسا، انتخاب ھیچ پاپي بدون جلب رضایت طبقة روحاني، اشراف، و نفوس رم ممكن . داد مي
، و توسكان و جماعت اشراف شھر رم، مثل ادوار باستان، بھ حكمرانان سپولتو، بنونتو، ناپل. نبود
اي كھ در شھر رم برتري داشت براي انتخاب و اعمال نفوذ در شخص  شدند؛ ھر دستھ ھایي تقسیم مي دستھ

بندیھا بود كھ در قرن دھم دستگاه پاپي را بھ پایینترین درجات در تاریخ  ھمین دستھ. كرد پاپ دسیسھ مي
  .م كشانیدخالفت روحاني ر

المبرت، دوك سپولتو، با لشكریان خویش وارد شھر رم شد و پاپ یوآنس ھشتم را دستگیر كرد و  ٨٧٨در 
پاپ ستفانوس  ٨٩٧در . او را گرسنگي داد تا مگر با تفویض اریكة امپراطوري بھ كارلومان موافقت كند

ھاي ارغواني بر تن  رند و جبھرا از تابوتش درآو) ٨٩۶ – ٨٩١(ششم دستور داد تا جسد پاپ فورموسوس 
اي از قوانین كلیسایي  آنگاه، در حضور شورایي از روحانیون، پاپ مرده را بھ اتھام نقض پاره. مرده كنند

در ھمان . محاكمھ و محكوم كردند، جسد را عریان و تكھ تكھ كردند، و جوارح او را بھ رود تیبر انداختند
پس از . پاپ ستفانوس را از مقامش عزل و در زندان خفھ كردندسال، بر اثر یك انقالب سیاسي در رم، 

گیر، جنایتكار، یا افرادي كھ زنان اشرافي  این حوادث مسند پاپي چندین سال ملعبة دست مردماني شد رشوه
مدت نیم قرن خانوادة تئوفیالكت، یكي از مأموران عالیرتبة كاخ پاپي، . و بي بندوبار بھ آنھا دلباختھ بودند

ماروزیا دختر تئوفیالكت وسایلي برانگیخت تا معشوقش . میل خویش مشغول عزل و نصب پاپھا بودندبھ 
تئودورا ھمسر تئوفیالكت موجبات . انتخاب كردند) ٩١١ -  ٩٠۴(را بھ نام سرگیوس سوم بھ مقام پاپي 

ق تئودوراست، یوآنس متھم شده بود بھ اینكھ فاس. را فراھم ساخت) ٩٢٨ - ٩١۴(انتخاب پاپ یوآنس دھم 
اي بود،  شكي نیست كھ وي زمامدار غیر روحاني برجستھ. اي كھ در این باب اقامھ شده مكفي نبود اما بینھ

. منجر بھ راندن ھجومھاي ساراسنھا از رم شد بھ دست وي تدارك شده بود ٩١۶زیرا ائتالفي كھ در 
گفت، بھ عقد ازدواج گویدو دوك  ماروزیا بعد از آنكھ چند عاشق دلباختھ را یكي پس از دیگري ترك

ابتدا وسایلي . توسكان درآمد، و زن و شوھر براي عزل یوآنس از مقام پاپي بھ توطئھ چیني پرداختند
سپس خود یوآنس را بھ زندان افكندند، و چند ماه بعد . برانگیختند تا برادر پاپ جلو چشم وي بھ قتل رسد

را، كھ بھ گمان عامة ) ٩٣۵ -  ٩٣١(یا، یوآنس یازدھم ماروز ٩٣١در . وي بھ علل نامعلومي درگذشت
پسر ماروزیا، آلبریك،  ٩٣٢در سال . مردم پسر حرامزادة وي از سرگیوس سوم بود، بھ مقام پاپي رسانید

یوآنس یازدھم را در دژ سانت آنجلو زنداني كرد، اما بھ وي اجازه داد كھ در زندان بھ انجام وظایف 
مدت بیست و دو سال آلبریك بھ عنوان فرمانرواي مطلق العنان . ول باشدروحاني دستگاه پاپي مشغ

ھنگام مرگ، وي اختیارات خویش را بھ فرزندش اكتاویانوس . كرد بر رم حكومت مي» جمھوري رومي«
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واگذار كرد و از روحانیون و مردم قول گرفت كھ چون آگاپتوس دوم بمیرد، اوكتاویانوس را بھ مقام پاپي 
  . برگزینند

  . ھرزگیھا و تدارك مجالس لھو و لعب در كاخ التران، نام پاپ را ننگین ساخت

با قبول تاج از جانب یوآنس دوازدھم بھ مقام امپراطوري رسید، بھ  ٩۶٢اوتو اول پادشاه آلمان، كھ در 
اوتو بھ كمك روحانیون ماوراي آلپ بھ شھر رم  ٩۶٣در . چشم خود شاھد فضاحت دستگاه پاپي بود

كاردینالھا یوآنس را متھم . ت و یوآنس را در حضور یك شوراي روحانیون بھ محاكمھ فراخواندبازگش
كردند كھ براي اجراي مراسم تقدیس اسقفان رشوه گرفتھ؛ پسري دھسالھ را بھ مقام اسقفي منصوب كرده؛ 

ب زناي با محارم با متعة پدرش زنا كرده؛ با دختر برادر و بیوة پدرش ھمخوابھ شده، و بھ این طریق مرتك
یوآنس از حضور در شوراي روحانیون یا پاسخ . شده؛ و كاخ پاپي را بدل بھ یك فاحشھ خانھ كرده است

شورا یوآنس را از مقام پاپي عزل و بھ . دادن بھ این اتھامھا خودداري ورزید و در عوض پي شكار رفت
اوتو نامزده كرده بود، بھ پاپي منصوب كھ ) ٩٣۶ -  ٩٣۵(اتفاق آرا یك غیر روحاني را بھ اسم لئو ھشتم 

بعد از آنكھ اوتو بھ آلمان مراجعت كرد، یوآنس رھبران طرفداران امپراطوري را در رم گرفت و . كرد
كرد، بار دیگر بر مسند  اعضاي آنھا را قطعھ قطعھ كرد و، با تشكیل شورایي كھ از فرامین وي اطاعت مي

، مردم رم لئو را نادیده گرفتند و بندیكتوس پنجم را بھ )٩۶۴(مرد  ھنگامي كھ یوآنس). ٩۶۴(پاپي تكیھ زد 
اوتو باز از آلمان متوجھ رم شد، بندیكتوس را خلع كرد، و منصب پاپي را بھ لئو . پاپي برداشتند

لئو نیز رسمًا این حق را براي اوتو و امپراطوران جانشین وي مسلم دانست كھ در آینده با ھر . بازگردانید
ھنگام مرگ لئو، اوتو امپراطور آلمان موجبات انتخاب  .شوندخالف بودند، مانع از انتخاب وي پاپي م

بھ دست یكي از اشراف ) ٩٧۴ -  ٩٧٣(بندیكتوس ششم . را فراھم آورد) ٩٧٢ - ٩۶۵(یوآنس سیزدھم 
سپس ھمین مرد مدت یك ماه . زنداني و خفھ شد] بونیفیاكیوس ھفتم[وسوم بھ بونیفاتسیو فرانكونھ رومي م

. خود را پاپ خواند و در پایان این مدت تا آنجا كھ مقدور بود خزاین پاپي را چاپید و بھ قسطنطنیھ گریخت
باره مقام پاپي را غصب را كشت، دو) ٩٨۴ - ٩٨٣(نھ سال بعد بونیفاتسیو بازگشت، پاپ یوآنس چھاردھم 

جمھوري رومي دوباره سر بلند كرد، زمام ). ٩٨۵(كرد، و در بستر خویش در عین آرامش جان داد 
اوتو سوم با لشكري عظیم متوجھ . اختیارات را بھ دست گرفت، و كرسنتیوس را بھ مقام كنسولي برگزید

انتخاب كشیش خصوصي وي بھ عنوان شھر رم شد، و مجمعي از اعاظم روحاني آلماني تشكیل داد تا با 
امپراطور جوان جمھوري را بر ھم زد، . ھرج و مرج را پایان دھند) ٩٩٩ - ٩٩۶(پاپ گرگوریوس پنجم 

پس از عزیمت وي، كرسنتیوس بي درنگ جمھوري را از . كرسنتیوس را عفو كرد، و بھ آلمان بازگشت
وي را تكفیر كرد، اما كرسنتیوس بھ حرف گرگوریوس ). ٩٩٧(نو تشكیل داد و گرگوریوس را عزل كرد 

اوتو بازگشت، یوآنس را از . او خندید و موجبات انتخاب یوآنس شانزدھم را بھ مقام پاپي فراھم آورد
  مقامش خلع كرد، 

ھاي  چشمانش را درآورد، بیني و زبانش را برید، و دستور داد او را وارونھ بر خري نشاندند و در كوچھ
ھاي  تیوس و دوازده تن از بزرگان جمھوري را گردن زدند و اجساد آنھا را از كنگرهكرسن. رم بگردانند

، شاید بر اثر زھر، بھ ٩٩٩گرگوریوس بھ كار خویش ادامھ داد و در ). ٩٩٨(دژ سانت آنجلو آویختند 
  .شد جانشین وي كرد اوتو، ژربر را كھ یكي از كاردانترین پاپھا محسوب مي. ھالكت رسید

). ٩۴٠حد (مان خانوادة بي بضاعتي در نزدیكي شھر اوریاك واقع در ایالت اوورني بھ دنیا آمد ژربر در دا
بنا بھ پیشنھاد رئیس دیر، وي براي تحصیل ریاضیات بھ اسپانیا رفت؛ . در كودكي در آنجا وارد دیري شد

رھبان بغایت در  پاپ یوآنس سیزدھم از فضل آن. بورل، كنت بارسلون، وي را با خود بھ رم برد ٩٧٠در 
پرداخت و در آن  مدت یك سال ژربر در ایتالیا بھ تدریس مي. شگفت شد و توصیة او را بھ اوتو اول كرد

آنگاه ژربر عازم رنس شد تا در مدرسة كلیساي . موقع، یا چندي بعد، اوتو دوم از شاگردان مكتب وي بود
 - ٩٧٢(دار شد  است آن مدرسھ را عھدهچندي نگذشت كھ وي ری. جامع آن شھر بھ تحصیل منطق پردازد

سابقھ بود، و حتي مشتمل بر آثار   كرد بي در این آموزشگاه تنوع موضوعاتي كھ ژربر تدریس مي). ٩٨٢
وي در نوشتن نثر التیني صاحب سبكي ممتاز بود، و نثرش گاھي رقیب نثر . شد شعراي كالسیك نیز مي
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پرداخت و مبالغ عظیمي بي محابا از كیسة فتوت  كتاب ميآوري  رفت، بھ جمع ھر جا مي. سیدونیوس است
شاید ما باید . ھایي تھیھ كنند  ھا نسخھ كرد تا از روي كتابھاي خطي موجود در سایر كتابخانھ خود بذل مي

  . ھاي سیسرون خود را رھین منت وي بدانیم براي حفظ خطابھ

پیشقدم شد، » عربي«رواج نوعي از ارقام ژربر بزرگترین ریاضیدان عالم مسیحي بود، كسي بود كھ در 
از اختراعھاي . اي دربارة علم ھندسھ تألیف كرد در موضوع چرتكھ و اصطرالب مطالبي نوشت، و رسالھ

تعدد و تنوع فضایل و . كرد وي یك ساعت ماشیني و یك دستگاه ارگ بود كھ بھ كمك قوة بخار كار مي
  . او را برخودار از نیروھاي جادویي بشمرند كماالت علمي وي سبب شد كھ پس از مرگش مردم

، ژربر در صدد برآمد تا، بھ جاي وي، اسقف اعظم رنس بشود، اما )٩٨٨(ھنگامي كھ آدالبرو فوت كرد 
. اوگ كاپھ یكي از حرامزادگان سلسلة رو بھ زوال كارولنژیان را كھ آرنولف نام داشت بھ آن سمت برگزید

چیني پرداخت؛ یك شوراي روحاني علي رغم اعتراض پاپ او را عزل  آرنولف علیھ اوگ كاپھ بھ دسیسھ
چھار سال بعد یكي از سفراي پاپ در سینود مواسون ). ٩٩١(و ژربر را بھ سر اسقفي رنس انتخاب كرد 

آنجا كھ . آن فاضل تحقیر شده عازم دربار اوتو سوم در آلمان شد. حاضران را تشویق بھ عزل ژربر كرد
احترام بھ عمل آمد، و ژربر فكر احیاي یك امپراطوري رومي را كھ پایتختش شھر رم در حق وي نھایت 

بھ مقام پاپي  ٩٩٩اوتو سوم او را ابتدا بھ سراسقفي راونا و در سال . باشد بھ پادشاه جوان تلقین كرد
  ژربر، نام سیلوستر دوم . برگزید

بودند، احتمال داشت كھ امیال آنھا بھ تحقق پیوندد،  اگر ژربر و اوتو ده سال بیشتر زنده مي .بشمردثاني 
. توانست در عین حال ھم پادشاه باشد و ھم فیلسوف زیرا اوتو یك شاھزاده خانم بیزانسي بود، و ژربر مي

طبق شایعاتي كھ در رم بر سر زبانھا افتاده بود، . شتلكن ژربر در چھارمین سال پاپي خویش درگذ
  .ستفانیا، یعني ھمان كسي كھ بھ اوتو زھر خورانده بود، در مسموم كردن ژربر نیز دست داشت

دھد كھ شمار مسیحیان معتقد بھ فرا  آرمانھاي این دو نفر، و كثرت امور سیاسي دنیاي اطراف آن، نشان مي
در ابتداي قرن دھم یك شوراي كلیسایي اعالم داشتھ . الدي اندك بوده استمی ١٠٠٠رسیدن قیامت در سال 

در پایان این قرن فقط عدة بسیار قلیلي چنین اعتقادي داشتند و . بود كھ آخرین قرن تاریخ آغاز شده است
اكثریت عظیم مردم، بھ عادت مألوف، دنبال كار، تفریح، . كردند خود را براي روز حساب آماده مي

ھیچ دلیلي در دست نیست كھ نشان دھد . و جھد در جستن از خطر ضعف پیري بودند  ب بھ گناه، دعا،ارتكا
  . دادند زیاد شده باشد ھایي كھ بھ كلیسا مي میالدي دچار ھراسي شده باشند یا حتي ھدیھ ١٠٠٠مردم در سال 

اف آن، كھ با امپراطوران كنتھاي توسكولوم و اطر. پس از مرگ ژربر زوال دستگاه پاپي از سر گرفتھ شد
خریدند  آلمان متفق شده بودند، تقریبًا بي آنكھ كمترین كوششي در پنھان كردن عمل خود بكنند، اسقفھا را مي

، كھ از جانب آنھا نامزد مقام پاپي شد، مردي )١٠٢۴- ١٠١٢(بندیكتوس ھشتم . فروختند و مقام پاپي را مي
، كھ در دوازھسالگي، بھ پاپي رسید، روزگار )١٠۴۵- ١٠٣٢(ھم بود نیرومند و باكیاست؛ اما بندیكتوس ن

گذرانید كھ مردم بھ مخالفت با وي قیام و او را از شھر رم  خویش را چنان بھ فضاحت و لھو و لعب مي
لكن چون از دستگاه . بھ كمك كنتھاي توسكولوم، بندیكتوس بار دیگر بھ مقام خویش بازگشت. بیرون كردند

ھزار پوند طال بھ گرگوریوس ششم » و بھ روایتي دو«ود، منصب خود را در برابر یك پاپي خستھ شده ب
شد او را نمونھ و سرمشق قرار داد، و  اي مي گرگوریوس پاپي بود كھ تا اندازه. فروخت) ١٠۴۶ - ١٠۴۵(

ود كھ ظاھرًا وي از آن جھت دستگاه پاپي را خریده ب. بھ ھمین سبب نیز مردم رم از عمل وي متحیر شدند
. خواست از صمیم قلب آن را اصالح كند و از حیطة نفوذ جماعتي از امراي صاحب اختیار برھاند مي

كنتھاي توسكولوم با چنین اصالحي موافق نبودند و بھ ھمین سبب دوباره بندیكتوس نھم را پاپ خواندند، در 
لیا براي ختم این مرافعھ از روحانیون ایتا. حالي كھ جماعت سومي سیلوستر سوم را بھ پاپي برداشتند

ھنري بھ سوتري، در نزدیكي رم، رفت؛ در آنجا مجلسي با حضور . امپراطور ھنري سوم استمداد جستند
py  روحانیون 
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استعفاي بندیكتوس را پذیرفت؛ و گرگوریوس را، كھ بھ خریدن مقام پاپي   داد؛ سیلوستر را زنداني كرد؛
توان كلیسا را  انیون را مجاب كرد كھ فقط در صورتي ميھنري شوراي روح. اعتراف داشت، عزل كرد

شورا اسقف بامبرگ . اي باشد كھ امپراطور از او حمایت كند از این ورطة خفت رھایي داد كھ پاپ بیگانھ
جانشین وي . وي یك سال بعد فوت كرد. بھ مقام پاپي برگزید) ١٠۴٧ - ١٠۴۶(را بھ اسم كلمنس دوم 

نیز بھ عارضة تب نوبھ، كھ اكنون مرتبًا از باتالقھاي زھكشي نشدة ) ١٠۴٨ – ١٠۴٧(داماسوس دوم 
تكیھ بر مسند پاپي زد؛ وي مردي ) ١٠۵۴ - ١٠۴٩(سرانجام لئو نھم . كرد، درگذشت كامپانیا سرایت مي

توانست با جرئت، آگاھي، درستي، و تقوایي كھ مدتھا رم نظیرش را ندیده بود با دشواریھاي  بود كھ مي
  .پاپي رو بھ رو شوددستگاه 

VII    -  ١٠۵۴ - ١٠۴٩: اصالح كلیسا  

خرید و فروش مقامھاي اسقفي و پاپي؛ عادت بھ : در این ھنگام سھ مشكل داخلي مایة تشتت كلیسا بود
ازدواج و یا داشتن ھمخوابھ، كھ میان طبقة روحانیون رواج داشت؛ و عدم احصان در بین رھبانان بھ طور 

  .پراكنده

خرید و فروش مناصب كلیسایي یا خدمات روحانیون در میان كشیشان آن عھد درست حكم فسادي را 
مثال . ھاي این امر مردمان نیكوكار بودند یكي از انگیزه. بینیم داشت كھ امروزه در امر سیاست بھ عیان مي

ي بھ مقامات روحاني مادر گیبر دو نوژان چون اشتیاق فراوان داشت كھ پسرش را نذر كلیسا كند، مبالغ
یك شوراي  ١٠٩٩در . پول داد تا او را در یازدھسالگي بھ جرگة كشیشان عالیمقام یك كلیسا وارد كنند

آلمان، فرانسھ، و   از آنجا كھ در انگلستان،. كلیسایي در رم از كثرت این قبیل قضایا اظھار تأسف كرد
كردند و، بھ  بھ قضایاي دنیوي نیز رسیدگي مي ایتالیا، اسقفان عالوه بر تمشیت امور و مشكالت مذھبي

رسم فئودالھا، براي عواید ضروري خویش موقوفاتي از قبیل امالك یا قصبات یا حتي شھرھایي را در 
اختیار داشتند، افراد جاه طلب براي تحصیل چنین مناصبي حاضر بودند مبالغ گزافي بھ حكومتھا تسلیم 

ھا، ھر نوع اصولي را زیر پا  ، براي بھ دست آوردن این قبیل رشوهكنند و پادشاھان خودكامة حریص نیز
اي در برابر پرداخت صد ھزار سولیدوس بھ مقام اسقف اعظم  در ناربون كودك دھسالھ. گذاشتند مي

  ). ١٠١۶(منصوب شد 

اي را كھ با عدم توفیق مواجھ شده  فیلیپ اول پادشاه فرانسھ، یكي از خواستاران منصب سر اسقفي حوزه
تواني او را  آنگاه مي  بگذار من از كامیابي رقیب تو سود برم،«: كرد بود با شوخ طبعي چنین استمالت مي

» .رضایت تو حاصل آید بھ جرم خرید منصب روحانیش تحقیر كني، و پس از آن ترتیبي خواھم داد تا
پادشاھان فرانسھ، بھ حكم سنتي كھ پایھ گذار آن خود شارلماني بود، مرتبًا اسقفھاي سانس، رنس، لیون، 

. در دیگر نقاط فرانسھ انتخاب اسقفھا بر عھدة دوكھا یا كنتھا بود. كردند تور، و بورژ را خود تعیین مي
  بسیاري از اسقف نشینھا در خالل قرن یازدھم 

ھاي اشرافي درآمدند و بھ تأمین آیندة پسران خردسالتر و اطفال حرامزادة  ر شمال دارایي موروث خانوادهد
در آلمان یك بارون مالك اراضي ھشت اسقف نشین بود، و تمام . ھا اختصاص پیدا كردند این قبیل خانواده

عا كرد كھ اشخاصي كھ مقامات اد) ١٠۴٨حد (یك كاردینال آلمان . این اراضي را بھ ورثة خود منتقل كرد
ھاي خویش بھ فروش سنگھاي مرمرنماي  كشیشي و عواید آنھا را با پول خریده بودند، براي جبران ھزینھ

این قبیل اشخاص مردماني بودند دنیادار؛ بسیاري در . كلیساھا و حتي سفالھاي پشت بام آنھا مبادرت كردند
تند، در محاكم اسقفي رشوه گرفتن و رشوه دادن را مجاز پرداخ كردند، بھ جنگ مي عین تجمل زندگي مي

شمردند، خویشان و نزدیكان خود را بھ مناصب روحاني مي گماشتند، و با كمال صداقت رب النوع  مي
پاپ اینوكنتیوس سوم دربارة شخصي كھ اسقف اعظم ناربون بود، گفت . كردند جیفة دنیوي را ستایش مي

ھاي اسقفي چنان متداول شد كھ اھل عمل آن را  خرید حوزه. سة پول داردكھ وي در سینھ بھ جاي قلب كی
   .استامري عادي تلقي كردند، لكن مصلحین فریاد برداشتند كھ شمعون مغ كلیسا را قبضھ كرده 
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در قرون نھم و دھم . اخالقي گاھي ازدواج بود و زماني داشتن ھمخوابھ در میان كشیشان معمولي مشكل
 - ٨۶٧(پاپ ھادریانوس دوم . در انگلستان، گل، و ایتالیاي شمالي رسم ازدواج بین كشیشان رواج داشت

نوشت كھ در قلمرو وي تقریبًا تمام ) در قرن دھم(راتریوس اسقف ورونا . خودش مرد متأھلي بود) ٨٧٢
شدند،  در آغاز قرن یازدھم بین كشیشاني كھ از طرف مقامات ملكي منصوب مي. تأھل ھستندكشیشان م

ھر چند كھ ازدواج كشیشان خالف شرایع و آرمانھاي كلیسا بود، غیر . مجرد ماندن از مستثنیات بود
عھد  اخالقي خواندن این قبیل ازدواجھا ھم خطاست، زیرا ھیچ گونھ تعارضي با سنن و فتاوي اخالقي آن

در میالن یك كشیش متأھل در نظر عامة مردم مقامي واالتر از یك كشیش مجرد داشت، زیرا در . نداشت
حتي ھمخوابگي، یا بھ عبارت دیگر مقاربت زن و . رفت مورد دومي ھمواره ظن ھمخوابھ داشتن مي

. پوشید ز آن چشم ميمردي كھ طبق رسوم كلیسا قانونًا ازدواج نكرده بودند، عملي بود كھ افكار عمومي ا
زدند،  اكثریت عظیم كشیشان اروپایي ظاھرًا مردمان نیكوكاري بودند كھ بھ اعمال منافي اخالق دست نمي

خوانیم كھ در عین پاكدامني روزگار خویش  و در تمام قرون وسطي ما سرگذشت كشیشان و اسقفاني را مي
خوریم كھ باید  نھمھ، گاھگاھي بھ افتضاحاتي برميبا ای. گذراندند را بھ توجھ و مراقبت از پیروان خود مي

، اسقف بونیفاكیوس بھ پاپ قدیس زاكاریاس شكایت كرد كھ درجات ٧۴٢در . آنھا را از مستثنیات شمرد
  افراد حریص غیر «اسقفي را بھ 

یسي، بید، اسقف و تاریخنویس انگل. »چھار پا پنج ھمخوابھ دارند«اي از شماسان كلیسا  اند، و پاره داده
خندیدن، شوخي كردن، «انگلیسي را براي » برخي از اسقفان«، در ھمان قرن )معزز(ملقب بھ ونرابیلس 

نزدیك بھ پایان اولین . سرزنش كرد» و زندگي توأم با فسق و فجور… قصھ گویي، عیاشي، بدمستي 
كلي در اعمال منافي رالف گالبر كشیشان آن عھد را بھ طور . ھزارة مسیحي، این گونھ اتھامات بیشتر شد

كتابي را بھ پاپ ھدیھ ) ١٠٧٢- ١٠٠٧(یك رھبان ایتالیایي موسوم بھ پیترو دامیاني، . اخالق سھیم دانست
الل سطور آن، با اغراق و عنوان داده و، در خ گسیختھ كرد كھ بھ طرز شومي آن را عموریان لجام

یك . گوییھایي كھ باید از چنین آدم مقدسي انتظار داشت، ھرزگیھاي كشیشان را توصیف كرده بود گزافھ
دامیاني ازدواج طبقة كشیشان را تحریم . داشت» تنوع گناھان علیھ طبیعت«فصل این كتاب اختصاص بھ 

  .كرد مي

روحانیون مخالف ورزیده بود؛ براي آنكھ مدعي بود یك  مدتھا قبل از این جریان، كلیسا با متأھل شدن
كشیش متأھل، بھ طور ارادي یا غیر ارادي، وفاداري خویش را نسبت بھ زن و فرزندان بر ایثار خود در 

شمرد؛ بھ خاطر زن و فرزندان گرفتار وسوسة انباشتن نقدینھ یا تحصیل مال خواھد  مقابل كلیسا مقدم مي
كلیسا . كھ حوزة قلمرو روحاني یا عایدات آن را بھ یكي از فرزندانش منتقل كند شد؛ و كوشش خواھد كرد

كند و تفكیكي طبقاتي را بھ  اي جدا از مردم مي معتقد بود كھ چنین وضعي در اروپا طبقة روحانیون را طبقھ
كھ بھ این  جمعي تمامي كشیشاني آورد ـ آن گونھ كھ در ھندوستان مرسوم شده بود ـ و قدرت دستھ وجود مي

گردد كھ خود پاپ توانایي نظارت بر آن را داشتھ  شوند زیادتر از آن مي طریق صاحب مال و منال مي
از این رو عقیدة رسمي كلیسا آن بود كھ كشیش باید بكلي خود را وقف خدا، كلیسا، و ابناي خویش . باشد

حیثیتي بخشد كھ الزمة احترام و اعتماد كند، موازین اخالقي وي باید عالیتر از مردم عادي باشد، و بھ او 
یكي از این شوراھا، . چندین شوراي كلیسایي خواستار آن شده بودند كھ كشیشان مجرد بمانند. عمومي است

در پاویا منعقد شد، دستور داد كھ عموم كودكان كشیشان براي ھمیشھ باید بنده بمانند و  ١٠١٨كھ بھ سال 
  .دواج طبقة روحاني ھمچنان ادامھ یافتاما از. از حق ارث محروم باشند

چون لئو نھم بھ پاپي رسید، متوجھ شد كھ بر اثر ھبھ كردن عواید كلیسا از طرف روحانیون بھ فرزندان 
خویش، بھ علت تصرف امالك موقوفھ از جانب خاوندھا، و بھ سبب دزدیدن علني عطایا و پیشكشھایي كھ 

وي براي حفاظت زایران . دستگاه پاپي بكلي خالي شده استآوردند، خزانة  زایران متقاضي بھ رم مي
  اي را كھ  ترتیباتي داد، امالك و اموال موقوفھ

وي بعد از آنكھ انجام امور داخلي و اداري دستگاه پاپي را بھ رھبان زیرك و اھل . كشیشان پایان دھد
رم را ترك گفت تا در شھر  ١٠۴٩ایثاري سپرد، كھ بعدھا پاپ گرگوریوس ھفتم نام گرفت، در سال 
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ابھت و وقار لئو، و . شھرھاي مھم اروپا بھ چشم خویش اخالقیات كشیشان و جریان امور كلیسا را ببیند
بیدرنگ احترامي را كھ مردم براي شامخترین مقام كلیسا قایل بودند   سادگي و زندگي بي پیرایة وي،

بان فرو برد؛ و گودفروا دولورن، كھ بھ ھر طرف كھ پاپ رو كرد، بزھكاري سر در گری. برانگیخت
كلیساھا را تاراج كرده و در برابر پادشاھان قد برافراشتھ بود، از ترس تكفیر پاپ بر خود لرزید و حاضر 
شد كھ آشكارا در برابر محراب كلیسایي كھ خود وي در وردن ویران كرده بود تازیانھ بخورد، ضمنًا تعھد 

در كولوني لئوبارداد و . ش آستین باال زند و بھ تعمیر آن بنا مشغول شودكرد كھ كلیسا را مرمت كند و خود
بالید، در حق وي ھمھ گونھ اعزاز و اكرام بھ  روحاني آلمان، كھ از وجود یك پاپ آلماني بر خود مي طبقة

آنگاه لئو متوجھ فرانسھ شد و در رنس دادگاھي تشكیل داد و مشغول رسیدگي بھ اخالقیات . عمل آورد
یشان و مردم غیر روحاني، فروش مناصب روحاني، غصب اموال كلیسا، عدم رعایت نظامات دیرھا، كش

. بھ ھر اسقفي كھ در آن مجلس حضور داشت حكم شد كھ بھ گناھان خود اقرار كند. و افزایش بدعتھا شد
گوشمالي لئو بسختي آنھا را . حاضران از جملھ اسقفان اعظم یكي پس از دیگري خود را مقصر شمردند

داد، بعضي را از مقامشان منفصل كرد، برخي را بخشید، چھار تن را تكفیر كرد، و دیگران را بھ رم 
ھاي خویش را رھا كنند و از  وي بھ روحانیون دستور داد كھ زنان و ھمخوابھ. فراخواند تا علنًا توبھ كنند

فھا و رؤساي دیرھا را بھ عھدة بھ عالوه شوراي رنس انتخاب اسق. آن پس دیگر دست بھ اسلحھ نبرند
كشیشان و خود مردم گذاشت، فروش مناصب و مقامات روحاني را ممنوع كرد، و مقرر داشت كھ كشیشان 

یك شوراي . نباید براي اجراي مراسم آیین قرباني مقدس، عیادت بیماران، یا تدفین اموات اجرتي بستانند
اصالحات ھمانندي را براي روحانیون آلمان وضع ) ١٠۴٩(مذھبي كھ بھ تشویق لئو درماینتس تشكیل شد 

و بدعت برانژه دو   لئو بھ ایتالیا بازگشت، ریاست شوراي ورچلي را بھ عھده گرفت، ١٠۵٠در سال . كرد
  .تور را محكوم كرد

لئو با سفر دراز و پرمشقت خویش بھ شمال، حیثیت دستگاه پاپي را احیا كرد، امپراطور آلمان را بار دیگر 
ر كلیساي آلمان شناخت، و اسقفھاي فرانسھ و اسپانیا را مجبور بھ شناسایي اختیارات پاپ نمود، و در صد

وي دامنة  ١٠۵٢و  ١٠۵١در . پاك كردن لوث عیاشي و اخاذي از دامان روحانیون تا حدودي توفیق یافت
ر روحانیون اصالحات خویش را در آلمان و فرانسھ وسیعتر كرد، و در ورمس مجلس عظیمي با حضو

سرانجام ھنگام بازگشت بھ رم مجبور شد . زیر نظر خود، و سپس مجمعي نظیر آن در مانتوا، تشكیل داد
بھ عملي دست زند كھ زیاد با طبع وي سازگار نبود، بھ این معني كھ براي دفاع از ایاالت پاپي تدابیر 

ئو داده بود، و پاندولف، دوك كاپوا، امپراطور ھنري سوم، دو كنشین بنونتو را بھ ل. جنگي در پیش گرفت
را بھ رسمیت بشناسد، بھ یاري لشكریان نورمان تحت نظر >"ALIGN="JUSTIFYچون حاضر نبود 

لئو براي بیرون راندن پاندولف . روبر گیسكار، دوك نشین بنونتو را گشود و آنجا را بھ تصرف درآورد
خود . ویش فقط ھفتصد نفر سپاھي دریافت داشتتقاضاي یك لشكر آلماني كرد، اما در پاسخ درخواست خ

اي از افراد تعالیم ندیدة ایتالیایي را افزود و در رأس آنھا بھ جنگ با نورمانھا  وي بر این سپاھیان پاره
نورمانھا قواي لئو . شتافت كھ سوار نظامشان بھ تنھایي مركب از سھ ھزار تن دریازنان جنگ آزموده بود

ا دستگیر كردند، آنگاه در برابر وي زانو زدند و براي قتل پانصد تن از سپاھیان را مضمحل كردند، پاپ ر
. سپس پاپ را با خود بھ بنونتو بردند و مدت نھ ماه با احترام در زندان نگاه داشتند. وي تقاضاي عفو كردند

روي فرش  لئو، كھ بھ علت دست بردن بھ شمشیر شكستھ دل و توبھ كار شده بود، فقط گوني بھ تن كرد،
نورمانھا چون او را بھ حال نزع . تمامي روزھا را بھ دعا گذراند  خوابید، از سنگي بالش ساخت، و تقریبًا

لئو در میان شور و شعف ھمة مسیحیان وارد شھر رم شد، تمام آنھایي را كھ تكفیر . دیدند، آزادش كردند
پیترو بگذارند؛ یك روز تمام در كنار تابوت  كرده بود بخشید، دستور داد كھ تابوتي برایش در كلیساي سان

مردمان چالق و الكن و جذامیان از اطراف و اكناف ایتالیا رو . نشست، و در جلو محراب كلیسا درگذشت
  .بھ رم نھادند تا جسدش را لمس كنند
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در حالي كھ اروپاي . رومي جدایي افتاددر دوران پاپي قدیس لئو بود كھ سرانجام میان مسیحیت یوناني و 
باختري دچار ظلمت و بدبختي و جھالت قرون نھم و دھم بود، امپراطوري شرقي تحت فرمان امپراطوران 

اي از سرزمینھایي را كھ بھ چنگ اعراب افتاده بود بازپس گرفت، سلطة  پاره) ١٠۵٧ - ٨۶٧(مقدوني 
ساخت، و شاھد شكفتگي جدیدي در ادبیات و ھنرھاي  خود را بر صفحات جنوبي ایتالیا دوباره محرز

كلیساي یوناني نیرو و سربلندي خود را از احیاي قدرت و ثروت حكومت بیزانس گرفت؛ . ظریفھ شد
روسیھ، بلغارستان، و صربستان را تابع شعایر مذھب شرقي كرد؛ و بیش از پیش با ادعاھاي یك دستگاه 

در نظر . حكومت مطلقة روحاني عموم مسیحیان جھان، مخالفت ورزیدپاپي تحقیر شده و تھیدست، دایر بر 
یونانیان این عصر، آلمانھا، فرانكھا، و آنگلوساكسونھاي معاصر غرب جماعتي وحشي، خشن، و تودة 

عمل پاپ در انكار . شدند بیسواد و زمخت بودند كھ بھ دست گروھي از اسقفھاي فاسد و دنیادار اداره مي
، برتر شمردن پادشاه فرانكھا، غصب قلمرو نمایندة امپراطور در راونا، تاج نھادن بر امپراطور بیزانس

سر یك امپراطور رومي كھ رقیب بیزانس بود، و تجاوز پاپھا بھ ایتالیاي یوناني ـ این وقایع سیاسي دل آزار 
  .وجود داشت جدایي مسیحیت شرق و غرب شد، نھ اختالفات جزئي مذھبي كھ میان دو كلیسا بود كھ مایة

وي آدمي بود واالتبار، صاحب . میكائل كروالریوس بھ مقام بطركي قسطنطنیھ منصوب شد ١٠۴٣در 
ھر چند كھ راھب بود، از مدارج سیاسي بھ مقام . اي تزلزل ناپذیر معلوماتي فراوان، ھوشي تیز و اراده

رشد امپراطوري بود، و اگر وي قبال یكي از وزیران ا. بطركي ارتقا یافتھ بود نھ از مجاري روحاني
در . كرد بود، ھرگز چنین مقامي را قبول نمي تصدي مقام بطركي متضمن اطاعت از مرجع روحاني رم مي

مندرجات این رسالھ انتقاد شدید از . التیني، بھ قلم راھبي یوناني، اقدام كرد  وي بھ انتشار یك رسالة ١٠۵٣
دارد،  حواریون و سنت مذھبي، كشیشان را بھ تجرد وا مي گفت كھ رم، خالف رویة كلیساي رم بود، و مي

در . افزاید را بر اعتقادنامة نیقیھ مي» ابن«برد، و كلمة  در مراسم آیین قرباني مقدس نان فطیر بھ كار مي
كردند  ھمان سال كروالریوس تمام كلیساھایي را كھ در قسطنطنیھ شعایر مذھبي را بھ رسم رومي اجرا مي

لئو، كھ در این موقع در . ورزیدند تكفیر كرد شیشاني را كھ در پیروي از این رسم اصرار ميبست و ھمة ك
اي پیش كروالریوس فرستاد و خواستار آن شد كھ بطرك برتري پاپھا را بھ  اوج اقتدار پاپي بود، نامھ

گذاران، در زمرة بدعت«رسمیت بشناسد، و نیز متذكر شد كھ ھر كس از این شناسایي خودداري ورزد، 
لئو مدتي بعد كھ آتش خشمش . محسوب خواھد شد» عضو محفل نھاني شقاقیون، و از پیروان كنیسة شیطان

فرو نشست، سفیراني بھ قسطنطنیھ اعزام داشت تا دربارة اختالفاتي كھ مایة جدایي میان دو شعبة مسیحیت 
پاپ را بگرمي پذیرا شد، اما  امپراطور مقدم سفراي. شد با امپراطور و بطرك بھ مذاكره پردازند مي

لئو درگذشت، و  ١٠۵۴در ماه آوریل . كروالریوس آنھا را براي طرح مسائل مورد اختالف صالح ندانست
در ماه ژوئیھ سفیران خودسرانھ حكمي در تكفیر كروالریوس نوشتند و . مدت یك سال مسند پاپي خالي ماند

میكائل تمام نمایندگان جھان مسیحي شرق را بھ . دآن را بر روي محراب كلیساي سانتا سوفیا گذاشتن
در این محفل روحانیون تمام شكایات كلسیاي یونان علیھ كلیساي رومي، از جملھ . مجلسي فرا خواند

اند،  تمام افرادي را كھ كمك بھ نوشتن آن كرده«تراشیدن ریش، را باز گفتند و رسمًا حكم سفیران پاپ و 
بدین ترتیب، شقاق میان شرق و . ، محكوم كردند»در آن باره دعا كرده باشنداعم از آنكھ توصیھ یا حتي 

  .غرب كامل شده بود

IX -  ١٠٨۵ -  ١٠٧٣) : ایلدبراندو(گرگوریوس ھفتم  

دوران ھرج و مرج و ضعفي كھ حد فاصل میان دوران پاپي لئو نھم و ایلدبراندو، یكي از مقتدرترین 
  .اي عظیم بود الم مسیحیت ضایعھپاپھاي تاریخ كلیسا، پیش آمد براي ع

معاصران گرگوریوس این نام را . كند ایلدبراندو اسمي است آلماني كھ داللت بر وجود یك شجرة آلماني مي
وي در قریة سووانو واقع در اراضي . داد معني مي» شعلة پاك«كردند كھ  بھ صورت ھلبراند تحریف مي
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تاماریا بر باالي تپة آونتینوس واقع در شھر رم تحصیل كرد و بھ فرقة بندیكتیان ایلدبراندو در دیر سان
، ھنگامي كھ پاپ گرگوریوس ششم از مقامش خلع و بھ آلمان تبعید شد، ایلدبراندو بھ ١٠۴۶در . پیوست

اسم كشیش خصوصي ھمراه وي حركت كرد، در آن سال در كولوني وي اطالعات فراواني راجع بھ آلمان 
مدتي از مراجعت وي بھ رم . كرد كھ در كشمكشھاي بعدیش با امپراطور ھنري چھارم مفید افتاد كسب

نگذشتھ بود كھ پاپ لئو نھم او را مقام كاردینالي بخشید و، عالوه بر تفویض نظارت امور اداري ایاالت 
توان  وبي مياز این ارتقا درجة شایان مالحظھ بخ. پاپي، وي را سفیر مخصوص خویش در فرانسھ كرد

درك كرد كھ آن جوان بیست و پنجسالھ بھ سبب كفایت در امور سیاسي و كارداني دیپلوماسي چھ شھرت 
 – ١٠۵٧(و جانشین وي ستفانوس نھم ) ١٠۵٧ -  ١٠۵۵(پاپ ویكتور دوم . عظیمي حاصل كرده بود

بیشتر بھ سبب نفوذ  نیكوالوس دوم ١٠۵٩در . نیز ایلدبراندو را بھ مقامات شامخي منصوب كردند) ١٠۵٨
ایلدبراندو بود كھ بھ مقام پاپي رسید، و در عوض آن رھبان را، كھ ھنوز یكي از كشیشان كلیسا نشده بود و 

  .دید، صدراعظم دربار پاپي كرد وجودش را بي اندازه مغتنم مي

را بھ  با صدور فرماني انتخاب شخص پاپ ١٠۵٧بر اثر تشویق وي، نیكوالوس و سینود التران در سال 
با این شاھكار مدبرانھ، ایلدبراندو در صدد نجات دستگاه پاپي از چنگ اشراف . كالج كاردینالھا واگذار كرد

این سیاستمدار روحاني جوان، ھنوز بھ مقام پاپي نرسیده، بھ تعیین و . رومي و امپراطوران آلماني برآمد
بھ منظور حفظ قلمرو پاپي در برابر . بود وضع سیاستي پرداختھ بود كھ آثار بسیار زیادي بر آن مترتب

سلطة امپراطوران آلمان، وي ھجومھاي رعب انگیز نورمانھا را در ایتالیاي جنوبي نادیده انگاشت و، در 
برابر گرفتن تعھدي براي حمایت نظامي، متصرفات آنھا را بھ رسمیت شناخت و با امیال آنھا روي 

بعد از آنكھ در عرض بیست و پنجسال خدمت ھشت تن از پاپھا را  ایلدبراندو، ١٠٧٣در . موافقت نشان داد
داد كھ بدون جلوس بر اریكة  ایلدبراندو مقاومت كرد، زیرا ترجیح مي. كرده بود، بھ مقام پاپي انتخاب شد

مشیت قدیس «پاپي بھ حكومت خود ادامھ دھد؛ لكن كاردینالھا، كشیشان، و مردم صدایشان بلند شد كھ 
و بھ ھمین سبب او را بھ مقام كشیشي گماشتند، و » !قرار گرفتھ است كھ ایلدبراندو پاپ شودپطرس بر آن 

  .سپس تقدیسش كردند و پاپش خواندند، و ایلدبراندو بر خویش نام پرافتخار گرگوریوس نھاد

اطر اي قوي، خ وي مردي بود كوچك اندام، داراي سیمایي ساده، چشماني تیزبین، روحي با مناعت، و اراده
تكمیل اصالحاتي : از این قرار  چھار ھدف عمده منبع الھام وي بود،. جمع از حقیقت و مطمئن بھ پیروزي

كھ لئو براي اخالقیات طبقة كشیشان آغاز كرده بود؛ پاپان دادن بھ انتصاب اسقفان از طرف مقامات غیر 
زیر نظر خود پاپ؛ و باالخره روحاني؛ متحد ساختن تمامي اروپا زیر لواي یك كلیسا و جمھوري واحدي 

  المقدس از  رھبري یك سپاه مسیحي بھ مشرق زمین براي بازستاندن بیت

بورگوني و ساووا و ھمچنین امپراطور ھنري چھارم فرستاد و براي جنگ صلیبي كھ خیال داشت خودش 
پ در كنتھا تقاضاي پا. در رأس آن سپاه عازم شرق شود از آنھا تقاضاي جمع آوري وجوه و سرباز كرد

  .مؤثر نیفتاد، و وضع امپراطوري ھنري چھارم متزلزلتر از آن بود كھ بھ فكر جنگ صلیبي بیفتد

، بھ رھبري نیكوالوس دوم و ایلدبراندو، ھر كشیشي را كھ صاحب ھمسر و ١٠۵٩سینود التران سال 
كشیشاني تشكیل ھمخوابھ بود تكفیر، و مسیحیان را از شركت در ھر مراسم قداس كھ زیر نظر چنین 

ھاي كشیشان خویش كراھت  بسیاري از اسقفان لومباردي چون از بر ھم زدن خانواده. شد نھي كرده بود مي
داشتند، حاضر بھ اجراي این احكام نشدند، و اعاظم روحانیون توسكان ازدواج كشیشان را ھم موافق با 

سینود عملي نبود، و چون واعظان بھ این طریق احكام . اصول اخالقي شمردند و ھم طبق شرایع دین
حق اجراي آیینھاي مقدس را ندارند استفاده » گناھكار«بدعتگذار با شور تمام از این موضوع كھ كشیشان 

ھنگامي كھ ایلدبراندو بھ اسم . كردند، ناگزیر درخواست پاپ خطاب بھ مردمان كلیسا پس گرفتھ شد مي
 ١٠٧۴در . ا عزمي آشتي ناپذیر بھ حل این مشكل قیام كرد، ب)١٠٧٣(گرگوریوس ھفتم بھ مقام پاپي رسید 

گرگوریوس این فرامین را پیش تمام اسقفان اروپا فرستاد . را تجدید كرد ١٠۵٩یك سینود احكام صادره در 
و دستور داد كھ آنھا را منتشر سازند و بھ موقع اجرا بگذارند؛ و مردماني را كھ از كشیشان متخلف پیروي 

بسیاري از كشیشان اعالم داشتند كھ دست كشیدن . واكنش این فرامین دوباره شدید بود. كرد كردند عفو مي
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برخي از آنھا این احكام را ناپسند شمردند، زیرا . دھند از پیشة خویش را بر رھا كردن ھمسر ترجیح مي
ش بیني كردند مدعي بودند كھ اجراي آنھا در حكم تحمیل تقاضاھایي است نامعقول بر طبیعت آدمي، و پی

اوتو اسقف كنستانس علنًا از . كھ اجراي آنھا باعث ھرج و مرجي پنھاني در روابط جنسي خواھد بود
گرگوریوس او را تكفیر . كردند طرفداري و حمایت كرد كشیشان متأھلي كھ زیر نظر وي انجام وظیفھ مي

ریوس بھ اقدامي دیگر توسل گرگو ١٠٧۵در . كرد و گناه پیروانش را، كھ اطاعت از وي بود، آمرزید
جست و بھ دوكھاي سوابیا و كارینتیا و سایر امرا دستور داد كھ، در صورت لزوم، براي بازداشتن 

چند تن از امراي آلماني فرامین پاپ را . كشیشان متمرد از انجام وظایف مذھبي بھ قوة قھریھ متوسل شوند
ر بھ ترك ھمسر خویش نبودند از ادارة حوزة خود بھ موقع اجرا گذاشتند، و بسیاري از كشیشان كھ حاض

مقدر بود كھ گرگوریوس بدون حصول پیروزي از جھان در گذرد؛ اوربانوس دوم، . محروم شدند
چھارمین شوراي . پاسكالیس دوم، و كالیكستوس دوم فرامین او را تأیید كردند و بھ موقع اجرا گذاشتند

وم تشكیل شد، براي آخرین بار ازدواج روحانیون را محكوم كھ بھ ریاست اینوكنتیوس س) ١٢١۵(التران 
  .كرد، و این رسم بتدریج منسوخ شد

  . رسید حل مشكل نصب روحانیون از جانب مقامات ملكي آسانتر از مسئلة ازدواج كشیشان بھ نظر مي

پذیرد  بایست بھ دست اسقفان و رؤساي دیرھا صورت است، پس طبعًا انتخاب روحانیون عملي است كھ مي
بھ عالوه، مسلمًا ننگ آور بود كھ یك پادشاه نھ فقط حق انتخاب اسقفان را . نھ زیر نظر مقامات غیر مذھبي

ھاي مقدسي از اختیارات روحاني محسوب  داشتھ باشد بلكھ بتواند عصا و انگشتري اسقفي را، كھ نشانھ
ا در نظر پادشاھان عكس قضیھ نیز صدق ام). ھمچنانكھ در آلمان متداول بود(شدند، بھ آنھا اعطا كند  مي
اغلب اسقفان و رؤساي دیرھاي آلمان معترف بودند بھ اینكھ اراضي، عواید، و مسئولیتھاي ملكي . كرد مي

طبق قوانین فئودال، عادالنھ و مقتضي بود كھ این نخست . اند خویش را از خود پادشاه دریافت كرده
مقام خود مدیون پادشاه باشند و در امور روحاني از وي تبعیت  كشیشان ـ یا المحالھ اسقفان ـ بھ واسطة

اگر قرار بود كھ این . كنند، ھمچنانكھ بي تأمل و تردید اوامر قسطنطین و شارلماني را گردن نھاده بودند
كھ تا این تاریخ بھ اسقفان و دیرھا (جماعت از قید تابعیت و بیعت پادشاه برھند، نیمي از اراضي آلمان 

رفت و در نتیجھ دین آنھا نسبت بھ حكومت و  طبعًا از حوزة نظارت حكومت بیرون مي) شده بود تفویض
اسقفھاي آلماني، و بسیاري از اسقفھاي . رفت دادند از بین مي خدمات مألوفي كھ براي مملكت انجام مي

وش این سوءظن لومبارد كھ آلماني االصل و از جانب امپراطور آلمان بھ كار گماشتھ شده بودند، دستخ
خواھد آنھا را  شدند كھ گرگوریوس در صدد ختم خودمختاري نسبي آنھا در امور مذھبي برآمده است و مي

گرگوریوس با ادامة اجراي تعھدات فئودال اسقفھا در برابر پادشاه . كامال مطیع حوزة روحاني رم كند
ادشاه بھ اسقفھا اھدا شده بود بھ تاجدار ورزید، اما میل نداشت زمینھایي كھ از طرف پ آلمان مخالفتي نمي

مخالفت گرگوریوس از آن . آلمان بازگردانده شود، چھ، طبق قوانین كلیسایي، اموال كلیسا انتقال ناپذیر بود
گفت انتصاب افراد غیر روحاني علت اصلي قسمت اعظم خرید و فروش مناصب،  نظر بود كھ مي

. شد بوده است كھ در میان اسقفھاي آلماني و فرانسوي دیده مي دنیاداري، و پشت پا زدن بھ اصول اخالقیي
كرد كھ اسقفھا باید تحت نظارت دستگاه پاپي قرار گیرند، و گرنھ كلیساي مغرب درست  وي احساس مي

  .مثل مشرق غالم حلقھ بھ گوش حكومت خواھد شد

در پس این كشمكش تاریخي، مسئلھ آن بود كھ دستگاه پاپي باید مایة وحدت و حاكم بر اروپا شود یا 
امپراطوران آلمان مدعي بودند كھ قدرت آنھا نیز از جانب خدا ارزاني شده و براي نظام . امپراطوري آلمان

د از جانب خداوند مقرر اختیاراتي كھ بھ وجود آی«: مگر بولس حواري نگفتھ بود. اجتماعي ضروري است
كردند كھ پادشاھان آلمان وارثان امپراطوري رومند؟ ھمان طور كھ  مگر خود پاپھا اذعان نمي» .شده است

مدتھا . گرگوریوس مظھر وحدت و نظام تمامي دنیاي مسیحي بود، آنھا نیز مظھر بخشي از آن جھان بودند
طالیي كھ بھ صورت پاداش و خیرات در راه قبل از شروع اصالحات، امپراطوران آلمان با كاروان 

اكنون سیاست پاپ در . كردند پاپ بود مخفیانھ مخالفت مي  پطرس حواري از آلمان و ایتالیا روانة خزانة
py  نظر آنھا اقدامي بود از 
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امپراطوران آلمان آزادانھ بھ برتري كلیسا در . خواند بھ تمسخر آن را سرزمین بربرھاي توتوني شمال مي
كردند، اما برتري ھمانند را در امور غیر روحاني یا ملكي حق مسلم حكومت  مذھبي اعتراف مي امور

وي معتقد بود كھ مالحظات . در نظر گرگوریوس این موضوع ثنویتي در ھم و برھم بود. دانستند مي
د در تمامي روحاني باید بر مسائل مادي تفوق داشتھ باشد، ھمچنانكھ خورشید بر ما مسلط است؛ حكومت بای

قضایاي مربوط بھ اصول دین، فرھنگ، اخالقیات، عدالت، یا سازمان روحانیت پیرو كلیسا باشد ـ بھ 
مگر نھ آن بود كھ پادشاھان فرانسھ و . فرمانبرداري كند» شھر خدا«عبارت دیگر شھر بشر از 

، تلویحًا اذعان كرده بودند امپراطوران مقدس روم، با قبول تدھین و تقدیس از جانب پاپھا یا اسقفھاي اعظم
شد،  كھ قدرت روحاني منشأ و حكمران بر سلطنت دنیوي است؟ از آنجا كھ كلیسا بنیادي االھي محسوب مي

پاپ بھ عنوان نایب خدا حق و وظیفھ داشت كھ سالطین بد را . شایستھ بود كھ اختیاراتي جھاني داشتھ باشد
. مقتضیات زمان انتخاب شده بود تأیید كند یا بپذیرد خلع كند و فرمانروایي را كھ بھ حكم مردم یا

كیست كھ نداند «: آتشیني كھ خطاب بھ ھرمان اسقف مس نوشتھ بود، پرسید  گرگوریوس، در طي نامة
خبرانند كھ غرق در تكبر، تعدي، خیانت، و در واقع تقریبًا  پادشاھان و شاھزادگان از تبار ھمان از خدا بي

و، با نخوتي تحمل ناپذیر و شھوتي بي اراده، مدعي فرمانروایي بر اقران ..  .یندغرق در ھر نوع بزھكار
با نظري بھ اختالفات سیاسي، ھرج و مرج، و جنگھاي اروپا، » خویش ـ یعني مردمان عادي ـ ھستند؟

گرگوریوس معتقد شده بود كھ تنھا راه گریز از این مصیبت دیرینھ، نظمي جھاني است كھ بھ حكم آن 
ھاي مختلف ھر كدام بخشي از حق حاكمیت خویش را، كھ بھ جان عزیز مي دارند، تسلیم كنند و پاپ كشور

را، طبق رسم فئودال، سرور سروران خود و صدراعظم یك جمھوري مسیحي جھاني یا الاقل اروپایي 
  .بشناسند

دومین اقدام آن بود كھ . بوداولین قدم در راه رسیدن بھ این امر آزاد كردن دستگاه پاپي از بند نظارت آلمان 
تمام اسقفان پیرو پاپ شوند، تا آن درجھ كھ اسقف محل را در ھر ناحیھ كشیشان و خود مردم، تحت 

توجھات اسقفي كھ وي از جانب پاپ یا مطرن تعیین شده باشد انتخاب كنند، و این انتخاب فقط موقعي معتبر 
اي  گرگوریوس این امر خطیر را با نامھ. ید شده باشدشناختھ شود كھ از طرف اسقف اعظم یا خود پاپ تأی

و در این مراسلھ تھدید نمود كھ پادشاه فرانسھ، فیلیپ اوگوست، ) ١٠٧٣(خطاب بھ اسقف شالون آغاز كرد 
اي سرگشاده خطاب بھ اسقفان  وي نامھ ١٠٧۴در . را بھ سبب فروش مناصب اسقفي تكفیر خواھد كرد

است كھ آشكارا جرایم پادشاه فرانسھ را تقبیح كنند و در صورتي كھ فیلیپ فرانسھ فرستاد و از ایشان خو
با اینھمھ، . حاضر بھ اصالحات مذھبي نباشد، ھمة مراسم نیایش را در كلیساھاي مملكت موقوف سازند

عزل و نصب اسقفان از طرف مقامات ملكي در فرانسھ ادامھ یافت، اما اسقفان فرانسوي جانب حزم را 
  .ند و گذاشتند كھ این مشكل در آلمان فیصلھ یابدرعایت كرد

  یك سینود مركب از اسقفھاي ایتالیایي در رم، بھ رھبري گرگوریوس،  ١٠٧۵در فوریة 

احكامي علیھ خرید و فروش مناصب روحاني، ازدواج كشیشان، و انتصاب اسقفھا از طرف مقامات غیر 
پنج تن از اسقفاني را كھ مشاوران ھنري  گرگوریوس با شتابي عجیب بي درنگ. روحاني صادر كرد

وي اسقف پاویا و تورینو را از كار . چھارم بودند بھ جرم خرید و فروش مناصب روحاني تكفیر كرد
منفصل، و اسقف پیاچنتسا را بر كنار كرد و بھ ھرمان، اسقف بامبرگ، دستور داد در محضر وي در رم 

چون ھرمان درصدد . د و فروش مناصب روحاني ثابت كندحاضر شود و برائت خویش را از اتھام بھ خری
سپس مؤدبانھ . برآمد دادگاه پاپي را با رشوه بفریبد، گرگوریوس بدون مجاملھ او را از مقامش معزول كرد

امپراطور آلمان نھ فقط یكي از . از ھنري تقاضا كرد كھ آدم الیقي را بھ جانشیني اسقف بامبرگ معین كند
را بھ این سمت گماشت، بلكھ بدون انتظار پذیرفتن پاپ، عصا و انگشتري اسقفي را بھ سوگلیھاي درباري 

این عمل البتھ با رسوم جاري ھیچ تعارضي نداشت، لكن علنًا تمردي از احكام سینود رم . او تفویض كرد
رتر ھاي گرگوریوس آشكا خواست مخالفت خود را با خواستھ بھ عالوه ھنري، كھ گویي مي. شد محسوب مي

ھاي روحاني میالن، فرمو، و سپولتو ـ یعني درست ھمان  از این نشان دھد، اسقفھایي را براي حوزه
نواحیي كھ زیر فرمان پاپ بودند ـ تعیین كرد و مشاوران تكفیر ـ شده را كماكان مشمول الطاف خود 

  .گردانید
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سوالن خود دستور داد شفاھًا گرگوریوس نامة شماتت آمیزي براي ھنري فرستاد و بھ ر ١٠٧۵در دسامبر 
ھنري اسقفھاي . بھ او ابالغ كنند كھ اگر كماكان احكام سینود را نادیده گیرد، پاپ او را تكفیر خواھد كرد

؛ بیست و چھار تن )١٠٧۶ژانویة  ٢۴(آلماني را براي شركت در شورایي بھ شھر ورمس احضار كرد 
در حضور این جماعت . آن شورا ابا ورزیدندفرمان وي را اطاعت كردند، اما برخي از حضور در 

اسقفان بود كھ یك كاردینال رومي، موسوم بھ اوگ، گرگوریوس را بھ شھوتراني، ظلم و جادوگري، احراز 
مقام پاپي از راه دادن رشوه، و توسل بھ قوة قھریھ متھم كرد و بھ اسقفھا تذكر داد كھ، كھ موافق رسمي چند 

اید با مصلحت امپراطور آلمان باشد، و گرگوریوس قبال نظر امپراطور آلمان صد سالھ، انتخاب ھر پاپي ب
ھنري، كھ در ھمین اوان با خوابانیدن شورش ساكسونھا جسارتي پیدا كرده بود، قصد . را نخواستھ بود

تمام اسقفاني كھ حضور داشتند فرمان خلع پاپ را امضا كردند، و . خود را دایر بر خلع پاپ اعالم داشت
ھنري فرمان مزبور را با عنوان . رایي از اسقفھاي لومبارد در پیاچنتسا نیز با این امر موافقت كردشو
فرماني از ھنري، كھ پادشاھي بھ حكم االھي دارد نھ بر اثر غصب، خطاب بھ ایلدبراندو كھ راھبي شیاد «

) ١٠٧۶فوریة سال  ٢١(پیام مزبور ھنگام اجالس سینود در رم . براي گرگوریوس فرستاد» است نھ پاپ
صد و ده اسقفي كھ از تمام ایتالیا و گل در آن محفل حضور داشتند مایل بودند . بھ دست گرگوریوس رسید

سینود مزبور اسقفاني . رسول امپراطور را بھ قتل رسانند، اما گرگوریوس آنھا را از چنین عملي باز داشت
و پاپ مجازات سھ گانة تكفیر، لعن، و خلع را دربارة را كھ فرمان ورمس را امضا كرده بودند تكفیر كرد، 

  امپراطور 

). ١٠٧۶فوریة  ٢٢(مقرر داشت و اتباع ھنري را از قید سوگند اطاعت نسبت بھ تاجدارشان رھانید 
ھنري، در مقام مقابلھ، اسقف اوترشت را واداشت تا ھنگام موعظھ از منبر كلیساي اعظم، گرگوریوس 

تمام مردم اروپا از اینكھ امپراطوري شخص پاپ را خلع . را لعنت كند» خوردهرھبان بھ دروغ سوگند «
كرده بود متحیر و متوحش شدند و تحیر آنھا وقتي افزون شد كھ دیدند پاپ نیز امپراطوري را خلع كرده، و 

احساسات مذھبي بر احساسات ملي چیره شد، و قاطبة مردم . اسقفي زبان لعن نسبت بھ پاپ گشوده است
ساكس دوباره علم شورش برافراشت، و ھنگامي كھ ھنري . ریعًا دست از حمایت امپراطور برداشتندس

اسقفھا و اشراف قلمرو خویش را بھ شوراھایي در ورمس و ماینتس احضار كرد، تقریبًا ھیچ كس دعوت 
رات فئودالي وي را لبیك نگفت، بر عكس اشراف آلمان، كھ این مرافعھ را بھانة خوبي براي تحكیم اختیا

و تكفیر پاپ را در حق ) ١٠٧۶اكتبر  ١۶(دید، در تریبور تشكیل جلسھ داد  خویش علیھ پادشاه مي
از پاپ طلب بخشایش نكند، آنھا  ١٠٧٧فوریة  ٢٢امپراطور تأیید كرد و اعالم داشت كھ اگر ھنري تا 

ماني و سفراي پاپ قرار در تریبور میان اشراف آل. جانشیني براي تاج و تخت وي تعیین خواھند كرد
براي حل اختالفات كلیسا و حكومت مجلس دیني تحت ریاست پاپ در  ١٠٧٧گذاشتھ شد كھ در دوم فوریة 

  .آوگسبورگ تشكیل شود

ھنري، كھ در این مرافعھ شكست خورده و تقریبًا یكھ و تنھا مانده بود، در شپایر منزوي شد و، چون 
خلع وي را تأیید خواھد كرد، سفیراني بھ رم نزد پاپ فرستاد و  اطمینان داشت كھ دیت پیشنھاد تقاضاي

گرگوریوس جواب داد چون وي بزودي بھ . پیغام داد كھ حاضر است براي طلب بخشایش عازم آنجا شود
پاپ، در حین سفر بھ سوي . تواند ھنري را در رم بھ حضور پذیرد آوگسبورگ حركت خواھد كرد نمي

در اینجا برایش خبر آوردند كھ . دوست و ھواخواھش ماتیلدا، كنتس توسكان، بودآلمان، در مانتوا میھمان 
گرگوریوس از ترس اینكھ مبادا ھنري در میان مردم ضد پاپ لومباردي بھ . ھنري وارد ایتالیا شده است

كي تدارك سپاھي مشغول شود، در دژ محكم ماتیلدا واقع در كانوسا، كھ در نزدیكي ردجوامیلیا بر باالي ی
، یعني در اوج یكي از ١٠٧٧ژانویة  ٢۵در . از قلل مرتفع كوھھاي آپنن قرار داشت، متحصن شد

گرگوریوس در . ترین زمستانھایي كھ ایتالیا نظیرش را كمتر بھ خاطر داشت، ھنري بھ دیدار وي آمد سخت
  :نویسد گزارشي بھ امراي آلمان در این باره مي

بر دروازة قلعھ ایستاد، … . معدودي از ملتزمین ھمراه وي بودند و فقط… ھنري شخصًا بھ كانوسا آمد 
این عمل را سھ روز . ھاي پشمي ژنده، لرزان ازما تقاضاي آمرزش و بخشایش كرد پاي برھنھ و با جامھ

پي در پي تكرار كرد، تا آنجا كھ تمامي اطرافیان ما از دیدن حال زار وي بھ رقت آمدند و با چشم گریان و 
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سرانجام دست از تكفیر او برداشتیم و بار دیگر او را بھ … . اخوان براي وي شفاعت كردندزبان دع
  . آغوش كلیساي مادر مقدس پذیرفتیم

وي موافقت كرده بود كھ بدون مشورت با . اینھمھ تأمل در بخشیدن ھنري از سنگدلي گرگوریوس نبود
دانست كھ اگر ھنري بعد از بخشایش دوباره  يامراي آلماني با ھنري از در صلح در نیاید، و بھ عالوه م

علم طغیان برافرازد، تكفیر ثانوي دیگر اثر اولي را نخواھد داشت و ممكن است كمتر مورد حمایت طبقة 
كرد، فھم این قضیھ براي  از طرف دیگر اگر گرگوریوس ھنري را عفو نمي. اشراف آلمان قرار گیرد

این . باید تایبي چنین فروتن را مورد بخشایش قرار ندھد» مسیحنایب «دنیاي مسیحي دشوار بود كھ چرا 
اي بھ شمار  واقعھ براي گرگوریوس یك پیروزي معنوي بود، لكن براي ھنري پیروزي سیاسي مزورانھ

گرگوریوس از كانوسا بھ رم بازگشت و . رفت، چھ با این عمل خود بھ خود تاج سلطنت را بازیافتھ بود مي
یش را بھ تصویب قوانیني روحاني مصروف داشت، كھ غرض بیشتر آنھا قبوالنیدن دو سال بعد، ھم خو

با اینھمھ، امراي آلماني رودولف، دوك سوابیا، را بھ مقام پادشاھي آلمان برداشتند . تجرد بر روحانیون بود
ز قید لكن اكنون كھ ھنري خود را ا. ھاي ھنري ثمري نداشتھ است و چنین بھ نظر رسید كھ حیلھ) ١٠٧٧(

سپاه . تكفیر پاپ رھانیده بود، بار دیگر مردمي را كھ از اشراف دلخوشي نداشتند با خویشتن دمساز دید
جدیدي براي دفاع از وي تدارك دیده شد، و مدت دو سال پادشاھان رقیب، ضمن یك جنگ داخلي، آلمان را 

شتیباني كرد، ھنري را براي گرگوریوس بعد از مدت مدیدي دودلي از رودولف پ. بھ خاك و خون كشیدند
دومین بار تكفیر، و مسیحیان را از خدمت در ركاب وي منع كرد، و حاضر شد گناه عموم افرادي را كھ 

  ). ١٠٨٠مارس، (زیر پرچم رودولف درآیند ببخشاید 

ھنري درست اعمال گذشتھ را تكرار كرد، بھ این معني كھ شورایي از اشراف و اسقفھاي ھواخواه خویش 
شوراي دیگري مركب از . ماینتس تشكیل داد؛ و شوراي مزبور گرگوریوس را از مقام پاپي خلع كرددر 

اسقف اعظم گویبرت راونایي را پاپ   اسقفان آلمان و ایتالیاي شمالي در بریكسن فرمان خلع را تأیید كرد،
لھ در ساكس با یكدیگر ھاي رود زا دو سپاه در كرانھ. خواند، و ھنري را مأمور اجراي احكام صادره كرد

در حالي كھ . ھنري شكست خورد، اما رودولف در این نبرد بھ قتل رسید). ١٠٨٠اكتبر،  ١۵(روبرو شدند 
میان اشراف سركش دربارة تعیین جانشیني براي رودولف نفاق افتاده بود، ھنري وارد خاك ایتالیا شد و، 

عبور از آن خطھ، سپاه دیگري آراست و شھر رم بدون مواجھھ با مقاومتي، از لومباردي گذر كرد؛ حین 
گرگوریوس از دالور ماجراجوي نورمان، روبر گیسكار، مدد خواست، لكن روبر . را بھ محاصره درآورد

پاپ بھ ویلیام اول پناه آورد كھ با لشكركشي وي بھ خاك انگلستان موافقت و او را . فرسنگھا از رم دور بود
مردم . از صمیم قلب راضي نبود كھ ھنري در این مرافعھ مواجھ با شكست شودیاري كرده بود، اما ویلیام 

شھر رم شجاعانھ از پاپ دفاع كردند، اما ھنري توانست قسمت عظیمي از رم، از جملھ كلیساي سان پیترو 
  بھ فرمان ھنري، سینود در قصر التران . را تسخیر كند؛ گرگوریوس از بیم جان بھ دژ سانت آنجلو گریخت

یك ). ١٠٨۴مارس  ٢۴(ردند و، طبق شعایر كلیسا گویبرت را بھ اسم كلمنس سوم بھ مقام پاپي برداشتند ك
مدت یك سال ھنري . ھفتھ بعد از این مقدمھ، كلمنس تاج امپراطوري را با دست خویش بر سر ھنري نھاد

  .صاحب اختیار رم بود

روبر گیسكار، كھ دست از مبارزات خویش علیھ امپراطوري بیزانس برداشتھ بود، در رأس  ١٠٨۵اما در 
ھنري براي مقابلھ با چنین قوایي فاقد عده و عده بود، و بھ . رو بھ رم نھاد ٣۶‘٠٠٠لشكري مركب از 

و نیمي از آن را  روبر وارد رم شد، گرگوریوس را رھانید، شھر را تاراج. ھمین سبب بھ آلمان گریخت
بدل بھ ویرانھ كرد، و گرگوریوس را بھ مونتھ كاسینو برد، چھ مردم رم از رفتار نورمانھا چنان بھ خشم 

كلمنس، كھ اكنون . دید آمده بودند كھ پاپ، یعني متفق نورمانھا، دیگر رم را جاي امني براي زیست نمي
در آنجا سینود دیگري . س بھ سالرنو رفتگرگوریو. دید، مراجعت كرد پاپي را براي خویش مسلم مي

من «: قبل از مرگ گفت. و سپس روحًا و جسمًا از پا درآمد. تشكیل داد و بار دیگر ھنري را تكفیر كرد
ام ـ بھ ھمین سبب، در تبعید  ام و ھمواره از بیعدالتي متنفر بوده نیكوكاري را بھ جان دوست داشتھ

و دو سال بیش نداشت، لكن فرسودگي روحي ناشي از  گرگوریوس در این موقع شصت» .میرم مي
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مجادالت سخت او را ناتوان كرده، و شكست ظاھري از دست مردي كھ در كانوسا رقم عفو بر گناھانش 
وي در ھمان  ١٠٨۵مھ  ٢۵در تاریخ . اي براي زندگي در دل وي باقي نگذاشتھ بود كشیده بود، اراده
  .سالرنو درگذشت

داشت، و نسبت بھ بیعدالتي با شور و حرارتي  كاري را بیش از حد آمرانھ دوست ميشاید گرگوریوس نیكو
حق بھ جانب دشمن دادن مزیتي است محفوظ براي یك فیلسوف، ولي بر . بیش از اندازه تنفر ورزیده بود

یك قرن بعد اینوكنتیوس سوم قسمت اعظم آرزوي دیرینة گرگوریوس را، كھ متحد . مرد عمل حرام است
آورد؛ لكن اینوكنتیوس سیاستمداري خردمندتر و  بود، بر مي» نایب مسیح«تن جھاني زیر پرچم ساخ

با اینھمھ باید دانست كھ . یافت اي مالیمتر بود، و بھ ھمین سبب در كار خویش توفیق مي صاحب روحیھ
گاھداري ایلدبراندو زیادتر از آنچھ قدرت ن. پیروزي اینوكنتیوس بر اثر شكست گرگوریوس ممكن شد

داشت در چنگال گرفت، با این حال براي مدت ده سال دستگاه پاپي را بھ چنان اوج اقتدار و نفوذي رسانید 
كھ ھرگز سابقھ نداشت؛ مبارزة آشتي ناپذیر قرین توفیقي بر ضد وصلت روحانیون بھ عمل آورد، و 

ة كلیسا را بھ طرزي وصف كشیشاني را براي جانشینان خویش تربیت كرد كھ وفاداري محض آنان شالود
مبارزة وي علیھ خرید و فروش مناصب روحاني، و نصب اسقفان از طرف . ناپذیر تحكیم بخشید

شد، و اسقفھاي كلیسا بھ  رسید، لكن سرانجام نظریة وي حكمفرما مي حكومتھاي ملكي، با كندي بھ نتیجھ مي
وي از اعزام سفیران پاپ بھ ممالك خارجي اي كھ  استفاده. شدند طیب خاطر آالت اجراي مقاصد دستگاه مي

بھ بركت ابتكار . شد كرد مسلمًا وسیلة گسترش نفوذ پاپھا در ھر ناحیھ و حوزه از كشورھاي مسیحي مي مي
  خود او، از این پس انتخاب پاپھا از بند 

درات یافتھ بود، بزودي كلیسا بھ طرز شگفت آوري جمعي از مردان نیرومند را پي در پي حاكم بر مق
دید، و ده سال بعد از مرگ گرگوریوس، پادشاھان و اشراف جھان اوربانوس دوم را صدر  خویش مي

گري، و امپریالیسم ـ یعني  شناختند كھ زندگي آن تركیبي بود از مسیحیت، فئودالیسم، شوالیھ اروپایي مي
  . كنیم معجوني كھ ما از آن بھ جنگھاي صلیبي تعبیر مي
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